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RESUMO 
 

DIAS, E.M.B (2009). Comportamento estrutural de edifícios de múltiplos andares 

considerando as alvenarias de vedação. Recife, 2009, 105p. – Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar os efeitos causados pelas alvenarias de vedação 

no comportamento de edifícios de múltiplos pisos. A análise tridimensional foi efetuada 

através de um edifício com 26 pavimentos tipo e 01 de cobertura, onde foi verificada a 

estrutura em concreto armado, e a estrutura em concreto armado com a presença dos 

painéis de alvenarias de vedação. Os painéis de alvenaria foram representados através 

de elementos de barra com suas larguras equivalentes, as quais foram calculadas 

baseadas no FEMA (Federal Emegency Management Agency) 356. Os elementos 

estruturais pilares e vigas foram modelados através de elementos de barras, e as lajes 

consideradas como diafragma rígido. As estruturas de concreto armado foram 

analisadas de acordo a NBR-6118/2003. Como conclusão, verificou-se que os painéis 

de alvenaria apresentam grande contribuição para o enrijecimento da estrutura, 

reduzindo-se consideravelmente os deslocamentos horizontais. Já nos casos de cargas 

nas fundações, e dos esforços nos pilares e nas vigas, nota-se que em alguns casos a 

estrutura com a presença dos painéis apresenta-se de maneira favorável, e em outros, 

apresenta-se de forma desfavorável, para o dimensionamento dos elementos estruturais. 

 

Palavras-chaves: Edifícios de múltiplos andares, Edifícios altos, Alvenaria de vedação, 

Painéis de alvenaria, Diagonal comprimida. 
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ABSTRACT 
 

DIAS, E.M.B (2009). Structural behavior of buildings of multiple floors 

considering the infill masonries. Recife, 2009, 105p. - Dissertation (Master) - 

Federal University of Pernambuco (UFPE). 

 

The purpose of this study is to analyze the effect caused by the infill masonries in the 

behavior of multistore buildings. The three-dimensional analysis was carried through a 

building with 26 floors type and 01 of covering, where it was verified the structure in 

reinforced concrete and the structure in reinforced concrete with the panels of infill 

masonries. The masonries panels had been represented through elements of bar with its 

equivalents widths, which had been calculated based in FEMA (Federal Emegency 

Management Agency) 356. The structural elements columns and beams had been 

shaped through beam elements, and the slabs was considered as rigid diaphragm. The 

structures of reinforced concrete had been analyzed in agreement with the NBR-

6118:2003. Concluding, the results point out that the masonry panels present great 

contribution for the rigidity of the structure, reducing considerably the horizontal 

displacements. However, in cases of loads in the foundations, and the efforts in them 

columns and the beams, the study showed that in some cases the structure with the 

presence of the panels is presented in a favorable way, and in others, it is presented in a 

unfavorable form the structural elements design. 

 

Word keys: Buildings of multiple floors, High Buildings, Infill Masonries, Masonry 

panels, Compressed diagonal. 
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INTRODUÇÃO 1 

 

 
 

 

 

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

No acelerado crescimento dos grandes centros urbanos, os edifícios de andares 

múltiplos vêm se tornando uma das soluções mais viáveis para edifícios comerciais e 

residenciais, sob o ponto de vista de incorporação, permitindo maximizar a utilização 

dos terrenos disponíveis. 

Do ponto de vista estrutural, não se pode identificar um edifício como sendo alto 

apenas por este possuir vários pavimentos. Segundo TARANATH [37], não existe 

nenhum conceito que relacione a altura com o número de pavimentos ou proporções 

para classificar uma estrutura como alta. Sendo assim, a classificação de um edifício 

alto se dá no instante que, em função da sua altura, as ações horizontais devido ao vento 

não podem ser desprezadas na análise estrutural e consequentemente no projeto. 

Como os efeitos das ações horizontais variam e aumentam de acordo com o 

crescimento da altura das edificações, as estruturas tendem a apresentar deslocamentos 

que confrontam diretamente com a estabilidade global da estrutura. Os edifícios altos 

em grande parte são considerados como estruturas esbeltas, e por isso, necessitam de 

um sistema estrutural onde a rigidez e a estabilidade sejam consideradas como os 

principais fatores durante a concepção da estrutura. 

O sistema estrutural mais antigo e convencional é o de pórticos espaciais, tendo 

as paredes de alvenaria como elementos de vedação. Para SMITH E COULL [36] o 

pórtico preenchido é o sistema estrutural mais econômico para edifícios altos, devido à 

simplicidade e rapidez na forma de se construir estruturas deste tipo. 
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Ao calcular estruturas apórticadas, sabe-se que os deslocamentos horizontais 

reais são bem menores que os valores calculados, isto se dá, devido à influência dos 

painéis de alvenaria no enrijecimento da estrutura, ainda que sejam considerados apenas 

como elementos de vedação e lançados como carga vertical, sem serem considerados 

como elementos estruturais. 

Ignorar a presença das alvenarias pode conduzir a pórticos ineficientes ou com 

dimensões superiores às efetivamente necessárias, onde a resistência e a rigidez do 

pórtico são substancialmente reduzidas. Por outro lado, o fato de ignorar as alvenarias 

nem sempre conduz a um projeto conservador [16]. 

Nas estruturas de pórticos preenchidos com alvenaria, a presença da mesma 

tanto pode contribuir para a rigidez da estrutura como também, induzir a situações 

estruturais não regulares devido à disposição de maneira assimétrica das paredes em 

planta [1]. Neste caso, deve-se verificar os dois modelos (sem painéis e com painéis) e 

adotar a situação mais desfavorável quando a estrutura é submetida à cargas horizontais. 

Vários pesquisadores têm estudado sobre o comportamento de pórticos 

preenchidos, demonstrando o aumento da rigidez das estruturas e, conseqüentemente, a 

redução nos deslocamentos horizontais. 

Estas tentativas de obtenção de procedimentos de cálculo para estimar o 

comportamento do conjunto pórtico-painel, entretanto, não trazem resultados de 

aplicação prática imediata. Apesar das comprovações a respeito da economia e da 

eficiência do sistema de pórticos, os projetistas de estruturas não consideram os painéis 

de alvenaria como elemento resistente, devido à ausência de normas, de ferramentas 

usuais de projeto, e de uma teoria universal utilizada para análise e projeto deste sistema 

estrutural. 
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1.2 – BREVE HISTÓRICO 
 

1.2.1- NO EXTERIOR 

 

Desde épocas remotas, o homem demonstra sua imponência, seja de caráter 

político ou religioso, através das grandes construções. Alguns exemplos dessas 

construções foram: as pirâmides do Egito, as grandes catedrais góticas construídas na 

Idade Média, dentre as quais se destaca a Catedral de Reims, e, os grandes castelos 

medievais. Com o avanço das sociedades, os arranha-céus surgiram como símbolo de 

poder econômico e avanço tecnológico. 

Segundo VASCONCELOS (1992) apud LOPES [23], o primeiro arranha-céu do 

mundo foi construído na cidade de Chicago entre 1883 e 1885, em estrutura metálica e 

com 10 pavimentos, trata-se do Edifício Home Insurance Building (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1 – Edifício Home Insurance Building 

        (Ref. Site: www.lmc.ep.usp.br/people/otavio/estruturas/altos.htm) 
 

A partir daí, as alturas das edificações não pararam de crescer, já que com a 

Revolução Industrial (séc. XIX) foram se desenvolvendo os grandes centros urbanos 

nos EUA e na Europa. 
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A Tabela 1.1 traz os dez edifícios mais altos do mundo até dezembro de 2007. 

 

Tabela 1.1 – Indicação dos dez edifícios mais altos do mundo. 

(Ref. Site: www.emporis.com/en/bu/sk/st/tp/wo/) 

EDIFÍCIO CIDADE CONCLUSÃO PAVIMENTOS ALTURA 
(M) 

Burj Dubai Dubai 2009 162 818 
Taipei 101 Taipei 2004 101 509 

Shangai World 
Financial Shangai 2008 101 492 

Petronas Towers (2 
Torres) Kuala Lumpur 1998 88 452 

Nanjing Greenland 
Financial Center Nanjing 2009 66 450 

Willis Tower Chicago 1974 102 442 
Guangzhou West 

Tower Guangzhou 2009 103 438 

Jin Mao Tower Shangai 1999 88 421 

Two International 
Finance  Hong Kong 2003 88 415 

Trump International 
Hotel Chicago 2009 96 415 

 

No ano de 2009 foi concluído o edifício mais alto do mundo, trata-se do Burj 

Dubai, estruturado em concreto armado e com 818m de altura. 

 

 
 

Figura 1.2- Edifício Burj Dubai (em fase de construção) 

(Ref. Site: www. building.co.uk/story.asp?storycode=3091931) 
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1.2.2- NO BRASIL 

 

Em 1916, na cidade de São Paulo, foi concluída a construção do primeiro 

“arranha-céu” do Brasil, trata-se do Edifício Guinle (Figura 1.3). Um edifício 

estruturado em concreto armado contendo 08 andares [21]. 
 

 
 Figura 1.3 – Edifício Guinle 

 (Ref. Site: www.piratininga.org/edificioguinle.jpg) 
 

Em 1929, era concluída a obra do Edifício Martinelli (Figura 1.4), também 

situado na cidade de São Paulo que, com seus 30 andares, foi considerado o verdadeiro 

arranha-céu do Brasil e da América Latina; e logo em seguida, em 1930, o Edifício “A 

Noite” (Figura 1.5), no Rio de Janeiro, com 22 andares. 
 

                        
Figura 1.4 – Edifício Martinelli*                Figura 1.5 – Edifício A Noite** 

*(Ref. Site: www.fortalsampa.hpg.ig.com.br/images/Sp-Predio_MartineleFonte.gif) 

**(Ref. Site: www6.inpi.gov.br/conheca_inpi/edificio/edificio.htm?tr6) 
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Entre 1961 e 1964, era construído também na cidade de São Paulo, o Edifício 

Itália (Figura 1.6), com 45 andares e 151 m de altura, sendo considerado até 1962, o 

edifício estruturado em concreto armado mais alto do mundo. 

 

 
 

 

Figura 1.6 – Edifício Itália 

(Ref. Site: http://www.lmc.ep.usp.br/people/valdir/wp-

content/uploads/2008/02/italia.jpg) 

 

1.3 - MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 
 

Com o aumento das alturas das edificações na região metropolitana do Recife, 

percebe-se que ainda prevalece, entre os sistemas estruturais adotados, o de pórticos 

com núcleos centrais enrijecidos, visando um aumento de rigidez para resistir às ações 

do vento. No entanto, não é prática comum os engenheiros estruturais considerarem a 

contribuição da rigidez dos painéis de alvenaria. Isto pode ser explicado pela falta de 

ferramentas usuais para projetos e de uma teoria que seja universalmente aceita para 

análise e projeto desse sistema estrutural. 

Como as ações do vento são diretamente proporcionais ao ganho da altura das 

edificações, e, que ainda prevalece o sistema estrutural mencionado anteriormente, esta 

dissertação surge com o intuito de analisar a influência das alvenarias no 

comportamento da estrutura em serviço. Foi analisado um edifício estruturado em 

concreto armado com vinte e seis pavimentos, construído na cidade do Recife, 

utilizando um software comercial. 
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1.4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DAS ALTURAS 

DOS EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE 
 

A tradição dos edifícios de múltiplos andares no Recife vem desde o período 

colonial, onde nos bairros do Recife e da Boa Vista, eram erguidos palacetes e sobrados 

de até quatro andares (Figuras 1.7 e 1.8). Nessa época, a economia da cidade girava em 

torno desses bairros por estarem situados nas proximidades do Porto do Recife. 

 

 
Figura 1.7 – Palacete no bairro do Recife Antigo. 

(Ref. Site: www.frigoletto.com.br/Aulascampo/Recife0110/recife.htm) 

 

 
Figura 1.8 – Sobrados no bairro do Recife Antigo. 

(Ref. Site: www.frigoletto.com.br/Aulascampo/Recife0110/recife.htm) 
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Na segunda metade do século passado, os edifícios em Recife atingiram a marca 

dos vinte andares, com o edifício Holliday, situado no bairro de Boa Viagem. Com o 

passar dos anos, o crescimento econômico-social desenvolveu-se também em cidades 

pertencentes à Região Metropolitana do Recife (RMR), como Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes. Com isso, formou-se um aglomerado de cidades onde não se percebe 

diferença ao sair de um município e entrar noutro, ocasionando um crescimento 

desordenado, e assim, tornando-se cada vez mais escassa a quantidade de terrenos nos 

bairros que possuem boa infra-estrutura para a construção de edifícios residenciais ou 

comerciais. Por causa disso, as alturas dos edifícios residenciais estão ultrapassando a 

barreira dos 40 andares, como os casos dos edifícios Freguesia de Casa Forte (Figura 

1.9) e do Terra Brasilis (Figura 1.10), concluídos no ano de 2007 e 2005, 

respectivamente, e que estão situados no bairro de Casa Forte, atualmente os mais altos 

edifícios residenciais em concreto armado do Recife. O edifício Freguesia de Casa Forte 

possui 42 pavimentos e 131m de altura, enquanto que o edifício Terra Brasilis possui 44 

pavimentos e 130 m de altura. 

 

                
Figura 1.9 - Edifício Freguesia de Casa Forte*    Figura 1.10 - Edifício Terra Brasilis** 
 

*(Ref. Site: www.emporis.com) 

**(Ref. Site: http://www.arcoweb.com.br/tecnologia/ceramica-e-porcelanato-tecnicas-e-

28-04-2005.html) 
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O Cadastro Imobiliário do ano 2000 da Prefeitura Municipal do Recife [32], 

indica que a verticalização no espaço urbano do Recife começou na região central (RPA 

1 – Região Político-Administrativa 1) da cidade e foi se espalhando para outras regiões, 

servindo de espelho para determinar o perfil das comunidades. O bairro da Boa Vista 

possui 2.796 imóveis (entre apartamentos, edifícios comerciais e públicos) localizados 

em prédios com mais de 15 pavimentos. Isto representa 46,72% de todos os imóveis 

edificados no local. A Ilha do Leite, por conta do crescimento do Pólo Médico, também 

vem registrando um aumento no número de imóveis de grande porte, que já chegam a 

20,97% do total. 

Na região Norte (RPA 2), os bairros da Encruzilhada, Rosarinho, Torreão e 

Ponto de Parada são os que apresentam maior tendência a verticalização. A 

Encruzilhada é a área que possui o maior índice de edifícios com gabarito superior a 15 

andares (42,26%). 

A região Noroeste (RPA 3) já registra a construção de prédios altos desde a 

década de 70. Aflitos (40,94%), Jaqueira (55,43%), Monteiro (36,71%) e Parnamirim 

(35,40%), possuem os maiores percentuais de edificações com número de pavimentos 

superior ao que a Prefeitura do Recife quer estabelecer como o máximo, que são 15 

pavimentos. 

Edificações multifamiliares com altura superior a 15 andares começam a 

dominar a paisagem de bairros da região Oeste (RPA 4), principalmente na Torre 

(27,56%) e Madalena (11,40%). A horizontalidade predomina, porém, por conta da 

presença de assentamentos populares como Roda de Fogo e Sítio do Cardoso. 

A maior concentração de imóveis com apenas um pavimento (81,5%) está na 

região Sudoeste (RPA 5). A região é a mais homogênea do ponto de vista habitacional 

em todo o Recife. Bairros como Afogados, Mangueira, Mustardinha, San Martin e 

Estância concentram uma população de baixa renda, com a presença da renda média em 

alguns espaços. Imóveis situados em edificações acima de quatro pavimentos são 

apenas 323, o que representa 0,6% do total. 

Já na região Sul (RPA 6), a situação é a inversa. Metade dos imóveis estão 

localizados em prédios com até quatro pavimentos e 25% com mais de dez pavimentos. 

O bairro de Boa Viagem é o que mais contribui para esse índice, concentrando mais de 

90% dos imóveis em edificações de 11 até 15 e mais de 15 andares. 

A Figura 1.11 ilustra a distribuição das regiões da cidade do Recife que 

apresentam edificações acima de 20 pavimentos. 
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Figura 1.11 – Distribuição das edificações com mais de 20 pavimentos na cidade 

do Recife. (Ref. Site: http://www.recife.pe.gov.br/planodiretor/mapa17.html) 
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1.5 - SISTEMAS ESTRUTURAIS ADOTADOS 
 

A estrutura de um edifício em concreto armado, normalmente é composta por 

pilares, vigas e laje e a associação desses elementos estruturais é que compõem o 

sistema estrutural. 

A função do sistema estrutural é a de resistir e transferir para o solo as diversas 

ações atuantes na estrutura, como as forças laterais e gravitacionais, de forma segura e 

econômica. 

VASCONCELLOS [40] indicava os sistemas estruturais mais utilizados para 

edifícios de andares múltiplos construídos em concreto armado, com alturas máximas 

teóricas, estipuladas em função da rigidez lateral e do fator econômico. 

 

Tabela 1.2 – Indicação dos sistemas estruturais usuais para edifícios de múltiplos 

andares construídos em concreto armado, segundo [40]. 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS Nº DE ANDARES 

Pórtico até 20 
Pórtico paredes estruturais até 50 

Tubo aporticado até 50 
Tubo dentro de tubo até 60 

Tubo aporticado multicelular até 80 

 

A Tabela 1.2 apresentada acima é apenas um indicativo do que se faz na prática 

nos edifícios usuais, afinal, é possível encontrar edifícios em concreto armado com mais 

de vinte andares e que apresentam apenas pórticos planos sem paredes estruturais. No 

entanto, a experiência mostra que estas estruturas resultam menos econômicas do que 

outras projetadas com paredes estruturais [40]. 

Segundo SMITH E COULL [36], um dos grandes passos na forma estrutural dos 

edifícios altos em concreto armado, veio com a introdução de paredes estruturais para 

resistir às ações horizontais. Sendo esta a primeira de uma série de significantes 

mudanças na forma estrutural de edifícios altos em concreto armado, livrando-se das 

precedentes limitações de altura, que era de 20 a 25 pavimentos para os sistemas 

aporticados convencionais. A inovação e o refinamento de novos modelos estruturais, 

aliado com grande desenvolvimento da tecnologia do concreto onde se obtêm 
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resistências elevadas, têm proporcionado o surpreendente alcance de elevadas alturas 

dos edifícios de concreto armado. 

Em muitos países, a forma estrutural mais usual em edifícios de até 30 

pavimentos vem sendo o sistema de pórticos preenchidos. Trata-se de um sistema 

aporticado, em concreto ou em aço, preenchidos por painéis de blocos de concreto ou 

cerâmico. Quando o pórtico preenchido é submetido a um carregamento horizontal, o 

painel comporta-se efetivamente como uma biela ao longo da diagonal de compressão 

(Figura 1.12). 

 

 
Figura 1.12 – Formação da biela comprimida no painel de alvenaria. 

DRYSDALE [16]. 
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1.6 - CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS ESBELTEZES DOS 

EDIFÍCIOS 
 

1.6.1- REDUÇÃO DE RIGIDEZ E DE MASSA 

 

Com o avanço no desenvolvimento de softwares para dimensionamento, 

detalhamento e análise das estruturas têm-se obtido estruturas mais esbeltas, visto que, 

esses programas permitem que sejam feitas análises por pórticos espaciais, obtendo-se 

uma melhor e mais real distribuição dos esforços da estrutura, resultando em elementos 

estruturais com menores seções e taxas de armaduras. 

Outro fator que contribuiu para a redução da rigidez da estrutura foi a melhoria 

na qualidade dos cimentos, alcançando-se concretos com resistências maiores com um 

menor consumo de cimento, obtendo-se, consequentemente, elementos estruturais com 

seções menores. 

 

1.6.2- PATOLOGIAS DECORRENTES DESTAS REDUÇÕES 

 

Em função da redução das rigidezes e das dimensões dos elementos estruturais, 

os edifícios altos têm apresentado maiores esbeltezes, e, consequentemente, podem 

sofrer patologias estruturais em decorrência dos deslocamentos laterais provocados pela 

ação do vento. Os principais problemas que podem surgir na edificação são: mau 

funcionamento das esquadrias de fachada, trincas nas vidraças, problemas nos 

elevadores, fissuras nas alvenarias, danos nos elementos de revestimento de fachadas, 

como é o caso de cerâmicas, porcelanatos e de pedras ornamentais, desconforto humano 

devido às vibrações causadas pelo vento, entre outros. 
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1.7 - BUSCA DO REAL COMPORTAMENTO DA ESTRUTURA EM 

SERVIÇO 
 

É dito que o comportamento real da estrutura em serviço é obtido através da 

consideração dos painéis de alvenaria na contribuição do enrijecimento da estrutura, 

onde após o término da construção, teoricamente*, são mantidos até o final da vida útil 

da edificação. 

 

* Sabe-se que em reformas de apartamentos é comum a retirada de paredes ou a execução de novas 

aberturas nas paredes existentes, porém não é o objetivo deste trabalho identificar estes casos, mas sim, 

dispor as paredes conforme o projeto arquitetônico. 
 

1.8 - CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS REDUÇÕES E 

ACRÉSCIMOS DE ESFORÇOS SECCIONAIS NAS VIGAS E NOS 

PILARES, EM DECORRÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DA 

ALVENARIA NA RIGIDEZ. 
 

Nas estruturas de pórticos preenchidos por painéis de alvenaria, sabe-se que a 

presença destes painéis contribui para a rigidez da estrutura, porém, pode induzir a 

situações estruturais não regulares, em função da assimetria das paredes dispostas no 

projeto arquitetônico. Neste caso, recomenda-se a análise da estrutura através de dois 

modelos (com os painéis e sem os painéis), e considerar a pior situação no 

dimensionamento dos elementos estruturais. 

Nos pilares a barlavento há uma tendência em aumentar os momentos fletores da 

metade da altura da edificação até o topo, ao se comparar a estrutura com e sem 

presença das paredes. Os pilares intermediários e os pilares a sotavento tendem a 

acompanhar o diagrama de momentos fletores da estrutura sem preenchimento, porém 

menores ao longo da estrutura [14]. 

No caso dos esforços axiais, analisando-se os pilares individualmente, percebe-

se que: os pilares centrais tendem a apresentar cargas axiais menores, enquanto que os 

pilares de extremidade tendem a apresentar cargas axiais maiores, comparando-se o 

modelo sem painel com o modelo que apresenta o painel [15]. 
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1.9 - DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS SEGUINTES 
 

No Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre as pesquisas em 

edifícios de múltiplos andares no Brasil e no exterior. Ainda neste capítulo, são 

apresentados trabalhos anteriores envolvendo a consideração da alvenaria no 

comportamento estrutural do edifício, bem como a descrição conceitual do 

comportamento conjunto concreto armado/alvenaria e a influência nos parâmetros 

indicadores de estabilidade global. 

No Capítulo 3 é apresentada a descrição do modelo estrutural analisado, as 

propriedades dos materiais empregados, a modelagem dos elementos que compõem a 

estrutura, as ações empregadas no modelo, os casos e combinações de carregamento. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos através das modelagens 

efetuadas, onde são verificados os efeitos das rigidezes das alvenarias nos 

deslocamentos horizontais, nos esforços dos pilares e das vigas, e nas cargas das 

fundações. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões baseadas nas análises efetuadas na 

estrutura sem preenchimento e na estrutura preenchida pelos painéis de alvenaria, assim 

como, sugestões para trabalhos futuros que abordem este tema. 
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2.1 – RETROSPECTIVA DAS PESQUISAS EM EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS ANDARES 
 

Foram desenvolvidos nas últimas décadas, diversos trabalhos na área de 

estruturas de edifícios altos, visando o aperfeiçoamento das técnicas de cálculo e 

hipóteses, buscando-se uma análise cada vez mais próxima da realidade. Dentre esses 

trabalhos podem ser citados: 

 

2.1.1- NO BRASIL 

 

 BARBOSA [7] estudou pela técnica do meio contínuo e pelo tratamento 

discreto, a determinação dos esforços em edifícios com paredes de seção aberta 

contraventada por lintéis, sob a ação de cargas laterais. Através das técnicas do meio 

contínuo o comportamento da estrutura fica expresso através de uma equação ou 

sistema de equações diferenciais. Através do método discreto o autor analisou a 

estrutura pelo método dos deslocamentos, utilizando as técnicas matriciais, juntamente 

com a teoria da flexo-torção. O autor também comparou os resultados obtidos entre as 

duas técnicas utilizadas e concluiu que há concordância entre os valores obtidos pelos 

processos contínuos e discretos. 

 VASCONCELLOS [40] observou que apesar de muitos trabalhos terem 

sido escritos sobre edifícios de andares múltiplos e que abordavam diversos tópicos 

relevantes, não se enfatizava, suficientemente, os fatos de que a estrutura não é feita de 

ma vez, que para boa parte do carregamento, a estrutura já está solicitada antes de ser 
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 concluída, e que ocorrem carregamentos durante a construção diferentes 

dos carregamentos finais. Por ter constatado discrepâncias inaceitáveis entre resultados 

obtidos com modelos estruturais distintos utilizados para analisar uma mesma estrutura 

de edifício, apresentou comentários sobre os carregamentos solicitantes usuais, sobre os 

sistemas e modelos estruturais usuais, sobre os modelos estruturais mais realistas 

apresentando as relações existentes entre as diversas etapas da construção e 

carregamento, o significado real dos deslocamentos nodais calculados, o significado real 

dos esforços calculados, a influência relativa das deformações axiais nos resultados, a 

comparação entre os modelos estruturais usuais com o modelo mais realista, e 

comentários sobre a programação automática. 

 PRUDENTE [33] analisou as estruturas constituídas de painéis de 

contraventamento, formados por vigas e pilares rigidamente conectados entre si, e 

pilares individuais não sujeitos aos efeitos de flexo-torção. As estruturas analisadas são 

formadas por subestruturas também tridimensionais, as quais compõem um determinado 

número de andares. Estas subestruturas por sua vez são formadas por pilares individuais 

e pelos painéis, sendo estes compostos por vigas e pilares rigidamente conectados entre 

si. A análise estática foi feita através do processo dos deslocamentos. Na análise do 

trabalho, o sistema estrutural considerado foi formado por subestruturas também 

tridimensionais, que por sua vez, eram formadas pelos painéis e pilares individuais 

travados horizontalmente pelas lajes. 

 BRUNELLI [11] utilizando o método dos elementos finitos analisou 

diversas estruturas de edifícios de andares múltiplos, sujeitas a ação do vento, 

considerando a rigidez á flexão das lajes. Para isto o autor empregou o método dos 

elementos finitos, através do processo dos deslocamentos. Na discretização da laje, para 

representar o efeito de membrana, empregou-se o elemento retangular ACM (ADINI-

CLOUGH-MELOSH). 

 BECKER [9] acrescentou os núcleos estruturais baseando-se na teoria de 

VLASSOV (1962), no estudo da interação tridimensional entre os diversos elementos 

estruturais. A experiência mostra que os núcleos estruturais (caixa para escadas ou 

elevadores) quando presentes nas estruturas de edifícios de andares múltiplos são os 

grandes responsáveis pela absorção dos esforços decorrentes da carga lateral do vento. 

É levada em consideração a rigidez do núcleo estrutural às deformações por 

empenamento. 
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 BALCAZAR [6] analisou estruturas tridimensionais, também 

considerando a rigidez à flexão das lajes, porém utilizou técnica e a inclusão do 

elemento de chapa modificado, para representar o comportamento dos pilares parede, 

melhorando a convergência dos resultados. Para uma melhor implementação do 

programa computacional desenvolvido empregou-se as técnicas de subestruturação em 

série e paralelo. O elemento retangular de chapa utilizado também foi o ACM.  

 RIOS [34] analisou as estruturas de edifícios de andares múltiplos sem 

observar a formação de painéis e núcleos, entretanto considerou as excentricidades entre os 

elementos, e calculou ainda as envoltórias dos esforços para diferentes combinações de 

carregamento, segundo a NBR-8681, que trata o estado limite último para verificação da 

segurança. Os edifícios tratados são constituídos por vigas e pilares interligados, ao nível de 

cada andar, pela laje, unidos monoliticamente, sem a consideração de rigidez de vigas e 

pilares à torção. As seções das vigas podem ser poligonais e são simétricas em relação ao 

eixo vertical, enquanto as seções dos pilares podem ser circulares ou poligonais. Os 

pavimentos podem ser diferentes entre si, no que diz respeito às seções diferentes de vigas 

ou pilares, arrumação das vigas, excentricidades, interrupção de pilares em determinado 

pavimento etc. Foi utilizado o processo dos deslocamentos, combinado a técnicas correntes 

de análise matricial de estruturas. Como conclusões, o autor verificou que a associação de 

painéis desprezou esforços importantes, como o momento fletor em alguns pilares, 

justamente na base onde a força normal tem o valor elevado. É também evidente que a 

consideração de trechos rígidos nas vigas alteram significativamente os esforços e 

deslocamentos na estrutura. Isto ocorreu, devido ao fato de que no processo de associação 

de painéis não se considera a rigidez do pilar na direção ortogonal àquela do pórtico a que 

pertence, alguns desses responsáveis pela diminuição dos deslocamentos horizontais. Nesta 

situação, pode-se observar que a influência dessa rigidez é predominante na base, sendo que 

nos pavimentos superiores há diminuição desse efeito. Finalmente o autor conclui que o 

modelo apresentado em seu trabalho traz algumas vantagens em relação à associação 

tridimensional de painéis planos, especialmente quando se analisa edifícios com alto grau 

de complexidade. No modelo adotado no trabalho, a consideração da excentricidade é 

direta, as seções dos pilares e vigas podem ter seções quaisquer e as vigas têm direção 

qualquer no plano da laje. Nessas condições, torna-se possível analisar com maior precisão 

as estruturas. 

 BEZERRA [10] utilizando o Método dos Elementos Finitos e a 

implementação de um elemento finito triangular DKT (Discrete Kirchhoff Theory), que 
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através da condensação estática obteve facilmente um elemento quadrangular, pode 

analisar edifícios de qualquer tipo de planta, porém utilizando teoria de primeira ordem 

para os pilares. No sistema estrutural não considera a presença dos núcleos estruturais, 

pilares ou pilares-parede submetidos à flexo-torção. O processo para obtenção da matriz 

de rigidez global da estrutura, através da contribuição de cada elemento estrutural, é 

análogo ao processo usado por PRUDENTE (1983) e RIOS (1991), já citados 

anteriormente. A principal conclusão dessa análise foi que ao computar a rigidez à 

flexão das lajes na estrutura, os deslocamentos horizontais nos pavimentos são menores 

que os obtidos pelos modelos que as consideram como diafragmas rígidos, com uma 

diferença de até 17% referente a translação do último pavimento. Com os 

deslocamentos reduzidos, verifica-se de uma forma geral uma redução dos esforços de 

flexão nos elementos estruturais e também do esforço cortante. Portanto, as lajes 

tiveram uma participação considerável na rigidez global da estrutura. Finalmente pode-

se concluir que no modelo estrutural adotado, as lajes têm participação mais efetiva na 

interação dos esforços e deslocamentos com os demais elementos (vigas e pilares), em 

comparação com os outros modelos que as consideram apenas como diafragmas rígidos. 

Com a utilização do Método dos Elementos Finitos, foi possível obter informações 

sobre os deslocamentos independentes em diversos pontos do pavimento, tornando-se 

uma grande vantagem em relação aos demais modelos. 

 MATIAS JR. [28] analisou a interação tridimensional entre os núcleos e 

as estruturas usuais de contraventamento, tais como treliças, pórticos e pilares isolados, 

considerando a influência da flexibilidade das suas fundações no equilíbrio final do 

sistema estrutural, sobretudo quando são introduzidos os efeitos da não linearidade 

geométrica. A influência dos trechos rígidos e das excentricidades entre os eixos 

longitudinais dos elementos, incidentes em um mesmo ponto nodal, também foi 

pesquisada na rigidez global do sistema. Nas análises dos edifícios usadas na aferição 

dos resultados, foram adotadas estruturas reticuladas e suas lajes funcionavam como 

diafragmas horizontais infinitamente rígidos nos seus planos e sem qualquer resistência 

à flexão. Os efeitos de segunda ordem foram computados através de um processo de 

cálculo iterativo, onde a matriz de rigidez da estrutura teve seus coeficientes afetados 

pelo esforço normal, e no caso dos sistemas com núcleos, além deste, os momentos 

fletores e os bimomentos. 

 MARTINS [26] calculou esforços e deslocamentos de estruturas 

tridimensionais de edifícios de andares múltiplos, sujeitos às ações verticais e laterais, 
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considerando a rigidez transversal à flexão das lajes, em teoria de 2ª ordem. O elemento 

finito de placa adotado na discretização do pavimento, responsável pela consideração da 

rigidez transversal das lajes na análise do edifício foi o DKT (Discrete Kirchhoff Theory). 

Para os pilares, o equilíbrio de forças foi verificado na sua posição deformada, análise em 

teoria de 2ª ordem, considerando a não linearidade geométrica. Para o cálculo dos esforços 

e deslocamentos na estrutura aplicou-se as técnicas de subestruturação em série e paralelo 

na matriz de rigidez global da estrutura. Seu trabalho foi uma continuação de BEZERRA 

(1995), que utilizou a teoria de 1ª ordem. 

 TORRES [39] realizou a análise estrutural de edifícios de andares 

múltiplos que apresentavam núcleos resistentes, considerando-se a deformação pelo 

esforço cortante nos mesmos, bem como nos pilares. Para atingir esse objetivo, foi 

preciso que o comportamento à flexão dos elementos verticais de contraventamento 

fosse regido pela teoria de barras de Timoshenko e não mais pela de Euler-Bernoulli. O 

autor desenvolveu algoritmos que, utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF), 

permitiu-se calcular os fatores de forma de quaisquer seções transversais abertas de 

paredes delgadas pertencentes a núcleos estruturais, bem como, a distribuição da tensão 

de cisalhamento na seção transversal em função do esforço cortante atuante. 

 PEREIRA [31] realizou análises comparativas entre os resultados 

fornecidos pelo processamento de estruturas de edifícios altos, enrijecidas por núcleo 

resistente, adotando-se para o elemento de núcleo diferentes tipos de modelagens. 

Dentre elas estão: a modelagem por pilares paredes, ligados entre si, em duas opções, 

considerando-se ou não o efeito do bimomento, a modelagem proposta por YAGUI 

(1971), e a modelagem utilizando o software Ansys 5.5, considerando o método dos 

elementos finitos (M.E.F). Cada estrutura de contraventamento, formada pela 

associação de pilares, vigas e núcleo, possuía o mesmo projeto estrutural variando 

somente a modelagem do núcleo. Esta estrutura foi submetida simultaneamente às 

forças horizontais do vento e às ações de origem gravitacional, sendo a partir daí, 

analisado o comportamento da estrutura de contraventamento, elementos de pilares e 

vigas, diante do efeito destas ações e das modelagens do núcleo. 
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 IWAMOTO [22] mostrou através de um modelo numérico a importância 

da consideração da interação solo-estrutura na análise global. Para isso analisou uma 

estrutura tridimensional de um edifício de múltiplos andares, considerando-se a rigidez 

transversal à flexão das lajes, a existência das excentricidades das vigas em relação aos 

pilares e a hipótese de diafragma rígido no plano horizontal de cada pavimento. As 

fundações consideradas profundas em estacas verticais submetidas à carga de 

compressão axial ligadas a blocos supostamente rígidos, nas quais os efeitos do grupo 

de estacas imersas no solo foram calculados admitindo-se a continuidade no solo. A 

análise da interação do sistema solo – estrutura foi feita através de ajustes das rigidezes 

das fundações pelo processo iterativo até que ocorresse certa convergência nos 

recalques ou nas reações. Com isso, procurou-se mostrar que a análise integrada da 

estrutura com o solo, possibilita uma melhor estimativa dos recalques diferenciais e das 

reações nos apoios, assim como, a redistribuição dos esforços nos elementos estruturais 

com o comportamento mais real da interdependência dos esforços entre a estrutura e o 

solo. 

 MARTINS [27] apresentou um estudo sobre a análise de estrutura 

tridimensional de edifícios de andares múltiplos considerando-se a interação de 

deslocamentos e esforços entre os vários elementos que formam a estrutura, levando-se 

em consideração a rigidez transversal à flexão das lajes. Isto foi realizado através de um 

modelo que compatibilizou o elemento que discretizou o núcleo com sete graus de 

liberdade, baseado na teoria da flexo-torção de Vlassov, com o restante da estrutura 

tridimensional de edifícios de andares múltiplos formada pelos núcleos, pilares, vigas e 

lajes. Para a consideração à rigidez transversal à flexão das lajes utilizou-se elementos 

finitos de placa adotados na discretização do pavimento, que foram o DKT (Discrete 

Kirchhoff Theory) e DST (Discrete Shear Theory). 

 SOUSA JUNIOR [35] apresentou um estudo sobre a análise de edifícios 

altos enrijecidos com núcleos estruturais utilizando-se processos discretos, onde a 

ligação do núcleo estrutural com as lajes do pavimento do edifício foi o ponto principal 

do seu estudo. Os núcleos estruturais foram analisados pela teoria de flexo-torção 

levando-se em conta a análise em 1ª ordem. Os demais elementos estruturais (pilares, 

vigas e lajes) foram analisados pelo Método dos Elementos Finitos. 
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 LOPES [23] analisou um sistema de contraventamento misto, composto 

por treliças passantes (outriggers) unidas rigidamente a pilares parede. A análise 

tridimensional foi efetuada através do método dos elementos finitos em um edifício com 

50 pavimentos, com pilares de aço de alta resistência (AR-345) no contorno da 

edificação e pilares parede em concreto armado no centro da mesma. As lajes foram 

admitidas com o comportamento de diafragma rígido, e a sua contribuição na rigidez à 

flexão foi considerada pelas vigas mistas, sendo as vigas e os pilares modelados através 

de elementos de barra. Foi verificado neste estudo, a eficiência das treliças passantes 

através da redução dos deslocamentos laterais e dos momentos fletores e a 

redistribuição dos esforços axiais nos pilares metálicos nos níveis que possuíam os 

outriggers. 

 TEIXEIRA E SOUSA [38] apresentaram diversas análises de um edifício 

em concreto armado de 18 pavimentos construído na cidade de Belém-Pa, submetido a 

carregamento gravitacional e vento. Foram realizadas quatro análises estáticas: análise 

linear elástica, análise não-linear geométrica, análise não-linear física, e análise não-

linear física e geométrica. A plataforma utilizada no estudo foi o programa de código 

aberto OpenSees desenvolvido através das linguagens C++ e Tcl/Tk na Universidade da 

Califórnia, Berkeley. O Elemento finito utilizado para modelagem das barras do pórtico 

tridimensional foi baseado no método das forças, de tal forma que apenas um elemento 

foi necessário para representação de um membro estrutural inteiro (pilar e viga). O 

elemento de viga-coluna empregado considerou a distribuição de inelasticidade ao 

longo do comprimento e ao longo das seções da barra, através da utilização de um 

modelo de fibras, de tal forma que foi possível considerar fissuração do concreto e a 

plasticidade da armadura com grande precisão. Em relação à consideração dos efeitos 

de não-linearidade geométrica, utilizou-se a formulação corrotacional, a qual permitiu a 

consideração de grandes rotações no espaço, tendo-se também utilizado o método P-

Delta para validação dos resultados. Os resultados mostraram diferenças consideráveis 

entre os diversos tipos de análises realizadas (com ou sem a presença de não-linearidade 

geométrica e/ou física), e também uma variação razoável de esforços para uma mesma 

viga em pavimentos distintos. 
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 FRANCA [21] realizou um estudo comparativo das diversas 

possibilidades de uso do sistema de contraventamento treliçado, o mais utilizado para 

resistir a cargas laterais, em edifícios de múltiplos andares estruturados em aço. 

Analisando-se os seguintes aspectos: a esbeltez do contraventamento, o tipo de 

treliçamento, a contribuição da rigidez axial dos elementos da treliça nos deslocamentos 

da estrutura, a posição do contraventamento em relação ao centro de rotação da 

edificação, a variação do contraventamento ao longo da altura da edificação, a 

associação entre contraventamentos, o posicionamento dos contraventamentos ao longo 

da altura e o tamanho dos módulos do treliçamento.  

 FONTE et. al. [20] apresentou um levantamento das características de 

236 edifícios de múltiplos andares, em concreto armado, projetados e construídos na 

cidade do Recife, no período entre 1996 e 2003. Este levantamento apresentou a 

variação dos parâmetros: altura, dimensões em planta, número de pavimentos e índice 

de esbeltez de corpo rígido. Estes parâmetros foram comparados com os de edifícios 

altos construídos em outros estados do Brasil e em outros países. Como resultado, 

verificou-se que alguns dos edifícios mais modernos construídos na cidade do Recife 

estão incluídos entre os mais esbeltos do mundo. 

 CARPEGGIANI et. al. [12] teve o intuito de verificar a adequação da 

NBR-6123:1988 às estruturas com configurações arquitetônicas distintas daquelas 

previstas nas normas, verificando-se principalmente os momentos torsores, visto que, a 

maioria das normas e métodos analíticos empregados em edifícios altos consideram 

apenas o vento incidindo perpendicularmente às fachadas de edifícios de planta 

retangular, fazendo com que os projetistas negligenciem os esforços de torção pela 

suposição que as cargas devidas ao vento são distribuídas simetricamente nas fachadas, 

anulando-se lateralmente, porém, isso raramente acontece. Devido à turbulência do 

vento aparecerão esforços de torção em um dado instante fazendo com que a 

distribuição de pressões seja assimétrica. Este trabalho apresentou resultados de 

estudos, realizados no túnel de vento Prof. Joaquim Blessmann, do Laboratório de 

Aerodinâmica das Construções da Universidade do Rio Grande do Sul, da ação estática 

do vento sobre edifícios altos de concreto armado com diversas seções transversais, 

construídos no Brasil. 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 24 

 

 FABRIZZI [17] apresentou um estudo sobre edifícios de múltiplos 

andares constituídos por elementos mistos aço-concreto. Inicialmente os elementos 

mistos lajes, vigas e pilares foram abordados de forma isolada, com base nas 

recomendações normativas. Ao final do trabalho, os elementos foram interligados, 

apresentando os principais aspectos teóricos e normativos para o dimensionamento de 

um edifício completo constituído de elementos estruturais mistos. 

 NETO [29] apresentou resultados referentes aos deslocamentos laterais, 

ao parâmetro de instabilidade “γz”, e aos consumos de materiais, onde buscou analisar a 

perda de desempenho do sistema aporticado para dois tipos de edificações, projetadas 

para 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 pavimentos. Os resultados mostraram que variando a 

taxa de aço nos pilares de 2% até 8%, os procedimentos de análise e de 

dimensionamento de uma estrutura podem ser modificados. Para os casos analisados, 

constatou-se que o sistema estrutural aporticado deixa de ser recomendável quando o 

edifício ultrapassa dos 40 pavimentos. Aplicou-se o método dos elementos finitos nas 

análises, utilizando-se softwares comerciais. 

 

2.1.2- NO EXTERIOR 

 

Devido à maioria das pesquisas concluídas sobre edifícios altos serem 

apresentadas sobre a forma de artigos em jornais de pesquisa e em cadernos técnicos, 

SMITH E COULL [36], identificaram a necessidade de agrupar alguns itens sobre o 

assunto, e disseminá-los para o profissional de engenharia estrutural. Para isto, foram 

apresentados os resultados de 25 anos de pesquisa dos dois autores, apresentando os 

métodos de análises apropriados para atender as novas formas estruturais. A maior parte 

do trabalho concentra abordagens fundamentais para a análise do comportamento de 

diferentes formas de estruturas de edifícios altos, incluindo pórticos, paredes de 

cisalhamento, estruturas tubulares, estruturas com núcleo, e sistemas de travamento com 

treliças passantes (outriggers). 

Segundo TARANATH [37], os edifícios altos são caracterizados pelas ações 

horizontais como sendo as majoritárias no projeto das estruturas. Dois são os tipos de 

cargas que normalmente são associadas no projeto: as laterais de vento e as de sismos. 
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2.2- TRABALHOS ANTERIORES ENVOLVENDO A 

CONSIDERAÇÃO DA ALVENARIA NO COMPORTAMENTO 

ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO 
 

O início do desenvolvimento das pesquisas em alvenaria como preenchimento 

de pórticos submetidos a ações laterais, se deu após um fato que ocorreu no Edifício 

Empire State, em Nova Iorque, após a sua conclusão. Durante uma tempestade com 

rajadas de vento excedendo a 145 km/h, observou-se o início de fissuras em vários 

painéis de alvenaria no 29º e 42º pavimento. Fissuras também foram registradas nas 

interfaces pórticos-painéis de alvenaria. Não foram registradas deformações no pórtico 

antes do início das fissuras no painel, apesar da presença de ventos fortes, 

ALVARENGA [1]. 

As citações a seguir são baseadas em ALVERENGA [1], exceto onde indicado. 

Ensaios experimentais foram desenvolvidos por THOMAS (1953) e WOOD 

(1958), comprovando-se um aumento significativo na capacidade de carga dos pórticos 

preenchidos com painéis de alvenaria. 

WHITNEY et. al. (1955) publicaram, nos Estados Unidos, um trabalho referente 

à resistência das estruturas sujeitas a esforços oriundos de explosões atômicas. O 

sistema estrutural consistiu de pórticos de concreto armado e um vão preenchido por 

painéis de alvenaria ou de concreto armado, submetidos a ações horizontais elevadas. 

BENJAMIM E WILLIANS (1957, 1958) e WOOD (1958), analisaram os 

resultados experimentais de WHITNEY et. al. (1955) e outros que foram obtidos com 

pórticos de concreto armado e de aço, preenchidos por painéis de alvenaria ou de 

concreto, sujeitos a cargas laterais que simulam as ações do vento ou de sismos. Foram 

unânimes em afirmar a respeito do aumento da rigidez dos pórticos proporcionada pela 

presença dos painéis. 

KARAMANSKI (1967) utilizou o Método dos Elementos Finitos (MEF) na 

solução de problemas de pórticos preenchidos, adotando determinadas hipóteses como a 

que o pórtico suporta somente tensões axiais e é infinitamente flexível na direção 

perpendicular dos eixos das barras. Essas hipóteses, associadas ao fato de não ser 

admitida a separação entre o pórtico e o painel inibiu o uso da sua técnica. 

Com o avanço das técnicas do MEF para análise estrutural, muitos outros 

pesquisadores desenvolveram estudos sobre o comportamento de pórtico preenchidos, 
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podendo citar: MALLICK e SEVERN (1967), RIDDINGTON e STAFFORD-SMITH 

(1977), KING e PANDEY (1978), LIAUW e KWAN (1982), RIVERO (1982), DAWE 

e CHARALAMABOUS (1983), DANASEKAR e PAGE (1986) e JAMAL et. al. 

(1992). 

BARUA e MALLICK (1977) levaram em conta na análise dos pórticos 

preenchidos, a deformação axial dos elementos do pórtico, o deslizamento na interface 

pórtico-painel, e a isotropia do material do painel. Com isso, sugeriram expressões para 

o comprimento de contato e cargas de ruptura, em função do parâmetro de rigidez 

relativa introduzida por SMITH (1966). 

RIDDINGTON e SMITH (1977, 1978) mostraram que as tensões críticas se 

relacionam às rupturas por cisalhamento e tração, que ocorrem no centro do painel. A 

interação entre o pórtico e o painel foi modelada introduzindo pares de nós 

independentes na interface pórtico-painel. As separações que surgem entre as duas 

partes indicam tensões de tração na ligação, e neste caso a ligação é removida e a 

estrutura reavaliada. 

SMITH e RIDDINGTON (1978) baseados no trabalho anterior, apresentaram 

equações para a aplicação prática em projetos. A aplicação dessas equações em projetos 

de pórticos preenchidos leva em consideração a tensão admissível dada pelas normas 

correntes, SMITH E COULL [36]. 

KING e PANDEY (1978) utilizaram um elemento de junta para levar em conta a 

separação e o contato entre o pórtico e o painel, e avaliar o atrito entre ambos. 

Em seguida, LIAUW e KWAN (1982) incorporaram o comportamento não-

linear para a tensão-deformação do pórtico e do painel. 

A partir daí outros estudos foram realizados visando refinar cada vez mais os 

processos a fim de se obter resultados mais próximos da realidade. 

LOURENÇO [24] desenvolveu e validou ferramentas numéricas para a análise 

de painéis de preenchimento, considerados como estado plano de tensão, através de uma 

série de estudos utilizando a macro e a micromodelagens, com base no conhecimento 

das propriedades das juntas de argamassa e das unidades de alvenaria. Foi desenvolvido 

um micromodelo constitutivo para alvenaria não-armada, incluindo o amolecimento e 

os mecanismos de ruptura por tração, compressão e cisalhamento. A partir de estudos de 

técnicas de homogeneização, um macromodelo foi desenvolvido para a alvenaria, 

incluindo os comportamentos anisotrópicos, elástico e inelástico. Vale ressaltar que este 
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trabalho trouxe grande contribuição para comunidade científica que desenvolve 

pesquisas sobre o assunto. 

SEAH (1998) apresentou uma técnica prática, onde cada painel do pórtico é 

substituído por uma mola diagonal equivalente, com as características carga-

deformação, idênticas às do painel que ela substitui. 

No Brasil a primeira citação sobre a ocorrência do descolamento do painel com 

o pórtico foi feita por VASCONCELLOS [40], onde ao descrever a ação da temperatura 

na estrutura, demonstrou na Figura 2.1, o tipo de sujeição que está submetida uma 

parede divisória em um dos quadros do pórtico assim como os deslocamentos e as 

trincas que surgem no painel. Ainda em relação à temperatura, ressaltou que no 

processo de compatibilização dos deslocamentos nodais o pilar externo resulta 

tracionado e o interno comprimido, ou seja, no verão parte da carga dos pilares internos 

é transferida para os pilares externos, ocorrendo o oposto no inverno. 

 

 
Figura 2.1 - Deformação à qual é submetida uma parede divisória. 

VASCONCELLOS [40] 

 

BRAGUIM (1989) realizou análises experimentais caracterizando as ligações 

semi-rígidas de pórticos de aço, verificando a influências deste tipo de ligação no 

comportamento de pórticos preenchidos. 

Em seguida, BRAGUIM (1993) analisou numericamente pórticos de quatro (04) 

pavimentos utilizando o método da diagonal equivalente. Concluindo-se que a 

introdução das diagonais equivalentes enrijece substancialmente a estrutura, 

independentemente do tipo de ligação viga-pilar. 
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FONSECA (1999) analisou painéis de alvenaria confinados em estruturas 

reticuladas, submetidas a ações horizontais, através de ensaios em um protótipo de 

pórtico de ao preenchido com alvenaria, em escala real, com um vão e um pavimento. O 

protótipo foi analisado numericamente utilizando um modelo que simula o 

comportamento não-linear da alvenaria, concluindo-se pela elevada influência da 

alvenaria na rigidez do pórtico preenchido. 

ALVARENGA [1], dando continuidade ao trabalho iniciado por FONSECA 

(1999), realizou uma série de ensaios experimentais com protótipos em escala real, 

utilizando blocos de concreto celular autoclavados. Em seguida, realizou uma série de 

macromodelagens numéricas para pórticos com diferentes relações altura/comprimento, 

visando à obtenção de recomendações práticas para análise de pórticos preenchidos. 

 

2.3- DESCRIÇÃO CONCEITUAL DO COMPORTAMENTO 

CONJUNTO CONCRETO ARMADO/ALVENARIA 
 

Em projetos de edifícios estruturados em concreto armado, normalmente os 

painéis de alvenaria são considerados apenas como elementos de vedação sem admitir a 

contribuição destes como elementos estruturais. No entanto, as propriedades e as 

disposições construtivas da ligação de pórticos com os painéis devem influenciar 

significativamente no comportamento global da estrutura. 

A presença dos painéis interagindo em seus planos com as barras fletidas do 

pórtico em concreto armado, conduz a um acréscimo considerável da capacidade de 

carga dos pórticos em função do enrijecimento destes devido à presença dos painéis, 

ALVARENGA [1]. 

A consideração dos painéis de alvenaria no comportamento estrutural do edifício 

aumenta a rigidez da estrutura no plano, reduzindo-se assim significativamente a 

flexibilidade do pórtico. Este sistema é o mais simples e mais econômico sistema 

estrutural para edifícios de até 30 pavimentos em regiões que não possui sismos e as 

forças devidas à ação do vento não são severas [36]. 

Outra consideração importante trata-se da redistribuição dos esforços e das 

cargas nas fundações quando é levada em consideração a presença dos painéis de 

alvenaria [14] e [15]. 
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POLYAKOV (1960) apud. [1], descreveu o comportamento do conjunto 

pórtico-painel submetido à carga lateral em três (03) estágios. No primeiro estágio, o 

painel de alvenaria e o pórtico comportam-se como uma estrutura monolítica, visto que 

não possuem fissuras no painel. Este estágio termina quando começam a surgir as 

primeiras fissuras na interface pórtico-painel nos cantos tracionados (Figura 2.2). 

 

 
 

Figura 2.2 – Estrutura monolítica – painel de alvenaria e o pórtico de concreto 

armado. [16] 

 

O segundo estágio é caracterizado pelo encurtamento da diagonal comprimida e 

pelo alongamento da diagonal tracionada. No final deste estágio surgem fissuras no 

painel ao longo da diagonal comprimida e que aparecem de forma escalonada nas juntas 

horizontais e verticais. (Figura 2.3) 
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Figura 2.3 – Encurtamento da diagonal comprimida e alongamento da diagonal 

tracionada. [16] 

 

No terceiro estágio ocorre o acréscimo das fissuras na diagonal e o incremento 

da carga chega ao limite onde não se pode mais acrescentar cargas, pois o sistema não 

tem condições de suportar, quase sempre aparecendo fissuras nos cantos comprimidos, 

os quais são esmagados. (Figura 2.4) 

 

 
 

Figura 2.4 – Ruptura do painel de alvenaria. [16] 
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Com base no comportamento experimental da interface pórtico-painel, 

POLYAKOV (1960) apud. [1] sugeriu que o painel fosse substituído por uma diagonal 

comprimida. 

Outros autores chegaram às mesmas conclusões, após diversas análises 

experimentais realizadas ao longo dos anos, como SMITH E COULL [36] e 

DRYSDALE et. al. [16]. 

 

2.4- INFLUÊNCIA NOS PARÂMETROS INDICADORES DE 

ESTABILIDADE GLOBAL. 
 

A NBR-6118:2003 [5] estabelece dois processos aproximados que podem ser 

utilizados para verificar a dispensa da consideração dos esforços globais de 2ª ordem, ou 

seja, para indicar se a estrutura pode ser classificada como de nós fixos sem a necessidade 

de cálculo rigoroso, que são o parâmetro de instabilidade α e o coeficiente γz. 

 

2.4.1- PARÂMETRO DE INSTABILIDADE 

 

Uma estrutura reticulada simétrica pode ser considerada como sendo de nós 

fixos se seu parâmetro de instabilidade α for menor do que o valor de α1, conforme a 

expressão: 

 

α Htot
Nk

Ecs Ic⋅( )⋅
                                                                                    (2.1) 

 

Onde: 

 

α1 = 0,2+0,1n         se n ≤ 3                                                                              (2.2) 

 

α1 = 0,6                  se n > 4                                                                              (2.3) 

 

Onde: 

n - é o número de níveis de barras horizontais (andares) acima da fundação ou de 

um nível pouco deslocável do subsolo; 
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Htot – é a altura total da estrutura, medida a partir do topo da fundação ou de um 

nível pouco deslocável do subsolo; 

 

Nk – é o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura (a partir do 

nível considerado para o cálculo Htot), com seu valor característico; 

 

EcsIc – representa o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares na 

direção considerada. No caso de estruturas de pórticos, de treliças ou mistas, ou 

com pilares de rigidez variável ao longo da altura, pode ser considerado o valor 

da expressão EcsIc de um pilar equivalente de seção constante. 

 

O valor de Ic deve ser calculado considerando as seções brutas dos pilares. 

A rigidez do pilar equivalente deve ser determinada da seguinte forma: 

 Calcular o deslocamento do topo da estrutura de contraventamento, sob a 

ação do carregamento horizontal; 

 Calcular a rigidez de um pilar equivalente de seção constante, engastado 

na base e livre no topo, de mesma altura Htot, tal que, sob a ação do mesmo 

carregamento, sofra o mesmo deslocamento no topo. 

 

2.4.2- COEFICIENTE γz 

 

O coeficiente γz para avaliação da importância dos esforços de segunda ordem 

globais é valido para estruturas reticuladas de no mínimo quatro (04) andares. Ele pode 

ser determinado a partir dos resultados de uma análise linear de primeira ordem, para 

cada caso de carregamento, adotando-se a majoração adicional dos esforços horizontais 

da combinação de carregamento considerada por 0,95γz, para γz ≤ 1,3. 

 

O valor de γz para cada combinação de carregamento é dado pela expressão: 

 

γ z
1

1
∆M totd
M1totd

−
                                                                                         (2.4) 
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Onde: 

 

M1totd – é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as 

forças horizontais da combinação considerada, com seus valores de cálculo, em 

relação à base da estrutura; 

 

∆Mtotd – é a soma do produto de todas as forças verticais atuantes na estrutura, 

na combinação considerada, com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos 

horizontais de seus respectivos pontos de aplicação, obtidos na análise de 1ª 

ordem; 

 

Considera-se que a estrutura é indeslocável (nós fixos) se for obedecida a 

seguinte condição: γz ≤ 1,1. Neste caso pode-se dispensar a consideração dos efeitos de 

2ª ordem (P-∆). 

 

As presenças dos painéis de alvenaria contribuem para o aumento da rigidez da 

estrutura em relação às ações horizontais. Obtêm-se valores bastante reduzidos dos 

deslocamentos em relação à estrutura sem a presença das paredes, conforme será visto 

no capítulo 4 do presente trabalho. Com isso, o parâmetro α e o coeficiente γz têm os 

seus valores reduzidos, por serem calculados levando-se em consideração os 

deslocamentos da estrutura. 
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3.1– ANÁLISE ESTRUTURAL 
 

A análise estrutural tem por objetivo determinar os efeitos das ações em uma 

estrutura, com a finalidade de efetuar verificações de estados limites últimos e de 

serviço. Além disso, permite estabelecer as distribuições dos esforços internos, as 

tensões, as deformações e os deslocamentos, em uma parte ou em toda a estrutura. 

Como principal premissa, a análise estrutural deve ser realizada com um modelo 

matemático realista, permitindo-se assim, representar de maneira clara os caminhos 

percorridos pelas ações até os apoios da estrutura, e também representar a resposta não 

linear dos materiais. 

Segundo a NBR-6118:2003 [5], para situação de projeto, a análise estrutural 

pode ser efetuada por um dos métodos apresentados a seguir, e que se diferenciam pelo 

comportamento admitido para os materiais constituintes da estrutura. 

 

3.1.1- ANÁLISE LINEAR 

 

Neste tipo de análise, admite-se o comportamento elástico-linear para os 

materiais.  

Na análise global da estrutura, as características geométricas podem ser 

determinadas pela seção bruta de concreto dos elementos estruturais. Já nas análises 

locais para o cálculo dos deslocamentos, na eventualidade da fissuração, esta deve ser 

considerada. 
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O valor para o módulo de elasticidade deve ser considerado em princípio o 

módulo de elasticidade secante (Ecs), e o coeficiente de Poisson igual a 0,2. 

Os resultados de uma análise linear são usualmente utilizados para a verificação 

de estados limites de serviço. 

 

3.1.2- ANÁLISE LINEAR COM DISTRIBUIÇÃO 

 

Na análise linear com distribuição, os efeitos das ações, determinados em uma 

análise linear, são redistribuídos na estrutura, para as combinações de carregamento do 

ELU. 

Nesse caso as condições de equilíbrio e a dutilidade devem ser obrigatoriamente 

satisfeitas. 

Todos os esforços internos devem ser recalculados de modo a garantir o 

equilíbrio de cada um dos elementos estruturais e da estrutura como um todo. Os efeitos 

de redistribuição devem ser considerados em todos os aspectos do projeto estrutural, 

inclusive as condições de ancoragem e corte de armaduras e os esforços a ancorar. 

As verificações de combinações de carregamento de ELS ou de fadiga podem 

ser baseadas na análise linear sem redistribuição. De uma maneira geral é desejável que 

não haja redistribuição de esforços em serviço. 

 

3.1.3- ANÁLISE PLÁSTICA 

 

A análise estrutural é denominada plástica quando as não linearidades puderem 

ser consideradas, admitindo-se materiais de comportamento rígido-plástico perfeito ou 

elasto-plástico perfeito. 

A análise plástica de estruturas reticuladas não pode ser considerada quando se 

consideram os efeitos de segunda ordem global, e quando não houver suficiente 

dutilidade para que as configurações adotadas sejam atingidas. 

No caso de carregamentos cíclicos com possibilidade de fadiga, deve-se evitar o 

cálculo plástico. 
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3.1.4- ANÁLISE NÃO-LINEAR 

 

Neste tipo de análise é considerado o comportamento não-linear dos materiais. 

Nesse caso toda a geometria da estrutura e suas armaduras devem ser conhecidas 

para que a análise não-linear possa ser efetuada, pois a resposta da estrutura depende de 

como ela foi armada. 

As condições de equilíbrio e de dutilidade devem ser necessariamente satisfeitas. 

Análises não-lineares podem ser adotadas tanto para verificações de ELU como para 

ELS. 

 

3.1.5- ANÁLISE ATRAVÉS DE MODELOS FÍSICOS 

 

Na análise através de modelos físicos, o comportamento estrutural é 

determinado através de ensaios realizados com modelos físicos de concreto, 

considerando-se os critérios de semelhança mecânica. 

A interpretação dos resultados deve ser justificada através de modelo teórico do 

equilíbrio nas seções críticas e análise estatística dos resultados. 

Neste caso devem ser obtidos, obrigatoriamente, os resultados para todos os 

ELU e ELS a serem empregados na análise da estrutura. Além disso, todas as ações, 

condições e possíveis influências que possam ocorrer durante a vida da estrutura devem 

ser convenientemente reproduzidas nos ensaios. 

 

3.2- PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DO MODELO 

MATEMÁTICO 
 

Neste trabalho será empregado o método dos elementos finitos que consiste na 

discretização da estrutura em certo número de elementos que são conectados por nós. A 

formulação do método dos elementos finitos consiste em: 

 

 Idealização da estrutura em um conjunto de elementos discretos; 

 Seleção da função de deslocamento; 

 Cálculo da matriz de rigidez de cada elemento a partir das suas 

propriedades geométricas e elásticas; 
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 Cálculo da matriz de rigidez global a partir das matrizes de rigidez dos 

elementos individuais; 

 Modificação da matriz de rigidez com a aplicação das condições de 

contorno; 

 Solução das equações de equilíbrio resultantes para a obtenção dos 

deslocamentos nodais; 

 Cálculo das tensões. 

 

3.3– DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO ANALISADO 
 

Para o modelo estrutural analisado foi escolhida uma edificação existente, para 

que possam ser comparados os resultados, entre o modelo padrão (estrutura aporticada 

em concreto armado), e o modelo preenchido (estrutura aporticada em concreto armado 

preenchido com alvenaria de vedação). Trata-se de edifício situado no bairro de Casa 

Forte, em Recife-PE. Os principais dados da edificação são: 

 

 Número de pavimentos: 26; 

 Pé direito: 2,80 m; 

 Altura da edificação: 72,80 m; 

 Espessura das lajes: 0,12 m; 

 Largura das paredes: 0,15 m; 

 Estrutura em concreto armado; 

 Alvenaria de vedação composta de blocos cerâmicos. 

 

As Figuras 3.1 e 3.2 apresentam respectivamente, a planta baixa apresentando as 

disposições das paredes que foram consideradas na análise, e, a planta de fôrmas do 

pavimento tipo. 
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Figura 3.1 - Planta baixa do pavimento tipo. 
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   Figura 3.2 – Planta de fôrmas do pavimento tipo 
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3.4– PROPRIEDADES FÍSICAS DOS MATERIAIS EMPREGADOS 
 

3.4.1- CONCRETO 

 

A classificação do concreto utilizado foi a C30 para todos os elementos 

estruturais (lajes, vigas e pilares). A NBR-6118:2003 [5] indica as propriedades a 

seguir: 

 

 Peso específico: γc = 25 kN/m3; 

 Coeficiente de Poisson: νc = 0,20; 

 

Segundo a NBR-6118:2003 [5], o módulo de elasticidade a ser utilizado nas 

análises elásticas de projeto, especialmente para determinação dos esforços solicitantes 

e verificação dos estados limites de serviço deve ser o módulo de elasticidade secante 

que é dado por: 

 

Ecs=0,85.Eci                                                                                                      (3.1) 

 

onde: 

 

Eci=5600.fck
1/2                                                                                                   (3.2) 

 

onde: 

 

Eci – Módulo de elasticidade inicial do concreto em MPa. 

O módulo de elasticidade transversal utilizado pelo programa SAP 2000 [13], é 

dado por: 

 

Gc=Ecs/2.(1+νc)                                                                                                 (3.3) 
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De acordo com a NBR-6118:2003 [5] o valor do módulo de elasticidade 

transversal para tensões de compressão menores que 0,5.fc pode ser admito por: 

 

Gc=0,4.Ecs                                                                                                         (3.4) 

 

Na Tabela 3.1, são apresentados os valores dos módulos de elasticidades de 

acordo com a classe do concreto utilizado. 

 

Tabela 3.1 – Valores dos módulos de elasticidade longitudinal inicial, 

longitudinal secante e transversal, referentes à classe do concreto adotado no modelo. 

CONCRETO (FCK) EC (MPA) ECS (MPA) GC (MPA) 

30 MPa 30672 26072 10864 

 

3.4.2- ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

A NBR-6120:1988 [3] indica para a alvenaria de blocos cerâmicos a seguinte 

propriedade: 

 

 Peso específico: γalv = 13 kN/m3; 

 

As alvenarias foram consideradas como material ortotrópico, e por isso, 

apresentam valores distintos nas três direções, para o coeficiente de Poisson e para os 

módulos de elasticidade longitudinal e transversal. 

Por se tratar de um material ortotrópico, os valores indicados na Tabela 3.2 para 

as referidas propriedades, foram obtidas segundo as formulações apresentadas por 

PANDE et. al. [30], dispondo-se essas formulações e os resultados obtidos, no 

Apêndice 1 deste trabalho. 
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Tabela 3.2 – Valores das propriedades elásticas dos painéis de alvenaria. 

ν12 0.096 

ν13 0.096 

ν23 0.1 

E1 (MPa) 1.717x106 

E2 (MPa) 1.801x106 

E3 (MPa) 1.801x106 

G12 (MPa) 7.764x105 

G13 (MPa) 7.328x105 

G23 (MPa) 8.113x105 

 

Os valores apresentados nas Tabelas 3.1 e 3.2 foram utilizados como dados de 

entrada, referentes ao concreto e a alvenaria, respectivamente, no programa 

SAP2000v.11 [13]. 

 

3.5- MODELAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A 

ESTRUTURA 
 

O primeiro modelo analisado trata-se de um sistema estrutural aporticado em 

concreto armado, composto pelos elementos horizontais, lajes maciças e vigas, e, pelos 

verticais, os pilares. Neste caso, a alvenaria foi admitida apenas como carregamento 

para a estrutura. 

Já o segundo modelo é composto pela mesma estrutura, porém, considerando 

também as alvenarias de vedação como elemento estrutural, além dos elementos 

mencionados anteriormente, sendo estas, representadas aqui por elementos diagonais 

que além de influenciar no comportamento do sistema estrutural, tem o seu 

carregamento admitido através das propriedades definidas para a diagonal. 
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3.5.1- LAJES 

 

Geralmente nos projetos de edifícios os painéis de lajes maciços são admitidos 

como diafragmas rígidos. 

Segundo FONTE [19] a laje admitida como diafragma é infinitamente rígida no 

próprio plano e sua rigidez transversal é nula. Desta forma, faz-se uma simplificação no 

modelo, considerando-se que haja uma compatibilidade de deslocamentos no plano da 

laje, com ausência de deformações axiais no plano da mesma. 

Na Figura 3.3 é ilustrado a representação do diafragma rígido. 

 

 
Figura 3.3 – Representação do diafragma rígido. [19] 

 

Com isso, obtém-se um melhor desempenho computacional onde o número de 

graus de liberdade apresenta uma grande redução na análise numérica, pois se dispensa 

a discretização da laje, e associam-se três graus de liberdade (duas translações no plano 

do diafragma e uma rotação normal ao mesmo) dos nós do pavimento aos graus de 

liberdade de um único nó chamado de nó mestre. 
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3.5.2- VIGAS E PILARES 

 

As vigas e os pilares foram considerados como elementos de barra, com as 

propriedades dos materiais empregados, e as seções definidas segundo a planta de 

fôrmas da estrutura. 

Apesar dos pilares da estrutura serem pilares paredes, a NBR-6118:2003 [5] 

permite a sua representação como elemento linear, desde que seja considerada a 

deformação por cisalhamento e um ajuste de sua rigidez à flexão para o comportamento 

real. 

As ligações entre estes elementos foram admitidas como trechos rígidos (Figura 

3.7) na direção de maior inércia dos pilares. 

 
Figura 3.4 – Consideração dos trechos rígidos. [5] 

 

3.5.3- PAREDES 

 

Pode-se dizer que os painéis de alvenaria são elementos de difícil discretização 

por serem compostos por dois tipos de materiais: o bloco e a argamassa de 

assentamento. 

Segundo LOURENÇO [25], existem duas formas simplificadas de se obter as 

propriedades da alvenaria utilizando o método dos elementos finitos (MEF). Trata-se da 

micro-modelagem e da macro-modelagem. 

Dependendo do nível de precisão, uma das seguintes estratégias para 

modelagem das alvenarias pode ser adotada, BARRETO [8]: 

 

 Micromodelagem detalhada: Neste modelo são discretizados 

individualmente todos os elementos integrantes do painel. Cada um, com as suas 

respectivas propriedades elásticas (Figura 3.5). Este modelo possibilita uma 

detalhada visão do perfil de distribuição de tensões e deformações ao longo do 
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painel. Por outro lado, gera-se um elevado número de graus de liberdade do 

sistema de equações resultantes, constituindo-se em um grande empecilho para a 

análise de grandes estruturas de alvenaria. 

 

Unidade (bloco) Junta vertical 

  
Figura 3.5 – Representação esquemática da micromodelagem detalhada. [8] 

 

 Micromodelagem simplificada: A diferença entre a micromodelagem 

simplificada e a detalhada, é que neste caso, as propriedades elásticas das 

argamassas de assentamento não são levadas em consideração, admitindo-se os 

planos formados por elas como planos potenciais de ruptura, usualmente 

modelados através de elementos de interface (Figura 3.6). 

 

 
Figura 3.6 – Representação esquemática da micromodelagem simplificada. [8] 

 

A macro-modelagem, também conhecida como homogeneização, é um modelo 

mais prático devido à geração de malhas mais simples, onde não é feita a distinção entre 

as unidades individuais e as juntas, admitindo a alvenaria como material equivalente de 

propriedades homogêneas (Figura 3.7). 

Junta horizontal

Bloco 
Junta 
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Figura 3.7 – Representação esquemática do painel homogeneizado. [8] 

 

A obtenção das propriedades elásticas da alvenaria para o caso em estudo (ver 

apêndice 1), foi feita através da macro-modelagem. 

O primeiro passo para o processo mencionado, é admitir que as juntas verticais 

de argamassa estejam alinhadas. Apesar de não ser a disposição real do sistema, tem 

pouca influência do estado plano de tensões dos materiais constituintes da parede. Em 

seguida, é feita a homogeneização, levando-se em consideração as unidades e as juntas 

horizontais de argamassa, conforme a Figura 3.7, BARRETO [8]. 

A micromodelagem torna-se inviável sob o ponto de vista computacional pelo 

elevado número de graus de liberdade, sendo viável esse processo, quando se quer 

analisar o comportamento da alvenaria em determinado ponto. 

Como o caso em estudo trata-se de uma modelagem global da edificação, 

adotou-se a homogeneização como alternativa mais viável para o cálculo das 

propriedades elásticas da alvenaria. Mas, que ainda assim, apresenta o número de graus 

de liberdade extremamente elevado. 

Os painéis de alvenaria foram considerados através das suas diagonais 

comprimidas, e representados por elementos de barra bi-rotulados, sendo esta, uma 

representação simplificada para as paredes. 

Foram consideradas as rigidezes apenas das paredes entre os pórticos formados 

por vigas e pilares, em função das lajes terem sido consideradas como diafragmas 

rígidos, e com isso, não ter a possibilidade de representar as paredes na estrutura. As 

aberturas das paredes foram desprezadas com o intuito de simplificar a modelagem 

estrutural. Se esta simplificação não for efetuada, muda a ordem de grandeza de 

dificuldades na modelagem. Os painéis sobre as lajes foram admitidos apenas como 

carga para a estrutura. 

Apesar de alguns autores apresentarem algumas formulações para o cálculo do 

comprimento de contato da alvenaria com o pórtico, e conseqüentemente, as larguras 
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dos painéis que efetivamente contribuem para a rigidez da estrutura, neste trabalho 

foram adotadas as formulações do FEMA 356 (Federal Emegency Management 

Agency) [18], por se tratar de uma referência normativa, as quais são dadas por: 

 

a 0.175 λ1 hcol⋅( ) 0.4−⋅ rinf⋅
                                                                                                         (3.5) 

 

Onde: 

 

λ1
Eme tinf⋅ sin 2θ( )⋅( )

4 Efe⋅ Icol⋅ hinf⋅( )
⎡⎢
⎢⎣

⎤⎥
⎥⎦

1
4

                                                                    (3.6) 
 

Onde: 

 

a – largura da diagonal de compressão do painel de alvenaria, m; 

hcol – Altura da coluna entre eixos de vigas, m; 

hinf – Altura do painel de preenchimento. 

Efe – Módulo de elasticidade do material do pórtico, MPa; 

Eme – Módulo de elasticidade do painel de alvenaria, MPa; 

Icol – Momento de inércia da coluna, cm4; 

rinf – Comprimento da diagonal do painel de alvenaria, m; 

tinf. – Espessura do painel de alvenaria e da sua diagonal equivalente, m; 

θ – Ângulo cuja tangente é a relação altura-comprimento do painel de alvenaria, 

rad; 

λ1 – Coeficiente usado para determinar a largura da diagonal comprimida. 
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Baseada na Figura 3.1, a Tabela 3.3 apresenta as dimensões das paredes e as 

respectivas larguras das diagonais comprimidas de acordo com as formulações 3.5 e 3.6. 

 

Tabela 3.3 – Dimensões da parede e da largura da diagonal comprimida. 

PAREDE 
COMPRIMENTO 

DA PAREDE (M) 

ALTURA DA 

PAREDE (M) 

LARGURA DA 

DIAGONAL (M)

Parede 1 = Parede 2 4,58 2,20 0.63 

Parede 3 = Parede 4 6,37 2,20 0.96 

Parede 5 = Parede 7 5,57 2,38 1.14 

Parede 6 2,77 2,20 0,63 

Parede 8 4,25 2,20 0,62 

Parede 9= Parede 10 4,67 2,20 0.91 

Parede 11 = Parede 14 2,57 2,20 0,58 

Parede 12 = Parede 13 3,17 2,20 0,78 

Parede 15 = Parede 16 3,53 2,20 0,70 

 

3.6 AÇÕES CONSIDERADAS 
 

3.6.1- AÇÕES PERMANENTES 

 

O peso próprio da estrutura é calculado internamente pelo programa, 

determinando-se o peso específico dos materiais e dimensões dos elementos que 

compõem o modelo. 

 

3.6.2- SOBRECARGA 

 

Foi adotado um carregamento uniformemente distribuído de 1,5 kN/m2 em todos 

os pavimentos. Esse valor é indicado pela NBR-6120:1980 [2] para edifícios 

residenciais. 

Nas vigas do poço do elevador, foi considerada uma sobrecarga de 10 kN/m, 

seguindo o carregamento admitido no projeto original. 
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3.6.3- REVESTIMENTO 

 

Foi adotado um carregamento uniformemente distribuído de 1,0 kN/m2 em todos 

os pavimentos, seguindo indicação da NBR-6120:1980 [2]. 

 

3.6.4- AÇÃO DO VENTO 

 

O carregamento do vento foi calculado baseado na NBR-6123:1988 [3] e 

aplicado nas direções ortogonais aos planos das fachadas, e, nos dois sentidos. Foram 

considerados os efeitos dinâmicos do vento com velocidade média sobre 3s. 

A velocidade característica e a pressão dinâmica do vento são dadas, 

respectivamente, pelas seguintes equações: 

 

Vk z( ) Vo S1⋅ S2 z( )⋅ S3⋅                                                                             (3.7) 

 

q z( ) 0.613 V k z( )2⋅
                                                                                         (3.8) 

 

A Figura 3.8, mostra a variação da pressão dinâmica do vento em relação à 

altura da edificação. 
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Figura 3.8 – Variação da pressão dinâmica do vento 
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A Tabela 3.4, mostra os valores adotados para obtenção das forças devida ao 

vento. 

 

Tabela 3.4 - Valores adotados para obtenção das forças devidas ao vento. 

PARÂMETRO DESCRIÇÃO 

Vo = 30 m/s Velocidade básica do vento para a cidade do Recife-PE. 

S1 = 1,00 Fator Topográfico. 

S3 = 1,00 Fator Estatístico. 

Categoria II – Classe C 
Fator definido pela rugosidade do terreno, dimensões e 

altura da edificação sobre o terreno. 

b = 1,00 

p = 0,10 

Parâmetros meteorológicos, obtidos através da Tabela 1 

da NBR 6123:1988 [3]. 

Cax = 1,36 
Coeficiente de arrasto para o vento de baixa turbulência 

na direção X. 

Cay = 1,35 
Coeficiente de arrasto para o vento de baixa turbulência 

na direção Y. 

 

Os valores das cargas concentradas nos pavimentos foram obtidos através das 

equações (3.9) e (3.10), onde o índice “i” corresponde ao número do pavimento e o pé-

direito é igual a 2,80m, e apresentados nas Tabelas 3.5 e 3.6. 

 

F axi
C ax b ex⋅

pé_direito i⋅ 0.5 pé_direito⋅−

pé_direito i⋅ 0.5 pé_direito⋅+
zq z( )

⌠
⎮
⌡

d⋅
⎛⎜
⎜⎝

⎞

⎠
10 3−⋅

                          (3.9) 

 

F ayi
C ay b ey⋅

pé_direito i⋅ 0.5 pé_direito⋅−

pé_direito i⋅ 0.5 pé_direito⋅+
zq z( )

⌠
⎮
⌡

d⋅
⎛⎜
⎜⎝

⎞

⎠
10 3−⋅

                        (3.10) 
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Tabela 3.5 – Forças nodais devidas ao carregamento do vento, e aplicadas 

em cada pavimento, na direção X. 

PAVIMENTO FORÇA +X (KN) PAVIMENTO FORÇA +X (KN) 

1 26,47 14 45,19 

2 30,57 15 45,82 

3 33,19 16 46,42 

4 35,16 17 46,98 

5 36,77 18 47,52 

6 38,14 19 48,04 

7 39,34 20 48,54 

8 40,41 21 49,01 

9 41,37 22 49,47 

10 42,25 23 49,91 

11 43,07 24 50,34 

12 43,82 25 50,75 

13 44,53 26 51,15 

 

Tabela 3.6 – Forças nodais devidas ao carregamento do vento, e aplicadas 

em cada pavimento, na direção Y. 

PAVIMENTO FORÇA +Y (KN) PAVIMENTO FORÇA +Y (KN) 

1 24,82 14 42,38 

2 28,67 15 42,97 

3 31,12 16 43,53 

4 32,98 17 44,06 

5 34,49 18 44,57 

6 35,77 19 45,05 

7 36,89 20 45,52 

8 37,89 21 45,97 

9 38,80 22 46,39 

10 39,62 23 46,81 

11 40,39 24 47,21 

12 41,10 25 47,60 

13 41,76 26 47,97 
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A NBR 6123:1988 [3] considera que no caso de edificações paralelepipédicas o 

projeto deve levar em conta as excentricidades causadas pelo vento agindo 

obliquamente ou por efeito de vizinhança. No caso do modelo em estudo, foram 

considerados os valores das excentricidades para as edificações, com efeito, de 

vizinhança. 

Os esforços de torção daí oriundos são calculados considerando as forças do 

vento agindo, respectivamente, com as seguintes excentricidades, em relação ao eixo 

vertical geométrico: 

 

ea 0.15 a⋅
                                                                                                     (3.11) 

eb 0.15 b⋅
                                                                                                    (3.12) 

 

Sendo ea medido na direção do lado maior, a, e eb medido na direção do lado 

menor, b. 

 

3.6.5- IMPERFEIÇÃO GEOMÉTRICA GLOBAL 

 

As edificações de uma forma geral estão sujeitas às imperfeições geométricas, 

sendo que, as estruturadas em concreto armado estão mais susceptíveis a ocorrência 

dessas imperfeições do que as estruturas metálicas. 

Partes dessas imperfeições são absorvidas pelos coeficientes de segurança, mas 

as imperfeições dos eixos dos elementos estruturais não estão cobertos por esses 

coeficientes. 

Por interferir diretamente na estabilidade da estrutura, a NBR-6118:2003 [5], 

indica que na verificação do estado limite último das estruturas reticuladas, seja 

considerada a ação do desaprumo. O desaprumo mínimo (θ1min) não deve 

necessariamente ser admitido em conjunto com a ação do vento, sendo permitida a 

consideração apenas da situação mais desfavorável entre o vento e o desaprumo. Porém, 

é sabido que o desaprumo é uma ação permanente. Sendo assim, podem ocorrer 

situações em que a estrutura deve estar sujeita à ação conjunta do vento com o 

desaprumo. 



MODELAGENS EFETUADAS 53 

 

De acordo com a NBR-6118:2003 [5], na análise global das estruturas, sejam 

elas reticuladas ou não, deve ser considerado um desaprumo dos elementos verticais 

através das seguintes equações: 

 

θ1
1

100 L                                                                                                (3.13) 

 

θa θ1

1
1
n

+

2
⋅

                                                                                        (3.14) 

 

Onde: 

 

θ1min = 1/400 para estruturas de nós fixos; 

θ1min = 1/300 para estruturas de nós móveis e imperfeições locais; 

θ1max ≤ 1/200; 

n = número de prumada de pilares; 

L = altura da edificação, em m. 

 

 
Figura 3.9 – Imperfeições geométricas globais 

 



MODELAGENS EFETUADAS 54 

 

As cargas nodais (∆Hi), aplicadas em cada andar para simular as imperfeições 

geométricas foram obtidas através da Equação (3.15). 

 

∆Hi
1

n

j

Vij θa⋅∑
=                                                                                      (3.15) 

 

Onde: 

 

Vij – Carga vertical aplicada pelo andar i ao pilar j ou à fundação (i=0). 

 

Desta forma foram obtidos os seguintes valores para a estrutura analisada: 

 

θ1min = 1/400 

θa = 1/1184 

Vij = 4928,65 kN (Carga vertical total aplicada em cada andar) 

∆Hi = 4,16 kN 

 

3.7- COMBINAÇÕES DAS AÇÕES 
 

Segundo a NBR-6118:2003 [5], um carregamento é definido pela combinação 

das ações que têm probabilidades não desprezíveis de atuarem simultaneamente sobre 

uma estrutura, durante um período preestabelecido. 

A combinação das ações deve ser feita de forma que possam ser determinados os 

efeitos mais desfavoráveis para a estrutura; a verificação da segurança em relação aos 

estados limites últimos e a estados limites de serviço deve ser realizada em função das 

combinações últimas e combinações de serviço, respectivamente. 
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3.7.1 – COMBINAÇÕES ÚLTIMAS 

 

As combinações últimas podem ser classificadas em normal, especial ou de 

construção, e excepcional. 

Em cada um dos tipos de combinação, uma das ações variáveis é considerada 

como a principal, admitindo-se que ela atue com o seu valor característico Fqk. As 

demais ações variáveis atuam com os seus valores reduzidos de combinações ψoFqk. 

As combinações de ações para os estados limites últimos são dadas por: 

 

Combinações últimas normais: 

 

Fd γgi Fgkj⋅ γεg Fεgk⋅+ γq Fq1k Σψoj Fqjk⋅+( )⋅+ γεq ψoε⋅ Fεqk⋅+
    (3.16) 

 

Combinações últimas especiais ou de construção: 

 

Fd γg Fgk⋅ γεg Fεgk⋅+ γq Fq1k Σψoj Fqjk⋅+( )⋅+ γεq ψoε⋅ Fεgk⋅+
    (3.17) 

 

Combinações últimas excepcionais: 

 

Fd γg Fgk⋅ γεg Fεgk⋅+ Fq1ke+ γq Σψoj⋅ Fqjk⋅+ γεq ψoε⋅ Fεqk⋅+
    (3.18) 

 

Onde: 

 

Fgk representa as ações permanentes diretas; 

Fεk representa as ações permanentes indiretas como a retração Fεgk e variáveis 

como a temperatura Fεqk;  

Fqk representa as ações variáveis diretas das quais Fqk,1 é escolhida principal; 

γg, γεg, γq, γεq: coeficientes de ponderação das ações permanentes diretas e 

indiretas e das ações variáveis diretas; 

ψoj, ψoε: representam os coeficientes de redução para as ações variáveis e 

permanentes; 
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Foram consideradas no trabalho apenas as combinações últimas normais, 

apresentadas na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 – Combinações últimas de carregamento. 

COMBINAÇÕES ÚLTIMAS DE CARREGAMENTO 

Fd1 = 1,3.Fgk (CP) + 1,2.Fq1k (CA) (Durante a construção) 

Fd2 = 1,4.Fgk (CP) + 1,4.Fq1k (CA) + 0,84.Fqk (VX) 

Fd2’ = 1,4.Fgk (CP) + 1,4.Fq1k (CA) + 0,84.Fqk (VEX) 

Fd3 = 1,4. Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (VX) + 0,7. Fqk (CA) 

Fd3’ = 1,4. Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (VEX) + 0,7. Fqk (CA) 

Fd4 = 1,4 Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (CA) + 0,84. Fqk (VEY) 

Fd4’ = 1,4 Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (CA) + 0,84. Fqk (VY) 

Fd5 = 1,4. Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (VEY) + 0,7. Fqk (CA) 

Fd5’ = 1,4. Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (VY) + 0,7. Fqk (CA) 

Fd6 = 1,4.Fgk (CP) + 1,4.Fq1k (CA) + 0,84.Fqk (DESPX) 

Fd7 = 1,4. Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (DESPX) + 0,7. Fqk (CA) 

Fd8 = 1,4 Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (CA) + 0,84. Fqk (DESPY) 

Fd9 = 1,4. Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (DESPY) + 0,7. Fqk (CA) 

Fd10 = 1,4.Fgk (CP) + 1,4.Fq1k (CA) + 0,84.Fqk (VX + DESPX) 

Fd11 = 1,4. Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (VX + DESPX) + 0,7. Fqk (CA) 

Fd12 = 1,4 Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (CA) + 0,84. Fqk (VEY + DESPY) 

Fd13 = 1,4. Fgk (CP) + 1,4. Fq1k (VEY + DESPY) + 0,7. Fqk (CA) 

 

3.7.2 – COMBINAÇÕES DE SERVIÇO 

 

As combinações de serviço são classificadas de acordo a sua permanência na 

estrutura, da seguinte forma: 

 

 Combinações quase permanentes: são combinações que podem atuar 

durante grande parte do período de vida da estrutura e sua consideração pode ser 

necessária na verificação do estado limite de deformações excessivas; 

 Combinações freqüentes: são combinações que se repetem muitas vezes 

durante o período da vida da estrutura e sua consideração pode ser necessária na 
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verificação dos estados limites de formação de fissuras, abertura de fissuras e de 

vibrações excessivas. Podem também ser consideradas para verificações de 

estados limites de deformações excessivas decorrentes de vento ou temperatura 

que podem comprometer as vedações; 

 

 Combinações raras: ocorrem algumas vezes durante o período de vida da 

estrutura, e sua consideração pode ser necessária na verificação do estado limite 

de formação de fissuras. 

 

Para os casos das combinações de serviço, as ações permanentes são 

consideradas com seus valores integrais, ao passo que para as ações variáveis são 

considerados seus valores minorados. 

As combinações de ações para os estados limites de serviço são dadas por: 

 

Combinações quase permanentes de serviço (CQP): 

 

Fd ser ΣFgik Σψ 2j Fqjk⋅+,
                                                                 (3.19) 

 

Combinações freqüentes de serviço (CF): 

 

Fd ser ΣFgik ψ1 Fq1k⋅+ Σψ 2j Fqjk⋅+,
                                           (3.20) 

 

Combinações raras de serviço (CR): 

 

Fd ser ΣFgik Fq1k+ Σψ 1j Fqjk⋅+,
                                                  (3.21) 
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Onde: 

 

Fgk,1 – Representa as ações permanentes diretas; 

Fqk,1 – Ação variável principal; 

Fqk,j – Demais ações variáveis; 

ψ1 – Fator de redução para valores freqüentes; 

ψ2 – Fator de redução para valores quase permanentes. 

 

Tabela 3.8 – Combinações de serviço. 

COMBINAÇÕES DE SERVIÇO 

Fd,ser1=Fgk (CP) + 0,3.Fq1k (VX) + 0,3.Fqk (CA) 

Fd,ser1’=Fgk (CP) + 0,3.Fq1k (VEX) + 0,3.Fqk (CA) 

Fd,ser2=Fgk (CP) + 0,3.Fq1k (VEY) + 0,3.Fqk (CA) 

Fd,ser2’=Fgk (CP) + 0,3.Fq1k (VY) + 0,3.Fqk (CA) 

Fd,ser3=Fgk (CP) + 0,3.Fq1k (DESPX) + 0,3.Fqk (CA) 

Fd,ser4=Fgk (CP) + 0,3.Fq1k (DESPY) + 0,3.Fqk (CA) 

Fd,ser5=Fgk (CP) + 0,3.Fq1k (VX + DESPX) + 0,3.Fqk (CA) 

Fd,ser6=Fgk (CP) + 0,3.Fq1k (VEY + DESPY) + 0,3.Fqk (CA) 
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4.1– ESTRUTURAS ADOTADAS 
 

As estruturas analisadas para efetuar as comparações foram dimensionadas para 

os estados limites últimos e de serviço, segundo a NBR-6118:2003 [5] para a estrutura 

em concreto armado, e o FEMA 356 (Federal Emergency Management Agency) [18] 

para o cálculo das larguras das diagonais equivalentes dos painéis de alvenaria. 

Trata-se de uma edificação com vinte e seis (26) pavimentos tipo e um (01) 

pavimento de cobertura, sendo a estrutura de concreto e as diagonais comprimidas dos 

painéis de alvenaria representadas através de elementos de barra, e as lajes consideradas 

como diafragma rígido. A estrutura foi composta por 2832 elementos de barra e 2038 

nós para a estrutura sem a presença das alvenarias, e por 3272 elementos de barra e 

2038 nós para a estrutura com a presença das diagonais comprimidas que representam 

os painéis de alvenaria. No caso da estrutura que leva em consideração a contribuição 

das alvenarias, foram considerados apenas os painéis apoiados sobre as vigas, visto que 

as lajes foram consideradas como diafragma rígido. Para a análise da estrutura foi 

utilizado o software SAP2000 v.11 [13]. 

As forças devidas à ação do vento foram consideradas em apenas um sentido, 

das direções X e Y. Isso pode ser visto na Figura 4.3, que apresenta as diagonais de 

compressão dos painéis de alvenaria, formados no sentido de aplicação das cargas de 

vento.
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Na análise das estruturas apenas foi considerada a não linearidade geométrica 

(efeitos de segunda ordem), através do efeito P-∆. 

A não-linearidade física dos materiais pode ser considerada de forma 

aproximada, segundo a NBR-6118:2003 [5], para as estruturas reticuladas com no 

mínimo quatro (04) andares, através dos seguintes valores para as rigidezes dos 

elementos estruturais: 

 

Lajes:    (EI)sec=0,3ECiIc; 

 

Vigas:   (EI)sec= 0,4ECiIc, para As´≠As e 

            (EI)sec= 0,5ECiIc, para As´=As; 

 

Pilares: (EI)sec= 0,8ECiIc. 

 

Os valores para pilares e vigas podem ser considerados (EI)sec= 0,7ECiIc, quando 

a estrutura for composta basicamente por vigas e pilares e o coeficiente γz for menor que 

1,3. 

Apesar de a norma permitir essa simplificação para a não-linearidade física, foi 

considerado o comportamento elástico linear dos materiais para as combinações em 

serviço. Ao se considerar a não-linearidade física dos materiais, admite-se que as seções 

estejam fissuradas, e com isso, a estrutura apresenta uma menor rigidez, o que poderia 

provocar a ruptura dos painéis de alvenaria. A Figura 4.1 apresenta os três estágios que 

ocorrem com o conjunto pórtico-alvenaria. 

 
Figura 4.1 – Estágios do conjunto pórtico alvenaria sujeito a ações horizontais. [16] 
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As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam as estruturas espaciais sem e com a presença 

dos painéis de alvenaria, respectivamente. 

As siglas SP e CP apresentadas neste Capítulo significam SEM PAREDE e 

COM PAREDE, respectivamente. 

 

         Figura 4.2 – Estrutura sem parede             Figura 4.3 – Estrutura com parede 
 

Foram comparados os resultados dos deslocamentos horizontais, das cargas nas 

fundações, dos momentos fletores dos pilares, e dos esforços cortantes e momentos 

fletores das vigas, para as estruturas SP e CP. 
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Vale ressaltar que os resultados obtidos nesse trabalho não podem ser 

generalizados para outras situações, visto que, cada edificação apresenta uma estrutura 

diferente, bem como, diferentes distribuições das paredes de vedação.  

O intuito do presente trabalho é o de apresentar que as alvenarias trazem 

benefícios no que diz respeito à contribuição do aumento da rigidez da estrutura ao 

deslocamento lateral, e apresentam situações tanto favoráveis como desfavoráveis de 

projeto, no que tange às cargas nas fundações, aos momentos fletores dos pilares, aos 

esforços cortantes e aos momentos fletores das vigas. 

 

4.2– INFLUÊNCIA NOS DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS DA 

ESTRUTURA 
 

A relação entre o deslocamento máximo no topo de uma estrutura e a sua altura 

máxima é um parâmetro importante sobre a rigidez da edificação. A NBR 6118:2003 

[5] limita o deslocamento horizontal de uma edificação em relação à sua base em 

H/1700, sendo H a altura da edificação, e em Hi/850 entre pavimentos, sendo Hi a altura 

entre pavimentos. Faz-se necessário comentar que a norma não fala em deslocamento 

no topo, mas de deslocamento horizontal relativo à base da estrutura, ou seja, nenhum 

nível da estrutura deve apresentar deslocamentos horizontais relativos à base superiores 

a H/1700 [29]. 

Para a verificação dos deslocamentos laterais foi empregada a combinação de 

serviço com coeficiente (ψ1) com valor de 0,30, e considerando-se apenas as cargas 

horizontais. As combinações analisadas foram as seguintes: VX – Vento na direção X 

sem excentricidade, VY – Vento na direção Y sem excentricidade, VEX – Vento na 

direção X com excentricidade, VEY – Vento na direção Y com excentricidade, DESPX 

– Desaprumo na direção X, DESPY – Desaprumo na direção Y, HTOTALX – Vento na 

direção X sem excentricidade mais o desaprumo na direção X, HTOTALY – Vento na 

direção Y com excentricidade mais o desaprumo na direção Y. 

Foram analisados os deslocamentos de um pilar de canto (P1) e um pilar 

intermediário (P6). 
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As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam os deslocamentos do pilar P1 ao longo da altura, 

para as estruturas SP e CP, respectivamente, considerando-se a combinação em serviço 

para as ações horizontais na direção X. 

 

 
Figura 4.4 – Deslocamentos do pilar P1, para a estrutura sem alvenaria e com as 

ações horizontais atuando na direção X. 
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Figura 4.5 – Deslocamentos do pilar P1, para a estrutura com alvenaria e com as 

ações horizontais atuando na direção X. 

 

Analisando-se as Figuras 4.4 e 4.5, verifica-se que no caso da estrutura que não 

foi considerada a presença das alvenarias, os deslocamentos estão fora do limite da 

NBR-6118:2003 [5]. Já para a estrutura que leva em consideração a contribuição das 

paredes, nota-se o aumento considerável da rigidez da estrutura, onde os deslocamentos 

passam a atender a especificação da referida norma. 

As Figuras 4.6 e 4.7 apresentam os deslocamentos do pilar P1 ao longo da altura, 

para as estruturas SP e CP, respectivamente, considerando-se a combinação em serviço 

para as ações horizontais na direção Y. 
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Figura 4.6 – Deslocamentos do pilar P1, para a estrutura sem alvenaria e com as 

ações horizontais atuando na direção Y. 

 

 
Figura 4.7 – Deslocamentos do pilar P1, para a estrutura com alvenaria e com as 

ações horizontais atuando na direção Y. 
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Analisando-se as Figuras 4.6 e 4.7, nota-se uma considerável redução dos 

deslocamentos para a estrutura CP, porém, além de se apresentar essas reduções, 

verifica-se que na direção Y o pilar P1 apresenta deslocamentos fora da especificação 

da NBR-6118:2003 [5]. 

As Figuras 4.8 e 4.9 apresentam os deslocamentos do pilar P6 ao longo da altura, 

para as estruturas SP e CP, respectivamente, considerando-se a combinação em serviço 

para as ações horizontais na direção X. 

 

 
Figura 4.8 – Deslocamentos do pilar P6, para a estrutura sem alvenaria e com as 

ações horizontais atuando na direção X. 
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Figura 4.9 – Deslocamentos do pilar P6, para a estrutura com alvenaria e com as 

ações horizontais atuando na direção X. 

 

Baseado nas Figuras 4.8 e 4.9, nota-se que assim como ocorre para o pilar P1, no 

pilar P6 os deslocamentos passam a atender o limite determinado por [5], na direção X. 

As Figuras 4.10 e 4.11 apresentam os deslocamentos do pilar P6 ao longo da 

altura, para as estruturas SP e CP, respectivamente, considerando-se a combinação em 

serviço para as ações horizontais na direção Y. 
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Figura 4.10 - Deslocamentos do pilar P6, para a estrutura sem alvenaria e com as 

ações horizontais atuando na direção Y. 

 

 
Figura 4.11 - Deslocamentos do pilar P6, para a estrutura com alvenaria e com 

as ações horizontais atuando na direção Y. 
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Baseado nas Figuras 4.10 e 4.11 percebe-se que a estrutura SP só não apresenta 

os valores dos deslocamentos dentro dos limites estabelecidos pela NBR-6118:2003 [5], 

em função da consideração da atuação do desaprumo em conjunto com o vento. A partir 

do momento em que são consideradas as paredes nota-se, como nas outras situações, 

que os painéis de alvenaria têm importante contribuição no aumento da rigidez da 

estrutura, e conseqüentemente na redução dos deslocamentos. 

Em relação à consideração da atuação do vento em conjunto com o desaprumo, 

apesar da dispensa pela NBR-6118:2003 [5], essa ação conjunta foi adotada no trabalho, 

onde se obteve um acréscimo de apenas 8,5% na direção X e 7,7% na direção Y, dos 

deslocamentos do pilar P1. Já o pilar P6 apresenta 8,4% nas direções X e Y. 

Em relação à redução dos deslocamentos, tem-se no Pilar P1 uma redução ao 

considerar a contribuição das paredes de aproximadamente 71% na direção X, e de 40% 

na direção Y. Já para o pilar P6, a redução devido à contribuição das alvenarias é de 

69% na direção X, e de 32,5% na direção Y. 

Vale ressaltar que o edifício em questão foi concluído no ano de 2000, e 

portanto, projetado baseado na NBR-6118:78 [4], onde não era especificado o limite 

máximo para os deslocamentos horizontais da estrutura. 

Como os esforços globais de 2ª ordem ocorrem por causa da posição deformada 

da estrutura, que surge principalmente perante as ações horizontais de vento, a 

contribuição das paredes de alvenaria no enrijecimento da estrutura reduzem essas 

deformações. Com isso, a estrutura apresenta menores deslocamentos horizontais, o que 

indica esforços de 2ª ordem reduzidos (parâmetro de instabilidade α e coeficiente γz 

com valores mais baixos). Isso acarreta na eliminação de patologias da edificação, tais 

como: problemas de queda de revestimento das fachadas, problemas com aberturas de 

portas e janelas, quebra de vidros das esquadrias, e até mesmo, o colapso da parede, 

conforme indica a Figura 4.12. Essa contribuição torna-se fundamental para os edifícios 

de elevada esbeltez, principalmente nos que foram construídos nesta década na cidade 

do Recife, pois são tidos como os mais esbeltos do mundo [20]. 

Outros tipos de elementos de vedação como painéis de gesso acartonado 

(sistema drywall), divisórias, entre outros, vem sendo usados em larga escala na 

construção de edifícios, porém, certamente esses elementos não trazem os mesmos 

benefícios das paredes, visto que, além de apresentarem menores resistências às ações 

horizontais, as quais as estruturas são submetidas, não oferecem uma boa ligação com 

os elementos estruturais (pilares e vigas). 
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Figura 4.12 – Indicação de colapso da alvenaria, em função da ação do vento, 

devido a falta de rigidez da estrutura de concreto armado. 

(Ref. site: http://www.ufsm.br/decc/ECC1008/Downloads/Aula_Desl_Hor.pdf) 

 

4.3– INFLUÊNCIA NOS ESFORÇOS AXIAIS E NOS 

MOMENTOS FLETORES DOS PILARES 
 

4.3.1- ESFORÇOS AXIAIS 

 

No caso dos esforços axiais nos pilares, nota-se que a presença dos painéis de 

alvenaria provoca uma redistribuição das forças ao longo da edificação, o que acarreta 

para determinados pilares, no acréscimo ou no decréscimo desses esforços, o que irá 

refletir nas cargas que são transmitidas às fundações.  

As Figuras 4.13 e 4.14 apresentam os resultados para as cargas das fundações 

dos pilares, para as combinações de carregamento últimas, considerando a ação do 

vento, e a ação conjunta do vento com o desaprumo na direção X, respectivamente. 
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Figura 4.13 – Cargas nas fundações considerando as combinações últimas com 

vento atuando na direção X. 

 

 

Figura 4.14 – Cargas nas fundações considerando as combinações últimas com 

vento, e o vento e o desaprumo atuando de forma conjunta na direção X. 
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Verifica-se nas Figuras 4.13 e 4.14 que os pilares P1, P4, P5, P8, P9 e P12 

apresentam a pior situação para as cargas nas fundações, quando são considerados os 

painéis de alvenaria no conjunto da estrutura. Já os outros pilares apresentam redução 

das cargas, quando são considerados os painéis de alvenaria. 

O acréscimo máximo das cargas, quando são consideradas as paredes, é de 

14,7% e ocorre nos pilares P1 e P4 (CULTIM3). Já a redução máxima, quando são 

consideradas as paredes, é de 20,4% e ocorre nos pilares P10 e P11 (CULTIM3). 

Ao se considerar a ação conjunta vento e desaprumo, o maior acréscimo gerado 

nas cargas das fundações foi de 2,6% nos pilares P10 e P11. 

As Figuras 4.15 e 4.16 apresentam os resultados para as cargas das fundações 

dos pilares, para as combinações de carregamento últimas, considerando a ação do 

vento e a ação conjunta vento e desaprumo na direção Y, respectivamente. 

 

 

Figura 4.15 – Cargas nas fundações considerando as combinações últimas com 

vento atuando na direção Y. 
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Figura 4.16 – Cargas nas fundações considerando as combinações últimas com 

vento, e o vento e o desaprumo atuando de forma conjunta na direção Y. 

 

Verifica-se nas Figuras 4.15 e 4.16 que os pilares P6, P7, P9, P10 e P13 

apresentam a pior situação para as cargas nas fundações, quando são considerados os 

painéis de alvenaria no conjunto da estrutura. Já os outros pilares apresentam redução 

das cargas, quando são considerados os painéis de alvenaria. 

O acréscimo máximo das cargas, quando são consideradas as paredes, é de 4,5% 

e ocorre nos pilares P6 e P7 (CULTIM5). Já a redução máxima, quando são 

consideradas as paredes, é de 13,6% e ocorre nos pilares P9 e P12 (CULTIM5). 

Ao considerar-se a ação conjunta vento e desaprumo, o maior acréscimo gerado 

nas cargas das fundações foi de 2,8% no pilar P1. 

 

4.3.2- MOMENTO FLETORES 

 

Assim como para os esforços axiais, os momentos fletores nos pilares sofrem 

acréscimo nos seus valores, em determinados pontos da edificação, quando se leva em 

consideração no projeto os painéis de alvenaria. Por causa dessas situações, sugere-se 

que sejam verificadas as duas situações (SP e CP), e adotada no dimensionamento a pior 

situação de projeto. 



ANÁLISE DOS RESULTADOS 74 

 

Os resultados dos momentos apresentados seguem a convenção do SAP2000 

v.11 [13] onde M2 é o momento em X, ou seja, é o momento em torno do eixo Y; e o 

momento M3 é o momento em Y, ou seja, é o momento em torno do eixo X. 

Foram avaliados os resultados dos pilares P1, P7, P10, P12 e P13. 

 

 
Figura 4.17 – Momentos em X do pilar P1 para as estruturas SP e CP, 

considerando a combinação CULTIM 1. 
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Figura 4.18 – Momentos em X do pilar P1 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 2 e CULTIM10. 

 

 
Figura 4.19 – Momentos em X do pilar P1 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 5 e CULTIM13. 
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As Figuras 4.17 a 4.19 apresentam as piores situações para os momentos do pilar 

P1. Para a combinação de carregamento CULTIM1 que representa as etapas de 

construção, nota-se que a estrutura CP apresenta valores menores dos momentos, com 

exceção do térreo e 1° pavimento. 

Para as combinações CULTIM2 e CULTIM10, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção X, a estrutura SP 

CP apresenta-se mais desfavorável da fundação ao 1° pavimento. 

Para as combinações CULTIM5 e CULTIM13, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção Y, a estrutura SP 

apresenta-se como a condição mais desfavorável ao longo de toda altura da edificação, 

com exceção do 4° e 5° pavimento. 

 

 
Figura 4.20 – Momentos em X do pilar P7 para as estruturas SP e CP, 

considerando a combinação CULTIM 1. 
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Figura 4.21 – Momentos em X do pilar P7 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 3 e CULTIM11. 

 

 
Figura 4.22 – Momentos em X do pilar P7 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 5 e CULTIM13. 
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As Figuras 4.20 a 4.22 apresentam as piores situações para os momentos do pilar 

P7. Para a combinação de carregamento CULTIM1 que representa as etapas de 

construção, nota-se que a estrutura CP apresenta valores maiores do 10° pavimento à 

cobertura. Nos demais pavimentos prevalecem a estrutura SP. 

Para as combinações CULTIM3 e CULTIM11, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção X, a estrutura SP 

apresenta-se como a condição mais desfavorável na maior parte da altura da edificação, 

com exceção do 9°, do 14° ao 20° e do 22° ao 24° pavimento. 

Para as combinações CULTIM5 e CULTIM13, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção Y, a estrutura CP 

apresenta-se como a condição mais desfavorável do 12° ao 15° pavimento e no topo da 

estrutura. Nos demais pavimentos prevalecem a estrutura SP. 

 

 
Figura 4.23 – Momentos em Y do pilar P10 para as estruturas SP e CP, 

considerando a combinação CULTIM 1. 

 



ANÁLISE DOS RESULTADOS 79 

 

 
Figura 4.24 – Momentos em Y do pilar P10 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 3 e CULTIM11. 

 

 
Figura 4.25 – Momentos em Y do pilar P10 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 5 e CULTIM13. 
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As Figuras 4.23 a 4.25 apresentam as piores situações para os momentos do pilar 

P10. Para a combinação de carregamento CULTIM1 que representa as etapas de 

construção, nota-se que a estrutura CP apresenta valores desfavoráveis da fundação ao 

2° pavimento, no 22° pavimento e na cobertura. 

Para as combinações CULTIM3 e CULTIM11, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção X, a estrutura SP 

apresenta-se como a condição mais desfavorável ao longo de toda a altura da edificação. 

Para as combinações CULTIM5 e CULTIM13, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção Y, a estrutura CP 

apresenta-se como a condição mais desfavorável na maior parte da altura da edificação, 

com exceção do 7°, do 20° e 21° pavimento. 

 

 
Figura 4.26 – Momentos em X do pilar P12 para as estruturas SP e CP, 

considerando a combinação CULTIM 1. 
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Figura 4.27 – Momentos em X do pilar P12 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 3 e CULTIM11. 

 

 
Figura 4.28 – Momentos em X do pilar P12 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 5 e CULTIM13. 
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As Figuras 4.26 a 4.28 apresentam as piores situações para os momentos do pilar 

P12. Para a combinação de carregamento CULTIM1 que representa as etapas de 

construção, nota-se que a estrutura CP apresenta-se como a pior condição na maior parte 

da altura da edificação, com exceção da fundação ao 3° pavimento, do 7° ao 9°, no 15° 

pavimento, e na cobertura. 

Para as combinações CULTIM3 e CULTIM11, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção X, a estrutura CP 

apresenta valores desfavoráveis da fundação ao 5°, e no 10° pavimento. 

Para as combinações CULTIM5 e CULTIM13, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção Y, a estrutura SP 

apresenta-se mais desfavorável ao longo de toda a altura. 

 

 
Figura 4.29 – Momentos em X do pilar P13 para as estruturas SP e CP, 

considerando a combinação CULTIM 1. 
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Figura 4.30 – Momentos em X do pilar P13 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 2 e CULTIM10. 

 

 
Figura 4.31 – Momentos em X do pilar P13 para as estruturas SP e CP, 

considerando as combinações CULTIM 5 e CULTIM13. 
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As Figuras 4.29 a 4.31 apresentam as piores situações para os momentos do pilar 

P13. Para a combinação de carregamento CULTIM1 que representa as etapas de 

construção, nota-se que a estrutura CP e a estrutura SP apresentam valores equilibrados 

ao longo de toda a edificação. 

Para as combinações CULTIM2 e CULTIM10, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção X, a estrutura CP 

apresentam os valores desfavoráveis do 3° pavimento à cobertura. 

Para as combinações CULTIM5 e CULTIM13, que representam 

respectivamente as ações do vento, e vento com desaprumo na direção Y, a estrutura SP 

apresenta-se mais desfavorável ao longo de toda a altura, com exceção da cobertura. 

Baseando-se nos resultados apresentados, as estruturas CP, em alguns casos, 

mostraram-se desfavoráveis para o dimensionamento da estrutura. Dos pilares 

analisados o pilar P10 foi o que apresentou a maior redução para os valores dos 

momentos em relação à estrutura SP, com o vento atuando nas direções X e Y, mas 

também o que apresentou maior acréscimo da fundação ao 2° pavimento, com o vento 

atuando na direção Y. 

Já o maior acréscimo ao longo da altura do edifício, ao ser considerada as 

paredes de alvenaria, ocorreu no pilar P13, para o vento atuando na direção X. 

Em relação à consideração simultânea da ação do vento com o desaprumo, nota-

se que não se apresentam grandes aumentos nos valores dos momentos, quando 

comparados com o vento agindo de forma isolada na estrutura. 

 

4.4 – INFLUÊNCIA NOS ESFORÇOS CORTANTES E MOMENTOS 

FLETORES DAS VIGAS 
 

No caso das vigas, foram verificadas apenas as vigas V2, V5, V10a e V13a, 

visto que, a estrutura é praticamente simétrica. Foram analisados os resultados dos 

esforços cortantes e dos momentos fletores das respectivas vigas, nos pavimentos em 

que apresentaram resultados mais desfavoráveis. No caso das vigas o SAP2000 v.11 

[13] considera o eixo 1 como o eixo na direção longitudinal da peça, o eixo 2 como o 

eixo na direção da maior dimensão da seção transversal, e o eixo 3 como o eixo na 

direção da menor dimensão da seção transversal, conforme indicado na Figura 4.33. 
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Figura 4.32 – Indicação dos eixos adotados para as vigas pelo SAP2000 [13]. 

 

 

 

 

         
Figura 4.33 – Esforços da viga V2 para as estruturas SP e CP no 4° pavimento, 

considerando a combinação CULTIM1. 
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Figura 4.34 – Esforços da viga V2 para as estruturas SP e CP no 4° pavimento, 

considerando a combinação CULTIM2. 

 

         
Figura 4.35 – Esforços da viga V2 para as estruturas SP e CP no 4° pavimento, 

considerando a combinação CULTIM4. 

 

De acordo com as Figuras 4.33, 4.34 e 4.35, a viga V2 apresenta situações 

desfavoráveis ao serem consideradas as presenças dos painéis de alvenaria, nos 

cortantes com valores negativos, e em um pequeno trecho do momento positivo da viga. 

Percebe-se também que ocorre uma inversão dos valores dos momentos fletores no 

apoio à esquerda. Isso se dá apenas nos casos das combinações de carregamento 

CULTIM2 e CULTIM4. 
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Figura 4.36 – Esforços da viga V5 para as estruturas SP e CP no 6° pavimento, 

considerando a combinação CULTIM1. 

 

 

 

         
Figura 4.37 – Esforços da viga V5 para as estruturas SP e CP no 6° pavimento, 

considerando a combinação CULTIM2. 
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Figura 4.38 – Esforços da viga V5 para as estruturas SP e CP no 6° pavimento, 

considerando a combinação CULTIM4. 

 

De acordo com as Figuras 4.36, 4.37 e 4.38, a viga V5 apresenta situações 

desfavoráveis ao serem consideradas as presenças dos painéis de alvenaria, nos 

cortantes com valores negativos, em um pequeno trecho do momento positivo da viga, 

bem como um acréscimo nos valores dos momentos fletores no apoio à esquerda, no 

caso das combinações CULTIM2 e CULTIM4. No caso da CULTIM4, ocorre também 

um pequeno acréscimo no momento fletor positivo da viga. 
 

         
Figura 4.39 – Esforços da viga V10a para as estruturas SP e CP no 6° 

pavimento, considerando a combinação CULTIM1. 
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Figura 4.40 – Esforços da viga V10a para as estruturas SP e CP no 6° 

pavimento, considerando a combinação CULTIM2. 

 

         
Figura 4.41 – Esforços da viga V10a para as estruturas SP e CP no 6° 

pavimento, considerando a combinação CULTIM4. 

 

De acordo com as Figuras 4.39, 4.40 e 4.41, a viga V10a apresenta situações 

desfavoráveis ao serem consideradas as presenças dos painéis de alvenaria, no momento 

fletor negativo do apoio esquerdo, quando consideradas as combinações CULTIM1 e 

CULTIM4. Já para a CULTIM2, a viga apresenta cortantes maiores para os valores 
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negativos, uma inversão dos valores dos momentos fletores no apoio à esquerda, e um 

pequeno acréscimo no momento fletor positivo em determinado trecho da viga. 

 

         
Figura 4.42 – Esforços da viga V13a para as estruturas SP e CP no 5° 

pavimento, considerando a combinação CULTIM1. 

 

         
Figura 4.43 – Esforços da viga V13a para as estruturas SP e CP no 5° 

pavimento, considerando a combinação CULTIM3. 
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Figura 4.44 – Esforços da viga V13a para as estruturas SP e CP no 5° 

pavimento, considerando a combinação CULTIM5. 

 

De acordo com as Figuras 4.42, 4.43 e 4.44, a viga V13a apresenta situações 

desfavoráveis ao serem consideradas as presenças dos painéis de alvenaria, nos 

cortantes com valores positivos, nos valores dos momentos fletores negativos, quando 

consideradas as combinações CULTIM1 e CULTIM3. 
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Ao longo do capítulo 4, foram realizados alguns comentários referentes aos 

resultados obtidos, para as duas estruturas analisadas (sem a contribuição e com a 

contribuição dos painéis de alvenaria de vedação). Baseado nesses comentários algumas 

conclusões foram assumidas neste trabalho: 

 

 Os resultados obtidos neste trabalho são próprios da estrutura analisada, não 

podendo ser generalizados para outras, visto que, as disposições e as dimensões 

dos elementos estruturais, assim como, as distribuições dos painéis de alvenaria 

são específicas da edificação em questão; 

 

 A consideração dos painéis de alvenaria na estrutura do edifício estudado, 

aumentou consideravelmente a rigidez da estrutura, reduzindo os deslocamentos 

laterais, e conseqüentemente, os esforços de 2ª ordem (parâmetro de 

instabilidade α e coeficiente γz com valores mais baixos). Isto explica os 

pequenos deslocamentos que os edifícios mais altos e mais esbeltos sofrem, em 

relação ao verificado nos cálculos. Além disso, essa redução nos esforços de 2ª 

ordem, elimina/reduz os problemas de patologia que ocorrem nas paredes e nos 

revestimentos de fachadas; 

 
 A utilização de outros sistemas de vedação, como o drywall, por exemplo, 

que vem sendo utilizado em larga escala na construção de edifícios, elimina esse 

benefício fornecido pelos painéis de alvenaria, visto que, além de apresentarem 

menores resistências contra as ações horizontais de vento, não apresentam boa 

ligação com a estrutura de concreto armado. Com isso, a estrutura deforma mais, 

podendo causar os problemas de patologia em fachadas; 
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 Nos casos das cargas nas fundações, dos momentos fletores nos pilares, dos 

esforços cortantes e momentos fletores das vigas, em alguns casos, a 

estrutura com a presença dos painéis de alvenaria apresentou-se de maneira 

favorável, e em outros, apresentou-se de forma desfavorável, para o 

dimensionamento. Devendo, portanto, estas situações desfavoráveis serem 

consideradas no projeto estrutural; 

 

 Não se faz necessária a consideração da ação conjunta do vento com o 

desaprumo, o que inclusive é indicado pela NBR-6118:2003 [5], visto que, os 

resultados obtidos não representam nem 10% de acréscimo em relação aos 

deslocamentos e as cargas nas fundações. Os momentos fletores dos pilares 

apresentaram valores muito próximos, quando comparadas a ação isolada do 

vento com a ação conjunta vento e desaprumo; 

 

 Para que as paredes de alvenaria sejam consideradas no projeto como 

elemento participante da estrutura, além da necessidade de parâmetros 

normativos, as resistências dos blocos e da argamassa, a uniformização das 

espessuras de argamassa, bem como, as ligações das paredes com os pilares e as 

vigas devem ser garantidas. O que não ocorre com outros elementos de vedação, 

como placas de gesso acartonado (sistema drywall), divisórias, etc.; 

 

Entre as sugestões para futuros trabalhos podem ser citadas: 

 

 Analisar a estrutura através de softwares mais refinados, que possuam 

elementos de placas que representem os painéis de alvenaria, onde os painéis 

serão modelados por inteiro, inclusive contemplando as aberturas de portas e 

janelas, avaliando as etapas de deformação conjunta estrutura-vedação, desde o 

descolamento do painel em relação à estrutura até a sua ruptura; 

 

 A análise de edificações das mais variadas formas, para ver se chega a 

resultados que possam contribuir para futuros parâmetros normativos; 

 
 Fazer um estudo comparativo através de uma análise tridimensional de 

uma edificação, considerando uma estrutura com a presença dos painéis inteiros 
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(inclusive com as aberturas), com as suas etapas de descolamento até o limite de 

ruptura, e comparar com o modelo das bielas comprimidas, para ver até aonde 

essa simplificação é válida; 

 
 Analisar o modelo considerando o sistema drywall como elemento de 

vedação interna, para que possa ser quantificada a perda de rigidez que a 

estrutura tem quando são eliminados os painéis de alvenaria, e comparar os 

resultados com a estrutura que contempla a presença das paredes; 

 

 Analisar o modelo verificando a interação solo-estrutura; 

 

 Analisar o modelo empregando os efeitos da retração e da fluência na 

estrutura de concreto. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 95 

 

 
 

 

[1] ALVARENGA, R. C. S. S. (2001). Análise teórico experimental de estruturas 
compostas de pórticos de aço preenchidos com alvenaria de concreto celular 
autoclavado. São Carlos. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo. 

 
[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1980), NBR-6120 – 
        Cargas para cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, ABNT. 
 
[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1988), NBR–6123 – 
        Forças devido às ações do vento em edificações. Rio de Janeiro, ABNT. 
 
[4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1978), NBR–6118 – 
        Projeto e execução de obras de concreto armado – Procedimento. Rio de Janeiro, 
        ABNT. 
 
[5] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2003), NBR–6118 – 
        Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, ABNT. 
 
[6] BALCAZAR, E. A. S. G. (1991). Análise linear de estruturas tridimensionais pelo 
        método dos elementos finitos utilizando subestruturas. São Carlos. Dissertação 
        (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[7] BARBOSA, J. A. (1978). Edifícios com paredes de seção aberta contraventadas 
        por lintéis, sob carga lateral. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de 
        São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[8] BARRETO, A. S. P. (2002). Análise numérica de painéis de alvenaria estrutural 
        utilizando técnica de homogeneização. Recife. Dissertação (Mestrado) – 
        Departamento de Engenharia Civil da UFPE - Centro de Tecnologia e Geociências 
        (CTG) – Universidade Federal de Pernambuco. 
 
[9] BECKER, E. P. (1989). Edifícios altos: interação tridimensional das peças de 
         contraventamento. São Carlos. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de 
         São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[10] BEZERRA, D. P. (1995). Análise de estruturas tridimensionais de edifícios altos 
          considerando a rigidez transversal à flexão das lajes. Dissertação (Mestrado) – 
          Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[11] BRUNELI, A. C. (1987). Análise estrutural de edifícios sujeitos ao carregamento 
           horizontal, considerando a rigidez das lajes, com o método dos elementos finitos. 
           São Carlos. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 
           Universidade de São Paulo. 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 96 

 

[12] CARPEGGIANI, E. A.; SOUZA, A. M. L.; NÚÑEZ, G. J. Z.; PALUCH, M. J.  
           (2005). Determinação dos efeitos estáticos de torção em edifícios altos de 
           concreto armado devidos à ação do vento. Recife. 47º Congresso Brasileiro do  
           Concreto – Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON). 
 
[13] COMPUTERS AND STRUCTURES, INC. SAP2000 (2006). Interated Finite 
           Element Analysis and Design of Structures. NonLinear version 11.  
 
[14] DIAS, E. M. B, OLIVEIRA, R. A. (2004). Influências das alvenarias de vedação 
          no comportamento de edifícios com estrutura em concreto armado. Mendonza – 
          Argentina. XXXI Jornadas Sud-americanas de Ingeniería Estructural. 
 
[15] DIAS, E. M. B, OLIVEIRA, R. A. (2005). Influências das alvenarias de vedação 
          no comportamento de edifícios com estrutura em concreto armado. Rio de 
          Janeiro – Congresso de Ponte e Estruturas. Associação Brasileira de Pontes e 
          Estruturas (ABPE). 
 
[16] DRYSDALE, R. G.; HAMID, A. A.; BAKER, L. R.(1994). Masonry Structures 
          Behavior and Design. New Jersey. 1ª. ed. Prentice-Hall, Inc. 
 
[17] FABRIZZI, M. A. (2007) Contribuição para o projeto e dimensionamento de 
          edifícios de múltiplos andares com elementos estruturais mistos aço-concreto. 
          São Carlos. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
          Universidade de São Paulo. 
 
[18] FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (2000), FEMA 356 – 
          Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. 
          Washington D.C. - FEMA. 
 
[19] FONTE, A. O. C. (2002) Notas de aula da disciplina Métodos Computacionais. 
          Recife. Departamento de Engenharia Civil - UFPE. Universidade Federal de 
          Pernambuco. 
 
[20] FONTE, A. O. C.; FONTE, F. L. F.; CASTILLO, A. A. H. E.; PEDROSA, A. V. 
          A. C. (2005) Características e Parâmetros Estruturais de Edifícios de Múltiplos 
          Andares em Concreto Armado Construídos na Cidade do Recife. Recife. 47º 
          Congresso Brasileiro do Concreto – Instituto Brasileiro do Concreto 
          (IBRACON). 
 
[21] FRANCA, M. P. A. (2003) Estudo da Eficiência dos Contraventamentos 
          Treliçados em Edifícios com Estrutura de Aço. Recife. Dissertação (Mestrado) – 
          Departamento de Engenharia Civil da UFPE - Centro de Tecnologia e 
          Geociências (CTG) – Universidade Federal de Pernambuco. 
 
[22] IWAMOTO, R. K. (2000) Alguns aspectos dos efeitos da interação solo-estrutura 
          em edifícios de múltiplos andares com fundação profunda. São Carlos. 
          Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 
          São Paulo. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 97 

 

[23] LOPES, F. A. F. (2003) Análise tridimensional de um sistema de contraventamento 
            misto aplicado em edifícios altos. Recife. Dissertação (mestrado) – Departamento 
           de Engenharia Civil da UFPE - Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) – 
           Universidade Federal de Pernambuco. 
 
[24] LOURENÇO, P. B (1996). Um micro-modelo para a análise de estruturas de 
           alvenaria. Universidade do Minho. Departamento de Engenharia Civil. ISSN 
           0873-1152.3, p. 15-28. 
 
[25] LOURENÇO, P. B (1998). Avanços recentes na modelação de estruturas de 
           alvenaria. Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas, 44, p. 27-32. 
 
[26] MARTINS, C. H. (1998). Contribuição da rigidez transversal à flexão das lajes na 
           distribuição dos esforços em estruturas de edifícios de andares múltiplos, em 
           teoria de segunda ordem. São Carlos. Dissertação ( Mestrado ) - Escola de 
           Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[27] MARTINS, C. H. (2001) Análise não linear de estruturas tridimensionais de 
           edifícios de andares múltiplos com núcleos resistentes, considerando a rigidez 
           transversal à flexão das lajes. São Carlos. Tese (Doutorado) – Escola de 
           Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[28] MATIAS JR., I.G. (1997). Análise não-linear de estruturas tridimensionais de 
           edifícios altos com núcleos resistentes sobre fundações flexíveis. Dissertação 
           (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[29] NETO, R. E. O. (2007) Desempenho Estrutural e Econômico de Edifícios de 
           Andares Múltiplos Aporticados. Recife. Dissertação (Mestrado). Departamento 
           de Engenharia Civil da UFPE - Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) – 
           Universidade Federal de Pernambuco. 
 
[30] PANDE, G. N, MIDDLETON, J., AND LIANG, J. X. (1989). Equivalent Elastic 
          Moduli for Brick Masonry. Computers and Geotechnics 8, pp. 243-265. 
 
[31] PEREIRA, A. C. O. (2000) Estudo da influência da modelagem estrutural do 
          núcleo nos painéis de contraventamento de edifícios altos. São Carlos. 
          Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 
          São Paulo. 
 
[32] PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE (2000). Cadastro imobiliário. Recife. 
          Prefeitura Municipal do Recife (PMR). 
 
[33] PRUDENTE, M. (1984). Análise de estruturas tridimensionais usuais de edifícios 
          altos. São Carlos. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 
          Universidade de São Paulo. 
 
[34] RIOS, B. M. C. (1991). Análise tridimensional e envoltória de esforços em 
          edifícios altos sujeitos à ações verticais e laterais. São Carlos. Dissertação  
          (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 98 

 

[35] SOUSA JÚNIOR, E. (2001) Análise da interação entre núcleos estruturais e lajes 
          em edifícios altos. São Carlos. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São 
          Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[36] STAFFORD SMITH, B.; COULL, A. (1991) Tall Buildings Structures: analysis 
          and design. 1a. ed. JOHN WILEY & SONS, INC. 
 
[37] TARANATH, B. S. (1998) Structural analysis and design of tall buildings. New 
          York. 1a. ed. MacGraw-Hill. 
 
[38] TEIXEIRA, M. R. e SOUSA, R. M. (2003) Análise Não Linear Física e 
          Geométrica de um Edifício de Múltiplos Andares em Concreto Armado 
          utilizando-se a Plataforma OpenSees. São Paulo. V Simpósio EPUSP sobre 
          estruturas de concreto – Universidade de São Paulo. 
 
[39] TORRES, I. R. F. (1999) Efeito da deformação por cortante no cálculo de edifícios 
          de andares múltiplos com núcleos estruturais. São Carlos. Dissertação (Mestrado) 
          Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
[40] VASCONCELLOS FILHO, A. (1981). Edifícios de andares múltiplos. Belo 
           Horizonte. Concurso para professor titular – Escola de Engenharia da UFMG 
           Universidade Federal de Minas Gerais. 



APÊNDICE 1 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 1 100 

 

Propriedades Ortotrópicas da Alvenaria na Homogeneização : 

Os valores  iluminados  representam as entradas de dados. Os valores sombreados  

representam os resultados obtidos. 

Bloco cerâmico 

tb 0.15:=  Espessura do bloco. 

ν b 0.10:=  Coeficiente de Poisson do bloco cerâmico. 

Eb 1800000:=  Módulo de elasticidade longitudinal do bloco cerâmico. 

Gb
Eb

2 1 ν b+( )⋅
:=  Módulo de elasticidade transversal do bloco cerâmico.  

Gb 8.182 105×=  

Argamassa 

ta 0.015:=  Espessura da junta de argamassa. 

ν a 0.20:=  Coeficiente de Poisson da argamassa. 

Ea 130000:=  Módulo de elasticidade longitudinal da argamassa. 

Ga
Ea

2 1 ν a+( )⋅
:=  Módulo de elasticidade transversal da argamassa. 

Ga 5.417 104×=  
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 i 1 2..:=  

p1
tb

tb ta+
:=  

p2
ta

tb ta+
:=  

ν i ν b i 1if

ν a otherwise

:=  

Ei Eb i 1if

Ea otherwise

:=  

Gi Gb i 1if

Ga otherwise

:=  

ν 1
i

pi ν i⋅ Ei⋅

1 ν i( )2−
∑

i

pi Ei⋅

1 ν i( )2−
∑

:=  

ν 1 0.101=  

ν 2 1 ν 1−( )
i

pi ν i⋅
1 ν i−∑⋅:=  

ν 2 0.111=  

E1´ 1 ν 1
2−⎛

⎝
⎞
⎠

i

pi Ei⋅
1 ν i−∑⋅:=  

E1´ 1.814 106×=  
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E2´
1

i

pi
Ei

1
2 ν i( )2⋅
1 ν i−

−
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦∑

2 ν 2
2⋅

1 ν 1−( ) E1´⋅
+

:=  

E2´ 8.784 105×=  

G1
i

pi Gi⋅( )∑:=  

G1 7.487 105×=  

G2
1

i

pi

Gi∑
:=  

G2 3.585 105×=  

Propriedades elásticas anisotrópicas equivalentes para o bloco de alvenaria 

k 1 2..:=  

ν 12´k
ν b k 1if

E2´
E1´

ν 2⋅
⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
otherwise

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

:=  ν 12´k
0.1

0.054

=  

ν 13´k
ν 12´k

:=  ν 13´k
0.1

0.054

=  

ν 23´k
ν b k 1if

ν 1 otherwise

:=  ν 23´k
0.1

0.101

=  
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 E1´´k

Eb k 1if

E2´ otherwise

:=  E1´´k
61.8·10
58.784·10

=  

E2´´k
Eb k 1if

E1´ otherwise

:=  E2´´k
61.8·10
61.814·10

=  

E3´´k
E2´´k

:=  E3´´k
61.8·10
61.814·10

=  

ν 21´k

E2´´k
E1´´k

ν 12´k
⋅:=  ν 21´k

0.1
0.111

=  

G12´k
Gb k 1if

G2 otherwise

:=  G12´k
58.182·10
53.585·10

=  

G13´k
G12´k

:=  

G23´k
Gb k 1if

G1 otherwise

:=  G23´k
58.182·10
57.487·10

=  

α

k

pk E2´´k
⋅

1 ν 12´k
ν 21´k
⋅( )−∑:=  β

k

pk E1´´k
⋅

1 ν 12´k
ν 21´k
⋅( )−∑:=  

ζ

k

pk E2´´k
⋅ ν 12´k

⋅

1 ν 12´k
ν 21´k
⋅( )−∑:=  
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ηk

pk ν 13´k
ν 12´k

ν 23´k
⋅+( )⋅

1 ν 12´k
ν 21´k
⋅( )−

:=  λ k

pk ν 23´k
ν 12´k

ν 21´k
⋅+( )⋅

1 ν 12´k
ν 21´k
⋅( )−

:=  

η

k

ηk∑:=  η 0.106=  λ

k

λ k∑:=  λ 0.111=  

ν 12
ζ

α
:=  

ν 12 0.096=  

ν 13
η α⋅ λ ζ⋅−

α
:=  

ν 13 0.096=  

ν 23
λ β⋅ η ζ⋅−

β
:=  

ν 23 0.1=  

E1
α β⋅ ζ

2−
α

:=  

E1 1.717 106×=  

E2
α β⋅ ζ

2−
β

:=  

E2 1.801 106×=  

ηk

pk ν 13´k
ν 12´k

ν 23´k
⋅+( )⋅

1 ν 12´k
ν 21´k
⋅( )−

:=  λ k

pk ν 23´k
ν 12´k

ν 21´k
⋅+( )⋅

1 ν 12´k
ν 21´k
⋅( )−

:=  
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E3
1

k

pk

E3´´k
∑

k

ν 13
E1

ν 13´k

E1´´k
−

⎛
⎜
⎜
⎝

⎞

⎠
ηk⋅

⎡
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

∑+

k

ν 23
E2

ν 23´k

E2´´k
−

⎛
⎜
⎜
⎝

⎞

⎠
λ k⋅

⎡
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

∑+
⎡
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

:=  

E3 1.801 106×=  

G12
k

pk G12´k
⋅( )∑:=  

G12 7.764 105×=  

G13
1

k

pk

G13´k
∑

:=  

G13 7.328 105×=  

G23
1

k

pk

G23´k
∑

:=  

G23 8.113 105×=  


