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Resumo 
O presente trabalho aborda algumas das técnicas usuais para estabilização horizontal de 
estruturas de múltiplos andares de aço, apresentando suas vantagens e desvantagens, além de 
realizar a análise linear e não-linear do comportamento dos sistemas a partir de um estudo de 
caso. Neste estudo foram avaliados os efeitos das ações horizontais atuantes na edificação, 
com o objetivo de comparar cada um dos sistemas propostos em seus quesitos técnicos e de 
funcionalidade. O aumento da demanda por edificações metálicas de múltiplos pavimentos 
torna necessário o estudo mais aprofundado das referidas técnicas, considerando a variedade 
de opções apresentadas em literatura e em utilização na prática da construção civil. Os 
resultados obtidos para os sistemas estruturais estudados apresentam a importância do uso 
de combinações entre treliças verticais e horizontais, além das diferenças entre as análises de 
primeira e segunda ordem de cada sistema. 
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HORIZONTAL STABILITY ANALYSIS OF MULTISTORY STEEL BUILDINGS 

 
Abstract 
This paper shows a set of usual techniques for horizontal stabilization of multistory steel 
buildings is presented, with their advantages and disadvantages, and linear and nonlinear 
analysis of the behavior of such structures from a case study. This study evaluated the effects 
of horizontal loads acting on the building, in order to compare each of the systems proposed in 
their technical requirements and functionality. The increased demand for multiple floors metal 
buildings further study is necessary of such techniques, considering the variety of options 
presented in the literature and in use worldwide. The results obtained for structural systems 
show the importance of the use of combinations of vertical and belt trusses, beyond the 
differences between the first and second-order analysis of each system. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As edificações de múltiplos andares existem há muitos anos e surgiram com diversos 
propósitos. Altas concentrações de pessoas nas grandes cidades e terrenos cada vez mais 
escassos são alguns dos motivos pelos quais as construções horizontais tiveram que dar lugar 
às verticais. Serra [1] afirma que não são apenas por estas questões que os edifícios de 
andares múltiplos são construídos, há também fatores ligados a poder e questões simbólicas. 
Nos últimos tempos, as edificações de múltiplos andares em estrutura metálica vêm ganhando 
visibilidade e competitividade. De acordo com Centro Brasileiro da Construção em Aço – CBCA 
[2], as construções em aço representam atualmente 14% do setor de edificações, um aumento 
considerável se comparado aos dados de 2002. O uso deste material apresenta diversos 
fatores que o tornam vantajoso perante as soluções em concreto, como, por exemplo, ter um 
processo quase inteiramente industrial, mais preciso, evitando desperdícios e sendo mais ágil 
durante fabricação e execução.  
Segundo Sáles [3], o uso do aço é uma das alternativas mais viáveis quando há limitações 
específicas no projeto, como vãos muito grandes nos pisos; necessidade de flexibilidade no 
layout interno; possibilidade de ampliações futuras; solo com pouca capacidade de suporte e 
prazo de construção reduzido. 
Um dos itens citados anteriormente, a baixa capacidade de suporte do solo, implica na 
necessidade de uma estrutura mais leve para viabilizar a sua construção. Neste ponto, as 
edificações em aço são extremamente vantajosas, entretanto, quando se trata de edifícios de 
múltiplos andares, em especial os considerados altos, a leveza da estrutura pode ser fator 
complicador para um item: a estabilidade lateral. 
Quanto mais leve e esbelta a estrutura, mais suscetível aos deslocamentos decorrentes 
geradas pelos esforços laterais ela se torna. O deslocamento horizontal do topo de um edifício 
nem sempre consegue ser notada por quem o observa, entretanto, para quem ocupa os seus 
últimos pavimentos, isso se torna perceptível quando a estrutura é atingida por rajadas de 
vento mais intensas. Como exemplo disto, a Willis Tower (antigamente conhecida como Sears 
Tower), com seus 520m de altura, chega a oscilar seu topo afastando em 30 cm do eixo 
quando sujeito a ventos fortes, segunda Salvadori [4]. Sob rajadas de 160 quilômetros por 
hora, esta amplitude chega a 90 cm. 
Além do desconforto sentido pelos usuários, os deslocamentos excessivos na estrutura podem 
gerar patologias na construção. O edifício de 60 pavimentos John Hancock Tower, em Boston, 
é muito esbelto, assemelhando-se a uma placa espelhada. Em 1971, no final da obra do 
edifício, os vidros começaram a quebrar numa proporção tão elevada que após dois anos, 
quase um quarto dos vidros já tinha sido perdido.  Foram então, introduzidas correções 
estruturais para evitar a torção e oscilações excessivas da estrutura, o que adiou em três anos 
a inauguração do edifício. Essas oscilações, apesar de gerarem desconforto e quebra dos 
vidros, não implicavam, em princípio, em qualquer ameaça de ruína, segundo Serra [1].    
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS ANDARES 
 
O objeto principal de estudo são os edifícios considerados “altos”. Segundo Sáles [3], estes 
edifícios são representados pelas edificações onde a altura predomina em relação às 
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dimensões em planta, ou então, pelas construções em que os esforços horizontais geram 
efeitos mais significativos que os verticais. 
Com o avanço das tecnologias construtivas, as edificações atuais chegam a alturas 
inimagináveis em épocas anteriore. Como exemplo disso, o prédio mais alto da Europa, 
conhecido como “The Shard”, valeu-se, segundo Faria [5], de uma estrutura em aço, 
estabilizada por um núcleo central de concreto para garantir resistência aos esforços gerados 
pelo vento e sismo em seus 306 metros de altura. 
Para permitir esses avanços com segurança, são necessárias boas estruturas, concebidas em 
bons projetos estruturais, que, conforme afirma Martha [6], têm como objetivo a concepção 
de uma estrutura que atenda a todas as necessidades para as quais ela será construída, 
satisfazendo questões de segurança, condições de utilização, econômicas, estéticas, questões 
ambientais, condições construtivas e restrições legais. Ainda, segundo o mesmo autor, o 
projeto possui inúmeras etapas, partindo de uma concepção geral da estrutura e termina com 
os documentos que viabilizam a construção.  
Dentre as etapas dos projetos já referidos, está a análise estrutural. Conforme Martha [6], esta 
é a fase em que é feita a idealização do comportamento da estrutura que inclui diversos 
parâmetros e, dentre eles, os deslocamentos da estrutura.  
 
2.2. ESTABILIDADE HORIZONTAL 
 
A análise de estabilidade lateral global de estruturas metálicas, tema do presente trabalho, 
trata dos deslocamentos laterais admissíveis, dadas pela norma vigente ou, então, conforme 
cita a ABNT-NBR 8800:2008 [7], por limites mais rigorosos, devido a fatores como o uso da 
edificação, materiais de acabamento, percepção dos ocupantes (desconforto) e 
funcionamento adequado de equipamentos. Esses deslocamentos nodais laterais, se 
excessivos, podem levar a estrutura a seu estado limite de utilização, o que determina também 
o dimensionamento das peças.  
As cargas horizontais transversais que podem gerar deslocamentos e perdas de estabilidade 
lateral global têm diversas naturezas, das quais Bastos [8] cita as ações de vento, as devidas às 
imperfeições geométricas, às atividades sísmicas e ao impacto. 
Na parte do território brasileiro enquadrada como Zona 0 segundo a ABNT-NBR 15.421:2006 
[9], não são exigidos requisitos de resistência sísmica. Esta área abrange quase 80% das terras 
brasileiras e por, isso, muitas vezes, os efeitos sísmicos são desprezados nas análises. 
As ações de impacto nas estruturas, segundo a ABNT-NBR 8800:2008 [7], devem ser 
considerados no projeto, caso isso seja desfavorável. Entretanto, para as ocupações 
recorrentes dos edifícios de múltiplos andares de aço – normalmente comerciais ou 
residenciais – as ações de impacto citadas em norma se restringem aos elevadores, cujo efeito 
não tem predominância horizontal. 
Conforme cita Bastos [8], é responsabilidade do engenheiro projetista avaliar a relevância e 
influência de cada tipo de ação horizontal no projeto. Partindo dos argumentos acima citados 
e das considerações recorrentes do estudo que serviu como base para a execução desta 
análise, feito por BORGES et al.[10] foram consideradas apenas as cargas devidas às ações do 
vento, assimetrias e imperfeições geométricas dos elementos estruturais. 
A ABNT-NBR 8800:2008 [7] divide as estruturas de acordo com a sua sensibilidade aos 
deslocamentos laterais em três categorias: estruturas de pequena, média ou grande 
deslocabilidade. Essa classificação é feita a partir da relação entre o deslocamento lateral do 
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andar relativo à base obtido na análise de segunda ordem e aquele obtido na análise de 
primeira ordem, para todos os andares e todas as combinações últimas de cálculo.  
As estruturas de pequena deslocabilidade são as que possuem esta relação menor ou igual a 
1,1; nas de média deslocabilidade, os valores estão entre 1,1 e 1,4, enquanto que para as 
estruturas de grande deslocabilidade, aquela relação está acima de 1,4, conforme citado pela 
ABNT [7]. Há a permissão, dentro da mesma norma, de utilizar o coeficiente B2 como 
parâmetro de classificação, segundo Machado [11].  
Sobre as estruturas de grande deslocabilidade, é importante destacar que a norma 
anteriormente citada exige consideração de efeitos globais e locais de segunda ordem. Ao 
mesmo tempo, conforme citado pela ABNT [7] para as estruturas de pequena deslocabilidade, 
a análise de primeira ordem é suficiente desde que as barras não estejam solicitadas mais de 
50% da sua capacidade axial e que os efeitos das imperfeições geométricas estejam sendo 
considerados como força horizontal equivalente nas análises. 
 
2.3. ESTRUTURAS CONTRAVENTADAS COM TRELIÇAS VERTICAIS 
 
As estruturas contraventadas são assim denominadas por possuírem subestruturas de 
contraventamento, que tem por finalidade absorver determinados tipos de forças, geralmente 
horizontais, diminuindo as deformações da estrutura principal à qual estão conectados. No 
caso dos edifícios, estes elementos têm a função de aumentar sua rigidez lateral e, assim, 
garantir a segurança da construção, a também resistir a forças excepcionais, como, por 
exemplo, aquelas provocadas por abalos sísmicos, segundo Bastos [8]. 
Há dois tipos recorrentes de sistemas de contraventamento: o sistema treliçado, composto por 
treliças verticais e que muitas vezes é conhecido apenas como sistema contraventado; e o 
sistema com núcleo resistente de concreto, que se utiliza da rigidez do concreto para conter os 
deslocamentos horizontais. 
Os sistemas estruturais contraventados treliçados, muito usuais, são os formados por quadro 
rotulados (nós flexíveis) e uma treliça vertical. O objetivo desta solução é que as cargas 
verticais sejam absorvidas pelo quadro, e as horizontais, pela treliça vertical, segundo Bellei, 
Pinho e Pinho [12].  
A localização dessas treliças verticais deve ser avaliada de acordo com a ocupação e circulação 
interna dos pavimentos, conforme cita Fabrizzi [13] ou, então, segundo CBCA [14], pode ser 
aplicada nas faces externas da edificação, onde pode se tomar partido arquitetônico da 
estrutura secundária 
Em alguns casos onde essas estruturas interferem com itens essenciais da edificação, como 
portas e janelas, por exemplo, podem ser utilizadas outras formas de travamento, como os 
contraventamentos em Y e contraventamentos em K. 
Bellei, Pinho e Pinho [12] citam que este sistema torna a estrutura mais econômica, enquanto 
que Dias [15] ressalta, ainda, que a estrutura se torna mais simples de ser calculada, fabricada 
e montada, utilizando menor quantidade de material. Machado [11] afirma que esta pode ser 
a solução mais indicada para edifícios de até 40 pavimentos. Este autor também escreve que 
dentre as vantagens dos sistemas estruturais constituídos de quadros treliçados estão a fácil 
execução das ligações flexíveis, os baixos deslocamentos horizontais e pilares dimensionados 
basicamente para os efeitos das forças normais, resultando em um edifício mais leve. 
Fabrizzi [13] cita que as treliças podem ser posicionadas nos núcleos ou então nas fachadas, 
sendo que, nesta última posição, elas possuem maior eficiência no controle das deformações 
horizontais. Ainda podem-se acrescentar treliças horizontais apenas em alguns andares, como 
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no último ou à meia altura do edifício. Machado [11] também referencia as treliças 
horizontais, conhecidas com outrigger trusses, afirmando que estas, quando ligadas 
rigidamente ao contraventamento vertical, mobiliza os pilares externos para que estes 
também contribuam na resistência às ações laterais. 
Outra solução incluída aos contraventamentos verticais são linhas horizontais de 
contraventamentos nas fachadas, conhecidas como belt trusses, ou cintas treliçadas. As 
vantagens dos subsistemas estruturais constituídos de quadros treliçados são decorrentes da 
fácil execução das ligações flexíveis, dos baixos deslocamentos horizontais consequentes da 
alta rigidez lateral da estrutura e, por último, dos pilares serem dimensionados apenas para o 
efeito das forças normais, resultando, assim, em um edifício mais leve, portanto mais 
econômico, segundo Machado [11].  
Com o conjunto de treliças verticais e horizontais, Machado [11] ressalta que é possível reduzir 
o momento fletor e, consequentemente, melhorar a eficiência do sistema, levando a 
estruturas econômicas de até 60 pavimentos, além de economia nas fundações.  
 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 
O prédio estudado é o mesmo que fora anteriormente analisado por Borges et al.[10], 
composto por 42 pavimentos, com altura de 2,95m cada, resultando numa altura total de 
123,90m.  
Este edifício, concebido em concreto armado no estudo original, tem as seguintes 
características: 

 Os pavimentos são compostos por lajes maciças de oito centímetros de 
espessura e lajes nervuradas bidirecionais de 26 cm de altura total (capa 
cinco centímetros e altura de nervura 21cm).  

 As vigas do contorno têm dimensões de 12cmx140cm, enquanto que as 
internas, em sua maioria, possuem as dimensões de 15cmx70cm e 
30cmx45cm, devido a exigências arquitetônicas. 

 O sistema estrutural é constituído por pórticos planos segundo duas 
direções ortogonais compostos por 3 ou 4 pilares unidos por vigas de 
altura elevada, bem distribuídos, e localizados inclusive na periferia da 
estrutura (BORGES et al., [10]). 

Esta concepção estrutural fora então adaptada para estrutura metálica, mantendo-se as 
mesmas dimensões em planta e elevação e mesmas posições de pilares e vigas, conforme 
Figura 1. As lajes foram consideradas como diafragmas rígidos para análise, conforme modelo 
adotado por Borges et al.[10], pois estas apresentam grande rigidez frente às ações 
horizontais, e praticamente não se deformam axialmente quando assim solicitadas. 
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Figura 1 - Planta Baixa do edifício analisado em aço 
Fonte: As autoras (2015). 
 

3.2. PREMISSAS DE ANÁLISE ESTRUTURAL 
 
A análise do edifício em estudo, e suas hipóteses de contenção lateral foi realizada pelo 
método dos elementos finitos no programa computacional SAP2000©, versão 15, 
desenvolvido e comercializado pela CSI© (Computer and Structures, Inc). Os modelos 
numéricos da estrutura foram criados de forma tridimensional, através de elementos 
reticulados (barras), que possuem 12 graus de liberdade cada, sendo seis em cada um dos dois 
nós que os definem (três graus de deslocamentos e três graus de rotação). Para simular as 
lajes e permitir uma distribuição mais adequada das cargas, foram criados elementos de placas 
simplesmente apoiados nas vigas, que geram restrições de deformação longitudinal no seu 
plano, ou seja, um diafragma rígido.  
Os pilares foram propostos em perfis tipo Coluna Soldada, denominados CS, que têm suas 
dimensões padronizadas pela norma NBR 5884 [16]. As vigas foram calculadas com perfis “I” 
laminados, seguindo dimensões recorrentes de fabricantes. Para todos os perfis estruturais de 
aço, foi utilizado como material o aço AR350, cujo módulo de elasticidade (E) é de 200 GPa. 
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As vigas foram ligadas de forma flexível (ligação rotulada), assim sendo, não recebem 
momentos provenientes dos pilares, e possuem o papel apenas de suporte das cargas 
verticais, abrindo mão das conexões rígidas, que são mais complexas. 
As cargas adotadas para a verificação foram peso próprio (PP) e Sobrecarga de projeto (SC), 
analogamente ao utilizado por Borges et al. [10], cujas magnitudes são as seguintes: 

 Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos sobre vigas ........................ 12,50 kN/m3 

 Revestimento das lajes .................................................................................. 1 kN/m² 

 Sobrecarga de utilização para edifícios residenciais .................................. 1,5 kN/m² 
Os carregamentos referentes às vedações em alvenaria foram aplicados em todas as vigas 
como cargas distribuídas, adotando-se 20cm de espessura de paredes externas e 15cm para 
paredes internas.  
As cargas estáticas referente aos efeitos de vento também foram extraídas do estudo de 
Borges et al.[10]. Estes carregamentos foram considerados seguindo as direções X, Y, -X e -Y, 
seguindo os parâmetros da ABNT-NBR 6123:1988 [17], a citar: 

 V0 - Velocidade básica do vento ...................................................................... 30 m/s 

 S1 – Fator topográfico ............................................................................................... 1 

 S2 – Categoria de rugosidade .................................................................................... II 

 S2 – Classe da Edificação ........................................................................................... C 

 S3 – Fator Estatístico ................................................................................................. 1 

 Coeficientes de arrasto ....................................................................... Ca (x; -x) = 1,41 
 Ca (y; -y) = 1,49 

A pressão de vento foi então, aplicada como cargas distribuída nos pilares, variando de acordo 
com suas alturas, conforme recomendações da ABNT-NBR 6123 [17]. Os carregamentos 
referentes à direção –X são idênticos em valores absolutos aos carregamentos da direção X, 
apenas invertendo o sentido das cargas. A mesma correlação é válida para os carregamentos 
referentes à direção –Y. 
A partir dos carregamentos, foram então, criadas combinações de cálculo, em que, além do 
carregamento de vento nas direções X, Y (Vx, Vy, V-x e V-y), foram considerados também o 
peso próprio (PP), cargas permanentes de revestimentos e alvenarias (CP) e sobrecarga de 
projeto (SC), conforme recomendações prescritas da ABNT-NBR 8800 [7], com o intuito de pré-
dimensionar a estrutura para resistência, e principalmente, para serviço. Para a análise de 
resistência, seguindo os Estados Limites Últimos, foram utilizadas combinações normais, as 
quais são: 
ELU1: 1,25 *PP + 1,35 * CP + 1,5 * SC 
ELU2: 1,00 *PP + 1,00 * CP + 1,4 * Vx 
ELU3: 1,00 *PP + 1,00 * CP + 1,4 * Vy 
ELU4: 1,00 *PP + 1,00 * CP + 1,4 * V-x 
ELU5: 1,00 *PP + 1,00 * CP + 1,4 * V-y 
ELU6: 1,25 *PP + 1,35*CP + 0,5*1,5*SC + 1,4*Vx 
ELU7: 1,25 *PP + 1,35*CP + 0,5*1,5*SC + 1,4*Vy 

ELU8: 1,25 *PP + 1,35*CP + 0,5*1,5*SC + 1,4*V-x 
ELU9: 1,25 * PP + 1,35*CP + 0,5*1,5*SC + 1,4*V-y 
ELU10: 1,25*PP + 1,35*CP + 1,5*SC + 0,6*1,4*Vx 
ELU11: 1,25*PP + 1,35*CP + 1,5*SC + 0,6*1,4*Vy 
ELU12: 1,25*PP + 1,35*CP + 1,5*SC + 0,6*1,4*V-x 
ELU13: 1,25*PP + 1,35*CP + 1,5zSC + 0,6*1,4*V-y 

 
A análise de Estados Limites de Serviço (ELS) foi feita a partir de uma combinação frequente de 
serviço, para cargas gravitacionais, e outras quatro combinações raras de serviço, para as 
solicitações do vento na estrutura.  
Assim sendo, a carga variável (vento) é incluída integralmente na combinação. Cabe aqui 
ressaltar que, para dimensionamentos à resistência, são utilizadas pressões de ventos que tem 
63% de probabilidade de serem excedidos em 50 anos. Porém, para verificações de serviço, 
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estas cargas de vento são muito severas. A norma brasileira, ABNT-NBR 6123 [17] afirma que 
verificações de conforto humano podem ser feitas utilizando ventos com recorrência de 10 
anos. 
Segundo o ASCE 7-10 [18], nos comentários do Apêndice C, que trata de considerações de 
serviço, pode ser adotado tempo de recorrência de 10 anos para verificar deslocamentos 
decorrentes de ações de ventos em edificações comuns, e que a escolha do tempo de 
recorrência a ser verificada para estado de limite de serviço é uma questão de julgamento de 
engenharia.   
Se valendo ainda dos códigos norte-americanos, o AISC Design Guide 03 [19], complemento da 
norma AISC 360-10, apresenta que as ações de vento com recorrência de 10 anos representam 
70% do valor das ações de vento com recorrência de 50 anos. Desta forma, as combinações 
adotadas para Estado Limite de Serviço foram: 
ELS1: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,6 * SC 
ELS2: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,7 * Vx 
ELS3: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,7 * Vy 
ELS4: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,7 * V-x 
ELS5: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,7 * V-y 

ELS6: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,6 * SC + 0,7 * Vx 
ELS7: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,6 * SC + 0,7 * Vy 
ELS8: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,6 * SC + 0,7 * V-x 
ELS9: 1,00 * PP + 1,00 * CP + 0,6 * SC + 0,7 * V-y 

As abreviaturas utilizadas na descrição das combinações de cálculo supracitadas, para os 
carregamentos da estrutura, foram: 

PP ............................................................................................ Peso Próprio da estrutura 
CP ...................................................... Cargas Permanentes de Alvenaria e revestimento 
SC .............................................................................................. Sobrecarga de utilização 
Vx ....................................................................................................... Vento na direção X 
Vy ....................................................................................................... Vento na direção Y 
V-x .................................................................................................... Vento na direção –x 
V-y .................................................................................................... Vento na direção –Y 
 

3.3. ANÁLISE NUMÉRICA DAS ESTRUTURAS 
 
Para permitir a comparação de eficiência na contenção de deslocamentos laterais e avaliar o 
consumo de materiais nas hipóteses, foi criado, a priori, um modelo de cálculo para o sistema 
contraventado com treliças verticais, com análise linear, para permitir um pré-
dimensionamento, e por consequência, uso de perfis e sistemas estruturais coerentes com a 
realidade. Com os sistemas estruturais resolvidos, foram, então, feitas as análises não-lineares 
das estruturas. 
O dimensionamento das peças foi feito pelo aplicativo de dimensionamento de estruturas 
metálicas do próprio pacote computacional, o qual utilizou o método LRFD (Load and 
Resistence Factor Design), da AISC 360-05. O método LRFD é uma denominação do método 
dos Estados Limites Últimos, uma vez que a presente norma americana converge em seus 
critérios de dimensionamento com a atual norma brasileira de estruturas metálicas, a ABNT-
NBR 8800 [7]. O objetivo dessa verificação expedita de resistência consistiu em refinar o 
modelo de cálculo, levando a perfis coerentes com os esforços solicitantes.  
Como forma de padronizar a análise, os pilares foram considerados como engastados em sua 
base, e, ao longo de sua altura, divididos em 5 trechos, de aproximadamente 8 pavimentos 
cada; as vigas e lajes foram consideradas com mesma rigidez para todos os modelos. As 
diferenças entre os modelos de cálculo foram apenas referentes a localização e o formato das 
treliças verticais, as quais foram pré-determinadas, de forma que, para buscar otimizar a 
estrutura, foram variadas as rigidezes das barras que compõem estas treliças. 
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3.3.1. Simulação Numérica de Estrutura Contraventada com Treliças Verticais 
 
Para simular a estrutura contraventada com treliças verticais, foram utilizadas barras em perfis 
CS, que têm suas dimensões padronizadas pela norma ABNT-NBR 5884 [16], que formam o 
contraventamento desejado. O mesmo tipo de perfil foi utilizado para compor as colunas. As 
vigas foram calculadas com perfis “I” laminados, seguindo dimensões correntes de fabricantes.  
Os contraventamentos em treliça foram ligados de forma flexível (ligação rotulada), assim 
sendo, não recebem momentos provenientes dos pilares, funcionando apenas como tirantes, 
que resistem à tração, ou escoras, que resistem à compressão. As vigas também foram 
conectadas de forma flexível, pois, neste sistema, elas possuem o papel apenas de suporte das 
cargas verticais, abrindo mão das conexões rígidas, que são mais complexas. 
Em uma primeira tentativa de estabilizar a estrutura em análise linear para que o 
deslocamento no topo do prédio estivesse dentro dos limites estabelecidos na ABNT-NBR 8800 
[7], foram definidas treliças verticais da base até o topo, nos eixos 4 e D, que são centrais. 
Entretanto, a estrutura em análise é assimétrica em ambas as direções, o que cria 
desequilíbrios naturais de cargas e, consequentemente, torção. Devido a esta torção, optou-se 
por remover os contraventamentos centrais e inserir nas faces externas do edifício, conforme 
Figura 3, nas seguintes posições: 

 

 
Figura 2 - Planta com a localização das treliças verticais 
Fonte: As autoras (2016). 
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Figura 3 – Vista tridimensional do modelo numérico contraventado com treliças 
Fonte: As autoras (2016). 

 
A partir disto, iniciou-se um trabalho iterativo até obter-se pilares, vigas e contraventamentos 
com resistência adequada perante aos esforços, além de deslocamento do topo do edifício 
dentro dos parâmetros normativos. Nas primeiras simulações feitas, foram variadas as seções 
transversais dos pilares e das diagonais da treliça para buscar uma maior rigidez do conjunto. 
Entretanto, foi observado que grandes acréscimos de rigidez nos pilares e na treliça não 
geravam melhorias significativas na deslocabilidade lateral. Desta forma, foi possível inferir 
que apenas o sistema de treliças verticais não era suficiente. Foram então inseridos 
contraventamentos horizontais, que transmitem os esforços da treliça vertical para os pilares 
externos. Como os contraventamentos verticais estavam localizados nas fachadas, essas peças 
horizontais formaram cintas de treliça, também conhecidos como belt trusses. 
Esse sistema, conforme apresentado na Figura 4b, produz inflexões nos diagramas de 
momentos fletores pela introdução de uma cinta treliçada no topo e na Figura 4c uma 
descontinuidade no diagrama na região da cinta intermediária. Para a estrutura em estudo, 
foram feitos testes com um, dois e três cintas equidistantes, que, apesar da melhoria, não 
foram suficientes para reduzir o deslocamento lateral até um valor admissível por norma. Ao 
serem inseridos quatro cintas equidistantes então, foram obtidos resultados admissíveis. 
Os resultados admissíveis citados são referentes ao deslocamento lateral admissível no topo 
do edifício, delimitado pelo Anexo C da NBR 8800 [7]. Não foram consideradas outras 
limitações, como por exemplo, limitações de deslocamentos e deformações nos materiais dos 
fechamentos (vidros, alvenarias ou outros materiais), devido ao desconhecimento deste tipo 
de informação. Neste caso, o valor limite é dado por H/400, sendo H a altura do edifício, que é 
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de 123,9 metros. Desta forma, o valor utilizado como limite para deslocamentos laterais é de 
309,75mm. 

 
Figura 4 – Diferenças entre diagramas de momento fletor entre edifícios sem e com treliças horizontais 
Fonte: Bayati; Mahdikhani e Rahaei [20]. 

 

A partir deste modelo estabilizado, com os quatro cintas de treliças horizontais e com pilares e 
vigas atendendo aos quesitos de resistência e serviço, obteve-se um modelo base. Este modelo 
base teve como função padronizar os pilares, as vigas e treliças para todas as outras análises.  
Para permitir uma análise mais coerente, os modelos sem, com uma, duas ou três treliças 
horizontais foram refeitos a partir do modelo base, além de um modelo numérico onde todas 
as faces estavam treliçadas de cima a baixo. Estas simulações foram criadas para medir os 
ganhos relativos de estabilidade com o acréscimo destas cintas horizontais de treliças. 
 
3.3.2. Processamento De Análise Linear 
 
As análises lineares dos modelos numéricos estudados foram feitas sem considerar as não 
linearidades geométricas ou de material. Através desta análise, foram obtidos os 
deslocamentos de cada pavimento para os seguintes modelos numéricos: apenas treliças 
verticais; treliças verticais e mais uma, duas, três, quatro ou quarenta e duas treliças 
horizontais  
Os deslocamentos extraídos de cada combinação provieram da soma de cada ação, ponderada 
de acordo com os coeficientes de majoração de cada tipo de solicitação. Esta soma gerou um 
resultado global de deslocamentos e rotações dos nós, sendo selecionados um de cada 
pavimento. Para padronizar a extração de resultados, foram selecionados os nós onde o pilar 
P10 se conecta às vigas dos andares. 
Dentre os seis resultados de rotações e deslocamentos, foram filtrados para estudo os dois 
que convém ao presente trabalho: os deslocamentos horizontais em X e Y.   Entretanto, para 
comparação com os limites estabelecidos por norma, é conveniente que se compare o 
deslocamento total, ou seja, a soma das composições dos vetores em X e Y.  Através destes 
resultados então, as informações necessárias para as análises foram retiradas e comparadas. 
 
3.3.3. Processamento De Análise Não-Linear 
 
Os modelos numéricos citados no item 3.3.2 foram utilizados como base para o 
processamento de análise não-linear. Nestes modelos, optou-se por utilizar o recurso 
disponível no software utilizado, que permite que sejam levados em conta os efeitos de 
segunda ordem gerados pelas ações aplicadas na estrutura.  
A opção por essa análise foi feita por que a mesma permite obter resultados mais fiéis à 
realidade, se comparado com o método de cargas nocionais, além de ser de fácil execução. 
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Como a análise P-Delta é iterativa, os resultados são os correspondentes à estrutura 
deformada e estável da última etapa da iteração que o programa realizou.  Os deslocamentos 
das demais etapas não foram ser extraídos, devido à forma como estes são apresentados.  
 

3.4. ANÁLISE COMPARATIVA 
 

A partir dos resultados obtidos de cada modelo em arquivos de dados, foram geradas tabelas e 
gráficos, para melhor visualização dos efeitos das ações na estrutura. Através destas 
ferramentas, foram feitas as seguintes comparações e/ou análises entre os modelos 
contraventados com treliças: 

 Análise da combinação de estado limite de serviço determinante para a estrutura; 

 Comparação nos deslocamentos globais do topo do edifício para as diferentes soluções 
estruturais (sem ou com treliças horizontais); 

 Comparação dos efeitos de primeira e segunda ordem em cada um dos modelos 
utilizados, classificando-os em grande, média ou pequena deslocabilidade, segundo a 
ABNT-NBR 8800:2008 [7]. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A partir dos modelos numéricos, foram extraídos dados para as discussões do presente 
trabalho. Dentre elas, estão os perfis estruturais que melhor atenderam às condições 
normativas impostas, tanto para estado limite último quanto para estado limite de serviço. 
Além destas informações, há os resultados-foco, que são os deslocamentos dos nós dos 
pavimentos de acordo com as combinações utilizadas, e para os dois tipos de análise: a linear e 
não-linear geométrica. 
Outro item avaliado foi a correlação entre os dois tipos de análise, da qual se pode inferir qual 
o grau de sensibilidade a deslocamentos laterais, um item essencial para parametrizar as 
análises e possíveis dimensionamentos das estruturas.     
 
4.1. MATERIAIS UTILIZADOS 
 
4.1.1. Modelo Base 
 

O modelo base, que serviu de origem para todos os modelos, cujos perfis utilizados foram 
repassados aos seus sucessores, é formado por vigas em perfis “W”, laminados, conforme 
apresentado na Figura 1, e pilares metálicos conforme o Quadro 1, e sua legenda, na Figura 5. 
 

TRECHO PAVIMENTOS 
TIPO DE PILAR 

A B C 

1 Térreo ao 8º CS700x640 CS700x441 CS250x76 

2 8º ao 16º CS600x402 CS600x332 CS250x63 

3 16º ao 24º CS500x263 CS500x263 CS250x49 

4 24º ao 33º CS400x155 CS400x201 CS200x34 

5 33º ao 42º CS300x92 CS300x109 CS200x29 

Quadro 1 – Pilares utilizados no modelo base e demais modelos numéricos 
Fonte: As autoras (2016). 
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Figura 5 - Legenda de tipos de pilares 
Fonte: As autoras (2016). 

 
4.1.2. Contraventamentos Verticais 
 
Para as treliças de contraventamento verticais, foi seguido o mesmo escalonamento dos 
pilares, variando os perfis utilizados de acordo com os trechos. Esse tipo de variação, tanto 
para pilares, quanto para barras de treliça, tem a função de reduzir o peso e, 
consequentemente, o custo dos insumos das edificações. Também é observado que não se 
façam variações em excesso, uma vez que isto pode gerar dificuldades na execução, seja por 
troca acidental de bitolas, ou por aumentos nos custos de execução. 
Os perfis utilizados nas diagonais das treliças verticais estão apresentados no Quadro 2, os 
quais formaram travamentos em forma de “X” entre pavimentos, seguindo as posições 
especificadas no item 3.3.1. 
 

TRECHO PAVIMENTOS TRELIÇA VERTICAL 

1 Térreo ao 8º CS200x50 

2 8º ao 16º CS200x41 

3 16º ao 24º CS200x39 

4 24º ao 33º CS200x34 

5 33º ao 42º CS200x29 
Quadro 2 – Barras de contraventamento utilizadas nos modelos numéricos 
Fonte: As autoras (2016). 

 
4.1.3. Contraventamentos Horizontais 
 
Nos modelos em que foram inseridas cintas de contraventamentos horizontais, foram 
utilizados perfis CS250x63 no intervalo de pavimentos escolhidos em todas as faces do edifício. 
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Nos trechos que pertencem simultaneamente à treliça vertical e ao cinta horizontal, substitui-
se o perfil da treliça vertical pelo utilizado na horizontal, mantendo o mesmo padrão para 
todas as outrigger trusses.   
 
4.2. DESLOCAMENTOS DOS NÓS 
 
Foram extraídos e analisados os dados dos seis modelos de cálculo com treliças. Os resultados 
apresentados neste tópico fazem referência à combinação de cálculo ELS8, que foi a que gerou 
maiores valores de deslocamentos globais. 
 
4.2.1. Modelo Com Apenas Treliças Verticais 
 
O modelo com apenas treliças verticais foi o primeiro a ser analisado, seguindo os perfis 
estruturais citados no item 4.1, e as posições de treliças verticais conforme já citado em 3.3.1. 
Nele, trabalhou-se com quatro trechos verticais contraventados, de baixo a cima, que, 
juntamente com os pilares, receberam a função de distribuir os esforços horizontais e 
controlar suas deformações. 
Com isso, a estrutura se comportou de forma linear, se aproximando a um corpo único e 
uniforme (pilar engastado na base), como é possível visualizar na curva de deslocamentos 
nodais do Gráfico 1. Neste gráfico também é visível o acréscimo de deslocamentos que a 
análise P-Delta proporcionou para esta solução estrutural.  
 

 
Gráfico 1 - Deslocamentos no edifício com apenas treliças verticais 
Fonte: As autoras (2016). 
 

Comparando-se os valores de deslocamento da análise não-linear, 2.855,97mm, e da análise 
linear, que é de 1.510,06mm, obtêm-se um quociente de 1,89. Este valor indica do grau de 
sensibilidade aos deslocamentos da estrutura, sendo que, segundo os parâmetros do item 
4.9.4 da ABNT-NBR 8800:2008  [7], se categoriza como estrutura de grande deslocabilidade. 
 
4.2.2. Modelo Com Treliças Verticais e Uma Treliça Horizontal 
 
Uma vez observado que a estrutura com apenas treliças verticais não seria suficiente para 
controlar os grandes deslocamentos da estrutura, estas foram mantidas e foi acrescentado 
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uma linha de treliças horizontais no topo da edificação, formando uma “cinta”. Esta 
configuração, com a cinta de treliça entre os dois últimos andares, fora adotada seguindo 
referências bibliográficas, como ilustrado na Figura 4.  
Essa configuração estrutural gerou uma mudança na curvatura da linha de deslocamentos e 
também uma redução considerável na variação de posição do topo do edifício, se comparado 
ao modelo sem cinta de treliça, como pode ser visualizado no Gráfico 2. 
 

 
Gráfico 2 - Deslocamentos no edifício com treliças verticais e uma treliça horizontal 
Fonte: As autoras (2016). 
 

Para o presente caso, ao se comparar os valores de deslocamento da análise não-linear, 
1411,91mm, e da análise linear, que é de 838,81mm, obtêm-se um quociente de 1,68. 
Comparando-se este valor aos parâmetros de grau de sensibilidade aos deslocamentos da 
estrutura, é possível inferir que este sistema classifica o edifício como estrutura de grande 
deslocabilidade. 
 
4.2.3. Modelo Com Treliças Verticais e Duas Treliças Horizontais 
 
Como o modelo com uma cinta de treliça não fora eficiente o suficiente para controlar os 
deslocamentos horizontais a que a edificação estava suscetível, foi acrescentado mais uma 
cinta, entre o vigésimo e o vigésimo primeiro andar. Esse sistema, com uma treliça horizontal 
no topo, e uma na altura intermediária é a mais recomendada pelos autores Camargo [21], 
Machado [11] e Sáles [3].  
Essa configuração estrutural gerou uma descontinuidade na curvatura da linha de 
deslocamentos, como pode ser visualizado na região circulada no Gráfico 3, na região onde 
fora inserida a nova cinta de treliças. Isso comprova a teoria de que estas peças enrijecem a 
edificação, repassando parte dos esforços para os pilares que não estão conectados à treliça 
vertical. Mais uma vez, houve redução considerável na variação de posição do topo do edifício, 
se comparado ao modelo anterior, com apenas uma cinta. 
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Gráfico 3 - Deslocamentos no edifício com treliças verticais e duas treliças horizontais 
Fonte: As autoras (2016). 

 
Para o presente caso, ao se comparar os valores de deslocamento da análise não-linear, 
570,18mm, e da análise linear, que é de 446,63mm, obtêm-se um quociente de 1,28. Este 
valor conduziu a edificação à classificação de estrutura de média deslocabilidade.  
 
4.2.4. Modelo Com Treliças Verticais e Três Treliças Horizontais 
 
Outra análise feita foi a do edifício com as treliças verticais e três cintas horizontais, 
equidistantes, sendo a primeira entre o 13º e o 14º andar, a segunda entre o 27º e o 28º 
andar, e por último, uma treliça entre o 41º e 42º pavimento.  
Assim como visto no modelo com duas cintas, podem ser observadas, no Gráfico 4, inflexões 
na curvatura da linha de deslocamentos na região onde estão inseridas as cintas de treliça. 
Novamente, houve redução na variação de posição deslocada do topo do edifício se 
comparado ao modelo anterior (duas cintas), porém em menor ordem de grandeza.  
 

 
Gráfico 4 - Deslocamentos no edifício com treliças verticais e três treliças horizontais 
Fonte: As autoras (2016). 
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Comparando-se os valores de deslocamento da análise não-linear, 393,96mm, e da análise 
linear, que é de 330,91mm, obtêm-se um quociente de 1,19, que categoriza a edificação como 
estrutura de média deslocabilidade. Com o aumento no número de cintas, é possível notar que 
melhora-se a sensibilidade da estrutura, diminuído a proporção entre os resultados obtidos 
por P-Delta e por análise linear. 
 
4.2.5. Modelo Com Treliças Verticais e Quatro Treliças Horizontais 
 
Conforme já citado no item 3.3.1, o modelo de treliças verticais com quatro treliças horizontais 
foi o que atendem aos critérios normativos de deslocamento, para a estrutura estudada. As 
cintas foram distribuídas da forma mais equidistante possível, sendo a primeira entre o 10º e o 
11º andar, a segunda entre o 20º e o 21º andar, a terceira entre o 30º e 31º andar e por 
último, uma treliça entre o 41º e 42º pavimento. 
As descontinuidades nas linhas de deslocamento também podem ser observadas para esta 
solução estrutural, no Gráfico 5. A redução entre o deslocamento do topo do prédio deste 
modelo para o de três cintas pode ser observada, porém, com menor magnitude. Os 
resultados dos dois tipos de análise atendem às solicitações da Norma de estruturas metálicas, 
o que indica que a presente solução é viável para os quesitos de deslocabilidade lateral. 
 

 
Gráfico 5 - Deslocamentos no edifício com treliças verticais e quatro treliças horizontais 
Fonte: As autoras (2016). 

 
Comparando-se os valores de deslocamento da análise não-linear, 309,74mm, e da análise 
linear, que é de 271,03mm, obtêm-se um quociente de 1,14, que categoriza a edificação como 
estrutura de média deslocabilidade. Com o aumento no número de cintas, é possível notar que 
diminui-se a sensibilidade da estrutura, reduzindo a proporção entre os efeitos P-Delta e 
lineares. Para este modelo estrutural, percebe-se que a edificação está muito próxima ao 
limiar de estruturas de pequena e média deslocabilidade, isto é, quociente de 1,1. 
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4.2.6. Modelo Com Todas as Faces Treliçadas 
 
Um último estudo foi feito, com todas as faces treliçadas, com o intuito de verificar se esse 
grande acréscimo de cintas – totalizando 42,  geraria ganhos muito significativos ou não. 
Com a retomada da continuidade da estrutura, as quebras nas linhas de deslocamento não são 
mais observadas no Gráfico 6. A redução entre o deslocamento do topo do prédio deste 
modelo para o de quatro cintas pode ser observada com uma redução na ordem de 60%.  
 

 
Gráfico 6 – Deslocamentos no edifício com todas as faces treliçadas 
Fonte: As autoras (2016). 

 
Neste último modelo, ao comparar-se os valores de deslocamento da análise não-linear, 
114,94mm, e da análise linear, que é de 111,80mm, obtêm-se um quociente de 1,03, que 
inclui a edificação na categoria de estrutura de pequena deslocabilidade. Ou seja, para esta 
solução estrutural, os efeitos locais e globais de segunda ordem geram acréscimos de 
solicitações de aproximadamente 3%. 
 
4.2.7. Comparativos dos resultados 
 
De posse de todos os resultados, é possível observar, no Gráfico 7, os acréscimos de rigidez 
aos deslocamentos laterais quando inseridas cintas treliçadas, e também como esse aumento 
de rigidez faz com que os efeitos de segunda ordem sejam mitigados. As mudanças de rigidez 
do conjunto e consequentes mudanças no comportamento perante aos deslocamentos 
também podem ser visualizadas na Figura 6 e, posteriormente, na Figura 7, pode ser 
observado também as diferentes respostas de cada estrutura aos efeitos de segunda ordem. 
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Gráfico 7 - Deslocamentos de todos os modelos 
Fonte: As autoras (2016). 

 

 
Figura 6 - Modelos deformados em análise linear (escala 20x) 
Fonte: As autoras (2016). 
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Figura 7 - Modelos deformados em análise não-linear (P-Delta) (escala 20x) 
Fonte: As autoras (2016). 

 
Outro item importante que pode ser observado, ao se comparar os deslocamentos do topo do 
edifício versus número de cintas, no Gráfico 8, é que as inserções de cintas iniciais, 
principalmente as duas primeiras, geram aumentos mais significativos na rigidez, próximos a 
45% entre análises, enquanto que para a inserção da terceira e quarta cintas, os ganhos são de 
aproximadamente 20% cada. As demais cintas geram ganhos em escala cada vez menor, 
fazendo com que acréscimos de elementos estruturais não resultem em melhoria significativa 
no controle dos deslocamentos.    
 

 
Gráfico 8 – Deslocamentos do topo da estrutura versus quantidade de cintas 
Fonte: As autoras (2016). 

 
Essa mesma análise é possível de ser realizada ao analisar o quociente entre as verificações de 
segunda e primeira ordem das estruturas na Tabela 1. Este quociente reduz conforme são 
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acrescentadas as cintas de treliça, conferindo mais rigidez à estrutura, e consequentemente, 
melhorando a classificação de sensibilidade aos deslocamentos laterais.  
 
Tabela 1 – Classificação dos modelos numéricos quanto à deslocabilidade 

 
Fonte: As autoras (2016). 

 
5. CONCLUSÕES 
 
O presente trabalho, com seu referencial teórico, estudos e resultados, gerou uma diversidade 
de informações, das quais foi possível inferir alguns itens. Dentre eles, está a existência de 
várias soluções estruturais metálicas para edifícios, sejam eles de pequeno, médio ou grande 
porte. Dentre os motivos que fazem com que uma seja selecionada ou combinada a outras, é o 
nível de eficiência que elas apresentam para cada situação, a viabilidade arquitetônica, 
executiva e econômica.  
No presente trabalho, foi possível observar claramente que se houver a possibilidade de incluir 
linhas horizontais de treliças geram-se ganhos significativos de rigidez aos deslocamentos 
laterais. Os resultados relacionados aos ganhos com a inclusão de treliças horizontais 
confirmam o comentado por vários autores, de que os maiores ganhos de eficiência se dão 
com a inclusão de duas cintas: uma no topo e outra no centro. Apesar disso, para a estrutura 
em questão, foram necessárias quatro cintas para que os deslocamentos horizontais 
estivessem dentro dos limites. 
Outro ponto observado foi que, o sistema com todas as faces treliçadas atendeu às solicitações 
da Norma ABNT-NBR8800 [7] com uma margem de segurança de 63%, mas é possível inferir 
que o consumo de material é muito maior se comparado a todos os outros sistemas 
analisados, o que pode inviabilizar a sua execução. 
Como visualizado em todos os modelos numéricos, a análise em segunda ordem, que é mais 
coerente com o comportamento das edificações, revela um acréscimo nos esforços perante a 
estrutura analisada em primeira ordem. Nas soluções mais flexíveis, os efeitos são 
proporcionalmente maiores se comparados às soluções mais rígidas. 
Em suma, foi possível observar, em geral, que o projeto de contraventamentos, se adotado 
como solução, é fundamental para a eficiência estrutural da edificação, além da otimização 
dos materiais que farão parte do conjunto.  
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