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RESUMO 

 

Com a finalidade de prover rigidez às estruturas, os pilares-parede são soluções práticas que 

combatem os esforços provenientes da ação do vento quando utilizados como núcleos de 

rigidez. É percebida uma crescente preocupação a respeito do comportamento desses elementos 

e pesquisas sobre suas metodologias de análise são cada vez mais comuns. A NBR 6118:2014 

“Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento” traz uma metodologia simplificada de 

análise dos efeitos localizados de 2ª ordem. No intuito de compreender a acurácia desse método 

aproximado, foi utilizado um modelo de malha de barras e fez-se uma comparação entre duas 

outras metodologias de análise de flambagem: a Teoria Generalizada de Vigas (GBT), aplicada 

em elementos de paredes finas; e o Método de Elementos Finitos, pelo modelo de cascas. Para 

observar o funcionamento dos métodos em diferentes situações, definiu-se diferentes tipos de 

casos de estudo. Extraiu-se, das análises, os resultados de carga crítica de flambagem e 

deslocamentos ao longo da seção do pilar-parede e foi feito um comparativo dos resultados 

obtidos entre métodos. O modelo de malha de barras, fundamentado nas normas regentes 

brasileiras, apresentou resultados insatisfatórios quando comparado aos outros dois modelos, já 

que não possui respaldo experimental. Já o modelo da GBT apresenta resultados bastante 

próximos aos do modelo de casca, desde que seja feita uma compatibilização entre os modos 

de flambagem dos softwares utilizados.  

 

Palavras-chave: Pilar-parede. NBR 6118. Elementos Finitos. Flambagem. GBT.  

  



ABSTRACT 

 

In order to provide rigidity to structures, shear walls are practical solutions that combat the 

efforts of the wind when used as shear cores. A growing concern about the behavior of these 

elements is noticeable as researches on their analysis methodologies are increasingly common. 

The Brazilian procedure standards brings a simplified methodology of analysis of the localized 

second order effects. To understand the accuracy of this approximate method, a bar mesh model 

was used and a comparison was made with two other methodologies of buckling analysis: 

Generalized Beam Theory (GBT), applied to thin-walled elements; and the Finite Element 

Method, by the shell model. In order to observe the operation of the methods in different 

situations, different types of case studies were defined. From the analysis, the results of critical 

buckling load and displacements along the section of the shear wall were extracted and a 

comparison between methods was made. The bar mesh model, based on Brazilian procedures, 

presented unsatisfactory results for the critical load of buckling and displacement when 

compared to the other two models, since it does not have experimental support. On the other 

hand, the GBT model presents results very close to those of the shell model, provided that a 

compatibilization between the buckling modes of the softwares used is made. 

 

Keywords: Shear wall. NBR 6118. Finite Element Method. Buckling. GBT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, o crescimento populacional tem acarretado o desenvolvimento 

de cidades e trouxe à humanidade a inevitabilidade da otimização dos espaços de moradia. Com 

o avanço tecnológico, tem sido possível construir edifícios cada vez mais altos e robustos para 

atender essa necessidade.  

Entretanto, a medida que a esbeltez das edificações aumenta, a ação do vento sobre 

os mesmos também aumenta, criando assim forças horizontais de grandes proporções que 

geram momentos que precisam ser combatidos pela estrutura. Tais ações geram deslocamentos 

nos nós das estruturas, que por sua vez geram esforços de 2ª ordem. No Brasil, a solução de 

contraventamento mais empregada é a utilização de pilares-parede e núcleos de rigidez, que 

possuem a vantagem de serem consideravelmente leves, mas que proporcionam grande rigidez 

à estrutura.  

A NBR 6118 trata da conceituação e do projeto de estruturas de concreto, 

abrangendo o pilar-parede. Nela, definem-se os pilares-parede como: 

 
Elementos de superfície plana ou casca cilíndrica, usualmente dispostos na vertical e 
submetidos preponderantemente à compressão. Podem ser compostos por uma ou 
mais superfícies associadas. Para que se tenha um pilar-parede, em alguma dessas 
superfícies a menor dimensão deve ser menor que 1/5 da maior, ambas consideradas 
na seção transversal do elemento estrutural.  

 
Ainda, a norma diz que, para a consideração do pilar-parede como componente de 

um sistema estrutural, é permitida a representação do mesmo por elemento linear, desde que a 

deformação por cisalhamento e um ajuste de sua rigidez à flexão sejam consideradas. Para isso, 

deve-se garantir sua seção transversal tenha a forma mantida, por meio de travamentos 

adequados nos diversos pavimentos. 

Na NBR 6118:2014, os esforços de 2ª ordem possuem tratamento diferente nos 

pilares-parede, visto que é possível o surgimento de regiões de não-retilineidade do eixo maior 

do que a do eixo do pilar. Por causa disso, os efeitos localizados de 2ª ordem aumentam as 

flexões longitudinais e transversais nessas regiões. 

Ao criar a teoria para análise de elementos com dimensões de diferentes tamanhos, 

Vlasov (1961 apud ALVES, 2016, p.15) mostra que os pilares-parede se comportam como 

vigas de paredes finas (thin-walled beams) ou cascas. Esses elementos estão sujeitos a esforços 

de flexo-torção, gerando assim esforços normais e cisalhamento. A torção gera distorções da 
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seção dessas estruturas ou empenamentos. Surge assim o bimomento longitudinal, efeito esse 

que não é considerado pelas normas vigentes brasileiras. 

Plank e Wittrick (1974) introduzem o Método Complexo de Faixas Finitas para a 

determinação das tensões de flambagem para quaisquer estruturas de paredes finas, 

compreendendo também os pilares-parede. Nesse método, são consideradas as ações de 

compressão transversal e longitudinal, flexão e cisalhamento. 

A norma vigente utiliza um procedimento aproximado para o tratamento do efeito 

localizado de 2ª ordem, através da decomposição dos pilares-parede em faixas verticais, então 

analisadas como pilares individuais.  

Araújo (2006) mostra a inconsistência desse procedimento adotado pela norma 

regente, e, ao mesmo tempo, apresenta uma nova formulação teórica para o problema de 

flambagem local com resultados experimentais. 

Ao fazer uma comparação do processo aproximado da NBR 6118:2014 com um 

modelo de elementos finitos da teoria de placas de Mindlin, Araújo (2007) observa que os 

efeitos localizados de 2ª ordem são superestimados pela norma, uma vez que a redistribuição 

de esforços e a folga da armadura atenuam tais efeitos nos pilares-parede. Com isso, as 

armaduras são superdimensionadas, o que compromete o projeto de paredes esbeltas.  

O campo acadêmico-científico, tal como o avanço tecnológico, tem mostrado uma 

crescente preocupação em torno do assunto, haja vista a problemática. Softwares de cálculo 

estrutural mais recentes tais como o CAD/TQS, cuja utilização é vasta entre engenheiros no 

Brasil, têm feito uso de pilares-parede discretizados nos projetos, incluindo os efeitos de flexo-

torção observados em resultados experimentais.  

Nesse contexto, é sugerida a aplicação da Teoria Generalizada de Vigas 

(Generalized Beam Theory – GBT), desenvolvida pelo professor Richard Schardt na 

Universidade de Darmstadt, na Alemanha. Schardt (1989, p.162) apresenta a GBT como 

ferramenta para descrever o comportamento mecânico de estruturas prismáticas por equações 

ordinárias diferenciais usando resultantes de deformação.  

Apesar de ter sido formulada tendo em vista perfis de aço formados a frio, essa 

teoria tem aplicação diversificada, inclusive em estruturas prismáticas de paredes finas. A 

justificativa por trás do uso da GBT está no fato dela considerar os efeitos de flexo-torção que 

surgem nos pilares-parede, bem como as funções de empenamento e as distribuições de tensões 

axiais causadas pelo bimomento. 
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Pesquisadores do Departamento de Engenharia Civil na Universidade de Lisboa 

desenvolveram um software que faz uso da formulação GBT. O programa provê ao usuário 

uma visualização dos quatro modos fundamentais da deformação, denominados modos de 

corpo-rígido e também dos modos de distorção da seção transversal, a serem explicados no 

Capítulo 3 da monografia. Com isso, é permitida uma maior compreensão da mecânica do 

problema em análise (GBTUL, 2013). 

O Método dos Elementos Finitos, sem dúvida, é o que melhor descreve o 

comportamento das estruturas, devido a uma representação precisa das geometrias complexas 

dos elementos. Entretanto, a precisão desse método depende da montagem do modelo 

estrutural. Uma malha mais subdividida, com maior número de elementos finitos, trará 

resultados mais condizentes com a realidade. Entretanto, tal precisão está atrelada a um 

demasiado esforço computacional para os cálculos. 

 

1.1 Justificativa 

 

Visto a insuficiência da norma brasileira de tratar os efeitos existentes em pilares-

parede integralmente, tem-se uma necessidade do estudo e comparação entre outras teorias que 

tratem esses elementos estruturais de forma completa, em busca de estruturas cada vez mais 

esbeltas.  

 

1.2 Objetivos 

 

Os objetivos desta monografia são caracterizados de duas formas. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A monografia tem como objetivo geral o estudo e a aplicação de modelos de análise 

de pilares-parede de concreto armado em programas computacionais, visando mostrar os 

benefícios e limitações de cada modelo. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Estudo do método aproximado da NBR 6118:2014 para análise de pilares-

parede; 

• Aplicação de um modelo para o método de análise da NBR 6118:2014 pelo 

software de elementos finitos, o SAP2000; 

• Fazer um comparativo entre o método sugerido pela norma vigente, o método 

utilizando GBT e o método de elementos finitos, pelo modelo de cascas, para a 

análise de pilares-parede de concreto armado. 

 

1.3 Estrutura da Monografia 

 

A monografia apresenta a seguinte disposição, dividida em sete capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução. 

Capítulo 2 – Metodologia. Será elaborado um exemplo que servirá de base 

comparativa entre os métodos de análise, bem como serão introduzidos os programas 

computacionais utilizados para a pesquisa. 

Capítulo 3 – Conceituação da Teoria Generalizada de Vigas, com breve revisão 

bibliográfica. Apresentação e funcionamento do GBTUL. 

Capítulo 4 – Breve relato sobre o Método dos Elementos Finitos e do SAP2000, 

bem como as características relevantes do software ao estudo.   

Capítulo 5 – Apresentação e relato histórico da norma brasileira, com foco no 

tratamento dado ao projeto de pilares-parede, bem como o método de análise sugerido pela 

NBR 6118:2014. Apresentação do modelo Malha de Barras. 

Capítulo 6 – Análise dos resultados obtidos e comparativo entre o método das faixas 

isoladas, o método com base nas formulações da GBT e o método de elementos finitos. 

Capítulo 7 – Conclusão 
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2 METODOLOGIA 

 

Este é um estudo comparativo entre o método de análise de pilares-parede 

atualmente empregados pela regente norma brasileira e outros métodos também capazes de 

descrever o comportamento de pilares-parede quando submetidos às cargas atuantes nas 

edificações. Para isso, serão definidas as peças estruturais que servirão de base para o estudo, 

suas geometrias e carregamento; bem como os softwares empregados para as análises. 

 

2.1 Exemplo-base para o estudo 

 

O material utilizado nesse estudo será considerado isotrópico, possui fck de 30 MPa 

e coeficiente de Poisson de 0,2. Encontrou-se o módulo de elasticidade (Eci) do concreto, em 

MPa, através das Fórmulas 1, 2 e 3, de acordo com a NBR 6118:2014. 

Ecs = αE . 5600√𝑓 𝑘                                                                                                                (1) 

Eci = αi . Ecs                                                                                                                              (2) 

αi = 0,8 + 0,2 𝑐8   ≤ 1,0                                                                                                            (3) 

Considerou-se como agregado graúdo o granito, cujo valor de αE é de 1,0. 

Serão observados os valores de carga crítica de flambagem e deslocamentos ao 

longo do comprimento das estruturas analisadas, com a finalidade de se criar um comparativo. 

Alves (2016) ressalta que a definição de diferentes tipos de casos de estudo é 

importante para se entender o funcionamento dos métodos em diferentes situações, para um 

maior entendimento das limitações trazidas por cada modelo adotado. 

 

2.1.1 Geometria 

 

Dois pilares-parede de geometrias diferentes serão objetos da análise: um, de seção 

retangular, mais simplificado, visando observar o comportamento desse tipo de estrutura em 

um contexto generalizado; e outro de seção em “U”, objetivando examinar o comportamento 

de núcleos de rigidez observados em edifícios. Tais geometrias podem ser verificadas através 

da Figura 1. 
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Dentro dessas conformações, serão adotados diferentes valores para altura e 

comprimento das paredes do elemento, enquanto a espessura manter-se-á constante. A Tabela 

1 pormenoriza as medidas adotadas para as várias análises. 

 

Figura 1: Seções de pilar-parede para análise. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Tabela 1: Dimensões dos pilares-parede para análise. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

 

Tipo de Seção Espessura (m) Altura (m) Comprimento A (m) Comprimento B (m) Comprimento C (m)

Retangular 0,2 10 1,0 - -

Retangular 0,2 20 1,0 - -

Retangular 0,2 30 1,0 - -

Retangular 0,2 10 1,5 - -

Retangular 0,2 20 1,5 - -

Retangular 0,2 30 1,5 - -

Retangular 0,2 10 2,0 - -

Retangular 0,2 20 2,0 - -

Retangular 0,2 30 2,0 - -

U 0,2 10 1,0 1,0 1,0

U 0,2 20 1,0 1,0 1,0

U 0,2 30 1,0 1,0 1,0

U 0,2 10 1,5 1,5 1,5

U 0,2 20 1,5 1,5 1,5

U 0,2 30 1,5 1,5 1,5

U 0,2 10 2,0 2,0 2,0

U 0,2 20 2,0 2,0 2,0

U 0,2 30 2,0 2,0 2,0
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2.1.2 Carregamento 

 

Para efeitos de estudo, serão analisadas as compressões para o valor de carga 

unitária atuante nos centroides das seções. No caso da geometria em “U”, o centroide não 

coincide em nenhum ponto da seção transversal. Para contornar esse problema no programa 

SAP2000, serão utilizados carregamentos equivalentes a uma carga unitária atuante no 

centroide dessas seções. O GBTUL já é capaz de analisar elementos cujas cargas atuantes são 

aplicadas no centroide da seção, por isso a solução de carregamento equivalente não será 

necessária. 

Como mencionado anteriormente, os pilares-parede podem ser representados por 

elementos lineares, como visto no modelo da Figura 2. 

 

Figura 2: Representação linear do pilar-parede com carregamento unitário. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

2.2 Programas de análise 

 

A escolha dos softwares foi feita com base em suas capacidades de manipular os 

modelos em estudo de forma prática e concisa. Um programa fará a análise dos modelos pela 

Teoria Generalizada de Vigas enquanto um outro ficará responsável pela análise através de dois 

métodos: o Método de Elementos Finitos (cascas) e o Método de Faixas Isoladas.  
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2.2.1 GBTUL 

 

Desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Lisboa, esse programa faz uso 

da formulação da GBT em suas análises. Apesar de não se tratar de um software comercial, o 

GBTUL traz ao usuário ferramentas práticas e intuitivas na geração de modelos.  

O programa, em sua versão 1.0 , mostra restrições em seu uso, ao permitir ao 

usuário apenas análises de vibração ou flambagem por um método analítico, utilizado apenas 

para vigas simplesmente apoiadas, e por um método numérico, utilizado para vigas com outros 

tipos de apoios. Entretanto, essa característica não impede o estudo, uma vez que o pilar-parede 

pode ser tratado como elemento linear, tais como as vigas. O programa já possui uma versão 

mais atualizada, a 2.06. Entretanto, foi favorecida a versão 1.0  para utilização nesse estudo 

uma vez que as versões mais atuais não proveem resultantes de deslocamento. 

 

2.2.2 SAP2000 

 

Trata-se de um programa computacional com interface sofisticada e intuitiva, com 

alta capacidade de análise, possuindo diversas ferramentas de design para as mais diversas áreas 

da engenharia, criada pela empresa americana Computers and Structures, Inc. (CSI) e 

comercializada no Brasil pela MULTIPLUS Softwares Técnicos.  

Será feita uma modelagem do pilar-parede através de um elemento finito de casca. 

Aproveitando a multifuncionalidade do SAP2000, aplicar-se-á o Método de Faixas Isoladas na 

análise de pilares-parede pela modelagem de Malha de Barras. 

 

2.3 Estudo comparativo 

 

Como principal finalidade desta monografia, será realizado um estudo comparativo 

entre os modelos de pilar-parede apresentados, a partir dos valores de carga crítica de 

flambagem e deslocamento vertical ao longo do comprimento das estruturas, obtidos pelas 

análises. Os dados extraídos das análises serão comparados entre si. Visa-se, em segunda 

instância, comprovar a eficácia do método recomendado pela NBR 6118 para pilares-parede 

para a obtenção dos parâmetros em estudo. 
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3 TEORIA GENERALIZADA DE VIGAS (GBT) 

 

Em um artigo, o professor alemão Richard Schardt apresenta a GBT (Generalized 

Beam Theory) de primeira ordem como ferramenta que: 

 
[...] descreve o comportamento mecânico de estruturas prismáticas por equações 
ordinárias diferenciais usando resultantes de deformação kV(x), similarmente aos 
modos individuais de flambagem. [...] A propriedade principal dessas resultantes é a 
ortogonalidade entre os modos para o trabalho das tensões de empenamento e o 
trabalho das tensões de distorção (SCHARDT, 1989, p.162). 
 

Daves e Leach (1994, p.189) afirmam que a GBT busca unificar e estender teorias 

convencionais para a análise de estruturas prismáticas de paredes finas. O tratamento analítico 

dado aos quatro modos fundamentais da deformação (nomeados: extensão, flexão em torno dos 

dois eixos principais e torção) é unido dentro de um sistema de numeração consistente. Esses 

quatro modos são denominados modos de corpo-rígido por não envolverem distorção da seção 

transversal. O sistema de numeração é então estendido para a inclusão de modos de deformação 

de ordem maiores, que envolvem distorção da seção transversal. Isso permite uma aproximação 

elegante e econômica a soluções de problemas complexos, provendo uma transição natural da 

teoria de vigas para a teoria de cascas.  

A Teoria Generalizada de Vigas também pode ser estendida para a inclusão de 

efeitos de 2ª ordem (DAVES; LEACH, 1994, p.188). Schardt (1989, p.165) observa que o efeito 

de 2ª ordem das tensões longitudinais σx depende da distribuição σx(s) na seção transversal e da 

curvatura elástica f’’(s) dos elementos da seção. Ainda, afirma que a teoria de segunda ordem 

requer a satisfação das condições de equilíbrio com respeito às deformações da estrutura. 

 

3.1 Teoria Generalizada de Vigas de primeira ordem 

 

A formulação fundamental da GBT é apresentada por: 

E kC kV'''' – G kD kV'' + kB kV = kq                                                                                            (4) 

onde E representa o módulo de elasticidade, kC, kD e kB são coeficientes que tem significado 

generalizado das propriedades de seção das teorias de flexão e torção, aplicadas ao modo k de 

deformação, tais como a constante de empenamento, a constante de torção e a rigidez à flexão 

transversal, respectivamente. G é o módulo de cisalhamento, kV é a amplitude de deformação 

generalizada no modo k e por fim, kq é a carga distribuída aplicada no modo k. 
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Daves e Leach (1994, p.189) observam uma característica unificadora na GBT, que 

é o conceito de “funções de empenamento”, onde cada modo k de deformação é associado à 

uma tensão axial k�̃�. Logo, o primeiro modo de deformação é uma distribuição uniforme da 

tensão axial sobre a seção transversal, como função de empenamento 1�̃� = -1 para todos os 

pontos da seção. Os segundo e terceiro modos são modos de flexão e as funções de 

empenamento associadas são distribuições lineares da tensão sobre os dois eixos principais. Por 

fim, o quarto modo é a torção, cuja função de empenamento é a coordenada da seção que reflete 

a distribuição da tensão axial devido a um bimomento.  

Observa-se então a consideração da flexo-torção que surge em elementos de 

paredes finas quando solicitados, bem como as funções de empenamento e as distribuições de 

tensões axiais causadas pelo bimomento. Como citado anteriormente, existe ortogonalidade 

entre essas funções de empenamento, matematicamente expressas em: 

∫ i�̃� k�̃� dA = 0; para i ≠ k                                                                                                           (5) 

A Figura 3 é uma representação visual dos modos individuais de flambagem para 

uma seção de 5 nós. Os quatro primeiros modos, ou modos de corpo rígido, estão incluídos na 

Teoria Generalizada de Vigas de primeira ordem. É mostrado também um quinto modo, ou 

modo de distorção, discutido na Teoria Generalizada de Vigas de segunda ordem.  
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Figura 3: Modos fundamentais de flambagem em seção de 5 nós. 

 
Fonte: Daves e Leach (1994). 

 

Cada modo k traz consigo uma função de empenamento, um padrão de 

deslocamento da seção transversal correspondente, tensões de distorção (para k ≥ 5) e 

propriedades kC, kD e kB da seção. 

Em aplicações simples, o número de modos é igual ao número de nós primários da 

seção transversal. Isso significa um mesmo número de graus de liberdade, em que os nós 

empenam independentemente, com funções lineares entre nós. Entretanto, mais modos podem 

ser introduzidos ao inserir nós intermediários entre os nós primários.  

Uma das grandes vantagens da Teoria Generalizada de Vigas é a possibilidade de 

fazer a consideração da importância de cada modo individual de flambagem e das combinações 

entre eles, de forma a tornar claro quais modos são necessários em qualquer análise (DAVES; 

LEACH; HEINZ, 1994, p.223). 
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Uma equivalência completa entre as notações das teorias convencionais e a GBT 

pode ser feita e está mostrada na Tabela 2. O sistema de numeração da Teoria Generalizada de 

Vigas permite um tratamento unificado das tensões e das resultantes delas, de modo que: 

 kW = - E  kC kV'' = ∫ σ k�̃� dA                                                                                                    (6) 

seja uma generalização do momento em torno do eixo Mx e do bimomento. 

 

Tabela 2: Equivalência entre teorias convencionais e GBT 

 
Fonte: Daves e Leach (1994). 

 

O uso da GBT para obter as tensões e deformações de um membro sob condições 

específicas de carregamento e apoio envolve duas etapas bastante distintas. Na primeira, faz-se 

a consideração apenas da seção transversal para a obtenção de cada modo k, das funções de 

empenamento k�̃� e das propriedades kC, kD e kB associadas à seção, junto com outras 

informações relevantes sobre as deformações e tensões induzidas por cada modo. Na segunda 

etapa, essas informações básicas são usadas para a obtenção de soluções da Equação (4), 

fundamental da GBT (DAVES; LEACH, 1994, p.193). 
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3.2 Teoria Generalizada de Vigas de segunda ordem 

 

Daves, Leach e Heinz (1994) estendem a teoria da GBT para a inclusão de termos 

de 2ª ordem associados à não-linearidade geométrica, uma vez que os problemas de 1ª ordem 

têm resposta linear elástica. A Figura 4 ilustra problemas típicos considerados na Teoria 

Generalizada de Vigas de segunda ordem. Em (a) observa-se o problema de falha por 

flambagem lateral, que pode ser agravado pela distorção da seção transversal. Em (b) a falha 

do pilar ocorre devido a uma flexão e uma rotação, ocasionadas por uma carga axial, novamente 

agravada pela distorção da seção transversal. Por fim, em (c) a mesa do perfil em aço com uma 

compressão delicada falha por flambagem local. 

 

Figura 4: Problemas típicos na consideração da GBT. 

 
Fonte: Daves, Leach e Heinz (1994). 

 

Na Figura 5 são observadas três curvas carregamento-deflexão típicas, 

representando problemas em que a GBT pode ser usada. A curva (1) representa a teoria 

generalizada de primeira ordem, onde os resultados são lineares. Em (2) tem-se o uso da teoria 

generalizada de segunda ordem, cuja resposta é não-linear, até o ponto que o estado limite 

último é atingido e a estrutura falha por flambagem elástica. A curva (3) representa o problema 

de bifurcação, de forma que uma estrutura ideal é carregada sem que deflexões ocorram até o 

valor de carga crítica. 
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Figura 5: Curvas representativas de problemas na GBT. 

 
Fonte: Daves, Leach e Heinz (1994). 

 

A equação básica (4) sofre uma pequena alteração com a inclusão de efeitos de 2ª 

ordem, nomeados iW, resultante da tensão de empenamento no modo i; e ijkκ, arranjo 

tridimensional de termos de 2ª ordem que leva em consideração todas as interações entre as 

tensões em um mesmo plano e as deformações fora do plano. Esse arranjo também inclui os 

acoplamentos entre modos, de forma que as equações diferenciais se tornam interligadas e os 

modos individuais de flambagem deixam de ser independentes. Assim, a equação para a teoria 

de segunda ordem se torna: 

E kC kV'''' – G kD kV'' + kB kV + ΣiΣj ijkκ (iW jV)' = kq                                                                       (7) 

Nota-se que a equação da teoria de segunda ordem pode ser estendida mais além 

com a inclusão de tensões de cisalhamento dentro do plano. Entretanto, na maioria dos casos 

práticos esse adicional tem pouca influência no resultado final, sendo assim desprezado 

(DAVES; LEACH; HEINZ, 1994, p.223). 

A solução geral de 1W  nos dá a carga crítica axial de flambagem para o modo k 

para qualquer comprimento L do pilar. Se o modo for de flambagem global, a carga de 

flambagem decresce à medida que o comprimento L aumenta. Quando o modo é de flambagem 

local, existe um comprimento de onda para a carga crítica de flambagem (DAVES; LEACH; 

HEINZ, 1994, p.228-229). 
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3.3 GBTUL 

 

Implementando as formulações da Teoria Generalizada de Vigas, o GBTUL (GBT 

na Universidade de Lisboa) é um programa computacional livre que faz a análise da flambagem 

elástica e da vibração de elementos prismáticos de paredes finas. Financiado pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT – Portugal), o programa foi desenvolvido por pesquisadores 

do Departamento de Engenharia Civil na Universidade de Lisboa. O GBTUL é um software de 

interface intuitiva, que provê informações e visualização dos modos de deformação da estrutura 

em análise, contendo ferramentas que permitem a seleção dos modos de deformação a serem 

incluídos na análise. (GBTUL, 2013). 

Bebiano, Silvestre e Camotim (2010) publicaram as fundamentações por trás do 

programa, mostrando o funcionamento do mesmo em detalhes. Após definidos o material e a 

geometria da seção, é feita uma Análise de Seção Transversal, onde os deslocamentos do 

elemento são representados como as somas das contribuições dos componentes modais de 

seções transversais pré-definidas, associados às devidas funções de amplitude. No escopo de 

qualquer aplicação da GBT, a Análise de Seção Transversal é o procedimento no qual são 

determinados os modos de deformação da seção transversal em análise. Específico à versão 

1.0 , utilizada nesse estudo, esse procedimento opera apenas seções transversais abertas, como 

visto na Figura 6(a). Seções fechadas, observadas na Figura 6(b), estão fora do alcance de 

aplicabilidade nesta versão. 

 

Figura 6: Exemplos de seções transversais abertas e fechadas. 

 
Fonte: Bebiano, Silvestre e Camotim (2010). 

A Análise de Seção Transversal produz um conjunto Nd de modos, representando 

os possíveis padrões de deformação da seção transversal a serem contabilizados. Esse valor é 

obtido através da equação: 

 
Nd = n + 1 – d + m                                                                                                                                 (8) 
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onde n+1 é a quantidade de nós naturais da seção transversal (extremidades das n paredes que 

formam a seção transversal), d representa os nós naturais dependentes, observados em seções 

ramificadas, como “I” ou “T” (d = 0 para seções não-ramificadas); e m a quantidade de nós 

intermediários, localizados dentro das paredes. 

 A próxima etapa, chamada Seleção de Modo, permite a escolha de qualquer 

subconjunto nd (1 ≤ nd ≤ Nd) para solução do problema, a partir dos modos de deformação 

obtidos anteriormente, especificamente aqueles que se esperam ser relevantes no contexto da 

análise.  A Tabela 3 a seguir mostra a classificação dos mesmos: 

 
Tabela 3: Classificação dos modos de deformação da GBT. 

 
Fonte: Bebiano, Silvestre e Camotim (2010). 

 
Os criadores do programa ressaltam que ao considerar apenas os modos de 1 a 4, 

os sistemas se tornam exatamente os mesmos da teoria de vigas de paredes finas (thin-walled 

beams), criada por Vlasov em 1961.  

Braga e Campello (2014) descrevem os outros dois modos, denominados modo de 

distorção e modo local de chapa, em um estudo realizado em perfis de aço formado a frio. O 

modo de distorção caracteriza-se pela rotação e possível translação do conjunto formado pelas 

mesas comprimidas e enrijecedores de borda da seção, com grandes mudanças na forma da 

mesma. Já o modo local de chapa é definido pela conservação da posição original dos cantos 

dobrados da seção, apresentando somente deslocamentos de flexão das paredes que constituem 

o perfil. 

O último processo é denominado Análise de Elemento. Nela, são determinados os 

comprimentos, carregamentos e condições de apoio em que o elemento está submetido. 

Bebiano, Silvestre e Camotim (2010) mostram que existem dois métodos pelos quais o GBTUL 

chega a uma solução: uma solução analítica e uma solução numérica.  

A primeira permite que as formulações sejam resolvidas analiticamente, possíveis 

apenas para algumas situações específicas, tal como a análise de flambagem de elementos 

simplesmente apoiados sujeitas a tensões uniformes longitudinais (BEBIANO; SILVESTRE; 

Número do Modo Classificação

1 Tensão axial

2 Flexão no eixo primário

3 Flexão no eixo secundário

4 Torção

5 a n = 1 - d Modos de distorção

(m restantes) Modo local de chapa
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CAMOTIM, 2010, p.13). É admitida uma solução exata para a função de amplitude kV, 

representada de forma senoidal: 

 
kV (x) = Ak sen(

 𝑛  𝜋𝑥𝐿 )                                                                                                               (9) 

onde k varia de 1 a nd e Ak representa a matriz de autovetores. 

A segunda solução, a numérica, aproxima a função de amplitude kV por meio das 

combinações lineares dos polinômios cúbicos de Hermite: 

 
kV (x) = . Ψ1(x̃) + . Ψ2 (x̃) + . Ψ3 (x̃) + . Ψ4 (x̃)                                                  (10) 

onde    .  = kV' (0),   .  = kV(0),    .  = kV' (1),    .  = kV(1),     x̃ = x/Le                            e  

Ψ1 = Le (x̃3 – 2 x̃2 + x̃),     Ψ2 = 2x̃3 – 3 x̃2 + 1,      Ψ3 = Le (x̃3 – x̃2),     Ψ4 = –2x̃3 +3x̃2 .   
 

Bebiano, Silvestre e Camotim (2010) explicam que quando a solução numérica é 

utilizada, a natureza modal da GBT permite a consideração de diferentes condições de contorno 

para diferentes modos.  Alves (2016, p.35) reitera que tanto para a solução numérica como para 

a solução analítica, a equação da função de amplitude kV deve ser substituída na equação 

fundamental da GBT, considerada de segunda ordem pelo programa. Logo: 

 
kV′′′– kV′′+ kV – λ[  (  kV')' –  𝑇  (

′
 kV )'  + 

′ 𝑇  kV'] = 0                (11) 

onde:  e 𝑇  são matrizes de rigidez geométricas,  é o resultado de tensão pré-

flambagem, Wo
1 representa a tensão normal, Wo

2 e Wo
3 representam os momentos fletores e Wo

4 

representando o bimomento, tais como os modos de corpo rígido vistos anteriormente.  

De forma generalizada, a utilização do programa envolve uma sequência de quatro 

telas, como mostra a Figura 7(b). As três primeiras lidam com a entrada de dados, enquanto que 

a quarta está relacionada com saída de dados, ou seja, a solução dada pela análise. Essa 

sequência está intimamente relacionada com o funcionamento da análise da GBT, cujos 

processos são observados na Figura 7(a).  
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Figura 7: Comparação entre as etapas envolvidas pela análise da GBT (a) e o procedimento 
sequencial da interface gráfica do GBTUL (b). 

 
Fonte: Bebiano, Silvestre e Camotim (2008). 

 

O software fornece ao usuário apenas os resultados para carga crítica de flambagem 

e a porcentagem de participação dos modos de deformação da GBT para cada comprimento 

adotado. Entretanto, são fornecidos arquivos com extensão .txt contendo as matrizes de rigidez 

da GBT e as matrizes com os resultados das funções de amplitude kV e a sua primeira derivada 

(ALVES, 2016, p.35). Também são fornecidos os valores de uk, vk e wk, que representam os 

componentes dos modos de deformação da seção de forma, o que possibilita o cálculo das 

deformações sabendo que: 

 
u(x) = uk ∙ V′                   v(x) = vk ∙ V                  w(x) = wk ∙ V                                              (12) 
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4 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

Em estudo do comportamento de sistemas físicos são utilizados modelos físicos 

e/ou matemáticos. Geralmente, a análise desses modelos matemáticos requer o uso de métodos 

numéricos, incluindo os elementos finitos. Desenvolvido para a análise de meios contínuos, 

esse método permite a análise da maior parte dos sistemas físicos (SORIANO et al., 2002, p.1). 

O Método de Elementos Finitos é usado extensamente para obtenção de soluções 

para os problemas de engenharia, já que apresenta um nível de desenvolvimento que permite 

sua utilização para inúmeros tipos de projetos de estruturas. O método faz uso da geometria das 

estruturas submetidas a carregamentos, subdividindo-as em partes menores, denominadas 

elementos. 

O método propõe que as infinitas variáveis sejam substituídas por um número 

limitado de elementos cujos comportamentos sejam bem definidos. Esses elementos por sua 

vez, são interligados uns aos outros em pontos denominados nós, formando assim uma malha. 

Uma grande subdivisão, tendo como consequência um número de elementos próximo ao 

infinito, trará ao usuário resultados consistentes até mesmo para os problemas mais complexos. 

Por isso, a precisão do método está intimamente atrelada à quantidade de elementos e nós em 

que estrutura está subdividida. 

Em Engenharia de Estruturas, o Método de Elementos Finitos é amplamente 

utilizado na análise estrutural para a obtenção de deslocamentos, tensões e deformações. Além 

disso, o método tem aplicação na avaliação de desempenho das estruturas, sendo possível obter 

resultados de fadiga, resistência ou rigidez.  

Campello e Braga (2014) avaliam os métodos numéricos de análise linear de 

estabilidade para perfis de aço formados a frio, elementos de paredes finas tais como o pilar-

parede. Segundo os autores do estudo, para a análise com o MEF do modelo de casca, é exigida 

uma imposição criteriosa das condições de contorno e dos carregamentos nas seções extremas, 

uma vez que a incorreta modelagem dessas condições pode acarretar em modos e 

carregamentos críticos completamente não condizentes com o problema em análise.  

A Figura 8, retirada da análise de Inoue, Batista e Ribeiro (2010), ilustra os 

resultados obtidos de suas análises pelo Método de Elementos Finitos em perfis “U” com 

condições de empenamento livre (a) e em perfis com condições de empenamento impedido (b). 

Pode-se observar a importância de uma modelagem cautelosa, uma vez que diferentes 

condições de contorno trouxeram resultados bastante divergentes. 
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Quanto à geometria, Soriano et al. (2002) explicam que os modelos matemáticos de 

caráter estrutural podem ser classificados, de forma simplificada, em: bidimensionais, 

tridimensionais, reticulados, mistos ou com cabos ou membranas. Nos modelos bidimensionais, 

têm-se duas direções preponderantes, com coordenadas correspondentes variáveis. Em estado 

plano de deformações, placa e casca, observa-se comportamento elástico na direção da terceira 

dimensão, denominada espessura.  

França e Kimura (2008) relatam os diferentes tipos de tratamento que um pilar-

parede pode receber, baseados na maneira em que são introduzidas as cargas. Quando 

introduzido gradualmente, o carregamento não altera a seção transversal do elemento, 

permitindo uma análise do pilar-parede como barra. Já quando há variações bruscas de força 

cortante, deve ser dado o tratamento de casca (por elementos finitos) ao elemento, uma vez que 

a seção transversal não permanece plana.  

Medeiros (2014) fez um trabalho comparativo entre modelos de barra versus casca, 

estudando a viabilidade do emprego de malhas de elementos de barra na discretização de 

núcleos estruturais. Fazendo uso dos sistemas CAD/TQS, cuja representação de núcleos de 

concreto entre pavimentos é feita por um único elemento de barra, Medeiros verificou que nos 

modelos essa propriedade faz com que o eixo dessa barra única coincida com a posição do 

centro de massa da seção do núcleo. No entanto, constatou que quando há assimetria na 

estrutura, sua representação por barras não capta de forma precisa o comportamento real da 

estrutura. É feita uma ressalva para os casos onde as malhas modais são similares ao modelo de 

elementos finitos de casca e possuem um alto grau de refinamento, onde se podem verificar 

comportamentos próximos entre os modelos. 

 

Figura 8: Condições de extremidade e empenamento no modo de flambagem por flexo-torção. 

 
Fonte: Inoue, Batista e Ribeiro (2010). 

 

Tendo em vista a versatilidade e o alcance que o MEF disponibiliza, será feito uso 

do software SAP2000 para a criação de um modelo representativo do exemplo que será 

analisado. 
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4.1 SAP2000 

 

É um programa computacional poderoso que faz uso de elementos finitos em suas 

análises estruturais. O procedimento adotado pelo SAP2000 é capaz de realizar análises de 

autovalores e autovetores e também análises pelo Método de Ritz (Computers and Structures, 

Inc., 2017).  Sobre o software, Alves (2016) explica que: 

 

O SAP2000 é capaz de fazer uma análise linear de flambagem pela solução do 
problema de autovalor dado pela equação: [K – λG(r)] Ψ = 0. [...] O autovalor λ é 
chamado de fator de flambagem e para a obtenção da carga crítica de flambagem deve-
se multiplicar o fator de flambagem pela carga aplicada r. Se esse fator for maior do 
que 1 a carga aplicada é insuficiente para causar flambagem. 
 

Os modos de flambagem lineares de uma estrutura podem ser encontrados sob 

qualquer conjunto de cargas. A flambagem pode também ser calculada a partir de um estado de 

construção não-linear. A análise completa da flambagem não-linear também pode ser realizada 

considerando os efeitos do delta P e das grandes deflexões (Computers and Structures, Inc., 

2017). 
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5 NBR 6118 

 

Regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR 

6118 “Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento” traz os conceitos e requisitos 

fundamentais para o projeto de estruturas de concreto armado. Nela, estão incluídas também as 

sugestões para o método de análise de pilares-parede, que são o foco para a elaboração desta 

monografia.  

Publicada em Novembro de 1980, a NBR 6118 conceitua o pilar-parede com outra 

nomenclatura: parede estrutural. Nela, as paredes estruturais são definidas como “estruturas 

laminares planas verticais, apoiados de modo contínuo em toda sua base, com o comprimento 

maior que 5 vezes a espessura”. Para isso, a espessura das paredes estruturais não poderia ser 

menor que 12 cm ou 1/25 da altura livre. No item 6.3.1.4 encontram-se os requisitos para o 

cálculo da armadura das paredes. Quando a razão entre comprimento e espessura da seção 

transversal da parede fosse igual ou superior a 6, a armadura deveria possuir seção com valor 

mínimo de 0,4% da seção da parede. Se, por motivos construtivos, a seção da parede fosse 

aumentada em relação à seção de cálculo, a porcentagem mínima de armadura não poderia ser 

menor que 0,2%. Para razões entre comprimento e espessura de 5 a 6, o valor mínimo da seção 

da armadura deveria ser obtido por interpolação linear, prescrito para pilares. 

A NBR 6118:2003 foi a primeira revisão pela qual essa norma foi submetida. Os 

pilares-parede adquirem o nome em que são conhecidos atualmente e recebem uma maior 

atenção em relação aos efeitos ocasionados pelos esforços solicitantes, bem como um método 

de análise desses elementos. A partir dessa norma, os pilares-parede não devem apresentar 

dimensão menor que 19 cm, salvo em casos especiais. Para isso, deve ser utilizado um 

coeficiente de majoração n no cálculo do esforço solicitante, descrito no item 13.2.3, que varia 

de acordo com a menor dimensão do pilar-parede, até um mínimo de 12 cm. No item 14.4.2.4 

a norma traz o conceito de pilar-parede tal como esse elemento é descrito atualmente, citado 

previamente na introdução deste trabalho.  

Ainda, a revisão de 2003 já permitia um análise linear ou não-linear para pilares-

parede, como descrito no item 14.8.1. Para a análise linear, é sugerido o emprego de 

procedimento numérico adequado, como elementos finitos. Nesse mesmo item a consideração 

do pilar-parede como componente de um sistema estrutural pode ser feita a partir da 

representação do mesmo por elemento linear, desde que consideradas a deformação por 

cisalhamento e um ajuste da rigidez à flexão.  



39 
 

Essa atualização da norma trouxe a consideração dos efeitos de 2ª ordem que 

surgem em pilares-parede. Específicos para esse tipo de estrutura, os esforços decorrentes dos 

deslocamentos têm a denominação efeitos localizados de 2ª ordem. De acordo com a norma, 

tais efeitos, manifestados nas regiões de não-retilineidade, aumentam a flexão longitudinal e a 

flexão transversal nessas regiões, havendo assim a necessidade de aumentar os estribos. 

Finalmente, o item 15.9 traz as generalidades para a análise de pilares-parede. Deve-se garantir 

que a seção transversal tenha sua forma mantida após a solicitação dos esforços, obtida por 

travamentos adequados nos diversos pavimentos. O item 15.9.2 trata da dispensa da análise dos 

efeitos localizados de 2ª ordem, enquanto que o item 15.9.3 introduz o processo aproximado 

para a consideração desse mesmo efeito. 

A NBR 6118:2014 não trouxe mudanças significativas ao tratamento de pilares-

parede. Nota-se, apenas, uma mudança na avaliação aproximada do efeito de 2ª ordem 

localizado no item 15.9.3, onde nota-se a não necessidade de adotar valores de αb superiores a 

0,6 nesta análise, quando Myid < M1d,mín. Kimura (2015) concluiu que há uma redução 

significativa na taxa de armadura quando é feita essa consideração. 

 

5.1 Método de Faixas Isoladas 

 

O método de faixas isoladas decompõe o pilar-parede em faixas verticais que devem 

ser analisadas como pilares isolados. A Figura 9, retirada diretamente do item 15.9.3 da norma, 

ilustra a decomposição do elemento e a distribuição aproximada dos esforços normais, onde: 

ai = 3h ≤ 100 cm, representa a largura da faixa i; 

Ni é a força normal na faixa i, calculada a partir de nd(x); 

M1d,mín = Nd (0,015 + 0,03h), representa o momento mínimo de 1ª ordem no pilar; 

Myid é o momento fletor na faixa i; 

m1yd e h são definidos na Figura 9. 
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Figura 9: Método aproximado de faixas isoladas. 

 
Fonte: NBR 6118:2014. 

 

5.1.1 Modelo de Malha de Barras 

 

Trata-se de uma modelagem utilizada por França e Kimura, cuja intenção é 

representar as faixas isoladas da norma em barras verticais. Entretanto, essa configuração não 

traz a interação entre os elementos de barra. Por isso, são inseridas barras transversais cuja 

função é trazer essa interação, de forma a representar melhor a realidade, como vista na Figura 

10. 

 

Figura 10: Modelo de Malha de Barras 

 
Fonte: França e Kimura (2008). 
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6 RESULTADOS E ESTUDO COMPARATIVO 

 

O programa computacional GBTUL é capaz de fazer a análise de flambagem pela 

Teoria Generalizada de Vigas sem a necessidade da criação de um modelo pelo usuário. Já o 

SAP2000 necessita da criação de modelos, uma vez que o método de análise utilizado pelo 

mesmo é por meio de elementos finitos. As Figuras 11, 12, 13 e 14 ilustram os exemplos dos 

modelos de casca e de malha de barras criados para análise. 

 

Figura 11: Modelo de Casca para pilar-
parede retangular 

 
Fonte: Autor (2017). 

Figura 12: Modelo de Casca para pilar-parede em U 

 
Fonte: Autor (2017).

 

Cada parede dos modelos de casca foi discretizado em uma malha 100 x 10, de 

forma que os pilares-parede retangulares foi subdividido em 1000 elementos retangulares e os 

pilares-parede em U foi subdividido em 3000 elementos retangulares ao todo. Esse critério foi 

adotado em uma tentativa de equilibrar precisão e esforço computacional.  
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Figura 13: Modelo de Malha de Barras 
para pilar-parede retangular. 

 
Fonte: Autor (2017). 

Figura 14: Modelo de Malha de Barras 
para pilar-parede em U. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Para o modelo de malha de barras, adotou-se o critério de 10 barras transversais 

entre as partes superior e inferior do pilar-parede, para todas as alturas. Para isso, as seções das 

barras transversais foram ajustadas de acordo. As barras verticais entre as extremidades da 

parede possuem seção 60 x 20 cm, de acordo com as especificações da norma, em que a largura 

da faixa deve ser 3 vezes o tamanho de sua espessura.  
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6.1 Carga Crítica de Flambagem (Pcr) 

 

As tabelas a seguir pormenorizam os valores obtidos de carga crítica de flambagem 

Pcr, todas em kN, bem como a diferença percentual entre esses valores. Os gráficos em barra 

subsequentes são resultantes das análises realizadas para todos os métodos utilizados nesse 

estudo. 

 

6.1.1 Seções Retangulares 

 

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos de Pcr no primeiro modo de flambagem dos 

softwares utilizados nesse estudo. Nela, podem ser observados valores discrepantes entre os 

modelos. Entretanto, ao serem considerados outros modos de flambagem do SAP2000, são 

observados valores que mais se aproximam entre si, como visto na Tabela 5. Os Gráficos 1 a 3 

ilustram os resultados obtidos para seções de 1,0 metro de comprimento; os Gráficos 4 a 6 

trazem os resultados para seções de 1,5 metros de comprimento enquanto que nos Gráficos 7 a 

9 pode-se observar os resultados para seções de 2,0 metros de comprimento. As diferenças 

percentuais entre modelos podem ser observadas nas Tabela 6, 7 e 8. 

 

Tabela 4: Resultado comparativo da carga crítica Pcr obtido no primeiro modo de flambagem 
do SAP2000 e do GBTUL para seções retangulares. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Cascas Malha de Barras GBTUL

10 1,0 435,42 3193,82 11036,86

20 1,0 110,36 799,72 2759,22

30 1,0 49,17 355,54 1226,32

10 1,5 639,86 4831,95 37249,41

20 1,5 164,61 1210,01 9312,35

30 1,5 73,58 537,96 4138,82

10 2,0 832,17 7533,24 70602,06

20 2,0 217,75 1886,67 22073,72

30 2,0 97,75 838,82 9810,54

L (m)
Comprimento da 

seção (m)

Pcr (1º modo)
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Tabela 5: Resultado do Pcr obtido para um modo N de flambagem no SAP2000 para seções 
retangulares. 

  
Fonte: Autor (2017). 

 

Alves (2016) encontrou o mesmo problema ao comparar o primeiro de modo de 

flambagem entre os modelos da GBT e de casca. Ao comparar o valor de carga crítica de 

flambagem no primeiro modo do GBTUL com diferentes modos encontrados pelo SAP2000, 

ela observou resultados compatíveis.  

 

Gráfico 1: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 1,0 m de comprimento e 
10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
  

L (m)
Comprimento da 

seção (m)
Modo SAP2000 Cascas - Pcr  Modo SAP2000 Malha de Barras - Pcr GBTUL - Pcr

10 1,0 3 11015,34 2 10652,96 11036,86

20 1,0 3 2766,62 2 2684,04 2759,22

30 1,0 3 1230,66 2 1194,57 1226,32

10 1,5 5 36887,56 2 38805,51 37249,41

20 1,5 5 9320,37 2 9970,18 9312,35

30 1,5 5 4150,35 2 4451,68 4138,82

10 2,0 5 78831,34 3 69970,88 70602,06

20 2,0 6 22030,69 3 18141,95 22073,72

30 2,0 6 9825,15 3 8113,76 9810,54
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Gráfico 2: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 1,0 m de comprimento e 
20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 
 
 

Gráfico 3: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 1,0 m de comprimento e 
30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Gráfico 4: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 1,5 m de comprimento e 
10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 5: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 1,5 m de comprimento 
e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Gráfico 6: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 1,5 m de comprimento e 
30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

Gráfico 7: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 2,0 m de comprimento e 
10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Gráfico 8: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 2,0 m de comprimento e 
20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 9: Carga crítica de flambagem Pcr para seção retangular com 2,0 m de comprimento e 
30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Tabela 6: Resultado comparativo do Pcr (kN) obtido entre os modelos de cascas e malha de 
barras para seções retangulares. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Tabela 7: Resultado comparativo do Pcr (kN) obtido entre os modelos de cascas e GBTUL 
para seções retangulares. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Tabela 8: Resultado comparativo do Pcr (kN) obtido entre os modelos malha de barras e 
GBTUL para seções retangulares. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

L (m)
Comprimento da 

seção (m)
Cascas Malha de Barras Diferença %

10 1,0 11015,34 10652,96 -3,40

20 1,0 2766,62 2684,04 -3,08

30 1,0 1230,66 1194,57 -3,02

10 1,5 36887,56 38805,51 4,94

20 1,5 9320,37 9970,18 6,52

30 1,5 4150,35 4451,68 6,77

10 2,0 78831,34 69970,88 -12,66

20 2,0 22030,69 18141,95 -21,44

30 2,0 9825,15 8113,76 -21,09

L (m)
Comprimento da 

seção (m)
Cascas GBTUL Diferença %

10 1,0 11015,34 11036,86 0,19

20 1,0 2766,62 2759,22 -0,27

30 1,0 1230,66 1226,32 -0,35

10 1,5 36887,56 37249,41 0,97

20 1,5 9320,37 9312,35 -0,09

30 1,5 4150,35 4138,82 -0,28

10 2,0 78831,34 70602,06 -11,66

20 2,0 22030,69 22073,72 0,19

30 2,0 9825,15 9810,54 -0,15

L (m)
Comprimento da 

seção (m)
Malha de Barras GBTUL Diferença %

10 1,0 10652,96 11036,86 3,48

20 1,0 2684,04 2759,22 2,72

30 1,0 1194,57 1226,32 2,59

10 1,5 38805,51 37249,41 -4,18

20 1,5 9970,18 9312,35 -7,06

30 1,5 4451,68 4138,82 -7,56

10 2,0 69970,88 70602,06 0,89

20 2,0 18141,95 22073,72 17,81

30 2,0 8113,76 9810,54 17,30
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Percebe-se que para paredes de 10 metros possuem os maiores valores de carga 

crítica de flambagem quando comparadas às paredes de mesmo comprimento e de maiores 

alturas.  

Nota-se um acréscimo na diferença percentual dos valores obtidos entre modelos 

de malha de barras e de cascas, à medida que há o aumento do comprimento da seção 

transversal. Para o comprimento de seção de 2,0 metros, as diferenças percentuais são 

superiores a 12%, consideradas insatisfatórias. 

Os resultados da análise pela GBT se mostraram bastante adequados quando 

comparados aos resultados do modelo de cascas. Com exceção de um resultado discrepante de 

10,44%, a maior diferença percentual não superou 1% em módulo. A média dos módulos das 

diferenças, desconsiderando o outlier encontrado, foi de 0,3%. 

Já o modelo de malha de barras mostrou resultados razoáveis nas seções de 

comprimentos 1,0 metro quando comparado ao modelo do GBTUL, com diferenças menores 

que 5%. Nas seções de comprimento de 1,5 e 2 metros, para alturas de 20 e 30 metros, as 

diferenças percentuais foram maiores que 7%. 

 

 

6.1.2 Seções em U 

 

De forma semelhante ao item 6.1.1 desta monografia, a Tabela 9 mostra os 

resultados obtidos de Pcr no primeiro modo de flambagem dos softwares. Entretanto, os valores 

encontrados no primeiro modo de flambagem já são compatíveis para todos os casos no modelo 

de casca e em cinco entre nove casos no modelo de malha de barras. À medida que houve 

aumento no comprimento da seção, o número do modo de flambagem decresceu no modelo de 

malha de barras, conforme Tabela 10 (com exceção de um comportamento anômalo na parede 

com comprimento de 1,5 m e altura de 20 m). Os Gráficos 10 a 12 ilustram os resultados obtidos 

para seções com paredes de 1,0 metro de comprimento; os Gráficos 13 a 15 trazem os resultados 

para seções com paredes de 1,5 metros de comprimento enquanto que nos Gráficos 16 a 18 

pode-se observar os resultados para seções com paredes de 2,0 metros de comprimento. Nas 

Tabelas 11, 12 e 13 podem ser observadas as diferenças percentuais entre os valores 

encontrados através dos modelos. 
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Tabela 9: Resultado comparativo da carga crítica Pcr obtido no primeiro modo de flambagem 
do GBTUL e do SAP2000 para seções em U. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 
 

Tabela 10: Resultado do Pcr obtido para um modo N de flambagem no SAP2000 para seções 
em U. 

  
Fonte: Autor (2017). 

 

O modelo de malha de barras mostra não ser a favor da segurança nas seções em U, 

uma vez que os pilares-paredes flambarão com Pcr maior quando comparado aos outros 

modelos. Isso traz impactos diretos nos resultados de deslocamento, como será visto no item 

6.2 desta monografia. Novamente, as paredes apresentam um comportamento esperado, já que 

os elementos, quando tem a esbeltez aumentada, possuem menor carga crítica de flambagem se 

comparados a outros elementos de mesmo comprimento de seção,  

Cascas Malha de Barras GBTUL

10 1,0 42886,43 35400,00 44542,90

20 1,0 11045,26 8721,98 11088,39

30 1,0 4944,69 3929,35 4910,05

10 1,5 74814,61 82821,00 78023,62

20 1,5 36920,34 33848,58 37397,58

30 1,5 16637,26 15482,85 16599,82

10 2,0 102420,60 112752,86 106388,55

20 2,0 50613,05 54623,12 51921,38

30 2,0 34394,25 36511,77 35040,47

L (m)
Comprimento da 

seção (m)

Pcr (1º modo)

L (m)
Comprimento da 

seção (m)
Modo SAP2000 Cascas - Pcr  Modo SAP2000 Malha de Barras - Pcr GBTUL - Pcr

10 1,0 1 42886,43 2 45894,97 44542,90

20 1,0 1 11045,26 2 12693,70 11088,39

30 1,0 1 4944,69 2 5958,94 4910,05

10 1,5 1 74814,61 1 82821,00 78023,62

20 1,5 1 36920,34 2 39709,72 37397,58

30 1,5 1 16637,26 1 15482,85 16599,82

10 2,0 1 102420,60 1 112752,86 106388,55

20 2,0 1 50613,05 1 54623,12 51921,38

30 2,0 1 34394,25 1 36511,77 35040,47
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Gráfico 10: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes de 1,0 m de 
comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Gráfico 11: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes de 1,0 m de 
comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Gráfico 12: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes de 1,0 m de 
comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
Gráfico 13: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes de 1,5 m de 

comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Gráfico 14: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes de 1,5 m de 
comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
Gráfico 15: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes de 1,5 m de 

comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Gráfico 16: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes de 2,0 m de 
comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
Gráfico 17: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes de 2,0 m de 

comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 



56 
 

Gráfico 18: Carga crítica de flambagem Pcr para seção em U com paredes 2,0 m de 
comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Tabela 11: Resultado comparativo do Pcr (kN) obtido entre os modelos de cascas e malha de 
barras para seções em U. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L (m)
Comprimento da 

seção (m)
Cascas Malha de Barras Diferença %

10 1,0 42886,43 45894,97 6,56

20 1,0 11045,26 12693,70 12,99

30 1,0 4944,69 5958,94 17,02

10 1,5 74814,61 82821,00 9,67

20 1,5 36920,34 39709,72 7,02

30 1,5 16637,26 15482,85 -7,46

10 2,0 102420,60 112752,86 9,16

20 2,0 50613,05 54623,12 7,34

30 2,0 34394,25 36511,77 5,80



57 
 

 

Tabela 12: Resultado comparativo do Pcr (kN) obtido entre os modelos de cascas e GBTUL 
para seções em U. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Tabela 13: Resultado comparativo do Pcr (kN) obtido entre os modelos malha de barras e 
GBTUL para seções em U. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Para seções em U, a comparação entre os modelos de casca e de barras mostrou 

resultados insuficientes para todos os casos, já que a as diferenças percentuais superaram 5%. 

Para o pilar-parede de elementos de 1,0 metro de comprimento e 30 metros de altura, a diferença 

percentual foi máxima, de 17,02%. 

Mais uma vez a formulação da GBT trouxe resultados satisfatórios em comparação 

ao modelo de cascas analisado pelo SAP2000. A maior diferença percentual foi de 4,11% e a 

média dos módulos das diferenças foi de 2,06%. 

Entre os modelos malha de barras e GBTUL, as diferenças percentuais foram 

razoáveis para apenas dois casos. A diferença máxima foi de 21,36%. 

Em geral, as seções retangulares apresentaram resultados mais próximos entre si, 

uma vez que as diferenças percentuais aumentaram consideravelmente para as seções em U. 

L (m)
Comprimento da 

seção (m)
Cascas GBTUL Diferença %

10 1,0 42886,43 44542,90 3,72

20 1,0 11045,26 11088,39 0,39

30 1,0 4944,69 4910,05 -0,71

10 1,5 74814,61 78023,62 4,11

20 1,5 36920,34 37397,58 1,28

30 1,5 16637,26 16599,82 -0,23

10 2,0 102420,60 106388,55 3,73

20 2,0 50613,05 51921,38 2,52

30 2,0 34394,25 35040,47 1,84

L (m)
Comprimento da 

seção (m)
Malha de Barras GBTUL Diferença %

10 1,0 45894,97 44542,90 -3,04

20 1,0 12693,70 11088,39 -14,48

30 1,0 5958,94 4910,05 -21,36

10 1,5 82821,00 78023,62 -6,15

20 1,5 39709,72 37397,58 -6,18

30 1,5 15482,85 16599,82 6,73

10 2,0 112752,86 106388,55 -5,98

20 2,0 54623,12 51921,38 -5,20

30 2,0 36511,77 35040,47 -4,20
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6.2 Deslocamentos 

 

 As curvas nos gráficos a seguir foram criados para melhor visualização dos 

resultados obtidos para deslocamentos. Das soluções trazidas pelos programas computacionais, 

foram escolhidas aquelas correspondentes aos modos de flambagem previamente analisados, 

de forma a manter a compatibilidade estabelecida. Escolheu-se apresentar apenas os resultados 

de deslocamento vertical, u(x), e deslocamento na direção da parede, v(x) apenas para as seções 

de 1,0 e 2,0 metros de comprimento. 

A análise realizada pelo SAP2000 traz ao usuário os valores de deslocamento na 

interface do software, enquanto que o GBTUL fornece matrizes em arquivos em extensão .txt 

para o tratamento pelo próprio usuário.  

 

6.2.1 Seções Retangulares 

 

Os dados fornecidos pelo GBTUL permitiram o cálculo dos deslocamentos em 

pontos na extremidade da seção retangular para todos os comprimentos de seção, com exceção 

do pilar-parede de 2,0 metros de comprimento e 10 metros de altura. Alves (2016) também 

percebeu que nesse elemento os deslocamentos u(x) e v(x) encontrados foram iguais a zero no 

modo de flambagem crítica analisado. De forma a criar uma correspondência entre os 

resultados, os deslocamentos extraídos do SAP2000 foram analisados em pontos na 

extremidade da seção transversal.  

Para as seções de 1,0 metro de comprimento, os deslocamentos observados estão 

ilustrados nos: Gráficos 19 e 20, para altura de 10 metros; Gráficos 21 e 22 para altura de 20 

metros, e Gráficos 23 e 24 para altura de 30 metros.  

Para as seções de 2,0 metros de comprimento, os deslocamentos podem ser 

observados nos: Gráficos 25 e 26, para altura de 20 metros, e Gráficos 27 e 28 para altura de 

30 metros. 

O comparativo com as diferenças percentuais foi criado a partir dos valores de 

deslocamento no ponto mais alto da parede. 
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Gráfico 19: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 1,0 m de comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Gráfico 20: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 1,0 m de comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Já pode ser observada uma tendência que o modelo de malha de barras seguirá nos 

casos seguintes de seção retangular. Todos os deslocamentos colhidos das análises possuem um 

valor consideravelmente menor em relação aos outros dois modelos. O modelo de malha de 

barras apresentou diferença máxima de 19,87% para o v(x) quando comparado ao modelo do 

GBTUL, na parede de 10 metros de altura. O modelo de cascas apresentou diferença máxima 

de 4,91% para u(x) em relação ao modelo do GBTUL. 
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Gráfico 21: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 1,0 m de comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 22: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 1,0 m de comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Os modelos do GBTUL e de cascas se mostraram bastante semelhantes para altura 

de 20 metros nos deslocamentos u(x), com diferença percentual de 0,89%. O modelo malha de 

barras apresentou diferença percentual de 16,69% para u(x) entre o modelo do GBTUL. Para o 

v(x), o modelo de cascas apresentou diferença de aproximadamente 8%, para mais e para 

menos, entre os outros dois modelos. 
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Gráfico 23: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 1,0 m de comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 24: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 1,0 m de comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
Mais uma vez, os modelos do GBTUL e de cascas mostraram resultados bastante 

próximos, com diferença máxima de 1,96% entre si nos deslocamentos transversais, para altura 

de 30 metros. O modelo malha de barras apresentou diferença percentual de 15,11% para u(x) 

e 9,73% para v(x) quando comparado ao modelo de cascas. 
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Gráfico 25: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 2,0 m de comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 26: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 2,0 m de comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Para as paredes de 2,0 metros de comprimento de seção analisadas, o modelo de 

malha de barras apresentou média de 22% de diferença entre deslocamentos quando comparado 

ao modelo de cascas, para alturas de 20 metros. Este, por sua vez, trouxe resultados 

insatisfatórios para u(x) quando comparado ao modelo do GBTUL, com 6,63% de diferença e 

resultados bastante próximos para v(x), com diferença de 0,87%. 
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Gráfico 27: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 2,0 m de comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 28: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção retangular 
com 2,0 m de comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

O modelo do GBTUL, comparado ao modelo de cascas, apresentou diferenças de 

apenas 2,0% aproximadamente para alturas de 30 metros. Já em comparação ao modelo malha 

de barras, apresentou diferença máxima em v(x), com valor de 21,59%. 

  



64 
 

6.2.2 Seções em U 

 

Os dados fornecidos pelo GBTUL permitiram o cálculo dos deslocamentos 

verticais e transversais em pontos na extremidade da parede A (Figura 5), que possuem os 

mesmos deslocamentos na extremidade da parede C, devido ao eixo de simetria. Fazendo uma 

correspondência, os deslocamentos extraídos do SAP2000 foram em pontos na extremidade da 

seção transversal.  

Para as seções de 1,0 metro de comprimento, os deslocamentos observados estão 

ilustrados nos: Gráficos 29 e 30, para altura de 10 metros; Gráficos 31 e 32 para altura de 20 

metros, e Gráficos 33 e 34 para altura de 30 metros.  

Para as seções de 2,0 metros de comprimento, os deslocamentos podem ser 

observados nos: Gráficos 35 e 36, para altura de 10 metros; Gráficos 37 e 38 para altura de 20 

metros, e Gráficos 39 e 40 para altura de 30 metros. 

Similarmente às seções retangulares, aqui observar-se-á uma tendência que o 

modelo de malha de barras seguirá nos casos de seção em U. Entretanto, os deslocamentos 

colhidos dessas análises possuem um valor consideravelmente maior em relação aos outros dois 

modelos, salvo uma exceção para a seção de paredes com 2,0 metros de comprimento e 10 

metros de altura. Mais uma vez, o comparativo com as diferenças percentuais foi criado a partir 

dos valores de deslocamento no topo do pilar-parede. 
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Gráfico 29: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes de 1,0 m de comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Gráfico 30: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes de 1,0 m de comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 
Para seções com paredes de 1,0 metro de comprimento e 10 metros de altura, o 

modelo de malha de barras apresentou diferença média de deslocamentos u(x) e v(x) de 19,44% 

entre o modelo de cascas. Entre os modelos de cascas e do GBTUL a diferença média foi de 

2,83%. 
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Gráfico 31: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes de 1,0 m de comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 32: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes de 1,0 m de comprimento e 20 metros de altura.

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Para seções com paredes de 1,0 metro de comprimento e 20 metros de altura, o 

modelo de malha de barras apresentou diferença percentual de 16,97% e 17,03% para 

deslocamentos u(x) e v(x), respectivamente, comparados ao modelo do GBTUL. Entre o 

modelo de cascas e o modelo do GBTUL as diferenças percentuais foram de 0,44% e 0,38% 

para deslocamentos u(x) e v(x), respectivamente.  
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Gráfico 33: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes de 1,0 m de comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 34: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes 1,0 m de comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Para a altura de 30 metros e comprimento de paredes de 1,0 metro, o modelo malha 

de barras apresenta diferenças aproximadas de 17,04% para u(x) e 16,95% para v(x) quando 

comparado ao modelo de resultado mais próximo. Já os modelos GBTUL e de cascas 

apresentaram diferenças percentuais entre si de 1,81% para u(x) e 1,82% para v(x). 
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Gráfico 35: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes de 2,0 m de comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 36: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes 2,0 m de comprimento e 10 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

O modelo malha de barras apresenta comportamento anormal nesse caso, por 

possuir deslocamentos vertical e transversal menores que os outros dois modelos. O modelo do 

GBTUL apresenta diferenças percentuais de 10,16% para u(x) comparado ao modelo de malha 

de barras e 9,68% para u(x) comparado ao modelo de cascas. Para v(x), as diferenças 

percentuais são de 12,07% entre GBTUL e malha de barras e 9,34% entre GBTUL e cascas. 
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Gráfico 37: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes de 2,0 m de comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 38: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes 2,0 m de comprimento e 20 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

O modelo de cascas apresentou curva de deslocamento vertical mais aberta em 

relação à curva do GBTUL, porém convergiram em pontos bastante próximos, com diferença 

de 2,39%. Para v(x), os modelos apresentaram resultados similares, com diferença de 2,19%.  

O modelo de malha de barras apresentou resultados mais próximos nesse caso, com diferença 

de 10,77% para u(x) e 11,86% para v(x) quando comparado ao modelo com resultado mais 

próximo. 
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Gráfico 39: Deslocamento vertical ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes de 2,0 m de comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Gráfico 40: Deslocamento transversal ao longo da altura do pilar-parede para seção em U com 
paredes 2,0 m de comprimento e 30 metros de altura. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Para as seções de altura de 30 metros e com paredes de 2,0 metros de comprimento 

de seção analisadas, o modelo de malha de barras apresentou diferenças de 16,25% para u(x) e 

18,14% para v(x) quando comparado ao GBTUL, modelo com resultado mais próximo. Os 

modelos do GBTUL e de cascas, comparados entre si, mais uma vez trouxeram resultados 

satisfatórios, com uma diferença de 1,91% para u(x) e 1,97% para v(x).  
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7 CONCLUSÃO 

 

Pôde-se realizar o estudo sobre o método trazido pela NBR 6118:2014 e montar um 

modelo que o representasse em um software de elementos finitos. Entretanto, o modelo de barra 

de malhas mostrou resultados insatisfatórios quanto ao cálculo da carga crítica de flambagem e 

dos deslocamentos, tanto para seções retangulares como para seções em U quando comparados 

aos outros dois modelos, que possuem resultados bastante compatíveis entre si. Além disso, o 

modelo mostrou-se dispendioso em sua construção no programa computacional, uma vez que 

as barras apresentavam seções diferentes em cada plano e necessitou a montagem manual de 

toda a malha.  

O modelo de cascas pode ser construído rapidamente no SAP2000 e sua precisão 

está atrelada somente à discretização atribuída ao modelo. Entretanto, a partir de um certo 

ponto, uma malha subdividida em um grande número de elementos demanda grande esforço 

computacional e delonga a entrega do resultado. Também, observou-se que o SAP2000 não é 

capaz de trazer os resultados de flambagem para malhas excessivamente discretizadas. Outra 

desvantagem é a necessidade da criação de vários modelos para cada altura de pilar-parede, o 

que pode se tornar dispendioso já que essa é uma atribuição do usuário. 

Já o GBTUL mostrou ser, no geral, uma ferramenta poderosa no cálculo da carga 

crítica de flambagem e de deslocamentos, desde que seja feita a ressalva: deve haver uma 

compatibilização entre os modos de flambagem nas seções retangulares, uma vez que o 

primeiro modo obtido nas formulações da GBT não condiz com os primeiros modos obtidos 

pelo SAP2000. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios (com algumas exceções) 

quando comparado ao modelo de cascas e o programa mostrou ser prático e capaz de fazer 

análises de forma bastante rápida, trazendo os valores de carga crítica para diversas alturas de 

pilares-parede em um mesmo modelo. Como limitação, o programa entrega ao usuário os 

valores de deslocamento disperso em matrizes, devendo ser tratados posteriormente pelo 

usuário.  

Recomenda-se, para trabalhos futuros, o estudo do modelo de malha de barras com 

diferentes espaçamentos entre as barras transversais, de forma a observar seu desempenho 

quando são alteradas as interações entre as faixas. Apesar da malha se comportar de forma 

adequada, os resultados obtidos são bastante divergentes quando comparados aos resultados de 

outros modelos. Um estudo anterior utilizando a malha de barras foi bem-sucedido no cálculo 

da armadura transversal do pilar-parede. Nesse sentido, recomenda-se também a aplicação 

desse modelo para análise de outros parâmetros, tais como tensões e forças internas. 
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APÊNDICE A – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 1,0 METRO DE COMPRIMENTO E 10 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE B – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 1,0 METRO DE COMPRIMENTO E 20 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE C – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 1,0 METRO DE COMPRIMENTO E 30 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE D – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 1,5 METROS DE COMPRIMENTO E 10 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 

 



78 
 

APÊNDICE E – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 1,5 METROS DE COMPRIMENTO E 20 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE F – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 1,5 METRO DE COMPRIMENTO E 30 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE G – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E 10 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE H – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E 20 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE I – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE RETANGULAR DE 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E 30 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE J – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 1,0 METRO DE COMPRIMENTO E 10 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE K – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 1,0 METRO DE COMPRIMENTO E 20 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE L – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 1,0 METRO DE COMPRIMENTO E 30 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE M – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 1,5 METROS DE COMPRIMENTO E 10 METROS 

DE ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE N – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 1,5 METRO DE COMPRIMENTO E 20 METROS DE 

ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE O – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 1,5 METROS DE COMPRIMENTO E 30 METROS 

DE ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE P – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E 10 METROS 

DE ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE Q – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E 20 METROS 

DE ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 
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APÊNDICE R – COMPARATIVO ENTRE MODOS DE FLAMBAGEM DO SAP2000 

PARA MODELO DE CASCAS E MODELO DE MALHA DE BARRAS EM PILAR-

PAREDE DE SEÇÃO EM U DE 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E 30 METROS 

DE ALTURA 

 
Fonte: Autor (2017). 

 


