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RESUMO 

 

 O presente trabalho apresenta e desenvolve formas simplificadas de análise 

não linear, visando validar o desempenho e segurança de estruturas em concreto 

armado. 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos dias atuais as estruturas de concreto têm se sofisticado e os materiais 

cimentícios  têm sido usados em condições extremas, devido à construção de 

modernas edificações cada vez mais altas e complexas. Como consequência o 

comportamento mecânico das estruturas de concreto armado deve ser estudado 

com maior rigor, para um melhor entendimento dos deslocamentos, perda de rigidez, 

da fluência, da fissuração, do deslizamento relativo da armadura (interação aço-

concreto), entre outros fenômenos que ocorrem nessa tipologia estrutural. Essas 

ocorrências caracterizam a resposta não linear da estrutura e dinamizam o 

comportamento estrutural através de mecanismos de redistribuição de esforços 

internos, permitindo o aproveitamento da capacidade portante do elemento estrutural 

até o esgotamento da sua capacidade resistente. Sob esses aspectos se faz 

necessário lançar mão de uma análise não linear para conhecer com maior precisão 

o comportamento da estrutura. Métodos rigorosos de análise não linear requerem 

grande esforço computacional, pois são métodos teóricos complexos. Assim, grande 

parte dos projetistas estruturais faz uso de métodos simplificados para abordar a 

resposta não linear da estrutura, uma vez que trazem resultados qualitativos com 

rapidez e eficiência. Nesse contexto, esta pesquisa apresenta e desenvolve formas 

simplificadas de análise não linear, visando validar o desempenho e a segurança 

das estruturas em concreto armado.   

2 OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho tem como objetivo aplicar uma análise não linear 

simplificada de duas formas distintas, uma seguindo as recomendações da norma 

brasileira NBR 6118-14 e outra com a introdução de rótulas plásticas. O principal 



objetivo da aplicação da análise não linear nesse trabalho é buscar a validação e 

propor soluções de modelagem para garantir segurança e economia às estruturas 

dimensionadas através da teoria de primeira ordem.  

3 METODOLOGIA  

 

 O presente trabalho utilizará o programa computacional SAP2000 para a 

simulação das análises objetos deste estudo. A Figura 3.1 exemplifica um modelo de 

análise não linear simplificada com a introdução de rótulas pllásticas no SAP2000. 

 

 

Figura 3.1 – Análise não linear simplificada: método das rótulas plásticas. 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

 O desenvolvimento do presente trabalho se dá basicamente em quatro etapas 

principais: estudo dos métodos simplificados de análise não linear, avaliação da 

precisão dos métodos apresentados, aplicação dos métodos a um edifício de 

múltiplos andares previamente dimensionado por análise de primeira ordem e o 

comparativo entre as análises, cujo objetivo é verificar o nível de segurança 

adicional na estrutura em relação à análise de primeira ordem. 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

  O pórtico utilizado para averiguar o grau de precisão dos métodos 

simplificados foi retirado de PINTO (2002). Na figura 5.1 é apresentada uma 

comparação entre o resultado experimental e um modelo teórico desenvolvido por 



VECHIO & EMARA (1992), apud PINTO (2002), juntamente com os resultados das 

análises que estão sendo consideradas no presente trabalho em comparação com a 

análise linear. 

 

 

Figura 5.1 – Capacidade de carga da estrutura x deslocamento lateral. 

 

 Através da figura 5-1 é possível observar um desempenho mais realista da 

análise não linear simplificada com introdução de rotulas plástica, em relação ao 

método simplificado da NBR 6118-14 e a resposta linear. É possível observar 

também o ótimo desempenho do método das rótulas plásticas em relação aos 

resultados experimentais, demonstrando a qualidade do método simplificado. 
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