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Como se aprende a andar? 
Este livro estava faltando nas prateleiras dos engenheiros de estruturas. Por que 

não havia ainda sido escrito? Não se conhecem as respostas possíveis. Só se 

pode fazer conjeturas.

Os professores de engenharia do concreto não estão capacitados para 

escrever livros dessa natureza. Não lhes faltam competência nem disposição 

para o trabalho. É que seu tempo não está dedicado exclusivamente à informá-

tica. Em conseqüência, julgam que os alunos precisam seguir o mesmo caminho 

que eles mesmos haviam feito.

Os estudantes de hoje não se preocupam com cálculos numéricos. Isso é coisa 

do passado. Se existe uma ferramenta que cuida disso, por que desperdiçar o 

tempo em cálculos lentos e sujeitos a erros? Os professores, entretanto, julgam, 

e com razão, que os conceitos precisam ser compreendidos com detalhes. As 

ferramentas a serem manejadas não constituem matéria de ensino e sim de 

desembaraço mecânico.

Como se aprende a andar? Não adianta fornecer informações sobre o 

mecanismo da locomoção. Só se aprende errando. A criança vai percebendo 

gradativamente o que dá certo e o que não dá. Os tombos constituem o melhor 

aprendizado. Os principiantes em informática precisam passar pelo mesmo 

ciclo de aprendizado que as crianças que aprendem a andar. O método de tenta-

tiva e erro parece ser o único que funciona.

Poucos sabem transmitir as diversas fases do aprendizado. Não basta possuir 

amplo conhecimento do assunto. É necessário possuir algo mais: mostrar o 

óbvio que todos deveriam saber por intuição. Intuição não existe nesse campo: 

precisa ser explicado, ou aprendido por tentativa e erro. É por isso que adoles-

centes aprendem mais depressa que os adultos: não possuem inibição. É por isso 

que os adultos têm tanta dificuldade, muito maior do que os adolescentes, a se 

acostumar com uma maneira diferente de pensar.

Prefácio



Kimura soube muito bem abordar esse campo de aprendizado de maneira a 

mostrar aos adultos, sem constrangimento, o que deve ser feito para manipular 

a nova ferramenta. Sem menosprezo, sem se envergonhar, o adulto vai apren-

dendo, de erro em erro, o que precisa fazer. É a situação do pai de família que 

não consegue imprimir uma mensagem em seu computador e chama seu filho 

de sete anos, que está no andar de cima da casa, para ajudá-lo; o menino vem 

logo e, sem pestanejar, aperta um botão do computador e a impressora começa a 

funcionar. Vai embora sem dizer nada, pensando: “Como meu pai é ignorante!”.

Kimura evita com este livro que os adultos precisem pedir auxílio para 

entender o que é simples e que não está escrito nos manuais. Com exemplos 

bem escolhidos, começa com um caso em que é possível fazer um cálculo 

manual e compará-lo ao que o computador executa. Verifica que, em casos 

muito mais complexos, o computador chega aos resultados finais com a mesma 

simplicidade que aborda os problemas mais corriqueiros. Para o computador 

não existem dificuldades de processamento numérico. Ele executa o que seria 

inviável em cálculos manuais em poucos minutos, com menores probabilidades 

de erro.

Kimura consegue mostrar que a repetição de um cálculo, melhorando o 

desempenho da estrutura, não constitui uma tarefa complicada, podendo ser 

feita uma otimização de projeto sem grande dispêndio de tempo e energia.

Parabéns, Kimura, por este enorme serviço prestado aos engenheiros de 

estruturas! 

Engo. A. Carlos de Vasconcelos 

São Paulo, 18 de janeiro de 2007.



“Sensibilidade estrutural”

Os primeiros programas de cálculo de estruturas de concreto reproduziam, de 

maneira automática, os modelos simples de análise das estruturas.

Esses modelos simples eram os possíveis para as ferramentas de cálculo à dispo-

sição dos engenheiros estruturais, calculadoras manuais e réguas de cálculo.

Hoje temos à nossa disposição programas muito mais complexos e completos 

que permitem análises mais realistas do comportamento estrutural, e o subse-

qüente detalhamento e desenho das armaduras.

A utilização consciente desses programas requer que o engenheiro de estruturas 

tenha uma visão completa de várias possibilidades de modelagem estrutural, suas 

vantagens e deficiências.

Este livro do Engenheiro Alio Kimura vem como uma importante ferramenta 

de apoio para que os engenheiros iniciantes possam ampliar seu entendimento 

do comportamento estrutural e desenvolvimento da “sensibilidade estrutural”, 

vitais a um bom projeto.

Por meio de exemplos simples, mas bem pensados e didáticos, o autor vai 

apresentando ao leitor conceitos importantes que lhe possibilitam dar um salto 

de qualidade na sua compreensão do funcionamento das estruturas.

São muito importantes e vitais as dicas de cálculos manuais que permitem a 

conferência dos principais resultados apresentados por esses programas. Isso 

também auxilia o engenheiro a formar uma ordem de grandeza dos resultados 

esperados de maneira a evitar erros grosseiros. O texto apresentado auxilia no 



desenvolvimento da Intuição Estrutural, uma das ferramentas mais valiosas a 

um engenheiro de estruturas. Esta Intuição é, para mim, uma maneira de sentir 

a Estrutura, como as cargas “caminham”, como a estrutura se deforma, quais 

são seus pontos críticos, e isso não de uma forma mediada pela linguagem ou 

pela matemática, e sim com outras partes de nosso cérebro.

Espero que este livro pioneiro seja o primeiro de uma série de livros, que preen-

cham a lacuna existente, não só nas publicações técnicas nacionais como 

internacionais.

Engo. Ricardo Leopoldo e Silva França 

São Paulo, 16 de abril de 2007.
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Tanto nas últimas décadas como nos dias atuais, assistimos e vivenciamos uma 

verdadeira revolução na área da informática. É um fato incontestável e inima-

ginável há bem pouco tempo. Novas e diferentes tecnologias são introduzidas a 

cada dia de uma forma avassaladora. 

O acesso às informações globalizadas por meio da internet, a comunicação por 

meio de e-mails, a produção de processadores cada vez mais velozes, o aumento 

da capacidade de armazenamento de dados e o desenvolvimento de sistemas 

computacionais cada vez mais robustos são apenas alguns bons exemplos dessa 

grande evolução.

`` Pode-se até dizer que, na informática, parece não haver barreiras!

Introdução



Esse enorme avanço, ou melhor, revolução tecnológica, teve e tem um papel 

importantíssimo na Engenharia de Estruturas, influenciando de forma direta e 

significativa a maneira como os projetos estruturais de edifícios de concreto são 

hoje elaborados. 

Há décadas, as réguas de cálculo (que hoje mais parecem objetos pré-históricos 

perante as máquinas atuais), os computadores que ocupavam uma sala inteira e 

as calculadoras programáveis auxiliaram, e muito, os Engenheiros a automatizar 

simples contas e tarefas isoladas menos complexas. Nessa época, os cálculos 

levavam dias para serem processados, havia uma enorme limitação de memória e 

somente modelos mais simples podiam ser analisados.

Atualmente, todas as etapas presentes no projeto de um edifício, desde o 

lançamento dos dados, passando pela análise estrutural, dimensionamento e 

detalhamento dos elementos, até a impressão de desenhos, de alguma forma, 

são influenciadas pela rapidez e precisão que a informática proporciona. Um 

edifício inteiro é processado em minutos e todos os seus dados armazenados 

em um pequeno pen-drive.

`` Hoje em dia, fica muito difícil imaginar o cálculo de uma grande estrutura de uma forma 
100% manual!

InformátIca aplIcada a Estruturas dE concrEto armado18



Ignorar os benefícios proporcionados pela utilização de um computador no 

projeto de edifícios é certamente um enorme passo para trás e que, no contexto 

atual, não faz mais sentido. 

No entanto, é importante ter ciência do seguinte aspecto: os conceitos de 

Engenharia evoluíram e continuam sendo aprimorados, não há dúvidas. São 

diversas as pesquisas inovadoras que foram e vêm sendo desenvolvidas com 

êxito. Porém, na realidade, o que mais avançou nesses últimos anos foi a forma 

como esses conceitos são aplicados no dia a dia de um Engenheiro. É exata-

mente nesse contexto que entra em cena o computador. Com ele, cálculos inviá-

veis há algum tempo passaram a ser resolvidos com grande rapidez e eficiência.

`` A informática alterou a forma como os conceitos de Engenharia são colocados em prática!

A informática, na sua essência, veio para aperfeiçoar a Engenharia de Estru-

turas, e jamais substituí-la. Acontece que, devido ao alto grau de complexidade 

e sofisticação das análises disponíveis nos softwares atuais, muitas vezes, os 

conceitos fundamentais de Engenharia são praticamente colocados de lado, e o 

verdadeiro papel do computador acaba sendo literalmente confundido.

Diante do panorama que acaba de ser descrito, torna-se então cada vez mais 

evidente a necessidade de ensinar e preparar os alunos de Engenharia Civil a 

manipular corretamente um sistema computacional destinado à elaboração de 

projetos estruturais de edifícios de concreto. 

O futuro Engenheiro deve estar apto a utilizá-lo de forma responsável, 

sabendo distinguir quais os seus benefícios e as suas limitações. E, sobretudo, 

colocar o conhecimento em Engenharia sempre como sua meta principal.
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Apresentação do livro
Esta publicação abrange uma série de assuntos referentes ao projeto estrutural 

de edifícios de concreto assistido por computador. São abordados temas como:

•	 Ações e combinações;

•	 Modelagem estrutural; 

•	 Verificação de resultados;

•	 Análise não linear; 

•	 Estabilidade global.

O objetivo deste livro não é ensinar como funcionam os comandos de um 

software específico nem explicar conceitos teóricos já apresentados durante um 

curso de graduação. Mas, sim, apresentar de forma clara como são aplicados 

em um computador, de modo a fornecer ao futuro Engenheiro subsídios para 

que a análise dos resultados obtidos em um processamento possa ser reali-

zada corretamente, incentivando-o assim a buscar a chamada “sensibilidade 

estrutural”, isto é, em adquirir ordem de grandeza dos valores emitidos por um 

computador. 

Trata-se de uma iniciativa séria e desafiadora que visa auxiliar o ensino da 

Engenharia Civil, em especial a Engenharia de Estruturas.

São apresentadas, a seguir, duas frases já bastante difundidas no meio 

técnico, mas que merecem ser relembradas sempre, pois têm tudo a ver com o 

real intuito desta publicação:

Um bom software não faz um bom Engenheiro,mas ajuda no aprendizado.

Não seja um "Engenheiro click-click-click".

Aquele que só faz Engenharia com teclado e mouse.

InformátIca aplIcada a Estruturas dE concrEto armado20



Público-alvo
•	 Alunos de graduação em Engenharia Civil.

•	 Professores, especialmente aqueles ligados à área de concreto que 

necessitam de um material auxiliar para disciplinas que correlacionam 

projetos estruturais com o uso de uma ferramenta computacional.

•	 Engenheiros Civis que queiram aprofundar e atualizar seus conheci-

mentos em determinados tópicos abordados pelo livro.

Conteúdo
Este livro está dividido em sete capítulos. É recomendável que se faça a sua 

leitura de forma sequencial. No entanto, é possível passar para um determinado 

tópico diretamente, desde que certos pré-requisitos sejam atendidos. A seguir, é 

descrito resumidamente o conteúdo de cada capítulo:

1 A interface entre o projeto estrutural e o sistema computacional
Neste capítulo demonstra-se qual é o papel de um sistema computacional na 

elaboração de um projeto estrutural de um edifício. Apresenta-se uma visão 

geral das etapas principais de um projeto, salientando a influência do software 

em cada uma delas. Define-se qual é a função do Engenheiro durante esse 

processo. Fazem-se algumas recomendações quanto ao uso indiscriminado do 

computador.

2  Ações e combinações em edifícios
Aborda-se neste capítulo um assunto presente no projeto de qualquer estrutura, 

e que foi fortemente influenciado pelo enorme avanço da performance dos compu-

tadores nas últimas décadas: a definição das ações e a geração das combinações 

para o cálculo de um edifício de concreto. Conceitos relevantes são revisados de 

forma bastante didática. Por meio de um exemplo simples, mostra-se na prática 

como toda a teoria apresentada é aplicada no computador.

3 Análise estrutural: uma etapa fundamental em todo projeto
Destaca-se aqui a enorme importância da análise estrutural durante a elabo-

ração de um projeto de um edifício de concreto. Apresentam-se alguns conceitos 

básicos relativos ao assunto. Os modelos estruturais mais comuns são anali-

sados por meio de exemplos, demonstrando a sua evolução ao longo do tempo. 

Discute-se qual o “modelo ideal” para a análise de edifícios de concreto. Trata-se 
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de um pontapé inicial que visa incentivar a busca da chamada “sensibilidade 

estrutural”.

4 Primeiro edifício: simples, mas importante
Aqui, faz-se uma abordagem introdutória de como um projeto estrutural é 

efetivamente elaborado via computador, ou seja, apresenta-se uma visão geral 

e abrangente do funcionamento de um software destinado à elaboração de 

projetos de edifícios de concreto. Um edifício muito simples é resolvido passo a 

passo, desde a entrada de dados até a obtenção das armaduras finais. Apesar de 

simples, o exemplo deixa um recado muito importante.

5 Verificação de resultados: uma etapa obrigatória
Neste capítulo, define-se o que é e como deve ser realizada a verificação de 

resultados obtidos num computador. Salienta-se a enorme importância dessa 

tarefa durante a elaboração de um projeto estrutural. Por uma série de contas 

rápidas e simples, demonstra-se como fazer um check-up inicial de uma estru-

tura calculada por um software. O edifício definido no capítulo anterior é utili-

zado como exemplo.

6 Análise não linear: uma visão prática
Neste capítulo, faz-se uma introdução aos conceitos básicos relativos às não 

linearidades presentes nos edifícios de concreto. Com uma abordagem prática e 

exemplos didáticos, demonstra-se o que é análise não linear, bem como quais são 

os efeitos da não linearidade física e geométrica numa estrutura. Define-se o que 

é curvatura e a sua relação com o momento fletor. Os diagramas N, M, 1/r usual-

mente utilizados no dimensionamento de pilares são apresentados e analisados.

7 Estabilidade global e efeitos de segunda ordem
Aqui são apresentados conceitos básicos referentes à estabilidade global de uma 

estrutura, bem como uma noção introdutória de como os efeitos de segunda 

ordem atuam em um edifício de concreto. Por meio de um exemplo bem simples, 

demonstra-se de forma bastante didática toda a eficiência do coeficiente γz e da 

análise P-∆. Os principais fatores que influenciam a estabilidade global de um 

edifício são estudados.

`` Observação importante: existem muitos outros temas importantes relacionados à informática 
aplicada a estruturas de concreto que necessitariam ser abordados neste livro. Optou-se por 
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aqueles considerados mais relevantes no contexto atual. Encare esta publicação como um pontapé 
inicial, que se espera que proporcione uma grande motivação para que o assunto, tão importante 
nos dias atuais, seja cada vez mais difundido. 

Software utilizado
Este livro tem um objetivo primordial: ser utilizado na prática, no dia a dia de 

um Engenheiro. E, para tanto, foi necessário adotar um software padrão para a 

elaboração dos exemplos. O sistema computacional utilizado no decorrer dos 

capítulos é o TQS, versão V21.

Cabe salientar, no entanto, que grande parte do conteúdo desta publicação 

pode ser extrapolada para os demais sistemas computacionais disponíveis no 

mercado. Não é o intuito deste livro servir como um manual de utilização de um 

determinado software.

Um outro aspecto importante a ser lembrado é que o conteúdo do livro pode 

ser compreendido sem o uso efetivo do software, muito embora o aprendizado se 

torne mais eficaz com o acompanhamento simultâneo dos exemplos nele.

OBS.: podem surgir pequenas diferenças entre as figuras do software 

apresentadas ao longo do livro e as telas visualizadas no computador, devidas 

às diferentes versões existentes do sistema computacional.

Exemplos
São estudados inúmeros exemplos ao longo deste livro. Apenas em um deles 

o edifício é definido passo a passo. Nos demais, as estruturas já vêm predefi-

nidas e processadas, de tal forma a focar efetivamente a análise dos resultados 

emitidos pelo sistema computacional.

Não é objetivo desta publicação ensinar os comandos de um software especí-

fico, mas sim apresentar como o uso responsável de uma ferramenta computa-

cional pode auxiliar bastante no aprendizado de diversos conceitos relacionados 

à Engenharia de Estruturas.

Todos os exemplos resolvidos neste livro são compatíveis com os diversos 

tipos de pacotes do TQS, inclusive o pacote Estudante, que pode ser obtido de 

forma gratuita no site TQS Store.

Muito embora o uso do sistema internacional de unidades (SI) seja recomen-

dado em qualquer publicação técnica, serão adotadas neste livro as unidades 

mais comuns na prática de projetos no Brasil.
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Instruções básicas
Para executar os exemplos deste livro que são resolvidos no computador, serão 

apresentadas a seguir algumas instruções básicas sobre o funcionamento do 

sistema computacional adotado. Se você já o conhece, é muito provável que 

essas instruções sejam conhecidas. Caso contrário, é fundamental tomar 

conhecimento prévio de algumas nomenclaturas e comandos básicos que serão 

utilizados durante a resolução dos exemplos.

Gerenciador
Gerenciador é o nome dado à janela principal do TQS, que é exibida assim que ele é 

iniciado. Basicamente, o Gerenciador é dividido em cinco regiões: (1) menu superior, 

(2) árvore de edifícios, (3) painel central, (3) janela de desenho e (5) área de mensagens.

O menu superior contém abas. Cada aba contém 

botões, que são organizados em grupos.

Cada projeto no TQS é representado por um edifício 

que fica inserido dentro da árvore de edifícios do Geren-

ciador. Cada edifício possui ramos próprios dentro da 

árvore.

A árvore ao lado representa o edifício chamado 

“Exemplo”.
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O ramo “Espacial” contém informações globais do edifício, tais como: pórtico 

espacial, estabilidade global etc.

O ramo “Pilares” contém os dados de todos os pilares do edifício.

O edifício é composto de três pavimentos: Cobertura, 1o Andar e Fundação. 

No ramo de cada pavimento, há dados da sua respectiva fôrma, da sua respec-

tiva grelha etc.

Sob cada pavimento, há o ramo “Vigas”, que contém dados de suas respectivas 

vigas. Ao selecionar um ramo da árvore do edifício (1), os arquivos existentes nele 

são exibidos no painel central. Assim que um arquivo é selecionado no painel 

central (2), sua representação gráfica é visualizada na janela de desenho (3).

Executando comandos
A apresentação dos comandos executados durante a resolução dos exemplos 

neste livro é realizada de forma padronizada, da seguinte maneira:

Etapa a sEr rEalizada

 f “Local 1”, “comando A”.

 f “Comando B”.

 f “Local 2”, “comando C”.

 f etc.
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Os locais podem ser uma janela, uma aba, um grupo etc. Os comandos 

descrevem uma ação como um clique do mouse sobre um botão, a seleção de 

um ramo na árvore do edifício, a digitação de um valor numa caixa de texto etc.

Veja, a seguir, alguns exemplos.

Exemplo 1:

Editando dEsEnho da viga v3 do pavimEnto tipo

 f Na janela “Gerenciador”, selecione o ramo “Vigas” do pavimento “Tipo”.

 f No “Painel Central”, selecione a viga “V3”.

 f Na aba “TQS Vigas”, no grupo “Visualizar”, clique no botão “Editor Gráfico”.

Essa sequência de comandos descreve os passos demonstrados na figura a seguir.

Exemplo 2:

dEfinindo dados gErais das vigas

 f Na janela “Dados Gerais da Viga”, clique na aba “Modelo”.

 f No grupo “Modelo de viga contínua”, no dado “Considerar mesa colaborante”, clique na 

opção “Sim”.

 f No grupo “Inércia à torção...”, no dado “Divisor de inércia à torção”, digite o valor “100”.

 f Clique no botão “OK”.
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Essa sequência de comandos descreve os passos demonstrados na figura a 

seguir.

Descompactando um edifício
Conforme já foi colocado anteriormente, somente num único exemplo a estru-

tura do edifício será lançada desde o início. Os demais edifícios encontram- 

-se disponíveis de forma compactada, com a estrutura previamente lançada 

e calculada, e serão utilizados para a análise de resultados no computador. 

Os arquivos dos edifícios compactados (extensão TQS) podem ser acessados 

na pasta “C:\TQSW\USUARIO\TESTE\LIVRO\(Pleno ou EPP)” ou baixados pela 

internet no site indicado a seguir.

para dEscompactar um Edifício compactado

 f Na janela “Explorador de Arquivos” do Windows®, selecione a pasta “C:\TQSW\

USUARIO\TESTE\LIVRO\(Pleno ou EPP)”.

 f Dê um duplo clique no arquivo “Arquivo.TQS”.

 f Na janela “Compactador TQS”, clique no botão “Restaurar”.

Outra alternativa é acessar os edifícios compactados no Painel Central do 

Gerenciador, conforme mostrado a seguir:
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Atualização pela internet
Toda publicação usualmente necessita ser ampliada e atualizada. E a internet, 

como meio de distribuição para esse fim, é imbatível pela sua eficiência e abran-

gência. Por isso, não deixe de acessar:

www.ofitexto.com.br/livro/informatica/

no qual novos textos, correções e arquivos podem ser baixados facilmente.
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O objetivo deste primeiro capítulo é demonstrar qual é o verdadeiro papel de um 

sistema computacional na elaboração de um projeto estrutural de um edifício.

Inicialmente, será apresentada uma visão geral do projeto, destacando as 

etapas principais, as dificuldades existentes e os requisitos de qualidade neces-

sários, procurando ressaltar a enorme e inevitável influência do software neste 

atual panorama da Engenharia.

Serão abordadas as inúmeras vantagens da utilização de um sistema compu-

tacional, mas também serão salientadas suas devidas limitações e as precau-

ções necessárias que devem ser tomadas pelo Engenheiro durante o seu uso.

A seguir, vamos discutir e esclarecer questões como: 

•	 É fácil elaborar um projeto estrutural no computador?

•	 Será que um software garante a boa qualidade de um projeto?

•	 Quem é o responsável pelo projeto? Qual o papel do Engenheiro? 

•	 Como controlar o funcionamento de um software num projeto?

1A interface entre 
o projeto estrutural e o 
sistema computacional



1.2 Qualidade do projeto
Um projeto estrutural de boa qualidade deve garantir que a estrutura, uma vez 

executada, atenda a três requisitos principais: capacidade resistente, desem-

penho em serviço e durabilidade.

REQUISITOS DE QUALIDADE
PROJETO ESTRUTURAL

Capacidade RESISTENTE (Segurança)

Ruptura
do pilar

DURABILIDADE
Não deterioração

Desempenho em SERVIÇO (Funcionalidade)

INTEGRAÇÃO com 
outras áreas: Arquitetura, 
instalações...

CONSTRUTIBILIDADE
Viabilidade prática, 
execução

Deslocamento excessivo

1

3

2

5

4

A interfAce entre o projeto estruturAl e 
o sistemA computAcionAl

33



``  O software não substitui e jamais substituirá o papel do Engenheiro. Ele não consegue distinguir a 
estrutura boa da ruim – serve apenas para automatizar os cálculos e refinar as análises.

1.4.4 Tipos de software
É possível classificar os sistemas computacionais destinados à elaboração de 

projetos estruturais nos seguintes tipos:

•	 Software de análise: serve para calcular os esforços e deslocamentos de 

uma estrutura. Não executa o dimensionamento das armaduras nem gera 

as plantas finais. Usual para análise de projetos de estruturas especiais 

de grande porte.

•	 Software de desenho: serve para gerar desenhos genéricos, não direcio-

nados exclusivamente para a Engenharia Civil. São os softwares usual-

mente chamados de CAD.

•	 Software de dimensionamento/verificação de elemento isolado: serve 

para dimensionar um elemento (viga, pilar ou laje) de forma isolada da 

estrutura. Ideal para fazer rápidas verificações.

•	 Sistema integrado: abrange todas as etapas do projeto. Calcula a estrutura, 

dimensiona e detalha as armaduras, gera e imprime os desenhos finais. É o 

tipo de software mais utilizado para projetar edifícios de concreto no Brasil.

1.5 O papel do engenheiro
Diante das considerações já apresentadas sobre o uso de um sistema computa-

cional num projeto estrutural, qual é, então, o papel do Engenheiro?

Cabe ao Engenheiro executar todas 

as funções que exigem raciocínio, lógica, 

perspicácia e discernimento.

`` O software não faz Engenharia, não faz projeto. 
Somente o Engenheiro é capaz disso. Toda a 
responsabilidade pelo projeto estrutural é do 
Engenheiro Civil que assina o projeto — e não do 
software.

1.5.1 A escolha do software
A variedade de programas computacio-

nais disponíveis no mercado é cada vez 

maior. É essencial saber diferenciar e 

Concepção estrutural

Decisão

Responsabilidade Cr
ia

tiv
id

ad
e

Re
vi

sã
o
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Neste capítulo, será abordado um tema presente em qualquer projeto estru-

tural e que foi fortemente influenciado pelo enorme avanço da performance dos 

computadores nos últimos anos. Trata-se da geração das combinações de ações 

necessárias para o cálculo de um edifício de concreto.

Ao contrário de décadas passadas, uma estrutura atualmente é calculada 

para dezenas, centenas e, às vezes, até milhares de combinações, o que torna a 

análise de resultados muito mais trabalhosa e complexa.

Diante desse panorama, fica a cargo do Engenheiro Estrutural a difícil tarefa 

de não “se perder” diante de tantos carregamentos gerados automaticamente por 

um sistema computacional. A compreensão dos conceitos básicos que envolvem 

o assunto torna-se então fundamental para que se possa verificar os resultados 

emitidos de maneira segura e eficaz.

Inicialmente, será apresentada uma sucinta revisão teórica sobre estados- 

limite, coeficientes de ponderação, formulações de norma, ação com efeito 

favorável etc. Serão classificadas as ações mais usuais em edifícios de concreto.

2Ações e combinações 
em edifícios



`` Lembre-se: quando um estado-limite de serviço é alcançado, o uso da edificação pode ser 
inviabilizado, da mesma forma quando um estado-limite último é atingido.

`` Um bom projeto estrutural deve atender simultaneamente a todos os estados-limites  
últimos e de serviço.

De forma geral, em projetos de estruturas de concreto armado, os estados-li-

mite são utilizados da seguinte maneira:

1. Efetua-se a análise estrutural para o cálculo das solicitações (ou esforços).

2. Dimensionam-se as armaduras nos elementos de modo a atender à 

segurança no estado-limite último.

3. Finalmente, verifica-se cada um dos estados-limite de serviço.

Análise

Cálculo de
solicitações

Viga

Mf

ELU

Dimensionamento

- 2Ø16

- 2Ø20

ELS

Verificações

d

1 2 3

2.2 Ações
No cálculo de um edifício, devem ser consideradas todas as ações que irão 

produzir efeitos significativos na sua estrutura. 

Essas ações não necessariamente são cargas externas aplicadas diretamente 

ao edifício. Podem ser, por exemplo, características do material (concreto armado) 

ou da construção da estrutura, que geram esforços adicionais que devem ser consi-

derados no projeto estrutural. Isso se tornará mais claro nos exemplos a seguir.

Na NBR 6118:2014, esse assunto é inteiramente abordado na seção 11 

(“Ações”). Para mais detalhes, é aconselhável consultar a norma NBR 8681 –Ações 

e segurança nas estruturas – Procedimento.

2.2.1 Classificação e exemplos
Basicamente, as ações são classificadas em dois grupos principais: ações perma-

nentes e ações variáveis.
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isso, são comumente chamados de redutores), pois procuram ponderar a atuação 

simultânea das ações variáveis numa mesma combinação.

2.4 Combinações
Na vida real, um edifício dificilmente estará sujeito à aplicação de apenas 

uma ação isolada por vez. Estará, sim, submetido à atuação de várias ações ao 

mesmo tempo. Por exemplo: o vento nunca atuará num edifício sem que o seu 

peso próprio esteja atuando simultaneamente (“a estrutura precisa existir para 

o vento atuar”).

Peso próprio
Revestimento
Carga acidental de uso
 

+
Vento
Empuxos de terra

Por essa razão, durante a elaboração do projeto estrutural, é necessário saber 

combinar as ações de forma adequada. Uma edificação precisa ser projetada 

para atender a diversas combinações de ações ponderadas, de modo que os 

efeitos mais desfavoráveis possíveis à estrutura sejam levados em conta.

Apesar de os sistemas computacionais estarem preparados para analisar e 

visualizar os resultados de ações de forma isolada, o que é muito bom para inter-

pretar o comportamento da estrutura perante as ações, para o projeto estru-

tural em si, o que vale realmente são as combinações. Afinal de contas, todos 

os elementos que compõem a estrutura devem ser dimensionados e verificados 

para ações atuando de forma conjunta, como na vida real.

2.4.1 Classificação das combinações
Basicamente, as combinações podem ser classificadas em dois grupos princi-

pais: combinações últimas e combinações de serviço.
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2.5 Geração de combinações
Toda a formulação apresentada nos itens anteriores ficará mais clara a partir de 

agora. Por meio de um exemplo bastante simples, resolvido de forma didática, 

será demonstrado como a geração de combinações é efetuada em um sistema 

computacional. Trata-se de uma aplicação direta e prática dos conceitos apresen-

tados até então.

DEscomPactação Do EDIFícIo

 f Descompacte o edifício “Combinações.TQS”.

InIcIanDo o tQs

 f Inicie o TQS.

EDItanDo EDIFícIo

 f No “Gerenciador”, selecione o edifício “Combinações”.

 f Clique na aba “Edifício”.

 f No grupo “Edifício”, clique no botão “Editar”.

VERIFIcanDo PonDERaDoREs Das caRgas PERmanEntEs

 f Na janela “Dados do edifício...”, clique na aba “Cargas”.

 f No grupo “Cargas permanentes”, clique no botão “Avançado”.

 f Na janela “Ponderadores de carga permanente”, no grupo “Peso-Próprio”, verifique 

“GamaF - ponderador de ações” = 1,4.

 f No grupo “Cargas Permanentes”, verifique se “GamaF - ponderador de ações” = 1,4.

 f Clique no botão “OK”.

VERIFIcanDo PonDERaDoREs Das caRgas VaRIáVEIs

 f Na janela “Dados do edifício...”, no grupo “Sobrecargas”, clique no botão “Avançado”.

 f Na janela “Ponderadores e redutores de sobrecargas”, no grupo “Ponderadores ELU”, 

verifique “GamaF - ponderador de ações” = 1,4.

 f No grupo “Fatores de redução ELU e ELS”, verifique se “Psi0” = 0,5, “Psi1” = 0,4 e “Psi2” = 0,3.

 f Clique no botão “OK”.

VERIFIcanDo PonDERaDoREs Do VEnto

 f Na janela “Dados do edifício...”, na aba “Cargas”, clique na aba “Vento”.

 f Na tabela, verifique que há um caso definido.

 f Clique no botão “Avançado”.

 f Na janela “Ponderadores e redutores de vento”, no grupo “Ponderadores ELU”, verifique 

“GamaF - ponderador de ações” = 1,4.

 f No grupo “Fatores de redução ELU e ELS”, verifique se “Psi0” = 0,6, “Psi1” = 0,3 e “Psi2” = 0.

 f Clique no botão “OK”.
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 f No grupo “Sobrecargas”, clique no botão “Avançado”.

 f No grupo “Cargas acidentais de edifícios”, clique na opção “”Locais em que há predo-

minância de pesos...”.

 f Clique no botão “OK”.

LIstanDo as combInaçõEs

 f Na janela “Dados do edifício...”, na aba “Cargas”, clique na aba “Combinações”.

 f Clique no botão “Listar combinações”.

 f Clique no botão “Sim”.

Repare que a ponderação das ações variáveis foi coerentemente alterada.

Vamos adicionar mais casos de vento.

aDIcIonanDo casos DE VEnto

 f Feche a janela da listagem.

 f Na janela “Dados do edifício...”, na aba “Cargas”, clique na aba “Vento”.

 f Clique três vezes no botão “Inserir” sob a tabela.

LIstanDo as combInaçõEs

 f Na janela “Dados do edifício...”, na aba “Cargas”, clique na aba “Combinações”.

 f Clique no botão “Listar combinações”.

 f Clique no botão “Sim”.

Na listagem aberta, perceba que foram definidas mais ações de vento.
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Este capítulo será inteiramente dedicado à análise estrutural, etapa funda-

mental em todo projeto de edifícios, mas que muitas vezes não é tratada com a 

devida atenção e os cuidados necessários quando se faz uso de uma ferramenta 

computacional.

Inicialmente, serão colocadas as razões pelas quais uma análise estrutural 

bem-feita e precisa é fundamental para a obtenção de um projeto seguro e de 

qualidade. 

Serão apresentados alguns modelos estruturais usualmente empregados no 

cálculo de edifícios de concreto, listando as vantagens e limitações de cada um 

deles. Um edifício bem simples será então calculado por um sistema computa-

cional com quatro modelos estruturais distintos, mostrando na prática como 

eles são gerados e processados no computador.

Em seguida, será feita uma explanação a respeito da distribuição de esforços 

ao longo da estrutura de um edifício.

3

NÃO POSSO ERRAR AQUl!

Análise estrutural: uma 
etapa fundamental em 

todo projeto



3.2.2 Exemplos de modelos estruturais
Existem inúmeros modelos estruturais que podem ser empregados na análise 

de edifícios de concreto armado. Alguns mais simples, outros mais complexos. 

Alguns bastante limitados, outros mais abrangentes.

A seguir, serão apresentados alguns dos modelos existentes, procurando 

retratar de forma bastante resumida como foi a sua evolução ao longo dos 

últimos anos.

Métodos aproximados + Vigas contínuas

É o primeiro modelo estrutural destinado ao cálculo de edifícios de concreto 

armado com que nos deparamos durante a graduação em Engenharia Civil.

A análise estrutural baseada nesse modelo é realizada da seguinte maneira:

a. Os esforços e as flechas nas lajes são calculados a partir de tabelas 

baseadas em diversos métodos aproximados consagrados. Exemplos: 

Marcus, Czerny etc.

b. As cargas das lajes são transferidas para as vigas por área de influência 

(esquema “telhado”).

c. Os esforços e as flechas nas vigas são calculados por meio do modelo 

clássico de viga contínua com apoios simples que simulam os pilares.

d. A reação vertical obtida nos apoios das vigas é transferida como carga 

concentrada para os pilares.

VIGAS (Vigas contínuas)

LAJES (Métodos aproximados)

PILARES

Distribuição de cargas

Reações de apoio

Trata-se de um modelo estrutural extremamente simples, de fácil compre-

ensão e que permite uma visualização muito clara do percurso das cargas verti-

cais aplicadas ao edifício até as fundações.

Análise estruturAl: umA etApA 
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edifícios. Existem inúmeros outros já desenvolvidos, testados e validados e que 

também podem ser utilizados no cálculo de estruturas de concreto armado. A 

variedade de modelos estruturais disponíveis nos softwares atuais é grande.

Diante dessa situação, fica então aberta uma discussão muito interessante:

Qual é o melhor modelo estrutural disponível?
Qual modelo deve ser adotado na análise de um edifício de concreto?

Essas são perguntas difíceis de serem respondidas de forma generali-

zada e que devem ser levantadas durante toda a atividade profissional de um 

Engenheiro de Estruturas.

Grelha de
vigas e lajes

Elementos
finitos de placa

Processos
simplificados

Pórtico
espacial

Pórtico plano

carga

reações

Lajes + Vigas

LAJES

VIGAS

PILARES

Grelha
somente de vigas

Vigas + Pilares

Resumo da evolução dos modelos

Viga contínua

Vigas
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3.2.6 Exemplo 1
O objetivo deste primeiro exemplo é auxiliar a compreensão de toda a teoria 

exposta anteriormente neste capítulo, mostrando na prática como um sistema 

computacional realiza a modelagem de uma estrutura no computador. 

Vamos calcular os esforços nas lajes, vigas e pilares de um mesmo edifício 

utilizando quatro diferentes modelos estruturais.

Entenda o exemplo
Trata-se de um edifício hipotético bem simples, composto de dois pavimentos, “1o 

andar” e “Cobertura”, além da fundação. O pé-direito adotado entre eles é de 2,8 m.

Cobertura 2
5.600

1º Andar 1 2.800

Fundação 0
.000

(Corte esquemático)
2.

80
2.

80

Ambos os pisos são formados por quatro pilares de canto de 20 cm x 20 cm, 

quatro vigas de 20 cm x 40 cm e uma laje maciça com 10 cm de espessura.

L1

V1 (20/40)

P1 (20/20) P2 (20/20)

P3 (20/20) P4(20/20)

V2 (20/40) V4
 (2

0/
40

)

V
3 

(2
0/

40
)

(h = 10)

O formato da estrutura em planta é exatamente um quadrado, com a 

distância entre os eixos dos pilares igual a 4 m.
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Esforços nas lajes

Vamos considerar a laje dos pavimentos simplesmente apoiada nos quatro lados 

e com um vão igual a 4 m em ambas as direções, o que resulta numa relação 

entre a dimensão dos lados igual a 4 m/4 m = 1.

Os máximos momentos fletores positivos no meio da laje nas duas direções 

podem ser calculados por diversos métodos aproximados presentes na litera-

tura. Alguns exemplos:
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Na listagem aberta, note que os esforços nos lances dos pilares são próximos 

dos valores calculados durante a estimativa inicial.

[ 1 ] Verifique a força normal no lance 1.
[ 2 ] Verifique a força normal no lance 2.

Feche a janela com a listagem.

Modelo B
Na segunda simulação, chamada de “Modelo B”, os esforços nas lajes serão 

calculados por um processo simplificado (Czerny com ν = 0,2); nas vigas, pelo 

modelo de grelha somente de vigas; e, nos pilares, por meio das reações de apoio 

obtidas neste último modelo.

Pilares
Reações da grelha

Lajes
Czerny (ν = 0,2)

Vigas
Grelha de vigas
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Pilares
Pórtico espacial

Lajes
Grelha de vigas e lajes

Vigas
Pórtico espacial

DEscompactanDo o EDifício

 f Descompacte o edifício “Modelo C.TQS”.

Vamos verificar os modelos estruturais utilizados no cálculo desse edifício.

EDitanDo o EDifício

 f No “Gerenciador”, na “Árvore de Edifícios”, selecione o ramo “Modelo C”.

 f No “Gerenciador”, clique na aba “Edifício”.

 f No grupo “Edifício”, clique no botão “Editar”.

VErificanDo o moDElo Estrutural sElEcionaDo

 f Na janela “Dados do edifício...”, clique na aba “Modelo”.

 f No grupo “Modelo estrutural do edifício”, clique no botão “Outros” e verifique que a 

opção “III” está selecionada.

VErificanDo o moDElo Estrutural Dos paVimEntos

 f Na janela “Dados do edifício...”, clique na aba “Pavimentos”.

 f Na lista de pavimentos, clique no pavimento “Cobertura”.

 f No grupo “Pavimento Cobertura”, clique no botão “Avançado”.

 f Na janela “Avançado...”, no grupo “Modelo estrutural”, verifique que o modelo selecio-

nado é “Grelha de lajes planas”.

 f Repita o procedimento para verificar se o mesmo modelo foi selecionado para o 

pavimento “1o andar”.

fEchanDo a janEla “DaDos Do EDifício”

 f Na janela “Dados do edifício...”, clique no botão “Cancelar”.
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•	 Observe que, ao reduzir os momentos negativos nos apoios, os momentos 

fletores positivos no vão da viga aumentaram. Lembre-se sempre: os 

esforços em uma estrutura de concreto armado se redistribuem, mas 

nunca somem!

3.6 Ligação viga-pilar
Os cruzamentos entre os elementos de um edifício de concreto são regiões 

importantes da estrutura onde ocorre a transferência de esforços de uma peça 

para outra. São trechos que necessitam de um tratamento particular durante a 

modelagem estrutural.

No caso específico de edifícios de concreto simulados por pórtico espacial, 

é fundamental que as ligações entre as vigas e os pilares presentes na estru-

tura sejam adequadamente calibradas com recursos especiais. Caso contrário, 

os deslocamentos e os esforços solicitantes obtidos durante a análise estrutural 

poderão ser incompatíveis com a realidade. E, consequentemente, a avaliação 

da estrutura poderá ser realizada de forma imprecisa.

Ligações
viga-pilar

`` O cálculo de um edifício de concreto por um pórtico espacial sem a devida calibração das ligações 
entre as vigas e os pilares pode se tornar totalmente inviável na prática. 

É fundamental adaptar a esse modelo recursos específicos que tornam a 

simulação desses cruzamentos mais realista. Dois exemplos desses recursos 
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3.6.4 Exemplo 6
Vamos analisar a seguir um exemplo bem simples em que a influência da flexibi-

lização das ligações no modelo de pórtico espacial será facilmente interpretada.

Entenda o exemplo
Trata-se de duas estruturas idênticas (geometria e cargas). Em apenas uma delas 

(vigas V3 e V4), as ligações com os pilares serão flexibilizadas.

Essas estruturas retratam um caso muito comum em edifícios de concreto 

armado: ligação das vigas e pilares junto aos elevadores.

SEM FLEXIBILIZAÇÃO

COM FLEXIBILIZAÇÃO

P5

V3 (20/60) V4 (20/60)

P4
(20/20)

P6
(20/20)

P2

V1(20/60) V2 (20/60)

P1
(20/20)

P3
(20/20)
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O objetivo deste capítulo é fornecer uma visão introdutória de como um projeto 

estrutural é efetivamente elaborado com o auxílio de um computador.

Um edifício de concreto armado bem simples será inteiramente calculado 

por meio de uma ferramenta computacional. Diversos comandos serão executa dos, 

desde a entrada de dados até a montagem das plantas com os desenhos de 

armação.

Na medida do possível, procuraremos não dar enfoque à utilização do sistema 

computacional em si, mas sim fornecer uma visão geral e abrangente do funcio-

namento de um sistema integrado destinado à elaboração de projetos estruturais.

Esse será o único exemplo deste livro em que uma estrutura será lançada 

passo a passo do início ao fim. E, por isso, um número maior de comandos será 

apresentado.

`` O objetivo deste capítulo não é ensinar comandos, mas sim apresentar como um projeto estrutural 
é efetivamente elaborado no computador.

4Primeiro edifício: 
simples, mas 

importante



Muito embora seja demonstrada a enorme agilidade proporcionada pelo uso 

do computador, este exemplo servirá principalmente para ressaltar a devida 

importância da análise estrutural, bem como da verificação dos resultados 

obtidos num processamento.

Durante este capítulo, serão discutidas e esclarecidas as seguintes questões:

•	 Como é feito o lançamento do edifício no computador?

•	 Como o cálculo da estrutura é executado?

•	 Como é realizada a montagem das plantas com os desenhos?

•	 Será que eu posso aceitar as armaduras dimensionadas de forma auto - 

mática?

4.1 Entenda o exemplo
Trata-se de um edifício de concreto armado hipotético composto de um 

pavimento-tipo com três repetições e uma cobertura. A distância entre os pisos 

é de 2,8 m, resultando numa edificação com altura total igual a 11,2 m, conforme 

mostra a figura a seguir.

Fundação                0

Tipo                1

Tipo                2

Tipo                3

Cobertura                4

( Corte esquemático )

2.
80

2.
80

2.
80

2.
80

11.2000

8.400

5.600

2.800

.000

O pavimento-tipo é formado por uma sala comercial (5,35 m x 4,30 m) e um 

W.C. (1,20 m x 2,00 m). As paredes externas possuem 25 cm de espessura, e as 

internas 20 cm. Em planta, a edificação abrange um total de 5,85 m x 4,80 m.
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4.2 Lançamento da estrutura

InIcIando o TQS

 f Inicie o TQS.

Vamos iniciar a entrada de dados, na qual lançaremos todas as informações 

necessárias para a análise via computador.

Existem diversos caminhos para definir os dados da estrutura no software. 

Porém, procure seguir fielmente os comandos apresentados nos itens seguintes 

para que nenhuma incompatibilidade seja gerada.

4.2.1 Criação de um novo edifício

crIando o edIfícIo

 f No “Gerenciador”, na aba “Edifício”, no grupo “Edifício”, clique no botão “Novo”.

 f Na próxima janela, digite o nome do edifício: “Primeiro”.

 f Clique no botão “OK”.

Na aba “Gerais” da janela aberta, defina o título do edifício e o número do projeto.

defInIndo aS InformaçõeS InIcIaIS do edIfícIo

 f Na janela “Dados do edifício...”, na aba “Gerais”, no grupo “Identificação”, no dado “Título 

do edifício”, digite o título do edifício: “Primeiro edifício”.

 f No dado “Número do projeto”, digite o número do projeto: “1000”.

 f No grupo “Norma em uso”, selecione a opção “NBR-6118:2014”.

Na aba “Modelo”, verifique se o edifício será analisado por um pórtico espacial.

defInIndo o modelo do edIfícIo

 f Na aba “Modelo”, no grupo “Modelo estrutural do edifício”, verifique se a opção selecio-

nada é “Modelo IV - Modelo integrado e flexibilizado de pórtico espacial”.

Na aba “Pavimentos”, vamos definir os pavimentos que formarão o edifício.

crIando o pavImenTo “TIpo”

 f Na aba “Pavimentos”, clique no botão “Inserir acima”.

 f Digite o nome do pavimento: “Tipo”.

 f Pressione “Enter” no teclado.
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[ 1 ] Aperte “Ctrl+F7” simultaneamente para desligar um nível (layer).
[ 2 ] Clique na hachura.
[ 3 ] Aperte “Ctrl+F7” novamente.
[ 4 ] Clique no título da sala.
[ 5 ] Aperte “Ctrl+F7” novamente.
[ 6 ] Clique na porta.

confIgurando o deSenho de referêncIa exTerna

 f Na aba “Modelo”, no grupo “Planta”, clique no botão “Referência externa”.

 f Selecione o “Pavimento Tipo - Modelo Estrutural”.

 f Clique no botão “Atual”.

 f Clique no botão “Fechar”.

A visualização final do desenho da arquitetura deve ficar exatamente como na 

figura a seguir.
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4.2.6 Inserção da laje
Note que, assim que um contorno fechado foi definido, o programa indicou a 

existência de um vazio (com um “X”), onde uma laje pode ser colocada.

Vamos inserir a laje.

confIgurando a laje

 f Na aba “Lajes”, no grupo “Inserção”, clique no botão “Dados atuais”.

 f Na janela “Dados de lajes”, clique na aba “Seção/Carga”.

 f Na aba “Maciça”, no dado “Espessura HL (cm)”, digite “12”.

 f Ainda na janela “Dados de lajes”, clique no botão “Alterar”.

defInIndo a carga na laje

 f Na janela “Definição de carregamentos”, na aba “Alfanuméricas”, no grupo “Carga distri-

buída por área”, selecione o item “COMERC1”.

 f Clique no botão “OK”.

confIgurando a laje

 f De volta à janela “Dados de lajes”, verifique se, na frente do dado “Carga distribuída (tf/

m²)”, a carga foi definida.

 f Clique no botão “OK”.
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Além disso, uma vez que o BIM permite uma melhor visualização e 

monitoramento da interface entre as disciplinas, desde a fase de projeto até a 

manutenção da edificação, torna-se possível atingir e manter níveis melhores 

de desempenho durante a vida útil desta.

O BIM ainda tem o potencial de gerar um maior controle e transparência 

no planejamento e na execução de obras, evitando assim desvios de verbas 

destinadas a elas. Com ele será possível acompanhar, de forma mais prática e 

confiável, se os recursos orçados foram efetivamente empregados nas obras, 

comparando-os com os custos iniciais previstos.

A implantação do BIM é ampla e vai muito além da fase de projetos. Por isso, 

é fundamental pensar em qualidade, rastreabilidade, custo-benefício e lucro, e 

não somente em custos. Em um primeiro momento, como é necessário haver 

investimentos, sobretudo na montagem e na manutenção de uma equipe de 

pessoas altamente qualificadas, é natural que o BIM gere uma elevação dos 

custos iniciais. Porém, posteriormente, se bem empregado, ele tem o potencial 

de reduzir custos, compensando os investimentos iniciais. Ganha-se em asser-

tividade, planejamento e otimização. É de conhecimento geral e unânime que os 

ajustes realizados de última hora durante a execução de uma obra geram gastos 

e desperdícios extremamente elevados. O BIM pode minimizar a necessidade 

de improvisos em obra, evitando assim retrabalhos, acelerando a tomada de 

decisões estratégicas e otimizando o uso dos materiais e da mão de obra.

`` A correta aplicação do BIM pode gerar grandes benefícios para todos da cadeia, inclusive para o 
Engenheiro de Estruturas.

4.7.6 BIM no projeto estrutural

Alguns Engenheiros de Estruturas “torcem o nariz” quando ouvem a palavra 

BIM, o que é bastante compreensível. Afinal de contas, o Engenheiro já tem uma 

enorme responsabilidade de entregar um bom projeto estrutural, que é a semente 

para a obtenção de uma estrutura segura e, ao mesmo tempo, econômica.

É fundamental entender que o BIM não alterará o cálculo da estrutura 

propriamente dito. Concepção estrutural, análise estrutural, dimensiona-

mento e detalhamento dos elementos estruturais continuarão sendo a essência 

do projeto estrutural e não serão afetados pelo BIM. O dimensionamento da 

armadura numa seção de concreto, por exemplo, continuará sendo realizado 

pelas mesmas formulações que conhecemos. Ou seja, o BIM não terá influência 

Primeiro edifício:  
simPles, mas imPortante

231



Vamos importar os dados desse modelo BIM de arquitetura (nesse caso, 

criado no Autodesk Revit® e posteriormente exportado) para o mesmo software 

que utilizamos para calcular a estrutura deste capítulo.

InIcIando o TQS

 f Inicie o TQS.

ImporTando arQuIvo rTQ

 f No “Gerenciador”, clique na aba “Interfaces BIM”.

 f Na aba “Interfaces BIM”, no grupo “Modelo BIM”, clique no botão “Revit”.

 f Na janela “Interface TQS...”, clique no botão “OK”.

 f Na janela “Abrir”, selecione a pasta “C:\TQSW\USUARIO\TESTE\Livro\(Pleno ou EPP)”.

 f Selecione o arquivo “PrimeiroBIM.RTQ”.

 f Clique no botão “Abrir”.

 f Na janela “NEDIRST”, clique no botão “Sim”.

 f Na janela “Sincronização de pavimentos...”, clique no botão “OK”.

 f Feche o “Modelador Estrutural”.

 f Na janela “EAGME”, clique no botão “Sim” para salvar os dados.

 f No “Gerenciador”, verifique se o edifício “PrimeiroBIM” foi criado.
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No capítulo anterior, um edifício de concreto armado foi inteiramente calcu-

lado com o auxílio de uma ferramenta computacional. Foi possível constatar a 

enorme agilidade proporcionada pelo uso do computador durante a elaboração 

do projeto. Todas as suas etapas, desde a concepção estrutural até a montagem 

das plantas, foram otimizadas pelos inúmeros recursos disponíveis num 

software integrado.

No entanto, algumas questões fundamentais haviam ficado em aberto:

•	 Será que os resultados obtidos estavam corretos?

•	 Será que a estrutura definida atende a todos os requisitos de qualidade?

•	 Posso confiar nas armaduras dimensionadas e detalhadas pelo sistema?

•	 Posso enviar as plantas da obra para o edifício a ser executado?

A primeira resposta para todas essas perguntas é bastante direta. Nada mais 

é do que um categórico “NÃO!!!”.

5Verificação de 
resultados: uma etapa 

obrigatória



5.2 O que verificar? Como verificar?
Verificar uma estrutura calculada por um sistema computacional não significa 

checar cada um dos mínimos detalhes obtidos pelo computador. Não é isso!

Consiste, sim, em analisar os resultados de forma global e abrangente, a fim 

de evitar que erros grosseiros deixem de ser notados. É praticamente impossível 

e até mesmo inviável validar todos os resultados de forma 100% exata, mesmo 

porque são milhares os cálculos realizados internamente pelo software.

Na prática, durante a elaboração de um projeto estrutural é necessário 

avaliar a ordem de grandeza dos resultados. Somente em casos específicos 

torna-se necessário verificar os valores de forma extremamente precisa.

`` Durante a elaboração de projetos estruturais, na grande maioria das vezes, não é necessário checar 
os resultados com inúmeras casas decimais após a vírgula. A Engenharia é que precisa ser avaliada, 
não há espaço para a precisão matemática.

Exemplo
Seja o momento fletor no meio do vão de uma viga de um edifício calculado por 

um sistema computacional e exibido na tela do computador com um valor igual 

a 9,9 tf.m.

9,9tfm

Imagine, então, que você faça rapidamente um cálculo aproximado, consi-

derando a mesma viga biapoiada, M = p.L2/8, que resulta num momento fletor 

igual a 9,7 tf.m.
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Análise estrutural
Conforme já foi exaustivamente salientado no Cap. 3, a análise estrutural 

consiste numa etapa fundamental em todo projeto estrutural. Portanto, procure 

dedicar mais tempo verificando o comportamento da estrutura (deslocamentos, 

distribuição de esforços, ...), em vez de se precupar somente com os desenhos 

finais de armação.

`` Utilize os inúmeros recursos gráficos disponíveis nos softwares atuais para avaliar os resultados. 
Procure averiguar como a estrutura está sendo modelada no computador. Entenda como ela está 
se comportando. É nessa hora que o Engenheiro deve usufruir dos benefícios proporcionados 
pela informática!

Validações iniciais
Logo que adquirir um novo software, execute testes simples capazes de serem 

facilmente validados à mão. Monte um exemplo no qual você tenha a resolução 

definida e um total controle dos resultados. Isso ajudará a compreender o 

funcionamento do sistema computacional de forma correta. 

`` É recomendável não utilizar um software na elaboração de projetos de estruturas de maior porte 
“logo de cara”, pois a validação de resultados é bem mais complicada.

Lembre-se: verificar os resultados de uma simples residência não é uma 

tarefa tão simples quanto parece. Imagine então um edifício alto e complexo!
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Obviamente, em tese, qualquer peça numa estrutura tem a sua devida 

importância e precisa ser dimensionada corretamente para atender às funções 

a que se destina. Existem, porém, certos tipos de elementos que necessitam de 

um cuidado redobrado, pois podem ocasionar consequências mais graves, como 

o colapso total da edificação ou parte dela. Entre eles, estão os pilares, as vigas 

de transição, os balanços etc.

`` Um erro grosseiro no cálculo de certos tipos de elementos pode derrubar um edifício ou parte dele 
de forma trágica.

Trata-se de uma afirmação bastante “pesada”. Encare-a não como uma 

ameaça, mas sim como uma forma de lembrá-lo de que certos elementos são 

vitais na segurança estrutural de um edifício. E, por isso, precisam ser verifi-

cados sempre com muito mais cuidado.

`` É importante eleger os elementos mais importantes na estrutura e, assim, verificá-los de  forma 
mais detalhada.

5.3 Exemplo
A seguir, serão realizadas algumas verificações de resultados de uma forma 

bem simples, procurando mostrar que, na maioria das vezes, fazer certas contas 

expeditas é um ótimo começo para a validação de uma estrutura calculada pelo 

computador.

Descompactação do edifício
Utilizaremos como exemplo o mesmo edifício calculado no capítulo anterior, 

porém com pequenas alterações efetuadas no seu processamento com o intuito 

de facilitar a compreensão dos resultados. 

DescompactanDo o eDifício

 f Descompacte o edifício “Verificação.TQS”.

inicianDo o tQs

 f Inicie o TQS.
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Agora, vamos medir a área graficamente.

meDinDo a área

 f No “Modelador Estrutural”, na aba “Exibir”, no grupo “Listar”, clique no botão “Área” e, 

depois, “Área por pontos”.

[ 1 a 5 ] Clique para definir os pontos do contorno fechado.
[ 6 ] Aperte “Enter” para finalizar a definição dos pontos.
[ 7 ] Clique sobre a janela gráfica para definir a posição do texto.
[ 8 ] Verifique a área e o perímetro medido: “A=274.446 cm2” e “P=2.106 cm”.

Ações
As ações aplicadas na estrutura foram:

•	 Carga equivalente à área de cobertura externa sobre a laje da cobertura.

•	 Carga equivalente à área de uso comercial sobre a laje do pavimento-tipo.

•	 Carga equivalente à alvenaria de 19 cm sobre as vigas do pavimento-tipo.

•	 Carga equivalente à alvenaria de 14 cm sobre a laje do pavimento-tipo  

(paredes do W.C.).

•	 Ação do vento com uma velocidade básica de 45 m/s em quatro sentidos  

(0º, 90º, 180º, 270º).

conferinDo as cargas lançaDas

 f No “Modelador Estrutural”, na aba “Modelo”, no grupo  “Configurações”, clique no botão 

“Parâmetros de visualização”.
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Portanto, o total final de cargas na laje no pavimento-tipo é:

Cargas nas vigas
No pavimento “Cobertura”:

Para se chegar à carga total aplicada nas vigas da cobertura, é necessário, 

inicialmente, calcular a carga total por metro linear devida ao peso próprio. Não 

foi definida nenhuma alvenaria sobre as vigas da cobertura.

O valor por metro linear da carga referente ao peso próprio é obtido pela 

multiplicação do peso específico do concreto (2,5 tf/m3) pela área da seção trans-

versal da viga.

Depois, basta multiplicar esse valor pelos comprimentos das vigas para 

determinar a carga total:

No pavimento “Tipo”:

A carga total das vigas do pavimento-tipo é obtida de forma similar à da 

cobertura, porém com o acréscimo das alvenarias.
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[ 1 ] Verifique a somatória de reações: “FX = 4,99 tf”.

[ 2 ] Clique para fechar a janela.

Note que a diferença em relação à carga total de vento no edifício calculada 

anteriormente para os sentidos 0º e 180º (4,8 tf) é pequena (+4,0%), comprovando 

que ela foi efetivamente aplicada ao modelo de pórtico espacial.

Foi possível notar, em todas as comparações realizadas anteriormente, que 

as cargas efetivamente aplicadas aos modelos estruturais (grelhas e pórtico 

espacial) foram ligeiramente maiores que as somatórias de cargas estimadas 

manualmente. Afinal, os valores das reações foram sempre ligeiramente maiores. 

A diferença na carga vertical total, que é a ação preponderante na estru-

tura, foi igual a +2,68 tf, que corresponde a apenas +1,9%. A diferença é pequena 

e pode ser tranquilamente tolerada, principalmente pelo fato de resultar no 

cálculo a favor da segurança da estrutura.

`` Em casos em que a diferença entre as cargas aplicadas estimadas e as somatórias de reações 
obtidas nos modelos for relativamente grande (>10%), e especialmente nos casos em que as 
reações resultantes forem menores, o que significa um cálculo contra a segurança, é muito 
importante checar o porquê dessas diferenças. É sinal de que existe algo de errado.

Resumo estrutural

Retorne à janela com o resumo estrutural que havia sido carregado logo no início 

deste capítulo (se por acaso você já havia fechado essa janela, basta executar o 

mesmo comando já mostrado anteriormente: botão “Resumo estrutural”, locali-

zado na barra de ferramentas do gerenciador).

Em seguida, localize o item “Parâmetros Quantitativos - Distribuição de cargas” 

e note que existe uma tabela que resume tudo o que foi conferido anteriormente, 

facilitando bastante a avaliação da distribuição das cargas na estrutura.
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Perguntas: 

•	 Será que os esforços estão corretos? 

•	 Será que o momento fletor positivo (3,6 tf.m) está dentro de uma ordem 

de grandeza esperada?

Antes de mais nada, pelo menos pelo formato do diagrama, é possível 

afirmar que os momentos fletores possuem um comportamento esperado, isto 

é, tipicamente de uma viga biapoiada, já que as vinculações com os dois pilares 

de apoio não possuem uma grande rigidez à flexão, gerando baixos momentos 

negativos nas suas extremidades.

Vamos estimar o momento fletor manualmente por meio de um modelo 

simplificado.

estimanDo as cargas na Viga V1 por processo simplificaDo

 f No “Gerenciador”, selecione o ramo “Cobertura” do edifício “Verificação”.

 f No “Painel Central”, no grupo “Outros Desenhos”, dê um duplo clique em “TEL1003.

DWG”.

 f No “Editor Gráfico”, verifique a carga total distribuída no painel da laje: “0,50 tf/m²”.

 f Verifique a carga por metro na viga V1: “0,65 tf/m”.

[ 1 ] Verifique a carga total distribuída no painel da laje: “0,50 tf/m2”.
[ 2 ] Verifique a carga por metro na viga V1 oriunda da carga da laje: “0,65 tf/m”.
[ 3 ] Clique para fechar a janela.

Perceba que o valor da carga por metro quadrado (0,5 tf/m2) é idêntico ao que 

havíamos calculado anteriormente. Note ainda que a distribuição dessa carga 
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 f No “Painel Central”, no grupo “Armação de lajes”, selecione o desenho “Armação 

positiva horizontal”.

 f Na janela de desenho, verifique a armadura positiva na direção principal: “φ10 mm 

c/17,5 cm”.

 f No “Painel Central”, no grupo “Armação de lajes”, selecione o desenho “Armação 

positiva vertical”.

 f Na janela de desenho, verifique a armadura positiva na direção secundária: “φ10 mm 

c/17,5 cm”.

Resumindo:

•	 No pavimento “Cobertura”, temos respectivamente nas direções princi-

pais e secundárias: 3,12 cm2/m (φ6,3 mm c/10 cm) e 2,87 cm2/m (φ8 mm 

c/17,5 cm).

•	 No pavimento “Tipo”, em ambas as direções, temos: 4,49 cm2/m (φ10 mm 

c/17,5 cm).

•	 Conforme era esperado, a armadura positiva na laje do tipo é bem maior.

5.4 Resumo dos passos necessários durante a verificação
De acordo com o que foi exposto neste capítulo, pode-se definir resumidamente 

os passos básicos que devem ser realizados durante a verificação de resultados 

de uma estrutura calculada no computador:

1. Antes de mais nada, é fundamental pensar na estrutura. Imagine como 

deve ser seu comportamento e eleja os elementos mais importantes da 

estrutura.

2. Revisar os dados de entrada, principalmente no que se refere às unidades 

dos valores definidos. Erros de digitação são mais comuns do que você 

pensa!

3. Rever os critérios de projeto adotados. A sua configuração correta é a 

chave para um projeto de qualidade!

4. Verificar os dados geométricos da estrutura, tais como: comprimento dos 

vãos, área dos pavimentos, altura total da edificação etc.

5. Verificar se a classe de agressividade ambiental do edifício está definida 

corretamente e certificar-se de que os cobrimentos de armaduras e os 

concretos utilizados estão de acordo com os requisitos mínimos necessá-

rios. Somente dessa maneira se obterá uma estrutura durável!

6. Verificar se todas as ações preponderantes no edíficio foram definidas. 

Dando uma olhada geral nas combinações ELU e ELS geradas pelo sistema, 

é possível averiguar essa condição.

Verificação de resultados: 
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O objetivo deste capítulo é fornecer uma visão introdutória e prática das não 

linearidades presentes em um edifício de concreto armado. Trata-se de um 

assunto que dificilmente é abordado durante a graduação em Engenharia Civil 

em função de sua complexidade. É, sim, alvo de muitos estudos e pesquisas nos 

cursos de pós-graduação em estruturas.

Por que, então, estudar esse assunto agora?

A razão é muito simples: as análises não lineares vêm sendo consideradas um 

paradigma nos dias atuais, influenciando de forma significativa a evolução dos 

modelos estruturais usualmente empregados no cálculo dos edifícios. Os termos 

“não linearidade física” e “não linearidade geométrica” têm se tornado cada vez 

mais comuns.

6Análise não linear: 
uma visão prática



Perceba que, na análise puramente linear, o diagrama “P x d” ou “força x 

deslocamento” é definido por uma reta. Na análise não linear, por sua vez, é 

definido por uma curva.

6.1.2 O que provoca o comportamento não linear? 
Basicamente, existem dois fatores principais que geram o comportamento não 

linear de uma estrutura à medida que o carregamento é aplicado:

•	 Alteração das propriedades dos materiais que compõem a estrutura, 

designada “não linearidade física” (NLF).

•	 Alteração da geometria da estrutura, designada “não linearidade geomé-

trica” (NLG).

d

P

Não Linear

N . P

2 . P

P

d >2 . d >N . d

{Não linearidade FÍSICA
       Material (NLF)

Não linearidade GEOMÉTRICA
       Geometria (NLG)

P

Tanto a não linearidade física como a não linearidade geométrica serão 

explicadas posteriormente com detalhes e exemplos. Por enquanto, o impor-

tante é entender o que significa uma análise não linear, bem como assimilar que 

ambas, NLF e NLG, geram uma resposta desproporcional da estrutura à medida 

que um carregamento é aplicado.

6.1.3 Importância
Atualmente, pode-se afirmar que 100% dos projetos de edifícios de concreto 

armado levam em consideração aspectos relativos ao comportamento não 

linear da estrutura, seja de forma simplificada ou de maneira mais refinada.

As análises não lineares estão cada vez mais comuns no dia a dia de um 

escritório de cálculo estrutural. Inúmeros sistemas computacionais disponibi-

lizam recursos poderosíssimos neste quesito.

Eis alguns fatores que tornam as análises não lineares muito importantes no 

projeto estrutural de edifícios de concreto armado:
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•	 A consideração das não linearidades (física e geométrica) pode ter uma 

influência significativa no cálculo dos deslocamentos e esforços em 

uma estrutura.

•	 Os elementos estruturais estão cada vez mais esbeltos, de tal forma que 

as não linearidades (física e geométrica), em muitos casos, passam a ser 

preponderantes.

•	 O tempo de processamento de uma análise não linear é maior do que o 

de uma análise linear. Há algum tempo, isso onerava demasiadamente 

a elaboração de um projeto. Porém, hoje, devido ao grande avanço da 

performance dos computadores, esse problema deixou de existir.

`` A grande melhoria na velocidade de processamento dos computadores viabilizou as  
análises não lineares.

NBR 6118
De forma geral, pode-se afirmar que uma das grandes alterações das versões 

mais recentes da NBR 6118 em relação às normas antigas é a apresentação de 

maneira mais explícita e incisiva de como as não linearidades física e geomé-

trica devem ser consideradas na elaboração de projetos estruturais de edifícios.

Por exemplo, o item 15.3 da NBR 6118:2014 (“Princípio básico de cálculo”), 

prescreve de forma bastante clara: “A não linearidade física, presente nas estru-

turas de concreto armado, deve ser obrigatoriamente considerada”.
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A NBR 6118:2014, no item 17.3.2.1.1 (“Flecha imediata em vigas de concreto 

armado”), permite a avaliação aproximada das flechas imediatas em vigas 

pela rigidez equivalente (EI)eq, de tal modo a considerar a não linearidade física 

ocasionada predominantemente pela fissuração do concreto.

E . Ieq

Fissuração

Não linearidade FÍSICA

d

6.2.3 Exemplo 1
Vamos analisar a influência da consideração da não linearidade física de forma 

aproximada em uma estrutura calculada por um sistema computacional.

Trata-se de um edifício hipotético composto de quatro andares, sendo um 

pavimento-tipo com três repetições e uma cobertura.

Fundação        0 

Tipo               1 

Tipo               2 

Tipo               3 

Cobertura        4 

( Corte esquemático ) 

3.
00

 
3.

00
 

3.
00

 
3.

00
 

12.000 

9.000 

6.000 

3.000 

.000 

A distância entre os pisos é de 3,0 m. A geometria do pavimento-tipo e da 

cobertura é idêntica, e é mostrada na figura a seguir.
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Pilares
( EI ) = 0,8 . Eci . lc

Vigas
( EI ) = 0,4 . Eci . lc

Qual será a influência da consideração da não linearidade física nos resultados?

DescompactanDo o eDifício

 f Descompacte o edifício “NLF1-B.TQS”.

selecionanDo o eDifício

 f No “Gerenciador”, aperte a tecla “F5” para atualizar a árvore de edifícios.

 f Na “Árvore de Edifícios”, selecione o ramo “Espacial” do edifício “NLF1-B”.

Vamos verificar os critérios de projeto que definem a redução de rigidez dos 

elementos.

verificanDo critérios

 f No “Gerenciador”, clique na aba “Sistemas”.

 f Na aba “Sistemas”, no grupo “Análise estrutural”, clique no botão “Pórtico-TQS”.

 f Na aba “Pórtico-TQS”, no grupo “Editar”, clique no botão “Critérios”, item “Critérios Gerais”.

 f Na janela “Critérios de geração...”, clique no botão “OK”.

 f Na janela “Editor de critérios...”, clique no ramo “NLF”.

 f No item “Coeficiente de não linearidade física p/ vigas”, verifique o valor “0,4”.
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`` Pelo diagrama “N, M, 1/r”, é possível obter o valor de uma rigidez (EIsec), que pode ser utilizada no 
cálculo de pilares, de tal forma a retratar a não linearidade física de forma mais refinada. 

`` Tanto a força normal como os materiais concreto e aço e a quantidade de armadura exercem 
influência direta na montagem do diagrama “N, M, 1/r”.

6.3 Não linearidade geométrica
Assim como a não linearidade física estudada anteriormente, a não linearidade 

geométrica também gera uma resposta não linear de uma estrutura. Porém, 

esse comportamento não ocorre mais devido a alterações no material que a 

compõe, mas sim em razão de mudanças na geometria dos elementos estrutu-

rais à medida que um carregamento é aplicado ao edifício.

P

d

NLGeométricaNLGeométrica

6.3.1 Efeitos de segunda ordem
Para que a influência da não linearidade geométrica na análise de um edifício 

seja plenamente compreendida, é necessário entender o que são os efeitos de 

segunda ordem.

Durante toda a graduação, sempre consideramos o equilíbrio de forças e 

momentos como uma das condições básicas para o cálculo de uma estrutura. 

Dessa forma, nos diversos exercícios que resolvemos, admitidos as seguintes 

premissas:
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6.3.2  Exemplo 4
Seja uma barra vertical engastada na base com comprimento igual a 5 m, com 

seção transversal quadrada de 30 cm x 30 cm, módulo de elasticidade igual a 

28.000 MPa, submetida a uma força horizontal constante (Fh = 10 tf) e a uma força 

vertical variável (Fv = 0 tf a 100 tf) em seu topo, conforme mostra a figura a seguir.

30

30

Fv  =  0 tf, 20 tf, 40 tf, 60 tf, 80 tf e 100 tf

Fh  =  10 tf

L 
=

 5
m

Seção transversal
(cm)

Material
E = 2.800.000 tf/m2

Pelo cálculo linear tradicional em primeira ordem, isto é, na configuração 

geométrica inicial indeformada, obtemos as seguintes reações e esforços – força 

normal, força cortante e momento fletor.

Observe que a força normal depende da força vertical aplicada (Fv), porém a 

força cortante e o momento fletor são constantes e exclusivamente originados 

pela aplicação da força horizontal (Fh).
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Análise linear
Na janela aberta, visualize as forças horizontais (constantes) e verticais (variá-

veis) aplicadas.

ajustanDo número De casas Decimais

 f No “Visualizar de Pórticos”, clique na aba “Visualizar”.

 f Na aba “Visualizar”, no grupo “Visualização”, clique no botão “Parâmetros”.

 f Na janela “Parâmetros de visualização”, clique na aba “Diagramas”.

 f Na aba “Diagramas”, no grupo “Valores”, no item “Número de casas”, defina o valor “1”.

 f Clique no botão “OK”.

visualizanDo carregamentos

 f Na aba “Visualizar”, no grupo “Vista”, clique no botão “Vista frontal”.

 f Clique na aba “Selecionar”.

 f Na aba “Selecionar”, no grupo “Casos/Pisos”, selecione o caso “02 - Análise linear 

(tradicional)”.

 f No grupo “Diagramas”, clique no botão “Carregamento”.

 f No grupo “Tamanhos”, ajuste a escala dos textos.

Depois, visualize os esforços (força normal, força cortante e momento fletor) 

e deslocamentos obtidos pela análise linear.

Perceba que os resultados são idênticos aos valores calculados de forma manual 

anteriormente.

visualizanDo forças normais

 f Na aba “Selecionar”, no grupo “Diagramas”, clique no botão “Força Fx”.

 f No grupo “Tamanhos”, ajuste a escala dos diagramas e textos.
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no momento fletor de primeira ordem (M = 50,0 tf.m) ficaria totalmente contra 

a segurança!

6.4 Não linearidade nos edifícios de concreto armado
Pelos exemplos analisados anteriormente, foi possível distinguir a não lineari-

dade física da não linearidade geométrica. Uma está relacionada com o material 

empregado na estrutura e a outra, com a influência da análise com a geometria 

na posição deformada.

Ambas as não linearidades, NLF e NLG, flagraram situações em que o comporta-

mento da estrutura tornou-se tipicamente não linear, isto é, a sua resposta perante 

o nível de carregamento aplicado passou a se comportar de forma desproporcional.

Vamos recapitular de forma resumida os exemplos até então analisados, 

com o objetivo de reforçar a assimilação dos principais conceitos apresentados, 

bem como de fazer uma extrapolação para situações reais de projeto de edifícios 

de concreto armado.

No primeiro edifício estudado, a consideração da não linearidade física 

de forma aproximada nas vigas e pilares de um pórtico espacial, isto é, pela 

correção direta das rigidezes “EI”, ocasionou um grande aumento na deformabi-

lidade da estrutura, levando a uma elevação da flecha no topo devida ao vento 

de 1,7 cm para 3,0 cm (+76%).

1,7 cm

3,0 cm
NLFísica
aproximada

`` Na prática atual, a consideração da não linearidade física de forma aproximada é utilizada na 
avaliação da estabilidade global de edifícios de concreto.
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O objetivo deste capítulo é apresentar conceitos básicos referentes à avaliação 

da estabilidade global de edifícios de concreto armado, item de grande impor-

tância na elaboração de projetos desse tipo de estrutura, mas que comumente 

não é abordado durante a graduação em Engenharia Civil.

Com um exemplo bem simples, procuraremos demonstrar toda a teoria que 

envolve o assunto de forma bastante didática, de tal modo que os conceitos 

possam ser plenamente compreendidos e extrapolados paras os casos de edifi-

cações reais.

Além disso, será feita uma introdução de como os principais efeitos de 

segunda ordem existentes em um edifício de concreto armado podem ser calcula-

dos e avaliados.

Na NBR 6118:2014, esse assunto é abordado na seção 15 (“Instabilidade e 

efeitos de segunda ordem”).

Durante este capítulo, serão discutidas e esclarecidas questões como:

7Estabilidade 
global e efeitos 

de segunda ordem



Dispensa
A NBR 6118:2014, item 15.2 (“Campo de aplicação e conceitos fundamentais”), 

permite desprezar os efeitos de segunda ordem somente após a constatação de 

que a sua magnitude não representará um acréscimo de 10% nas reações e nas 

solicitações relevantes da estrutura.

Caso contrário, esses efeitos precisam, obrigatoriamente, ser considerados 

no dimensionamento e verificação de todos os elementos da estrutura.

Classificação
A NBR 6118:2014, item 15.4.1 (“Efeitos globais, locais e localizados de segunda 

ordem”), classifica os efeitos de segunda ordem presentes numa estrutura de 

concreto em três tipos:

1. Efeitos globais de segunda ordem.

2. Efeitos locais de segunda ordem.

3. Efeitos localizados de segunda ordem.

(Edifício)

Efeitos globais

Efeitos locais

(Lance de pilar)

Efeitos localizados
(Pilar-parede)

1

2

3

Os efeitos globais estão relacionados ao edifício como um todo, isto é, ao 

conjunto completo formado pelos pilares, vigas e lajes. Por exemplo: um edifício 

submetido à ação do vento se desloca horizontalmente. E, por essa razão, 

geram-se efeitos de segunda ordem devidos à presença simultânea de cargas 

verticais (peso próprio + sobrecarga).
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carreganDo relatório De estabiliDaDe global

 f No “Gerenciador”, na aba “Pórtico-TQS”, no grupo “Visualizar”, clique no botão “Estabi-

lidade Global”.

Note que os parâmetros de estabilidade calculados pelo sistema compu-

tacional foram idênticos aos valores obtidos manualmente.

[ 1 ] Verifique o valor do coeficiente γz calculado: “1,191”.
[ 2 ] Verifique o valor do coeficiente α calculado: “0,514”.

Feche o relatório de estabilidade global.

7.3.4 Estruturas de nós fixos e nós móveis
A NBR 6118:2014, item 15.4.2 (“Estruturas de nós fixos e estruturas de nós 

móveis”), classifica dois tipos de estruturas segundo os efeitos globais de 

segunda ordem:

•	 Estrutura de nós fixos: é aquela em que os deslocamentos horizontais são 

pequenos e, por decorrência, os efeitos de segunda ordem são desprezí-

veis (inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem).

•	 Estrutura de nós móveis: é aquela em que os deslocamentos horizontais 

não são pequenos e, portanto, os efeitos de segunda ordem são impor-

tantes (superiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem).

A definição do tipo da estrutura, segundo essa classificação, pode ser facil-

mente efetuada com os valores dos coeficientes γz e α calculados:
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Vigas e pilares
Tanto as vigas como os pilares têm influência significativa na estabilidade 

global de um edifício. Porém, é preciso ter “sensibilidade” para identificar quais 

desses elementos são preponderantes no comportamento global da estrutura.

A seguir, serão retratadas algumas situações importantes por meio de exemplos.

7.4.3 Exemplo 3

DescompactanDo o eDifício

 f Descompacte o edifício “GamaZ-2.TQS”.

Reative o gerenciador TQS e selecione o edifício “GamaZ-2”.

selecionanDo o eDifício

 f No “Gerenciador”, na “Árvore de Edifícios”, selecione o ramo “Espacial” do edifício 

“GamaZ-2”.

 f Na aba “Sistemas”, no grupo “Análise Estrutural”, clique no botão “Pórtico-TQS”.
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`` A existência de pórticos (vigas + pilares) tem influência direta na estabilidade  
global da estrutura.

Consequentemente, qualquer alteração na rigidez desses pórticos terá 

influência direta na estabilidade global da estrutura. Vejamos um exemplo. 

Vamos analisar a mesma estrutura anterior com as rigidezes das vigas 

horizontais (V1, V2 e V3) do pavimento-tipo reduzidas. A altura delas será 

diminuída para 30 cm.
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50/50

P9
50/50

DescompactanDo o eDifício

 f Descompacte o edifício “GamaZ-2A.TQS”.

selecionanDo o eDifício

 f No “Gerenciador”, na “Árvore de Edifícios”, selecione o ramo “Espacial” do edifício 

“GamaZ-2A”.

 f Na aba “Sistemas”, no grupo “Análise Estrutural”, clique no botão “Pórtico-TQS”.
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