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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de uma edificação em estrutura 

metálica de dois pavimentos mais mezanino, com a finalidade de propor sua construção em 

terreno localizado na cidade de Rio Bonito - RJ. A princípio, será apresentado um breve 

apanhado histórico demonstrando as vantagens e desvantagens das construções em aço. Além 

disso, os tipos e diversas utilizações das estruturas metálicas serão descritos de forma geral. O 

uso de normas específicas faz-se importante, uma vez que a ação de cargas combinadas deve 

ser avaliada para o dimensionamento da estrutura e escolha dos perfis de acordo com as cargas 

axiais e momentos fletores atuantes. O projeto leva em consideração três normas importantes 

para sua concepção: a primeira, ABNT NBR 8800:2008 que trata projetos de estruturas em aço 

e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; a segunda, ABNT NBR 6120 que aborda 

as cargas para o cálculo de estruturas e edificações; e a terceira ABNT NBR 6123 que trata das 

forças devido ao vento em edificações. 

 

Palavras-Chave: projeto estrutural; estrutura metálica; edificação; 
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ABSTRACT 

 

 

 

The aim of this work is to present a project of a two storey shed in metallic structure, with the 

intention of proposing its construction in a land located in the city of Rio Bonito - RJ. At first, 

a brief historical overview will be presented, exposing the advantages and disadvantages of 

steel constructions. In addition, the types and various uses of the metal structures will be 

described in general. The use of specific standards becomes important, since the action of 

combined loads should be evaluated for the design of the structure and the choosing of profiles 

according to the axial loads and acting bending moments. The project takes into account three 

important standards for its design: the first, ABNT NBR 8800: 2008, which deals with steel 

structures and mixed steel and concrete structures; the second, ABNT NBR 6120, which 

addresses the loads for the calculation of structures and buildings; and the third, ABNT NBR 

6123 since it addresses the forces due to the wind in buildings. 

 

Key-Words: structural design; metal structure; shed; 
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1  INTRODUÇÃO 

Em um projeto de edificação em estrutura metálica é importante analisar as diversas 

formas de materiais indicados para utilização, os tipos de pórticos, elementos de ligação, tipos 

de perfis a serem utilizados, entre outros fatores a serem ponderados, que serão apresentados 

em tópicos mais à frente. Estes fatores têm como objetivo principal a melhor relação entre custo 

x benefício, sempre considerando a segurança do projeto. 

 Para isto, o projeto se priorizará a utilização de três normas. A primeira norma, ABNT 

NBR 8800:2008, trata de projetos de estruturas em aço e de estruturas mistas de aço e concreto 

de edifícios; a segunda, ABNT NBR 6120, aborda as cargas para o cálculo de estruturas e 

edificações; e a terceira, ABNT NBR 6123, trata das forças devido ao vento em edificações. 

Além de apresentar também a memória de cálculo e o emprego de ferramentas computacionais. 

Entretanto, é importante pontuar que outras normas poderão ser utilizadas caso se faça 

necessário. 

1.1 OBJETIVOS 

Elaborar um projeto condizente com a realidade, principalmente em questão de custo x 

benefício, de uma edificação para fins de locação, sendo o primeiro pavimento para 

estabelecimento comercial e o segundo pavimento para escritório. 

Para a concepção do projeto, é necessário o uso de métodos de análise estrutural que 

foram apresentados durante a graduação em Engenharia Mecânica, averiguando todas as 

variáveis do projeto a fim de se apresentar uma proposta válida e de baixo custo. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

O curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense visa formar 

profissionais preparados para aplicar no dia a dia os conhecimentos adquiridos durante a 

graduação, de maneira eficiente e prática. O autor deste projeto, percebendo uma demanda real 

em uma situação particular, viu nisto uma oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido. 

Dessa maneira, poderá trabalhar com orçamentos, cálculos de dimensionamento, perfis 

metálicos, dentre outros fatores, em projeções reais. Tudo isto faz com que a elaboração deste 

projeto não trabalhe com situações hipotéticas, mas sim com uma realidade em que o resultado 

será materializado e avaliado em sua completude. 

1.3 METODOLOGIA 

Além das Normas Técnicas previamente mencionadas, o presente trabalho também 

utilizará como suporte teórico textos e publicações do CBCA (Centro Brasileiro da Construção 

em Aço), com foco nas diretrizes mencionadas no Manual de Construção em Aço de H. N. 
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Bellei (2011), em conjunto com as teorias discutidas nos textos Metalurgia Mecânica de George 

E. Dieter; Sources and remedies of high-frequency piping vibration and noise de Stephen M. 

Price e Donald R. Smith; Modelos numéricos de vigas mistas de aço e concreto pertencentes a 

sistemas de pisos mistos de pequena altura em situação de incêndio de Fábio Martin Rocha, 

bem como a Tabela de Bitolas da empresa Gerdau e o Manual Técnico de Lajes Treliçadas da 

empresa ArcelorMittal, que foi escolhido para fazer a definição da laje que será utilizada no 

projeto. 

Ademais, também serão utilizados os conhecimentos adquiridos durante as aulas do 

curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, em especial aqueles que 

foram discutidos e analisados durante as aulas da disciplina “Concepção de Projeto em 

Estrutura Metálica” ministrada pelo Professor Roberto P. Jermann. 
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2 O PROJETO 

O projeto consiste em uma edificação de dois pavimentos em estrutura metálica mais 

um mezanino, localizado no primeiro pavimento. A proposta inicial para esse projeto surgiu 

uma vez identificada a necessidade da construção de uma edificação de dois pavimentos para 

locação. A construção será realizada na cidade de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. 

2.1 CONCEITO DO PROJETO 

O conceito principal do projeto é a construção de um espaço dedicado a locação, sendo 

o primeiro pavimento separado do segundo, assim formando 2 espaços de locação. Ficou 

definido que no segundo pavimento, que será um espaço de escritório, seria usado drywall para 

separação de salas ou espaços necessários, assim, além de diminuir a carga imposta ao piso, 

também oferece uma maior flexibilidade de opção de design ao locatário. 

O último pavimento, cobertura, será projetado como um espelho do segundo pavimento, 

para possibilitar a construção de escritório para um terceiro pavimento no futuro. 

A seguir temos os layouts dos pavimentos (Fig. 1 e Fig. 2) 

 

Figura 1: Layout vista superior do segundo e terceiro pavimento. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 2: Layout vista superior do mezanino. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 3: Vista frontal e lateral com corte no eixo 2 

Fonte: Autoria própria 
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3 DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é fundamental na concepção do projeto, pois é através dele que 

se valida o mesmo. Neste capítulo, serão apresentados os cálculos que necessários para a 

sustentação do projeto, bem como a escolha de melhores perfis a serem aplicados à edificação, 

escolha de vigas e pilares, placas de base, chumbadores e contraventamento. 

3.1 CARGAS 

 

3.1.1 CARGA ACIDENTAL 

As cargas acidentais são as cargas que podem atuar na estrutura e função do seu uso. A 

definição destas deve ser feita antes da escolha da laje, porque o tipo de laje a ser escolhida 

depende do valor da carga acidental no local de utilização da laje. A carga acidental (CA) é 

definida pela Norma NBR 6120 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1980), na tabela 1. 

Tabela 1: Cargas uniformemente distribuídas, referentes as cargas de ocupação mais 

comuns. 

LOCAL CARGA (kN/m²) 

1 Arquibancadas   4,00 

2 Balcões 
Mesma carga da peça com a qual se 

comunicam e as previstas em 2.2.1.5 
- 

3 Bancos 
Escritórios e banheiros 2,00 

Salas de diretoria e de gerência 1,50 

4 Bibliotecas 

Sala de leitura 2,50 

Sala para depósito de livros 4,00 

Sala com estantes de livros a ser 

determinada em cada caso ou 2,5 

kN/m² por metro de altura observado, 

porém o valor mínimo de 

6,00 

5 Casas de máquinas 

(incluindo o peso das máquinas) a ser 

determinada em cada caso, porém com 

valor mínimo de  

7,50 

6 Cinemas 

Plateia com assentos fixos 3,00 

Estúdio e plateia com assentos móveis 4,00 

Banheiro 2,00 

7 Clubes 
Sala de refeições e de assembleia com 

assentos fixos 
3,00 
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Sala de assembleia com assentos 

móveis 
4,00 

Salão de danças e salão de esportes 5,00 

Sala de bilhar e banheiro 2,00 

8 Corredores 
Com acesso ao público 3,00 

Sem acesso ao público 2,00 

9 Cozinhas não residenciais 
A ser determinada em cada caso, 

porém com o mínimo de  
3,00 

10 Depósitos 

A ser determinada em cada caso e na 

falta de valores experimentais 

conforme o indicado em 2.2.1.3 

- 

11 Edifícios residenciais 

Dormitórios, sala, copa, cozinha e 

banheiro 
1,50 

Despensa, área de serviço e lavanderia 2,00 

12 Escadas 
Com acesso ao público 3,00 

Sem acesso ao público 2,50 

13 Escolas 

Anfiteatro com assentos fixos -  

Corredor e sala de aula 3,00 

Outras Salas 2,00 

14 Escritórios Salas de uso geral e banheiro 2,00 

15 Forros Sem acesso a pessoas 0,50 

16 Galerias de arte 
A ser determinada em cada caso, 

porém com o mínimo de  
3,00 

17 Galerias de lojas 
A ser determinada em cada caso, 

porém com o mínimo de 
3,00 

18 Garagens e estacionamentos 

Para veículo de passageiros ou 

semelhantes com carga máxima de 25 

kN por veículo. Valores de φ indicados 

em 2.2.1.6 

3,00 

19 Ginásio de esportes   5,00 

20 Hospitais 

Dormitórios, enfermarias, salas de 

recuperação, cirurgia, raio-X e banheiro 
2,00 

Corredor 3,00 

21 Laboratórios 

Incluindo equipamentos, a ser 

determinado em cada caso. Porém, 

com mínimo de 

3,00 

22 Lavanderias Incluindo equipamentos 3,00 

23 Lojas  4,00 

24 Restaurantes  3,00 

25 Teatros Palco 5,00 
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Demais dependências: cargas iguais as 

especificadas para cinema 
- 

26 Terraços 

Sem acesso ao público 2,00 

Com acesso ao público 3,00 

Inacessível a pessoas 0,50 

Heliportos elevados: Cargas fornecidas 

pela aeronáutica 
- 

27 Vestíbulo 
Sem acesso ao público 1,50 

Com acesso ao público 3,00 

Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas (1980). 

Como visto na tabela 1, os itens a serem analisados são: 8 (Corredores com acesso ao 

público), 14 (Escritório) e 23 (Lojas).  

Analisando o layout do segundo pavimento, considerando o terceiro pavimento um 

espelho do segundo, a distribuição da carga acidental fica definida conforme demonstrado na 

Figura 4: 

 

Figura 4: Identificação área corredor. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5: Identificação área escritório 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 6: Identificação área mezanino. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A carga de 3kN/m² referente ao corredor é localizada no metro final da estrutura, 

chegando ao eixo C (área hachurada na Figura 4), com uma área de influência de 4m². A carga 

de 2kN/m² referente ao escritório localiza-se entre o eixo A até o encontro com o corredor, com 

área de influência de 36m² (Figura 5). A carga de 4kN/m² encontra-se por todo o mezanino 

localizado no primeiro pavimento (Figura 6). 

 

3.1.2 CARGA PERMANENTE 

A carga permanente (CP) é constituída pelas cargas de instalações permanentes, 

elementos construtivos fixos e o próprio peso da estrutura. No caso do projeto atual, leva-se em 

conta basicamente o peso da estrutura, das paredes e uma carga flutuante de drywall, pois as 

divisões internas serão feitas de drywall. 

- O peso de uma parede de drywall, mesmo as mais pesadas, não ultrapassam 40kg/m², 

então por fator segurança, a parcela de CP por drywall flutuante será definida por 0,5kN/m². 

- Seguindo o “Manual Técnico de Lajes Treliçadas” da ArcellorMittal (2010), as 

parcelas de CP de contra piso é de 0,5kN/m² e de revestimento é 0,3kN/m². 
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- A carga de alvenaria, pelo projeto atual, deve ser calculada analisando dois fatores: as 

paredes que se encontram sobre as vigas principais; e a parede que divide o corredor do 

escritório (este encontrado apenas no segundo pavimento). Para realizar o cálculo do peso da 

parede, deve-se consultar a norma NBR 6120 tabela 1, onde se acha o peso específico de tijolo 

furado, no item 2, que é δt = 13kN/m³ e de argamassa de cal, cimento e areia, no item 3, que é 

δa = 19kN/m³. Sabendo que a altura do tijolo comumente utilizado no Rio de Janeiro é de 14cm 

e usa-se em média 6cm de argamassa por tijolo, em uma parede com altura de 3m. O cálculo 

utilizado é:   

𝑃𝑎𝑙𝑣 = (δt × 0,14 + δa × 0,06) × 3 = 8,88kN/m  (1) 

Sendo assim, 8,88kN/m é a carga a se usar nas paredes situadas sobre as vigas. Para 

achar a carga da parede que divide o corredor do escritório, deve-se usar a carga total da parede, 

que é Palv vezes o comprimento da parede, que é l = 4m, sendo então 8,88x4=35,52kN, com 

esse valor, utiliza-se a fórmula: 

𝑔(𝑎𝑙𝑣) =  
𝑃𝑎𝑙𝑣 × 𝑙

2
3 × 𝑙2

= 3,33𝑘𝑁/𝑚2  (2) 

Sendo assim, 3,33kN/m² é a carga a se utilizar na parede que divide o corredor do 

escritório. 

- O peso próprio das vigas e da laje fazem parte da parcela de CP que é o peso próprio 

da estrutura, essas cargas serão encontradas nos itens mais à frente. 

3.1.3 CARGA DE VENTO 

Para cálculo de carga de vento, foi utilizada a norma NBR 6123 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980). Alguns parâmetros devem ser definidos para 

que se ache o valor da carga de vento. 

Tabela 2: Parâmetros para definição de carga de vento 

Velocidade básica do vento V0 (m/s) 35 

Fator Topográfico S1 1 

Rugosidade do terreno, dimensões da 
edificação e altura sobre o terreno 

S2 (6m) 0,79 

S2 (9m) 0,85 

Fator estatístico  S3 1 

Fonte: Autoria própria. 

- A velocidade básica do vento pode ser achada na Figura 7 (a seguir), encontra-se que 

na região sudeste V0=35m/s. 
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Figura 7: Isopletas de velocidades básicas do vento 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988). 

- O fator topográfico S1 leva em consideração variações do relevo do terreno, e como 

diz a norma, “terreno plano ou fracamente acidentado: S1=1,0”, sendo definido então para o 

projeto o S1=1,0. 

- Para definição de S2, leva-se em conta 3 fatores: rugosidade do terreno, dimensões da 

edificação e altura sobre o terreno. Para então utilizar a Fórmula: 

𝑆2 = 𝑏 × 𝐹𝑟 × (
𝑧

10
)

𝑝

  (3) 
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- A rugosidade do terreno é classificada em 5 categorias. O projeto atual melhor se 

encaixa na categoria 4, que é definida por: 

Categoria IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco 

espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada. Exemplos: 

- zonas de parques e bosques com muitas árvores; 

- cidades pequenas e seus arredores; 

- subúrbios densamente construídos de grandes cidades; 

- áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 8) 

 

A dimensão da edificação é dividida em 3 classes, o projeto atual se define na classe A, 

que é descrita pela norma como: “Classe A: Todas as unidades de vedação, seus elementos de 

fixação e peças individuais de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior 

dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 m.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 9). 

A altura sobre o terreno é a altura utilizada na formula do cálculo de S2, o parâmetro z 

da equação.  

Tendo definido os 3 parâmetros em S2, na figura a seguir deve-se encontrar os valores 

de Fr, b e p para que seja possível calcular S2.  

 

Tabela 3: Parâmetros meteorológicos 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988). 
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Tabela 4: Parâmetros para definição de S2 

Z (m) Categoria Classe Fr b p S2 

6 4 A 1 0,86 0,12 0,79 

9 4 A 1 0,86 0,12 0,85 

Fonte: Autoria própria. 

- No fator estatístico S3 é analisado o grau de segurança requerido e a vida útil da 

edificação. Na norma ela é dividida em 5 grupos, a que melhor define o projeto é o grupo 2, em 

que o valor de S3=1,0. Conforme a tabela 5. 

 

Tabela 5: Valores mínimos do fator estatístico S3 - NBR 6123. 

Grupo Descrição S3 

1 

Edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a 

segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após 

uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de 

bombeiro e de forças de segurança, centrais de 

comunicação) 

1,10 

2 
Edificações para hotéis e residências. Edificações para 

comércio e indústria com alto fator de ocupação. 
1,00 

3 
Edificação e instalações industriais com baixo fator de 

ocupação (depósitos, silos, construções rurais, etc) 
0,95 

4 Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc) 0,88 

5 
Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3 

durante a construção. 
0,83 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988). 

Tendo definido V0, S1, S2 e S3, é possível seguir, então, na definição da carga de vento. 

Para o cálculo da força do vento, deve-se usar os parâmetros encontrados anteriormente para o 

cálculo da velocidade característica do vento (Vk), pressão dinâmica (q), encontrar coeficiente 

de arrasto (Ca), definir área exposta ao vento (Ae) e enfim calcular a força do vento (Fv) 

𝑉𝑘 =  𝑉0 × 𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3 (4) 

𝑞 = 0,613 × 𝑉𝑘
2 (5) 

𝐹𝑣 = 𝐶𝑎 × 𝑞 × 𝐴𝑒 (6) 
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Para definição de Ca e Ae, observam-se as características geométricas e medidas da 

estrutura, sendo separado os pavimentos para a Ae e as direções do vento nos eixos X e Y. 

 

Tabela 6: Definição carga de vento Eixo Y 

EIXO Y 

  (m)   (m) 

A 11 a 11 

B 4 b 4 

H 6 h 9 

Vento alta turbulência 

Gráfico Ca Gráfico Ca 

l1/l2 0,36 l1/l2 0,36 

h/l1 1,5 h/l1 2,25 

Ca 0,73 Ca 0,76 

Ae (m²) 24 Ae (m²) 12 

F (kN) 8,21 F (kN) 4,94 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 7: Definição carga de vento Eixo X 

EIXO X 

  (m)   (m) 

A 11 a 11 

B 4 b 4 

H 6 h 9 

Vento alta turbulência 

Gráfico Ca Gráfico Ca 

l1/l2 2,75 l1/l2 2,75 

h/l1 0,55 h/l1 0,82 

Ca 1,04 Ca 1,10 

Ae (m²) 66 Ae (m²) 33 

F (kN) 32,17 F (kN) 19,66 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 8: Demonstração do Eixo Y. 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988). 

 

 

 

Figura 9: Demonstração do Eixo X 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988). 

 

 

Os valores de Ca podem ser encontrados utilizando o gráfico disponível na NBR 6123 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p.24). Porém há dois 

gráficos de Ca, para vento alta turbulência e para vento de baixa turbulência, para saber qual 

utilizar, deve-se consultar o item 6.5.3 da norma, que diz: 

“6.5.3 Uma edificação pode ser considerada em vento de alta turbulência 

quando sua altura não excede duas vezes a altura média das edificações nas 

vizinhanças, estendendo-se estas, na direção e no sentido do vento incidente, a uma 

distância mínima de: 

- 500 m, para uma edificação de até 40 m de altura; 

- 1000 m, para uma edificação de até 55 m de altura; 

- 2000 m, para uma edificação de até 70m de altura; 

- 3000 m, para uma edificação de até 80 m de altura.” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p.21). 

 

Pode-se considerar, então, como vento de alta turbulência, buscando agora no gráfico 

da norma, visto na Figura 10: 
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Figura 10: Coeficiente de arrasto para ventos de alta turbulência 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988). 

 

Na Figura 11, está representado resumidamente o esquema da carga da força de arrasto 

nos pavimentos na direção X. 
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Figura 11: Carga de vento sobre os pavimentos na direção X 

Fonte: Autoria própria. 

Na figura 12 a seguir, está representado resumidamente o esquema da carga da força de 

arrasto nos pavimentos na direção Y. 
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Figura 12: Carga de vento sobre os pavimentos na direção Y 

Fonte: Autoria própria. 

Os valores de força de arrastos devem ser considerados aplicando em cada nível de 

pavimento da estrutura. Sendo assim, no segundo pavimento a força foi dividida em dois, 

aplicando na laje inferior e na laje superior, já no primeiro pavimento, a força foi aplicada 

completamente na laje superior. Segue, nas figuras 13 e 14, o esquema das forças de arrasto 

aplicadas nos pavimentos. 
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Figura 13: Carga de vento sobre as vigas do segundo e terceiro pavimento, direção Y 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 14: Carga de vento sobre as vigas do segundo e terceiro pavimento, direção X 

Fonte: Autoria própria. 

3.2 LAJE 

3.2.1 DEFINIÇÃO DA LAJE 

O tipo de laje a ser definida tem grande influência no desempenho da estrutura. A 

escolha deve levar em consideração diversos fatores, como: velocidade na obra, peso próprio 

da laje, vão livre a ser vencido, recursos da construtora, cronograma da obra, entre outros. 

No projeto atual, o tipo de laje escolhida foi a “Laje pré-moldada treliçada com isopor” 

(Laje treliçada EPS). As razões para escolha deste tipo de laje incluem: 

- Conjunto leve. Acarreta em uma estrutura mais leve e com menos carga nas vigas, 

permitindo a escolha de vigas mais leves e mais econômicas. 

- Capaz de suportar cargas elevadas, principalmente as lajes com armaduras adicionais. 

- Isolamento térmico e acústico. Como o segundo pavimento tem como finalidade um 

escritório para atendimento de psicólogo, o isolamento acústico do primeiro pavimento, que 

será comercial, é muito importante. 
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 - Conjunto estrutural capaz de suportar grandes vãos. No caso do projeto atual, vãos 

de até 4 metros. 

 

 

Figura 15: Laje treliçada EPS 

Fonte: ArcelorMittal (201). 

Dentro da categoria de laje treliçada EPS, ainda deve ser definida a laje específica, 

considerando a altura da laje, vão a ser suportado, peso próprio, armadura adicional, entre outras 

características.  

Consultando o “Manual Técnico de Lajes Treliçadas” da ArcellorMittal (2010) foi 

escolhida a laje apresentada na Tabela 8, com características importantes como: peso próprio 

igual a 1,75kN/m² e altura da laje de 20cm. Na tabela, percebem-se diferentes armaduras 

adicionais para diferentes vãos e cargas acidentais. Como o vão já foi definido por 4m, bem 

como as cargas acidentais nos itens anteriores, pode-se chegar à conclusão de que a laje atende 

às necessidades exigidas pelo projeto. 
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Tabela 8: Tabela de armaduras adicionais. 

 

Fonte: ArcelorMittal (2010). 

A Tabela 9 apresenta em maiores detalhes as características mencionadas sobre a laje. 

Vale ressaltar que o peso próprio será utilizado para os cálculos de carga da laje, influenciando 

diretamente nas definições dos perfis metálicos que são empregados neste trabalho. 

 

Tabela 9: Dados da Laje. 

Laje (treliça EPS)  

h(cm) 16 

peso próprio (KN/m²) 1,75 

vão(m) 4 

Altura da laje(cm) 20 

Altura da capa(cm) 4 

Fonte: Autoria própria. 
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3.2.2 CARGA DA LAJE 

São as cargas atuantes na laje, bem como o próprio peso da laje, que atuarão nas vigas 

da estrutura. A forma e valores das cargas irão influenciar na definição dos perfis metálicos 

utilizados na estrutura do atual projeto. 

As cargas atuantes na laje foram apresentadas nos subtítulos de “carga acidental” e carga 

permanente”. No atual projeto, a laje pode ser dividida em 3 áreas diferentes: Escritório, 

Corredor e Loja.  

Escritório é a parte do segundo pavimento em que será situado um escritório de 9 metros 

de comprimento por 4 metros de largura, que pode ser identificado pela área hachurada na 

Figura 5.  

 

Figura 5: Identificação área escritório 

Fonte: Autoria Própria. 

Corredor é a parte que fica além do escritório até o fim da estrutura, com medida de 4 

metros de comprimento e 1 metro de largura, que pode ser identificada pela área hachurada na 

Figura 4 a seguir. 
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Figura 4: Identificação área corredor. 

Fonte: Autoria própria. 

Loja é a parte do mezanino, localizada no primeiro pavimento, com 5 metros de 

comprimento e 4 metros de largura, que pode ser identificada pela área hachurada na Figura 6 

a seguir:  
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Figura 6: Identificação área mezanino 

Fonte: Autoria própria. 

Cada área apresentada tem um valor de carga diferente, principalmente pelo fato de ter 

valores de carga acidental diferentes, como podem ser vistos nas tabelas a seguir. 

Tabela 10: Cargas do escritório. 

Escritório KN/m² 

Carga Acidental 2 

Carga Permanente 1,3 

Carga Total 3,3 

PP Laje 1,75 

Carga Total+PP(Laje) 5,05 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 11: Cargas do corredor e mezanino 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As tabelas 10 e 11 reafirmam os valores das cargas já encontradas nos subcapítulos 

anteriores, com um adendo: a informação do peso próprio da laje, que consiste em 1,75kN/m². 

Definidas as cargas atuantes na laje, podemos prosseguir para encontrar as cargas atuantes nas 

vigas, para que se possa definir os perfis metálicos utilizados para as vigas da estrutura. 

3.3 VIGA  

Para o cálculo das cargas atuantes nas vigas utilizam-se os dados das cargas obtidos 

anteriormente. Como são 29 vigas, será utilizada a viga 4 como exemplo de aplicação do pré-

dimensionamento. 

A viga será composta por um perfil metálico, sujeita a carregamentos provenientes da 

carga da laje calculada anteriormente, a isto serão somadas as cargas situadas exatamente sobre 

a própria viga, como por exemplo a carga exercida por uma parede externa. 

 

3.3.1 MÉTODO 

Os cálculos são baseados em critérios de pré-dimensionamento: 

❖ Critério de Resistência: 𝑓𝑏 ≤ 𝐹𝑏 

𝑓𝑏 =
𝑀

𝑊 
 (7)  e 𝐹𝑏 = 0,6 × 𝐹𝑦 (8); 

Sendo “M” o momento em análise proveniente das cargas atuantes na viga, “W” o 

módulo de resistência à flexão, “Fb” a tensão admissível sem flambagem lateral e “Fy” a tensão 

de escoamento do aço. 

Corredor KN/m² 

Carga Acidental 3 

Carga Permanente 0,8 

Carga Total 3,8 

PP Laje 1,75 

Carga Total+PP(Laje) 5,55 

Loja (mezanino) KN/m² 

Carga Acidental 4 

Carga Permanente 1,3 

Carga Total 5,3 

PP Laje 1,75 

Carga Total+PP(Laje) 7,05 
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Rearrumando a fórmula: 𝑊𝑛𝑒𝑐 ≥
𝑀𝑚á𝑥

𝐹𝑏
 (9) 

“Wnec” será utilizada para a escolha do perfil metálico; é o módulo de resistência 

mínimo necessário para que a viga suporte a carga. Será utilizado no atual projeto, para critério 

de segurança, o “W” da viga com valor de pelo menos 20% maior que o “Wnec” calculado.   

 

❖ Critério de utilização (flecha limite): 𝑓𝑙𝑚á𝑥 ≤ 𝑓𝑙. 𝑙𝑖𝑚 

Para carga constante distribuída sobre a viga, a equação da flecha limite máxima é: 

𝑓𝑙𝑚á𝑥 =
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
  (10) 

 

 

 

Figura 16: Carga uniformemente distribuída 

Fonte: Engiobra [2013-2015]. 

 

Para carga pontual sobre a viga, a equação da flecha limite máxima é: 

𝑓𝑙𝑚á𝑥 =
𝑞𝑎𝑏

384𝐸𝐼𝐿
𝑥√((

𝐿2 − 𝑏2

3
)

3

)  (11) 

 

  

Figura 17: Carga Pontual. 

Fonte: Engiobra [2013-2015]. 
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Seguindo a Norma NBR 8800 (ASSOSIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2008) tabela C.1 do anexo C, a qual utilizamos o item “vigas de piso”, sendo L o 

comprimento da viga: 

𝑓𝑙. 𝑙𝑖𝑚𝑔+𝑞
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =

𝐿

350
  (12) 

 

 

Figura 18: Anexo C da Norma NBR 8800. 

Fonte: Associação Brasileira De Normas Técnicas, 2008. 

 

Sendo “flmáx” a flecha máxima da viga, “fl.lim” a flecha limite, “q” a carga distribuída 

sobre a viga, “L” o comprimento da viga, “E” o módulo de elasticidade, “I” o momento de 
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inércia, “a” a distância entre a borda da viga mais próxima a carga e a carga e “b” a distância 

entre a carga e a borda da viga mais afastada da carga. 

A partir dos valores de Wnec e flecha máxima calculados adota-se, dentre os perfis 

disponíveis no mercado, aquele que melhor atenda aos critérios. 

 

3.3.2 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA VIGA 

Foi escolhida a viga V4 para servir de exemplo de pré-dimensionamento da viga, pois 

é nesta viga em que ocorrem todos os tipos de ações de cargas que se devem levar em 

consideração para o dimensionamento. No atual projeto, os tipos de carga que atuam nas vigas 

são de carga uniformemente distribuída sobre a viga e de carga pontual. 

Primeiramente é escolhido o material da viga, pois para o cálculo de dimensionamento 

é necessário ter como dado o módulo de elasticidade e a tensão de escoamento do aço. Por ser 

o mais usual, foi usado o perfil com o aço ASTM A572 G50. “O aço ASTM A572 G50 é o 

principal aço de alta resistência e baixa liga, com um limite de escoamento mínimo de 345 

MPa.” (BELLEI, 2011, p.42.). Tendo definido o aço a ser utilizado para os perfis de viga e 

pilar, sabemos que seu módulo de elasticidade é E = 200.000MPa = 20.000kN/m² e sua tensão 

de escoamento é Fy = 345MPa = 34,5kN/cm², como analisado na tabela a seguir, retirada da 

Norma NBR 8800, Anexo A, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2008, p.109), Aço de baixa liga e alta resistência mecânica ASTM A572 perfil de Grau 50. 
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Figura 19: Anexo A da Norma NBR 8800 

Fonte: Associação Brasileira De Normas Técnicas (2008).  
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Figura 20- Vista da Viga V4 (exemplo de pré-dimensionamento) 

Fonte:  Autoria própria 

 

Tabela 12: Cálculo de pré-dimensionamento 

VIGA V4 

CP 0 

kN/m² 
CA 0 

PP (laje) 1,75 

Total 1,75 

Área/L 1,6 m 

PP (Viga) 0,5 

kN/m 

PP (alv.) 8,88 

q(ac) 0 

q(p) 13,055 

qT 13,055 

L 4 m 

L 400 cm 

qT 0,13055 kN/cm 

Fonte: Autoria própria 
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Na Tabela 12, vemos os dados necessários para os cálculos de pré-dimensionamento 

referentes à carga uniformemente distribuída. Sendo “CP” a carga permanente, “CA” a carga 

acidental, “PP(laje)” o peso próprio da laje, “Total” somatório de CA com CP, “Área/L” é a 

área de influência da viga, “PP(viga)” o peso linear da viga admitindo um peso maior para 

garantir segurança, “PP(alv.)” o peso linear da parede de alvenaria sobre a viga, “q(ac)” a carga 

acidental influente na viga, “q(p)” a carga permanente influente na viga, “qT” o somatório das 

cargas influentes na viga, “L” o comprimento da viga. 

Como a disposição da laje está no sentido paralelo à disposição da viga V4, a carga 

acidental não se dispõe sobre esta viga. A área de influência é calculada sendo metade do vão 

entre a viga V4 e V2, vezes o comprimento da viga que é posta a laje, sobre o tamanho da viga: 

Á𝑟𝑒𝑎

𝑙
=

5
2 𝑥(4 − 0,8)

5
= 1,6 𝑚  (13) 

Utilizando os critérios de pré-dimensionamento: 

❖ Critério de Resistência: 𝑓𝑏 ≤ 𝐹𝑏 

𝑓𝑏 =
𝑀

𝑊 
 (14)  e 𝐹𝑏 = 0,6 × 𝐹𝑦 (15); 

Rearrumando a fórmula: 𝑊𝑛𝑒𝑐 ≥
𝑀𝑚á𝑥

𝐹𝑏
 (16) 

Sendo o momento máximo: 𝑀𝑚á𝑥 =
𝑞𝑥𝐿2

8
 (17); 

 

Tabela 13: Momento máximo 

Mmáx kN.m kN.cm 

qxl²/8 24,36 2436 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 14: Módulo de resistência à flexão.  

Wnec.1 cm³ 

Mmáx/Fb 117,6811594 

Fb=0,6Fy 20,7 

Fy 
(kN/cm²) 34,5 

Fonte: Autoria própria 

 

 

❖ Critério de utilização (flecha limite): 𝑓𝑙𝑚á𝑥 ≤ 𝑓𝑙. 𝑙𝑖𝑚 

Para a carga constante distribuída sobre a viga, a equação da flecha limite máxima é: 
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𝑓𝑙𝑚á𝑥 =
𝐿

350
=  1,14 𝑐𝑚 (18) 

Após a análise da carga distribuída, é analisada a carga pontual que a viga V6 exerce 

sobre a viga V4. Abaixo podemos conferir a tabela com os dados necessários, sendo “q’” a 

carga pontual que a viga V6 exerce sobre a viga V4, “a” a distância entre a borda da viga mais 

próxima a carga e a carga e “b” a distância entre a carga e a borda da viga mais afastada da 

carga, “R(P8)” a carga referente à carga pontual que a viga V4 exerce sobre o pilar P8 e “R(P7)” 

a carga referente à carga pontual que a viga V4 exerce sobre o pilar P7. 

 

Tabela 15: Dados da carga pontual.  

VIGA V4  

q' 16,495 kN  

a 4,2 m  

b 0,8 m  

R(P8) (q'/2)xa/L 17,31975 kN 

R(P7) (q'/2)xb/L 3,299 kN 

Fonte: Autoria própria. 

 

𝑞′ =
𝑞𝑇(𝑉6)

2
+ 𝑅(𝑉6) (19); 

Sendo “qT(V6)” a carga total referente à carga uniformemente distribuída da viga V6 

e “R(V6)” a carga referente a carga pontual que a viga V6 exerce sobre o viga V4. 

𝑅(𝑃8) =
(

q′

2 )  a

L
  (20) 

𝑅(𝑃7) =
(

q′

2 )  b

L
  (21) 

Utilizando os critérios de pré-dimensionamento: 

❖ Critério de Resistência: 𝑓𝑏 ≤ 𝐹𝑏 

𝑓𝑏 =
𝑀

𝑊
  (22) e 𝐹𝑏 = 0,6 × 𝐹𝑦 (23); 

 

Rearrumando a fórmula: 𝑊𝑛𝑒𝑐 ≥
𝑀𝑚á𝑥

𝐹𝑏
 (24) 

 

Sendo o momento máximo: 𝑀𝑚á𝑥 =
𝑞𝑥𝐿2

8
 (25); 
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Tabela 16: Momento máximo da carga pontual. 

Mmáx kN.m kN.cm 

Pxaxb/l 13,8558 1386 

Wnec.2 cm³  

Mmáx/Fb 66,936  

Fb=0,6Fy 20,7  

Fy (kN/cm²) 34,5  

Fonte: Autoria própria 

 

Sendo “Wnec”, o módulo de resistência à flexão, dos dois tipos de carga, soma-se seus 

valores para encontrar o Wnec da viga: 

𝑊𝑛𝑒𝑐 = 𝑊𝑛𝑒𝑐. 1 + 𝑊𝑛𝑒𝑐. 2 = 184,6 𝑐𝑚3(26) 

Tendo o módulo de resistência à flexão, procura-se na tabela de bitolas de perfis 

estruturais da Gerdau (2017) os perfis que atendem à necessidade de ter ao menos o valor de 

“W” 120% maior que o valor de “Wnec.”, importante se atentar a procurar os perfis que tenham 

uma massa linear menor, pois assim diminui o custo da estrutura, tanto pelo fato do preço do 

aço ser de acordo com seu peso, quanto diminuindo o peso total da própria estrutura. 

 

Tabela 17: Tabela Adaptada de Bitolas. 

BITOLA 
      ESPESSURA       EIXO X-X 

Massa 
linear 

d bf tw tf h d' Área Ix wx rx  Zx  

mm x kg/m Kg / m mm mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm3 cm  cm3  

W 250 x 22,3 22,3 254 102 5,8 6,9 240 220 28,9 2939 231,4 10,1 267,7 

W 310 x 21,0 21,0 303 101 5,1 5,7 292 272 27,2 3776 249,2 11,8 291,9 

 

Fonte: Adaptada da Gerdau (2017). 

 

Após a análise do fato de que os dois perfis encontrados são suficientes pelo critério da 

resistência, pois “W” do perfil W250x22,3 é 231,4cm³, que é 25% maior que “Wnec” e “W” 
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do perfil W310x21,0 é 249,2cm³, que é 35% maior que “Wnec”, deve-se também analisar o 

critério de utilização.  

Para critério de utilização, calculam-se as flechas limites dos dois tipos de carga atuantes 

sobre a viga para depois somá-las. A soma das flechas limites não deve ultrapassar o valor da 

flecha máxima calculado anteriormente (que foi de 1,14cm). 

Para a carga uniformemente distribuída sobre a viga, utiliza-se a equação a seguir: 

𝑓𝑙𝑙𝑖𝑚1 =
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
 (27) 

  Para a carga pontual sobre a viga, utiliza-se a equação a seguir: 

𝑓𝑙𝑚á𝑥2 =
𝑞′𝑎𝑏

384𝐸𝐼𝐿
𝑥√((

𝐿2 − 𝑏2

3
)

3

)  (28) 

Os cálculos devem ser utilizados para os valores de momentos de inércia (I) de ambas 

as vigas que estão sendo dimensionadas, “I” do perfil W250x22,3 é 2939cm⁴ e “I” do perfil 

W310x21,0 é 3776cm³. Seguindo com o cálculo: 

 

Tabela 18: Conferência- critério de utilização perfil W 310 x 21,0 

W 310 x 21,0 

flim cm 

l/350 1,14 

OK 

fmáx cm 

Soma dos 

fmáx. 0,99 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 19: Conferência- critério de utilização perfil W 250 x 22,3 

W 250 x 22,3 

flim cm 

l/350 1,14 

NÃO 

fmáx cm 

Soma ds fmáx. 1,28 

Fonte: Autoria própria 
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Analisando os resultados, concluímos que o perfil W250x22,3 não atende aos requisitos 

necessários para ser utilizado na estrutura, porém o perfil W310x21,0 atende corretamente as 

necessidades. Logo, o perfil escolhido deve ser o W312x21,0. 

Este cálculo deve se repetir para todas as vigas da estrutura, para que possam ser 

escolhidas as vigas mais leves que atendem os requisitos mínimos para segurança da estrutura. 

Após o dimensionamento, foram estabelecidos todos os perfis da estrutura, como visto na tabela 

a seguir: 

Tabela 20: Resumo dos perfis adotados 

Vig
a 

Perfil 
selecionado 

Momento 
máx. 

(kN.m)  

Resistência à flexão (cm) Flecha limite 

Necessária Perfil 
Porcen
tagem Dimensionada 

Perf
il 

V1 W 200 x 15,0 18,8 90,6 130,5 69% 1,14 1,14 

V2 W 250 x 17,9 23,8 114,8 182,6 63% 1,14 1,14 

V3 W 150 x 13,0 0,2 0,9 85,8 1% 0,23 0,01 

V4 W 310 x 21,0 38,2 184,6 249,2 74% 1,14 1,28 

V5 W 310 x 32,7 64,6 311,9 419,8 74% 1,43 1,22 

V6 W 310 x 21,0 41,4 200,1 249,2 80% 1,43 0,81 

V7 W 250 x 22,3 33,9 163,9 231,4 71% 1,43 1,16 

V8 W 200 x 15,0 18,8 90,6 130,5 69% 1,14 1,14 

V9 W 200 x 15,0 1,7 8,2 130,5 6% 0,34 0,01 

V10 W 200 x 15,0 9,8 47,1 130,5 36% 1,14 0,59 

V11 W 200 x 15,0 18,8 90,6 130,5 69% 1,14 1,14 

V12 W 200 x 15,0 1,7 8,2 130,5 6% 0,34 0,01 

V13 W 310 x 32,7 60,9 294,1 419,8 70% 1,43 1,15 

V14 W 310 x 32,7 60,9 294,1 419,8 70% 1,43 1,15 

V15 W 250 x 22,3 29,3 141,6 231,4 61% 1,43 1,24 

V16 W 310 x 38,7 82,3 397,6 553,6 72% 1,43 1,19 

V17 W 310 x 38,7 82,3 397,6 553,6 72% 1,43 1,19 

V18 W 250 x 22,3 29,3 141,6 231,4 61% 1,43 1,24 

V19 W 200 x 15,0 18,8 90,6 130,5 69% 1,14 1,14 

V20 W 200 x 15,0 1,7 8,2 130,5 6% 0,34 0,01 

V21 W 200 x 15,0 9,8 47,1 130,5 36% 1,14 0,59 

V22 W 200 x 15,0 18,8 90,6 130,5 69% 1,14 1,14 

V23 W 200 x 15,0 1,7 8,2 130,5 6% 0,34 0,01 

V24 W 310 x 32,7 60,9 294,1 419,8 70% 1,43 1,15 

V25 W 310 x 32,7 60,9 294,1 419,8 70% 1,43 1,15 

V26 W 250 x 22,3 29,3 141,6 231,4 61% 1,43 1,24 

V27 W 310 x 38,7 82,3 397,6 553,6 72% 1,43 1,19 

V28 W 310 x 38,7 82,3 397,6 553,6 72% 1,43 1,19 

V29 W 250 x 22,3 29,3 141,6 231,4 61% 1,43 1,24 

Fonte: Autoria própria 
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3.4 PILAR 

Primeiramente, utilizam-se as cargas encontradas em cada viga para que se encontre as 

reações destas nos pilares. Cada viga tem sua carga, distribuída e/ou pontual. Essa carga, por 

sua vez, é distribuída para os pilares, os quais devem suportá-las. 

As cargas uniformemente distribuídas devem ser calculadas da seguinte forma: 

𝑅1 =
𝑞𝑇𝑥𝐿

2
 (29) 

Sendo “R1” a parte da carga que influi da viga no pilar, “qT” a carga total 

uniformemente distribuída na viga, “L” o tamanho da viga, divide-se “qT” vezes “L” por 2, 

pois a carga se distribui igualmente para cada lado da viga. 

As cargas pontuais obedecem à equação anteriormente mostrada no dimensionamento 

das vigas, utilizando o exemplo da viga V4: 

𝑅(𝑃8) =
(

q′

2
)  a

L
 (30) 

𝑅(𝑃7) =
(

q′

2
)  b

L
 (31) 

Uma vez calculadas as reações de carga, se apresentam os dois tipos de carregamento. 

Estes devem ser somados para que se tenha o valor total da carga da viga que influi no pilar. 

Fazendo os cálculos para todos os pilares, chegamos na seguinte tabela 21: 
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Tabela 21: Tabela de Carga das Vigas sobre os Pilares 

PILAR VIGAS INFLUENTES 
SOMA = 
Rt (kN) 

P1 
V1 V8 V13 V19 V24 SOMA     

134,920 
18,76 18,76 48,7 18,76 48,7       

P2 
V1 V8 V14 V9 V19 V17 V20 V25 

208,008 
18,76 18,76 48,7 5,628 18,76 48,7 18,76 48,7 

P3 
V9 V15             

29,078 
5,628 23,45             

P4 
V5 V2 v13 V10 V16 V21 V24 V27 

313,335 
51,65 13,085 48,7 9,75 65,85 9,75 48,7 65,85 

P5 
V2 V7 V10 V14 V17 V21 V25 V28 

285,339 
27,25875 26,63 9,75 48,7 48,7 9,75 48,7 65,85 

P6 
V15 V18 V26 V29         

93,800 
23,45 23,45 23,45 23,45         

P7 
V4 V5 V11 V16 V22 V27     

214,229 
27,659 51,65 18,76 48,7 18,76 48,7     

P8 
V4 V7 V11 V12 V17 V22 V23 V28 

231,816 
41,67975 26,81 18,76 5,628 48,7 18,76 5,628 65,85 

P6 
V12 V18 V23 V29 V15 V19     

100,366 
5,628 23,45 5,628 23,45 23,45 18,76     

Fonte: Autoria própria 

 

Para dimensionamento utiliza-se a Tabela TCPA , onde estão listados os valores das 

resistências de cálculo à compressão axial dos PERFIS GERDAU AÇOMINAS, tipo H, em 

que há a comparação entre o Pé direito estrutural (KL) da peça e a carga máxima que o perfil 

suporta em toneladas força (tf), para converter em kN basta multiplicar o valor pela aceleração 

da gravidade (g=9,8m/s²). A partir do Pé Direito estrutural e da carga atuante adota-se um perfil. 
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Tabela 22: Tabela TCPA 

KL 
(cm) 

W/HP 250 W/HP 200 W 150 

89 85 80 73 62 53 46 36 37 30 22 

300 197 185 176 160 135 107 93 64 64 51 37 

600 131 118 117 106 85 49 45 22 21 16 11 

PROPRIEDADES 

A  
(cm²) 

113,9 108,5 101,9 92,7 79,6 68,1 58,6 45,7 47,8 38,5 29 

Ix 

(cm⁴) 
14237 12280 12550 11257 8728 4977 4543 3437 2244 1739 1229 

rx 
(cm) 

11,18 10,64 11,10 11,02 10,47 8,55 8,80 8,67 6,85 6,72 6,51 

Iy 
(cm⁴) 

4841 4225 4313 3880 2995 1607 416 265 801 437 294 

ry 
(cm) 

6,52 6,24 6,51 6,47 6,13 4,96 5,12 4,09 3,84 3,80 3,65 

rx/ry 1,71 1,71 2,01 1,70 2,44 2,44 1,75 1,75 1,76 1,75 1,75 

Fonte: Adaptação da Tabela TCPA da Gerdau (2012). 

 

Sabendo que o Pé direito estrutural tem como média 300cm, utilizando o pilar que 

utiliza a maior carga de compressão, P4 sofre uma carga de 313,335kN, conclui-se que todos 

os perfis apresentados estariam de acordo com o dimensionamento. Porém, há outros critérios 

a serem atendidos. 

A área necessária que o perfil deve ter (“Apnec”) é calculada utilizando a carga total 

sobre o pilar “Rt” e sua tensão de escoamento é Fy = 345MPa = 34,5kN/cm² do aço ASTM 

A572 G50: 

𝐴𝑝𝑛𝑒𝑐 =
𝑅𝑡

0,5 ∗ 𝐹𝑦
 (32) 

𝐴𝑝𝑛𝑒𝑐(𝑃4) =
313

0,5 ∗ 34,5
= 18,16𝑐𝑚2(33) 

Ainda com todas as vigas atendendo a necessidade, há outro critério a ser avaliado, 

que seria o raio mínimo de giração “r”, dada pela seguinte equação utilizando o pé direito 

estrutural (KL): 

𝑟 =
𝐾𝐿

50
=

300

50
= 6𝑐𝑚 (34) 
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Sendo assim, o r mínimo mais próximo e acima deste valor encontrado na tabela é o 

ry do perfil HP200x62 tendo ry=6,13cm. 

Assim ficou definido o perfil HP250x62 como o escolhido para os pilares. Como o 

fator de definição para escolha dos pilares foi a altura do pé direito estrutural, que é o mesmo 

para todos os pilares, não há perfis diferentes para pilares diferentes. 

3.5 PLACAS DE BASE 

A placa de base é executada na base do pilar e sua função é distribuir as tensões para 

a estrutura que se encontra abaixo. 

Utilizar-se-á para dimensionamento da placa de base o aço ASTM A36, conforme 

tabela 23. 

 Segue na tabela abaixo as características do perfil escolhido para os pilares, os dados 

necessários para dimensionamento da placa de base: 

 

Tabela 23: Características Bitola HP 250x62,0 (H) 

BITOLA 
      ESPESSURA       

Massa 
linear 

d bf tw tf h d' Área 

mm x kg/m Kg / m mm mm mm mm mm mm cm2 

HP 250 x 62,0 (H) 62,0 246 256 10,5 10,7 225 201 79,6 

Fonte: Adaptada da Gerdau (2017). 

 

Segue abaixo a análise utilizada para pré-dimensionamento da placa de base: 

❖ Realiza-se a substituição do perfil metálico H em um perfil retangular: 

Perfil retangular equivalente: Base 𝑏 = 0,8 × 𝑏𝑓; Largura 𝑎 = 0,95 × 𝑑 

sendo bf e d, respectivamente, a base e a altura útil do perfil H. 

❖ A placa de base se estende em valores m e n além da base retangular equivalente, 

sendo as dimensões da placa: 

𝐴 𝑥 𝐵; 𝐴 = 𝑎 + 2 × 𝑚 (35)  e 𝐵 = 𝑏 + 2 × 𝑛 (36) 

O ideal é os valores de m e n serem iguais, logo: 

𝑚 = 𝑛 ∴ 
𝐴−𝑎

2
=

𝐵−𝑏

2
 (37) 

𝐴 = √𝐴𝑏 +
𝑎−𝑏

2
 (38) e 𝐵 = √𝐴𝑏 −

𝑎−𝑏

2
 (39) 

sendo Ab a área mínima que a placa pode ter: 𝐴𝑏 =
𝑅𝑡

𝐹𝑐
; 𝐹𝑐 = 0,5 × 𝑓𝑐𝑘; 
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onde Rt é o carregamento axial total da coluna, calculado anteriormente e fck é a tensão 

de escoamento do concreto de valor 250MPa = 25kN/cm². 

Utilizando o método acima para o perfil HP 250x62,0 temos: 

 

Tabela 24: Dimensão do Perfil Retangular 

a 0,95d 233,7 mm 

b 0,8bf 204,8 mm 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 25: Cálculo dos parâmetros da placa de base. 

Ach Rt/Fc 314 cm² 

Fc fck/2 1   

fck 2 kN/cm² 

A ((Ach)^(1/2)+(a-b)/20 19,17 cm 

B A-(a-b)/10 16,28 cm 

Fonte: Autoria própria 

 

Como observado, os valores de A e B, que são as dimensões da chapa, foram achados 

menores que as dimensões da próprio perfil, inviabilizando tais cálculos. Devemos então 

utilizar dimensões mínimas para dimensionar a placa de base.  

Como dimensão mínima, a placa deve ter 15mm pelo menos de espaço vazio para 

possibilitar a soldagem do perfil com a placa, ou seja, 𝐵 = 𝑏𝑓 + 2𝑥15. Sendo assim, refazendo 

cálculos anteriores, encontramos: 

 

Tabela 26: Dimensões de placa de base 

B bf+2x15 286 mm 

A B+(a-b) 314,9 mm 

m (A-a)/2 40,6 mm 

n (B-b)/2 40,6 mm 

Fonte: Autoria própria 

❖ A espessura da placa é obtida da seguinte forma: 

𝑡𝐶𝐻 = √
6 × 𝑀𝑚á𝑥

0,6 × 𝐹𝑦
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sendo Mmáx o maior dentre os valores: 𝑀 =
𝑝𝑚²

2
 e 𝑀 =

𝑝𝑛²

2
, sendo m = n os valores 

são os mesmos.  

onde o carregamento p é dado por: 𝑝 =
𝑅𝑡

𝐴×𝐵
. 

 

Tabela 27: Definição da espessura da chapa. 

Mmax 12,36 kNcm/cm 

Fb 15 kN/cm² 

Fy 25 kN/cm² 

tch 2,22 cm 

ADOTAR 25 mm 

Fonte: Autoria própria. 

 

Chegou-se, então, à conclusão de uma chapa de aço ASTM A36 dimensionada por 

315x286x25mm. 

 

 

Figura 21: Bitola Perfil H e Placa de base 

Fonte: Autoria própria. 
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3.6 CONTRAVENTAMENTO 

De forma a garantir a estabilidade das estruturas metálicas e minimizar deformações 

laterais causadas por cargas de vento, foram desenvolvidos diversos tipos de contraventamento, 

sendo o contraventamento em “X” o mais comum. Este modelo utiliza barras inclinadas nas 

duas direções dimensionadas para resistir apenas a esforços de tração. 

Neste projeto, toda a estrutura de contraventamento foi dimensionada a partir da NBR 

6123: 1988 – Forças devidas ao vento em edificações (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1988). As cargas atuantes já foram encontradas no capítulo 3.1.3 

CARGAS DE VENTO do presente trabalho. 

Como a carga de vento é transferida para o contraventamento através das vigas, nos 

locais onde não encontramos vigas não há transferência de carga de vento para o 

contraventamento, como por exemplo, na área hachurada na Figura 22. Isto implica que a carga 

de vento só irá ocorrer na laje do 2° pavimento e na cobertura. Como consequência, na fachada 

frontal não haverá a necessidade do contraventamento abaixo da viga V1, deixando o espaço 

para a vitrine da fachada da loja. 

 

Figura 22: 1º pavimento, vista do mezanino 

Fonte: Autoria própria. 
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As reações de apoio resultantes são as cargas pontuais aplicadas em cada 

contraventamento. Como as barras são dimensionadas apenas para resistir à tração, o modelo a 

ser estudado e suas reações seriam os seguintes: 

 

Figura 23: Carga de vento atuando na fachada lateral 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 24: Carga de vento atuando na fachada principal 

Fonte: Autoria própria. 

Com os valores de tração nas barras (Nt) definidos, podemos calcular a área de aço 

necessária para resistir tais solicitações: 

❖ A = Ntmáx / Ft (cm); (40) 

❖ Ft = 0,6 Fy (41) 

Assumindo a esbeltez da peça menor ou igual a 300 e calculando o seu comprimento de 

flambagem (𝐿𝑐𝑣 = √(𝑃𝐷2 + 𝑣ã𝑜2) ), definimos o raio de giração mínimo: 

❖ rmín = Lcv / 300 (cm). 
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Tabela 28: Dimensionamento do perfil de contraventamento no Eixo Y. 

EIXO Y 

PD 6   

L 4   

A 24   

Vão 5   

H 10,07   

Lcv (PD²+vão²)^(1/2) 7,81 

Nt Hxvão/Lcv 6,45 

rmin 100xLcv/300 2,60 

Anec Nt/Fb 0,43 

Fb 0,6Fy 15 

Fy 25   

  CANTONEIRA   

PERFIL L 152 x 9,5   

rmin 3   

Área 28,12   

Fonte: Autoria própria. 

 

Sendo “PD” pé direito, “L” tamanho da fachada que está recebendo a ação do vento, 

“Ainf” a área de influência da carga de vento, “vão” é o tamanho da viga à qual o 

contraventamento está ligado, “H” é a força do vento nas vigas, Lcv é o comprimento da 

cantoneira usada no contraventamento, “rmin” é o raio de giração mínimo, “Anec” é a área 

necessária da cantoneira adotada. Tendo os dados necessários e consultando a tabela de 

cantoneira perfil em L de abas iguais, encontra-se o perfil L 152x9,5 para o vento na direção Y, 

com o vento atuando na fachada principal. 

As tabelas a seguir refletem os dados calculados para o vento atuando na fachada lateral, 

onde a fachada é maior: 
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Tabela 29: Dimensionamento do perfil de contraventamento no Eixo X. 

EIXO X 

PD 3   

L 10   

A 30   

Vão 4   

H 42,00   

Lcv (PD²+vão²)^(1/2) 5,00 

Nt Hxvão/Lcv 33,60 

rmin 100xLcv/300 1,67 

Anec Nt/Fb 2,24 

Fb 0,6Fy 15 

Fy 25   

  CANTONEIRA   

PERFIL L 102 x 6,4   

rmin 2   

Área 12,51   

Fonte: Autoria própria. 

 

Tendo os dados necessários e consultando a tabela de cantoneira perfil em L de abas 

iguais, encontra-se o perfil L 102x6,4 para o vento na direção X, com o vento atuando na 

fachada lateral. 
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4 CONCLUSÃO 

Durante a concepção deste projeto, os conhecimentos adquiridos no curso de graduação 

em Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense foram colocados em prática, 

bem como os conhecimentos das Normas utilizadas, sendo NBR 6120, NBR 6123 e NBR 8800 

as mais utilizadas no projeto, além da possibilidade de utilizar softwares como AutoCAD e 

FTool, aumentando o conhecimento de ferramentas auxiliares no exercício da engenharia. 

Ademais, foi possível colocar em prática uma parcela adquirida sobre o conhecimento 

arquitetônico necessário, principalmente porque o início do projeto conta justamente com uma 

definição arquitetônica e a partir disto se pode definir os locais necessários para vigas e pilares, 

adaptando essas disposições para o melhor aproveitamento da estrutura. 

Foi possível, durante a concepção do presente projeto, perceber que nem sempre as 

definições das peças feitas a priori são as que prevalecem. Em diversos momentos foi 

necessário redefinir as posições de vigas e pilares para que se pudesse ter um melhor 

aproveitamento da estrutura. 

Para o dimensionamento das peças, foi utilizado o método das tensões admissíveis. 

No presente projeto, para a escolha dos perfis, foi levado em consideração a leveza do 

perfil como prioridade, visto que o preço do aço é baseado em sua massa, o que acarretou no 

aumento do custo x benefício do projeto. É sabido que existem outros fatores a serem 

considerados para a otimização de custo da obra, como montagem, armazenamento, entre 

outros, porém, o projeto atual não se aprofundou em tais quesitos, optando por manter o foco 

no objetivo principal do trabalho: os cálculos para dimensionamento e utilização das Normas 

estudadas, para que se pudesse criar um projeto útil, real e viável. 
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