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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de um edifício de dois pavimentos em 

estrutura metálica, com a finalidade de propor sua construção em terreno localizado no Centro 

Cultural Boa Viagem. A princípio, um breve apanhado histórico, apresentando as vantagens e 

desvantagens das construções em aço será apresentado. Além disso, de forma geral, os tipos e 

diversas utilizações das estruturas metálicas serão descritos. O projeto tem sua concepção 

baseada na Norma ABNT NBR 8800:2008 que trata projetos de estruturas em aço e de 

estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Outra Norma que norteia o projeto é a ABNT 

NBR 6120 que aborda as cargas para o cálculo de estruturas e edificações. A Norma ABNT 

NBR 6123 também é utilizada, pois trata das forças devido ao vento em edificações. O uso 

dessas Normas 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. Para validar o projeto, os cálculos que garantem a estabilidade da 

estrutura serão apresentados. 

 

Palavras-Chave: Projeto estrutural; Estrutura metálica; Galpão; Aplicações em aço; ABNT 

NBR 8800 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to present a project of a small building in metallic structure, with 

the purpose of proposing its construction in a land located in the Boa Viagem Cultural Center. 

At first, a brief historical overview, presenting the advantages and disadvantages of steel 

constructions will be presented. In addition, in general, the types and various uses of the metal 

structures will be described. The project has its design based on the ABNT NBR 8800: 2008 

standard that deals with steel structures and mixed steel and concrete structures. Another norm 

that guides the project is the ABNT NBR 6120 that addresses the loads for the calculation of 

structures and buildings. The ABNT NBR 6123 standard is also used because it addresses the 

forces due to the wind in buildings. The use of these standards becomes important, since the 

action of combined loads must be evaluated for the design of the structure and choice of profiles 

according to the axial loads and bending moments acting. To validate the design, calculations 

that guarantee structural stability will be presented. 

 

Key-Words: Structural design; Steel structure; Shed; Steel applications; ABNT NBR 8800 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução tecnológica da siderurgia no Brasil, cada vez mais as estruturas 

metálicas estão sendo utilizadas na construção de edificações industriais e residenciais. A 

facilidade de construção e canteiros de obras mais organizados permitem construções com 

menor desperdício de materiais e mais ágeis. Entre diversas vantagens, uma que se destaca é a 

compatibilidade com outros elementos construtivos como alvenarias, lajes e painéis (Bellei et 

al., 2008). 

Para que um projeto de edifício em estrutura metálica tenha validade e aplicabilidade, 

é necessário saber quais são os materiais mais indicados para utilização, os tipos de pórticos, 

contraventamentos, elementos de ligação e tipos de perfis que apresentam melhor 

comportamento na estrutura idealizada, sem esquecer de levar em conta a relação custo x 

benefício e as análises estruturais do projeto. Este deve ser baseado, principalmente, na Norma 

das Associações Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) NBR 8800:2008, que orienta e 

Normatiza os projetos de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. 

Todo esse conhecimento deve ser empregado na análise de estabilidade da estrutura. 

Este trabalho aborda o projeto de um edifício em estrutura metálica com elementos 

estruturais básicos como vigas, pilares, contraventamentos e lajes. Para garantir a estabilidade 

e segurança da estrutura em toda sua vida útil, o dimensionamento segue a Norma ABNT NBR 

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

de edifícios. No cálculo da estrutura foi estabelecido que a mesma deve atender ao Estado 

Limite último (ELU), nesse limite a estrutura não pode mais ser utilizada, pois a sua capacidade 

de resistência esgota-se e há risco à segurança. Além disso, deve-se levar em consideração o 

Estado Limite de Serviço (ELS), esse critério está relacionado ao conforto dos usuários, 

durabilidade da estrutura, aparência e boa utilização de um modo geral. 
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Nesse projeto, foi considerado que os esforços internos são determinados de acordo 

com a análise linear, também conhecida como teoria de primeira ordem. Essa teoria, segundo a 

ABNT NBR 8800:2008 baseia-se na geometria indeformada da estrutura, ou melhor dizendo, 

os esforços internos não são afetados pelos deslocamentos da estrutura. 

Na continuidade do presente trabalho, o projeto será apresentado, assim como os 

materiais utilizados, carregamentos considerados, além do dimensionamento da estrutura 

metálica. No desenvolvimento estrutural foram utilizados os softwares Autodesk Robot 

Structural Analisys, Autodesk Revit, Autodesk Autocad e Ftool. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Elaborar um projeto realista, utilizando os métodos de análise estrutural que foram 

apresentados durante a graduação em Engenharia Mecânica, abordando as variáveis do 

processo de análise, como materiais, perfis, cargas, entre outras. Além disso, baseado na Norma 

ABNT NBR 8800:2008, demonstrar os cálculos e procedimentos realizados. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Um fator motivante, é a possibilidade de aprofundar-se nas informações contidas nas 

Normas brasileiras que regem a engenharia no país. Afinal, o bom uso e o correto cumprimento 

das Normas visam garantir a segurança e confiabilidade dos diversos projetos de engenharia, 

entre eles os relacionados com a construção de galpões e edifícios, tema central deste trabalho. 
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2  HISTÓRICO 

 

Nesse capítulo será feito um apanhado histórico desde o início da construção em aço, 

passando pelo seu desenvolvimento, até sua utilização nos dias atuais, abordando novas 

tecnologias e materiais mais utilizados no Brasil. 

 

2.1 ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

2.1.1  Início da Engenharia de Estruturas 

 

O ferro fundido foi o primeiro material siderúrgico a ser empregado em construções, 

pontes como a de Coalbrookdale no Reino Unido foi construída em 1779 (Figura 1), utilizando-

se de ferro fundido (American Society of Civil Engineer, 2018). 

 

Figura 1 - Ponte de Coalbrookdale 

Fonte: Coisas da Arquitetura (2013) 
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O ferro forjado surgiu para substituir como uma melhor opção, encontram-se pontes 

datadas da década de 1820, como a Ponte Suspensa de Menai no País de Gales, concluída em 

1826 (Figura 2). Várias obras utilizando-se deste material ainda se encontram em bons estados 

até hoje, devido à boa resistência à corrosão (Encyclopaedia Britannica, 2018). 

 

 

Figura 2 - Ponte Suspensa Menai 

Fonte: Mega engenharia (2012) 

 

O início do uso do aço em construções foi a partir das décadas de 1860/70, substituindo 

o ferro fundido. O aço já era conhecido muito antes desse período, porém não estava disponível 

a preços competitivos, por falta de um processo industrial de fabricação. Após a invenção do 

forno que permitiu a produção de aço em larga escala, pelo inglês Henry Bessemer em 1855, e 

em 1864 quando os irmãos Martin desenvolveram um tipo de forno com maior capacidade, o 

aço substituiu rapidamente o ferro fundido e o forjado nas construções (Nascimento, 2011). 

 

2.1.2  Engenharia de Estruturas no Brasil 

 

O início da utilização de estruturas metálicas no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro, 

quando a corte real foi instalada na cidade e com isso um crescente povoamento no seu entorno. 

Consequentemente, surgiram técnicas de fabricação e utilização de ferro fundido para o 

desenvolvimento portuário e expansão ferroviária pelo território. 



15 

 

Como exemplo de projeto relacionado com a utilização de ferro fundido durante o 

império, temos a Estrada de Ferro Dom Pedro II, idealizada para integrar a corte, localizada no 

Rio de Janeiro, com o restante do território brasileiro. Sua obra foi iniciada em 1855. Outro 

exemplo é a Fundição Ipanema, siderúrgica que operou entre 1810 e 1926 na região de 

Sorocaba. Sua produção era destinada para o maquinário de engenhos de cana de açúcar, 

fazendas cafeeiras, gradis, escadas, luminárias, etc (Wikipedia, 2018a, 2018b). 

Um dos exemplos de construção em estrutura metálica mais antigas no Brasil, é a 

Estação da Luz, em São Paulo, em 1901. Como o Brasil só passou a desenvolver sua indústria 

siderúrgica na década de 1920 com a criação da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, todo a 

estrutura metálica utilizada na Estação da Luz foi trazida da Inglaterra  

Em 1945 ocorreu a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, em Volta 

Redonda, RJ. Aumentando significativamente a capacidade da indústria siderúrgica brasileira, 

chegando a alcançar 1,3 milhões de tonelada/ano em 1963. Atualmente a CSN tem a capacidade 

de produção de 5,6 milhões de toneladas por ano, segundo o Instituto Aço Brasil.  

 

2.1.3 Vantagens e Desvantagens das Estruturas em Aço 

 

Dentre tantas vantagens em se utilizar estruturas metálicas em construções, pode-se 

destacar a agilidade na montagem e a facilidade de transporte. Além dessas vantagens 

diretamente ligadas ao tempo de construção, consequentemente ao lucro, o aço apresenta 

vantagens estruturais, como alta resistência, boas propriedades mecânicas e baixo peso próprio 

(Civilização Engenharia, 2016). 

A estrutura em aço apresenta outras grandes vantagens, como a flexibilidade de projeto 

e facilidade de montagem e desmontagem, podendo apresentar várias formas dependendo de 

como for montada, mostrando-se uma opção também para soluções especiais em estruturas de 

difícil montagem. Além da possibilidade de reciclagem do material (Civilização Engenharia, 

2016). 

Uma grande desvantagem do aço é a sua suscetibilidade aos desgastes naturais, como 

por exemplo a corrosão, que compromete a sua estrutura. Porém, reconhecendo a necessidade 

da prevenção destes, alguns métodos foram desenvolvidos para evitar esse problema. Assim, 



16 

 

ao serem aplicados, a confiabilidade do projeto aumenta substancialmente (Civilização 

Engenharia, 2016).  

Contudo, é importante destacar que estes métodos devem ser cuidadosamente 

analisados, principalmente do ponto de vista econômico, uma vez que existem medidas 

custosas, como por exemplo a substituição do aço por ligas de níquel, titânio ou outras ligas 

resistentes a corrosão. Como forma de reduzir esses custos, pode-se destacar os métodos de 

pintura e jateamento de abrasivos secos (Civilização Engenharia, 2016). 

O aço é um metal com pouca resistência à altas temperaturas, o que o torna um material 

que pode se tornar um risco em caso de um eventual incêndio. Isto porque, com a alta 

temperatura do fogo, ele pode se deformar e acabar por comprometer toda a estrutura, além 

disso, ajuda na propagação do calor. Por isso, é essencial que hajam medidas preventivas para 

tais casos (Civilização Engenharia, 2016). 

 

2.2 PERFIS METÁLICOS 

Existem diversos tipos de perfis a serem utilizados na indústria, sendo os mais usados: 

chapas, chapas dobradas, barras, perfis laminados e perfis soldados. Fatores como geometria, 

ambiente e atmosfera do local da construção e esforços solicitantes, devem ser analisados para 

uma ideal escolha de material. 

Os aços utilizados no Brasil seguem em geral Normas como a SAE (Society of 

Automotive Engineers – EUA), ASTM (American Society for Testing and Materials) e DIN 

(Deutsches Institut für Normung - Alemã), como também podem ser fornecidos sob 

denominação do próprio fabricante. 

A seguir, apresenta-se os aços mais utilizados em projetos de estruturas metálicas 

(Tabela 1): 
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Tabela 1 - Aços mais utilizados em projetos de estruturas metálicas 

 
Fonte: Bellei (2011). 

 

 

2.2.1 Perfis Laminados 

 

Os perfis laminados são produzidos por laminadores nas grandes siderúrgicas. Podem 

ser encontrados em diferentes tipos de seções, cada uma destinada para aplicações específicas. 

A Figura (3) a seguir demonstra alguns tipos de perfis muito utilizados nas construções em aço. 

 

 

Figura 3 - Alguns tipos de perfis laminados 

Fonte: Pfeil (2009). 
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A nomenclatura dos perfis é dada de acordo com o seu tipo, suas dimensões em mm e 

massas em kg/m. Por exemplo, um perfil W 310 x 38,7, trata-se de um perfil I de abas largas e 

possui altura 310 mm e massa 38,7 kg/m. 

 

2.2.2 Perfis Soldados 

 

Os perfis soldados são formados pela união de perfil laminado simples ou de chapas. 

Essa união é feita por processos automatizados de solda, e em escala industrial acarreta em 

ganho de produtividade. 

Estes perfis foram padronizados pela Norma NBR 5884:1980 em três tipos: Perfil CS 

(Colunas Soldadas), Perfil VS (Vigas Soldadas) e Perfil CVS (Colunas e Vigas Soldadas). 

O uso de perfis soldados é se justifica em vigas quando precisa-se vencer grandes vãos, 

pois os perfis laminados não são encontrados com alturas superiores à 610mm. Além disso, no 

caso de pilares, quando se deseja momentos de inércia elevados nas direções x e y. 

Na Figura 4 a seguir temos exemplos de perfis soldados: 

 

 

Figura 4 - Alguns tipos de perfis soldados 

Fonte: Pfeil (2009). 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo será apresentado o método adotado para o desenvolvimento do projeto, 

assim como suas premissas de cálculos e recomendações da Norma NBR 8800:2008. Além 

disso, serão apresentados os tipos de ações e carregamentos que incidem sobre a estrutura, as 

combinações de ações e os detalhes da Norma, que devem ser seguidos. 

 

3.1 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES 

Esse método é baseado nos critérios dos fatores de carga e de resistência, LRFD “Load 

& Resistance Factor Design”. Tal processo é baseado em adaptações de métodos 

probabilísticos. Seu uso é cada vez maior em Normas de todo o mundo, inclusive é o método 

adotado pela NBR 8800:2008. Segunda essa Norma, a segurança estrutural é verificada pela 

seguinte expressão: 

 

𝑅𝑑 ≥ 𝑆𝑑                                                                                                                        (1) 

      

Sendo: 

𝑅𝑑 =
𝑅𝑢

𝛾𝑚
: Valor resistente de cálculo, conforme o tipo de situação. Obtém-se tal valor 

dividindo-o pelo respectivo coeficiente de ponderação que leva em consideração as incertezas 

das resistências (fator de resistência). 

𝑆𝑑 = 𝛾𝑓𝑆: Valor solicitação de cálculo dos esforços atuantes, com base nas combinações 

últimas das ações, sendo obtido através da multiplicação pelo respectivo coeficiente de 

ponderação, que leva em conta as incertezas das solicitações (fatores de carga). 

Assim, obtém-se a expressão geral da segurança estrutural para uma solicitação isolada: 
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𝑅𝑢

𝛾𝑚
≥ 𝛾𝑓𝑆                                                                                                                      (2) 

      

Como podem ocorrer situações em ações diversas atuam simultaneamente em 

determinada estrutura. Deve-se levar em consideração a probabilidade desse fato ocorrer 

durante um período estabelecido, levando-nos a seguinte expressão geral para uma combinação 

de ações: 

 

𝑅𝑢

𝛾𝑚
≥ ∑ 𝛾𝑓𝑖

𝑚
𝑖=1 . 𝑆𝑖                                                                                                          (3) 

 

 

O índice “i” existe pois, cada tipo de solicitação 𝑆𝑖, carga permanente, carga variável, 

carga de vento possui um nível de incerteza. 

 

3.1.1 Combinações de ações 

 

Como forma de avaliar as situações mais críticas para a estrutura, deve-se levar em 

considerações alguns tipos de combinações de ações. Pode-se classificar essas combinações da 

seguinte forma: 

• Combinações últimas Normais: decorrentes da previsão de uso da edificação: 

 

𝑆𝑑 = ∑ (𝛾𝑓𝑖. 𝐹𝐺𝑖)𝑚
𝑖=1 + 𝛾𝑞1. 𝐹𝑄1 + ∑ (𝛾𝑞𝑗. Ψ0𝑗 . 𝐹𝑄𝑗)𝑛

𝑗=2                                     (4) 

 

• Combinações últimas especiais: decorrentes de ações variáveis de natureza ou 

intensidade especial: 

 

𝑆𝑑 = ∑ (𝛾𝑔𝑖. 𝐹𝐺𝑖)𝑚
𝑖=1 + 𝛾𝑞1. 𝐹𝑄1 + ∑ (𝛾𝑞𝑗. Ψ0𝑗,𝑒𝑓. 𝐹𝑄𝑗,𝑘)𝑛

𝑗=2                               (5) 

     

• Combinações últimas de construção: decorrentes de estados limites últimos já 

na fase de construção: 

 

𝑆𝑑 = ∑ (𝛾𝑔𝑖. 𝐹𝐺𝑖)𝑚
𝑖=1 + 𝛾𝑞1. 𝐹𝑄1 + ∑ (𝛾𝑞𝑗. Ψ0𝑗,𝑒𝑓. 𝐹𝑄𝑗,𝑘)𝑛

𝑗=2                               (6) 
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• Combinações últimas excepcionais: decorrentes da atuação de ações 

excepcionais que podem provocar efeitos catastróficos: 

 

𝑆𝑑 = ∑ (𝛾𝑔𝑖. 𝐹𝐺𝑖)𝑚
𝑖=1 + 𝛾𝑞1. 𝐹𝑄𝑒𝑥𝑒𝑐 + ∑ (𝛾𝑞𝑗. Ψ0𝑗,𝑒𝑓. 𝐹𝑄𝑗)𝑛

𝑗=2                            (7) 

      

Sendo: 

𝐹𝐺𝑖: Valores característicos das ações permanentes; 

 𝐹𝑄1: Valor característico da ação variável considerada principal para a combinação, 

ação variável especial ou ação variável de construção; 

𝐹𝑄𝑗: Valores característicos das ações variáveis que podem atuar junto com a ação 

variável principal; 

𝐹𝑄𝑗,𝑘: Valores característicos das ações variáveis especial 

𝐹𝑄𝑒𝑥𝑐: Valor característicos da ação transitória excepcional; 

Ψ0𝑗,𝑒𝑓: Fatores de combinações Normais, salvo quando a ação variável tiver um tempo 

de atuação muito pequeno, caso em que podem ser tomados com os correspondentes; 

 

3.1.2 Combinações de serviço 

 

A forma de classificar as combinações de serviço é pela sua permanência na estrutura: 

• Combinações quase permanentes: podem atuar durante grande parte da vida da 

estrutura, aproximadamente a metade e são utilizadas para efeitos de longa 

duração: 

 

𝑆𝑠𝑒𝑟 = ∑ 𝐹𝐺𝑖,𝑘
𝑚
𝑖=1 + ∑ (Ψ2𝑗 . 𝐹𝑄𝑗,𝑘)𝑛

𝑗=1                                                                           (8) 

 

• Combinações frequentes: repetem-se muitas vezes durante a vida útil da 

estrutura, aproximadamente 5% e são para os estados limites reversíveis ou que 

não causam danos permanentes à estrutura ou outros componentes da 

construção, como vibrações excessivas e surgimento de fissuras: 
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𝑆𝑠𝑒𝑟 = ∑ 𝐹𝐺𝑖,𝑘
𝑚
𝑖=1 + Ψ1. 𝐹𝑄1,𝑘 + ∑ (Ψ2𝑗 . 𝐹𝑄𝑗,𝑘)𝑛

𝑗=2                                                          (9) 

 

• Combinações raras: podem atuar, no máximo durante algumas horas durante 

toda a vida útil da estrutura e são utilizadas para os estados limites irreversíveis 

ou que causam danos permanentes à estrutura ou outros componentes da 

construção, como o funcionamento adequado da estrutura, formação de fissuras 

e danos aos fechamentos: 

 

𝑆𝑠𝑒𝑟 = ∑ 𝐹𝐺𝑖,𝑘
𝑚
𝑖=1 + 𝐹𝑄1,𝑘 + ∑ (𝛹1𝑗 . 𝐹𝑄𝑗,𝑘)𝑛

𝑗=2                                                 (10) 

 

Sendo: 

Ψ2𝑗 . 𝐹𝑄𝑗,𝑘: Valor das ações variáveis quase permanentes; 

Ψ1. 𝐹𝑄1,𝑘: Valor das ações variáveis frequentes; 

 

O peso próprio da estrutura e os pesos próprios dos elementos construtivos fixos e das 

instalações permanentes constituem as ações permanentes. Os pesos específicos dos materiais 

são determinados pela Norma NBR 6120. Para componentes industrializados, deve-se recorrer 

aos valores indicados pelos fabricantes. 

Já as ações variáveis, apresentam variações significativas durante a vida útil da 

estrutura, sendo as mais comuns as decorrentes do uso da edificação, como as sobrecargas no 

pisos e coberturas, também chamadas de cargas acidentais. Para determinação dos valores das 

cargas acidentais deve-se utilizar as Normas NBR 6120 e NBR 8800, anexo B. Quando se trata 

dos esforços causados pela ação do vento, deve-se utilizar a Norma NBR 6123. 

Os coeficientes de ponderação das ações no estado limite último (ELU) para as 

combinações Normais, considerando-se as incertezas das solicitações, são dados na Tabela 2 

(Tabela 1 da NBR 8800). Já os valores dos coeficientes de ponderação das resistências no estado 

limite último (ELU) para as combinações Normais, que levam em consideração as incertezas 

das resistências, são dados na Tabela 3 da NBR 8800. 
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Tabela 2 - Valores dos coeficientes de ponderação das ações γf  = γf1 γf3 

 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008) 

 

 

Tabela 3 - Valores dos coeficientes de ponderação das resistências γm 

 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008) 
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Quando há  a possibilidade de ocorrência simultânea de mais de duas ações variáveis 

distintas, a probabilidade de ocorrência de todas no valor máximo é muito baixa e os valores 

dos coeficientes de ponderação das ações no estado limite último (ELU) são multiplicados pelos 

fatores de combinação, que levam em consideração a simultaneidade de atuação da ações, tais 

fatores são dados na Tabela 4 (Tabela 2 da NBR 8800). 

 

Tabela 4 - Valores dos fatores de combinação Ψ0 e de redução de Ψ1 e Ψ2 para as ações 

variáveis 

 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008) 

 

3.2 CARGAS E COMBINAÇÕES DE CARGAS 

  

A determinação das cargas e ações que atuam na estrutura e seus elementos é uma das 

fases principais de um projeto de edificação em estruturas metálicas. A estrutura deve ter 

resistência suficiente para suportar as cargas e combinações, manter as deformações elásticas 

verticais e horizontais correspondentes dentro de limites específicos e ainda manter as vibrações 

nos pisos dentro de níveis aceitáveis de conforto. 
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As cargas são ações impostas pela gravidade, meio ambiente e ocupação da estrutura. 

São exemplos: Peso próprio da estrutura, equipamentos e elementos construtivos, vento, abalos 

sísmicos, sobrecargas de utilização. 

Para garantir a segurança das estruturas, os valores mínimos que devem ser considerados 

para cargas, resistência e qualidade de materiais, procedimentos de fabricação etc, são definidos 

por códigos de construções ou Normas. Estes são desenvolvidos com o auxílio de profissionais 

experientes, utilizando os resultados de ensaios. Portanto, qualquer projetista deve conceber 

seus projetos, baseando-se em Normas vigentes. 

O projeto contido nesse trabalho segue os padrões estabelecidos pela ABNT, mais 

especificamente, as seguintes Normas: 

• NBR 6120:1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

• NBR 6123:1988 – Forças devidas aos ventos em edificações; 

• NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios. 

 

Tendo essas Normas como base, podemos definir as cargas que incidem sobre uma 

estrutura da seguinte forma: 

 

3.2.1 Cargas Permanentes – CP 

 

• Peso dos elementos estruturais; 

• Pesos de todos os elementos da construção: 

o Pisos, paredes, coberturas, forros, escadas, revestimentos, acabamentos 

etc; 

• Pesos de instalações, acessórios e equipamentos permanentes: 

o Tubulações de água, esgoto, águas pluviais, gás, dutos e cabos elétricos; 

• Quaisquer outras ações de caráter permanente durante toda a vida útil da 

estrutura; 

Os pesos específicos aparentes dos materiais de construção mais utilizados em 

edificações estão disponíveis na NBR 6120, conforme Tabela 5 a seguir, já para pesos de 

elementos pré-fabricados, deve-se recorrer aos fabricantes ou ensaios. 
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Tabela 5 - Pesos específicos aparentes dos materiais de construção mais utilizados em 

edificações 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1980) 

 

3.2.2 Cargas Acidentais – CA 

 

• Sobrecargas distribuídas em pisos, devido ao peso de pessoas; 

• Objetos e materiais em estoque; 

• Peso de paredes removíveis; 
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• Cargas de equipamentos: 

o Elevadores, Ar-condicionado, compressores etc; 

• Sobrecargas em coberturas; 

• Empuxos de terra e pressões hidrostáticas. 

As cargas uniformemente distribuídas, referentes as cargas de ocupação mais comuns, 

também são definidas pela NBR 6120 e estão definidas na Tabela 6 a seguir: 

 

Tabela 6 - 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 

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 



28 

 

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 

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) 

 

3.2.3 Cargas de Vento – CV 

 

• Pressão exercida por rajadas de vento; 

A ação do vento não pode ser deixada de lado no momento da análise, pois uma má 

avaliação pode levar a estrutura ao colapso. Os detalhes referentes à ação do vento são 

apresentados na NBR 6123. 

 

3.2.4 Outras Cargas 

 

• Variações de temperatura; 

• Cargas sísmicas; 

• Cargas de neve; 

• Recalques em fundações; 

• Deformações impostas. 
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3.2.5 Combinações de cargas 

 

A NBR 8800 estabelece que algumas combinações de carga não podem deixar de serem 

investigadas em projetos de edificações comerciais de múltiplos andares. As combinações 

últimas Normais de ações ∑ 𝛾𝑓𝑖. 𝑆𝑖 que devem ser analisadas para determinação da 

combinação crítica são: 

• Combinação 1: 1,25. 𝐶𝑃1 + 1,35. 𝐶𝑃2 + 1,5. 𝐶𝑃3 + 1,5. 𝐶𝐴 

• Combinação 2: 1,25. 𝐶𝑃1 + 1,35. 𝐶𝑃2 + 1,5. 𝐶𝑃3 + 1,5. 𝐶𝐴 + (1,4 × 0,6). 𝐶𝑉 

• Combinação 3: 1,25. 𝐶𝑃1 + 1,35. 𝐶𝑃2 + 1,5. 𝐶𝑃3 + (1,5 × 0,7). 𝐶𝐴 + 1,4. 𝐶𝑉 

 

A Norma permite que, caso 𝐶𝐴 ≤ 5 𝑘𝑁/𝑚², sejam consideradas as ações permanentes 

todas de forma agrupada. Assim as combinações ficam da seguinte maneira: 

• Combinação 1: 1,4. 𝐶𝑃 + 1,4. 𝐶𝐴 

• Combinação 2: 1,4. 𝐶𝑃 + 1,4. 𝐶𝐴 + (1,4 × 0,6). 𝐶𝑉 

• Combinação 3: 1,4. 𝐶𝑃 + (1,4 × 0,7). 𝐶𝐴 + 1,4. 𝐶𝑉 

• Combinação 4: 1,4. 𝐶𝑃 ± 1,4. 𝐶𝑉 

Sendo: 

CP1: Ações permanentes do peso próprio das estruturas metálicas; 

CP2: Ações permanentes das lajes moldadas no local; 

CP3: Ações permanentes das paredes de alvenaria, revestimentos e contrapisos; 

CP: Ações permanentes agrupadas (estrutura + laje + revestimento + paredes); 

CA: Ações variáveis oriundas de cargas acidentais; 

CV: Ações variáveis devidas aos ventos; 

 

As ações podem ser de natureza axial, de tração, de compressão, momentos fletores, forças 

cortantes etc. 
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3.3 DESLOCAMENTOS MÁXIMOS 

 

Os deslocamentos sofridos pela estrutura e seus elementos estruturais devem ser 

analisados para a validação de um projeto. Os valores máximos são estabelecidos segundo a 

Tabela 7, esses são os limites para os casos mais comuns em edificações. No caso dos 

deslocamentos verticais, os valores têm como referência uma viga simplesmente apoiada, 

conforme mostra a Figura 5: 

 

 

Figura 5 - Deslocamentos verticais 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008) 

 

Sendo: 

δ0: Contraflecha da viga 

δ1: Deslocamento devido às ações permanentes, sem efeito de longa duração; 

δ2: Deslocamento devido aos efeitos de longa duração das cargas permanentes; 

δ3: Deslocamento devido às ações variáveis; 

δtot: Deslocamento máximo da viga no estágio final de carregamento; 

 

δ𝑚𝑎𝑥 = δ1 + δ2 + δ3                                                                                                                      (11) 
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No cálculo dos deslocamentos verticais, a serem comparados com os valores máximos 

fornecidos pela Tabela 7, pode-se deduzir o valor da contraflecha da viga até o limite do valor 

proveniente da flecha proveniente das ações permanentes. 

 

Tabela 7 - Deslocamentos máximos 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008). 
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4 SISTEMAS ESTRUTURAIS 

 

Para a obtenção de um projeto que apresente as melhores características no que diz 

respeito ao peso da estrutura, facilidade de fabricação e montagem, estabilidade, segurança e 

custo final, deve-se escolher muito bem o sistema estrutural que vai dar sustentação à 

edificação. 

Os principais componentes estruturais de edificações são os pilares, vigas, 

contraventamentos, lajes e painéis. Sendo o sistema estrutural, a combinação desses 

componentes.  

 

4.1 SISTEMA CONTRAVENTADO 

Um sistema contraventado é concebido de forma que pelo quadro sejam absorvidas as 

cargas verticais e pelas barras que formam o contraventamento, sejam absorvidas as cargas 

horizontais do vento ou sísmicas, esse sistema, geralmente, torna a estrutura mais econômica. 

Esse sistema está ligado aos outros elementos da estrutura através de um diafragma rígido no 

plano horizontal, formado pelas lajes do pavimento, em concreto armado. A Figura 6 a seguir 

mostra edificações que apresentam contraventamentos que podem ser com treliça em X (a) ou 

em K (b), de acordo com as tolerâncias arquitetônicas do projeto. 
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Figura 6 - Exemplo de sistema contraventado 

Fonte: Pfeil (2009) 

 

4.2 SISTEMA MISTO – CONTRAVENTADO E APORTICADO 

Um sistema misto é composto por contraventamentos em apenas uma das direções, 

enquanto a outra direção apresenta sistema aporticado. Esse tipo de sistema é muito comum 

quando a arquitetura interna do edifício não permite contraventar nas duas direções. Na Figura 

7 a seguir é possível verificar esse tipo de sistema: 

 

Figura 7 - Exemplo de sistema misto 

Fonte: Bellei (2011) 
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5 ANÁLISE ESTRUTURAL 

 

Conforme abordado anteriormente, o cálculo estrutural deve seguir procedimentos 

normativos que resultam no dimensionamento dos elementos e na análise estrutural segura. A 

avaliação da estrutura deve ser norteada pela resistência e estabilidade dos elementos 

estruturais, assim como a estrutura como um todo. A NBR 8800:2008 menciona no item 4.9.1, 

que o objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações na estrutura, visando 

efetuar verificações de estados limites últimos e de serviço. 

O tipo de análise estrutural é definido de acordo com informações sobre o material e 

efeitos de deslocamento na estrutura. Quanto aos materiais, os esforços internos podem ser 

determinados por: 

• Análise global elástica: Diagrama tensão x deformação; 

• Análise global plástica: Diagrama tensão x deformação rígido-plástico, 

elastoplástico perfeito ou elastoplástico não-linear. 

Quanto aos deslocamentos, os esforços internos podem ser determinados por: 

• Análise linear (teoria de primeira ordem): que é baseada na geometria 

indeformada da estrutura; 

• Análise não-linear: que é baseada na geometria deformada da estrutura, podendo 

se utilizar de geometrias exatas, teorias aproximadas ou adaptações a resultados 

da teoria de primeira ordem. Esta análise deve ser usada sempre que os 

deslocamentos afetarem de forma significativa os esforços internos. 

As estruturas de edificações podem ser classificadas quanto ao sistema de 

contraventamento e quanto a deslocabilidade. Conforme mencionado anteriormente, os 



35 

 

contraventamentos são concebidos para resistirem aos efeitos das ações horizontais, sísmicas e 

imperfeições geométricas. Além disso, quando contraventadas, as estruturas apresentam barras 

diagonais ou paredes de cisalhamento. Quando não contraventadas, a resistência deve ser 

garantida pela rigidez à flexão de vigas e pilares ligados rigidamente entre si. São estruturas 

conhecidas como pórticos rígidos. 

Quando se trata da deslocabilidade, classifica-se a estrutura entre deslocáveis e 

indeslocáveis. Considera-se a estrutura deslocável, quando a influência dos efeitos de segunda 

ordem não pode ser desprezada. Isso pode ser avaliado pela razão entre o deslocamento de 

segunda ordem (u2) e de primeira ordem (u1), ou pela razão entre os deslocamentos relativos 

entre pavimentos e a altura do pavimento. Assim, a NBR classifica as estruturas quanto a 

deslocabilidade da seguinte maneira: 

a) Pequena deslocabilidade – u2/u1 < 1,10 

b) Média deslocabilidade – 1,10 < u2/u1 < 1,40 

c) Grande deslocabilidade - u2/u1 > 1,40 

A classificação deve ser definida utilizando as combinações últimas de ações em que os 

deslocamentos horizontais provenientes das forças horizontais tenham os mesmos sentidos dos 

deslocamentos horizontais decorrentes das cargas gravitacionais. Pode ser feita uma única vez, 

tomando-se a combinação de ações que fornece, além de forças horizontais, a maior resultante 

gravitacional. 

Em estruturas de pequena e média deslocabilidade, deve-se levar em conta as 

imperfeições geométricas iniciais da estrutura. Para isso, considera-se, em cada andar, um 

deslocamento horizontal entre pavimentos de h/333, sendo h a altura do andar. Os efeitos desse 

deslocamento são levados em conta aplicando uma força horizontal equivalente, denominada 

força nocional, que é igual a 0,3% do valor das cargas gravitacionais de cálculo. 

Os efeitos de segunda ordem compreendem a amplificação dos momentos fletores e 

deslocamentos devido à presença de uma força axial associada a deslocamentos transversais, 

devido a curvatura da barra e rotação da corda, P-δ e P-Δ respectivamente, conforme Figura 8 

a seguir: 
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Figura 8 - Forças equivalentes 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008). 

 

Sendo NSd a força axial, e considerando a presença de um carregamento transversal HΔ 

é possível determinar a expressão analítica para a amplificação do momento fletor de primeira 

ordem. O procedimento para isso está contido no anexo D da NBR 8800. Esse efeito P-δ gera 

um coeficiente de amplificação chamado de B1. 

 

𝐵1 =
𝐶𝑚

1−
𝑁𝑆𝑑1

𝑁𝑒

≥ 1,0                                                                                                      (12) 

 

Onde, de acordo com a NBR8800 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008):  

𝑁𝑒: é a força axial que provoca a flambagem elástica por flexão da barra no plano de 

atuação do momento fletor, calculada com o comprimento real da barra, considerando, se for o 

caso, a imperfeição inicial de material, conforme o item 4.9.7 da NBR 8800. 

𝑁𝑆𝑑1: É a força axial de compressão solicitante de cálculo na barra considerada, em 

análise de primeira ordem. 

 

𝑁𝑆𝑑1 = 𝑁𝑛𝑡 − 𝑁ℓ𝑡                                                                                                       (13) 

    

 𝐶𝑚: é um coeficiente igual a: 
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𝐶𝑚 = 0,60 − 0,40
𝑀1

𝑀2
                                                                                                  (14) 

      

Sendo M1/M2 a relação entre o menor e o maior dos momentos fletores solicitantes de 

cálculo na estrutura nt (no translation) no plano de flexão, conforme Figura 10, nas 

extremidades apoiadas da barra, tomada como positiva quando os momentos provocarem 

curvatura reversa e negativa quando provocarem curvatura simples (M1 = Mnt1; M2 = Mnt2); 

Se houver forças transversais entre as extremidades da barra no plano de flexão, o valor 

de Cm deve ser determinado por análise racional ou ser tomado conservadoramente igual a 1,0. 

Caso a força axial solicitante de cálculo na barra seja de tração, deve-se tomar B1 igual a 1,0. 

Para análise do efeito de segunda ordem P-Δ, Figura 9 a seguir, deve-se admitir que uma 

barra representa um pavimento da estrutura. Então, submete-se essa barra à uma força axial de 

intensidade igual ao somatório de todas as forças Normais nos pilares contidos no pavimento 

(Σ NSd) e à uma força horizontal igual ao somatório das forças cortantes nos mesmos pilares (Σ 

HSd). O equilíbrio dos esquemas estruturais sem e com efeito de segunda ordem, levando em 

consideração que a rigidez da estrutura de primeira ordem é igual a de segunda, dentre outras 

análises, leva a seguinte equação para o coeficiente B2, utilizado para classificar a estrutura 

quanto a deslocabilidade, ao invés de utilizar u2/u1. 

 

𝐵2 =
1

1−
1

𝑅𝑠

∆ℎ
ℎ

∑ 𝑁𝑆𝑑
∑ 𝐻𝑆𝑑

≥ 1,0                                                                                               (15) 

 

                

Figura 9 - Efeito de segunda ordem P-Δ 

Fonte: Salmon et al. (1996) 
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 Sendo, de acordo com a NBR8800: 

∑ 𝑁𝑆𝑑: é a carga gravitacional total que atua no andar considerado, englobando as cargas 

atuantes nas subestruturas de contraventamento e nos elementos que não pertençam a essas 

subestruturas; 

∆ℎ: é o deslocamento horizontal relativo entre os níveis superior e inferior 

(deslocamento interpavimento) do andar considerado, obtido da análise de primeira ordem, na 

estrutura original ou na estrutura ℓt (lateral translation), conforme Figura 10. Se ∆ℎ possuir 

valores diferentes em um mesmo andar, deve ser tomado um valor ponderado para esse 

deslocamento, em função da proporção das cargas gravitacionais atuantes ou, de modo 

conservador, o maior valor; 

𝑅𝑠: é um coeficiente de ajuste, igual a 0,85 nas estruturas aporticadas e igual a 1,0 para 

todas as outras estruturas. 

∑ 𝐻𝑆𝑑: é a força cortante no andar, produzida pelas forças horizontais de cálculo 

atuantes, usadas para determinar ∆ℎe obtida na estrutura original ou na estrutura ℓt. 

ℎ: é a altura do andar.  

 

Figura 10 - Modelo de análise 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008) 
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6 O PROJETO 

 

O projeto consiste em uma edificação de dois pavimentos em estrutura metálica. A 

proposta inicial para esse projeto partiu da possibilidade de utilizá-lo para construção em 

terreno localizado no Centro Cultural Boa Viagem, que oferece cursos e atividades educativas 

para jovens. Partindo da premissa de ser um projeto com viabilidade de aplicação e com 

finalidades definidas, foi dado início ao processo de idealização da edificação. 

 

6.1 CONCEITO DO PROJETO 

O conceito principal do projeto é a construção de um espaço dedicado à atividades 

esportivas, culturais e educacionais dos jovens que frequentam o Centro. Ficou definido que no 

primeiro pavimento seria construída uma quadra poliesportiva, o que determina a ausência de 

colunas na parte central do espaço. També definiu-se que o segundo pavimento, com elevação 

de 6,00 metros (EL +6,00), seria reservado para salas de estudo e atividades culturais, conforme 

Figura 11. 
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Figura 11 - Planta Arquitetônica da EL +6,00 m 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Como as cargas aplicadas sobre o segundo pavimento são as mais críticas, para a 

estabilidade da estrutura, foi na definição de seu layout onde se investiu mais esforços, 

buscando o melhor aproveitamento do espaço e o melhor fluxo de pessoas. 

Outro ponto do projeto em que foi dedicado tempo e esforço, foi na concepção da 

estrutura. Diversas reuniões foram realizadas no sentido de direcionar a visão do projeto a 

respeito da estrutura, corrigir erros de concepção inicial, além de validar as ideias já criadas. 

Enfim, chegou-se no que seria a estrutura da edificação, conforme Figura 12: 

 

Figura 12 - Vista isométrica da estrutura 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O edifício projetado (Figura 13) apresenta as seguintes características (Tabela 8): 

• Edificação de pequeno porte; 

o Dois pavimentos; 

• Uso para aulas, reuniões e atividades esportivas; 

• Localizada em terreno plano, em Niterói-RJ; 

• Dimensões: 
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o Comprimento: 25,00 metros; 

o Largura: 15,00 metros; 

o Altura: 10,00 metros; 

• Laje pré-fabricada (painéis treliçados), com espessura de 12,00 cm; 

Como a concepção do projeto prevê que no plano das bases ou térreo (EL ±0,00 m) seja 

reservado para construção de quadra poliesportiva, não há pilares no centro da estrutura, 

estabelecendo-se uma área livre com aproximadamente 375 metros quadrados. 

Tabela 8 - Dados gerais do projeto 

Dados Gerais 

  Valor Unidade 

Comprimento 25,00 m 

Largura 15,00 m 

Altura 10,00 m 

Número de pavimentos 2,00   

Terreno 30,00 m x 18,00 m   

Área total estruturada 750,00 m² 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Figura 13 - Vista 3D da edificação 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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6.3 O SISTEMA ESTRUTURAL 

 

A Figura 12 representa o sistema estrutural proposto. Sendo os pilares rotulados nas 

fundações e, apresentando uma distância entre eles de 5,00 metros no eixo Y e 3,75 metros no 

eixo X. Para garantir a estabilidade da estrutura, prevê-se a instalação de contraventamentos, 

conforme mostra a figura 13. 

O térreo foi projetado com um pé direito de 6,00 metros, tendo em vista a sua utilização 

como quadra poliesportiva. Já para o segundo pavimento, utiliza-se o pé direito de 4,00 metros. 

Essa dimensão de pé direto foi escolhida para compensar a altura das vigas da cobertura, que 

devem possuir uma altura aproximada mínima de 750 mm. 

Para o segundo pavimento foi pensado um vão, visando propiciar melhor circulação de 

ar e integração entre os ambientes. Além disso, nesse mesmo pavimento, foi proposto um recuo 

para que a edificação não fique tão próxima da construção vizinha. 

O projeto não prevê a instalação de telhado. Foi idealizada uma laje impermeabilizada 

para ser utilizada como cobertura da edificação, onde pode-se instalar pequenos equipamentos 

como compressores de ar-condicionado. 

Alguns detalhes como escada, calhas, tubulações e sistemas hidráulicos não foram 

considerados nos cálculos desse projeto. A escada metálica, foi concebida externamente para 

otimizar o espaço destinado às atividades esportivas no térreo. Por ser uma escada com um 

percurso longo, é prevista a ligação da mesma aos pilares por meio de vigas em balanço. 

A seguir (Figuras 14 à 19) são apresentados os planos das bases e vigas, identificando 

cada elemento estrutural, como por exemplo na EL +6,00m: tem-se as vigas identificadas como 

V3, V4, V4’, V5, V5’, V6, etc. Cabe ressaltar que as vigas V4’ não possuem paredes 

diretamente sobre elas e foram identificadas dessa forma para diferenciar das vigas V4, que são 

semelhantes, mas possuem paredes construídas diretamente sobre as mesmas. Nas outras 

elevações as identificações das vigas seguem o mesmo padrão. Já a identificação dos pilares é 

feita de forma análoga, mas utilizando a codificação P1, P2, P3, P4, etc. 
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Figura 14 - Plano das bases - EL ±0,00 m 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Figura 15 - Plano das Vigas - EL +3,00 m 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 16 - Plano das Vigas - EL +6,00 m 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Figura 17 - Plano da Vigas - EL +10,00 m 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 18 - Elevação dos eixos “1” e “5” 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

 

Figura 19 - Elevação dos eixos “A” e “F” 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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6.4 MATERIAIS 

 

6.4.1 Materiais da estrutura 

 

Um ponto importante em um projeto de edificação em estrutura metálica é a definição 

do material que será utilizado, pois ele vai definir os parâmetros de cálculo que garantirão a 

segurança e estabilidade da estrutura. Portanto, no presente, os materiais foram escolhidos da 

seguinte maneira: 

Para as vigas e pilares foi escolhido o aço ASTM A 572 Grau 50, que apresenta 

excelentes propriedades mecânicas (Tabela 9) como limite de escoamento (fy) igual a 345 MPa 

ou 34,5 kN/cm², e limite de ruptura (fu) igual 450 MPa ou 45,0 kN/cm² (Gerdau, 2018). 

Para os contraventamentos foi escolhido o tubo redondo de aço ASTM A 501 Grau A, 

fabricado pela Vallourec. Suas propriedades são apresentadas na Figura 37. 

 

Tabela 9 - Propriedades do Aço ASTM A 572 G50 

Aço ASTM A 572 G50 

Limite de Escoamento (fy) 34,50 kN/cm² 

Limite de Ruptura (fu) 45,00 kN/cm² 

Módulo de Elasticidade (E) 205.000,00 Mpa 

Módulo de Elasticidade Transversal (G) 77.000,00 Mpa 

Coeficiente de Poisson (ν) 0,30  
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.4.2 Materiais complementares 

 

O tipo de laje escolhida para ser utilizada na edificação foi a pré-moldada, do tipo painel 

treliçado maciço, conforme Figura 20 a seguir. Essa escolha foi feita levando em consideração 

a facilidade de construção, pois não é preciso utilizar enchimento entre vigotas nem reboco para 

acabamento, também não exige tanto escoramento quanto as lajes maciças. Suas propriedades 

variam de acordo com o fabricante (Premafi, 2018). 

No presente projeto definiu-se a utilização de pré-laje de painel treliçado de 25,00 cm. 

A laje escolhida apresenta as seguintes características: altura total = 0,12 m; altura do painel = 

0,03 m; altura da capa de concreto = 0,09 m. Geralmente, o fabricante é responsável pelo 

dimensionamento das lajes de acordo com cada projeto. Baseando-se no catálogo do fabricante 
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(Anexo A), uma laje com essas características apresenta uma carga permanente de peso próprio 

de 3,00 kN/m² (Engemolde, 2018). 

 

 

Figura 20 - Laje de painel treliçado maciço 

Fonte: Premafi (2018). 

 

O revestimento de piso escolhido foi o seguinte: Porcelanato (espessura = 0,010 m) e 

Argamassa (espessura = 0,004 m). Tendo em vista que o peso específico encontrado na NBR 

6120 para argamassa é 21 kN/m³ e a espessura recomendada é 0,004 m, temos uma carga de 

0,0840 kN/m². Já as placas de porcelanato, de 0,010 m de espessura geram uma carga 

aproximada de 0,2170 kN/m². Somando as duas cargas tem-se uma carga total para o 

revestimento de piso de aproximadamente 0,30 kN/m² (Casa e Construção, 2018; Rossi, 2018). 

No projeto, foi decidido utilizar paredes de alvenaria, tanto para o isolamento externo 

quanto para as paredes internas. Essa escolha foi devido à utilização dos ambientes internos, 

que serão salas de aula ou estudo, portanto devem apresentar um bom isolamento acústico. Cabe 

ressaltar que nenhuma parede utilizada no projeto apresenta função estrutural. As características 

de todas as paredes são: Parede de alvenaria em tijolos cerâmicos e revestimento, apresentado 

uma espessura total de 0,15 m. Foi admitida uma carga de alvenaria de 2,00 kN/m². Quando 

essa carga se torna linear, tem-se uma carga aproximada de 8,00 kN/m, considerando um pé 

direito de 4,00 metros. 

Para a impermeabilização da cobertura, decidiu-se utilizar manta asfáltica, que 

proporciona uma carga de 0,03 kN/m² (Weber, 2017). Além disso, é prevista a instalação de 

Sistema Coberplaca, utilizando ISOLPLACA® para exercer as funções de isolação térmica, 

proteção mecânica e acabamento, sua carga é aproximadamente 0,078 kN/m². 
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6.5 AÇÕES 

 

Para realização dos cálculos foram utilizadas algumas notações escolhidas pelo próprio 

autor (Tabela 10), como: 

 

Tabela 10 - Notações utilizadas para as cargas 

Carga Significado 

CPZ06.1 Carga permanente 1 na EL +6,00 m 

CPZ06.2 Carga permanente 2 na EL +6,00 m 

CPZ06.3 Carga permanente 3 na EL +6,00 m 

CVZ06.1 Carga variável / acidental 1 na EL +6,00 m 

CWZ06.1 Carga de vento 1 na EL +6,00 m 

CPZ10.1 Carga permanente 1 na EL +10,00 m 

CPZ10.2 Carga permanente 2 na EL +10,00 m 

CPZ10.3 Carga permanente 3 na EL +10,00 m 

CVZ10.1 Carga de vento 1 na EL +10,00 m 

CWZ10.1 Carga variável / acidental 1 na EL +10,00 m 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A distribuição dos carregamentos das lajes nas vigas foi definida a partir de áreas de 

influência de carga, no caso das vigas que recebem a ação das lajes armadas em uma só direção. 

Ou seja, a área de influência é estabelecida traçando-se linhas no centro das lajes, paralelas a 

direção do comprimento das vigas. A área entre a linha traçada e a viga é a área de influência 

de carga da laje sobre a respectiva viga. Na figura 21, a seguir, ilustra-se a área de influência 

de carga sobre a viga V9. 

A vigas paralelas à direção da armação da laje praticamente não recebem carga da 

mesma. Incidem sobre elas, somente as cargas de parede, caso estas estejam instaladas 

diretamente sobre as mesmas. 
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Figura 21 - Definição da área de influência de carga para a viga V9 

Fonte: Autoria própria (2018).  

Após cada área ser calculada, encontra-se a carga linear que incide sobre caga viga. Para 

isso, utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

𝑞𝑙𝑖𝑛 =
𝑞.𝐴𝑖𝑛𝑓

𝐿
+ 𝑞𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒                                                                                               (16) 

 

Sendo: 

𝑞𝑙𝑖𝑛: Carga linear que incide sobre a viga [kN/m] 

𝑞: Carga que incide sobre a área [kN/m²] 

𝐴𝑖𝑛𝑓: Área de influência de carga [m²] 

𝐿: Comprimento da viga analisada [m] 

𝑞𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒: Carga linear referente a parede que incide sobre determinada via [kN/m] 

 

Portanto, utilizando esse método, chegou-se aos seguintes dados em relação à cada viga 

(Tabela 11): 
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Tabela 11 - Áreas de influência de carga sobre as vigas 

EL (m) Viga
Parede 

(S/N)

Comprimento 

(m)

Área de 

influência 

(m²)

3,00 V1 N 3,75 0,00

3,00 V2 N 5,00 0,00

6,00 V3 S 3,75 9,38

6,00 V4 S 5,00 0,00

6,00 V4' N 5,00 0,00

6,00 V5 S 5,00 0,00

6,00 V5' N 5,00 0,00

6,00 V6 S 5,00 0,00

6,00 V7 N 5,00 0,00

6,00 V8 N 5,00 0,00

6,00 V9 N 15,00 75,00

6,00 V10 N 15,00 52,82

10,00 V11 N 3,75 9,38

10,00 V12 N 5,00 0,00

10,00 V13 N 5,00 0,00

10,00 V14 N 15,00 75,00

10,00 V15 N 15,00 75,00  

Fonte: Autoria própria (2018). 

6.5.1 Distribuição dos carregamentos 

 

Com as informações referentes às áreas de influência de carga sobre as vigas, somando-

se as informações referentes aos materiais previstos no projeto e as recomendações da NBR 

6120, é possível determinar os carregamentos em cada elevação da estrutura, conforme tabelas 

12 à 22 apresentadas a seguir. 

Com a carga linear definida, conforme explicado anteriormente, pode-se encontrar as 

reações em cada apoio das vigas, ou seja, a carga axial oriunda da atuação das vigas que incidem 

sobre cada pilar que sustentam as mesmas. Para isso usa-se a simples equação: 

 

𝑅 =
𝑞𝑙𝑖𝑛.𝐿

2
                                                                                                                     (17) 

     

Sendo: 

𝑅: Reações nos apoios das vigas [kN] 
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6.5.1.1 Avaliações na EL +10,00 

 

Tabela 12 - Informações referentes às cargas na EL +10,00 m 

Carga EL (m) Tipo de ação Descrição 
Carga 

(kN/m²) 

CPZ10.1 10,00 Permanente 
Laje - Painel Treliçado Maciço - (altura total = 0,12m; 
altura do painel = 0,03m; altura da capa de concreto 
= 0,09m) 

3,00 

CPZ10.2 10,00 Permanente Impermeabilização 0,03 

CPZ10.3 10,00 Permanente Sistema Coberplaca 0,08 

CVZ10.1 10,00 Variáveis Terraços inacessíveis a pessoas 0,50 

Observação: Não há paredes sobre os elementos da EL 10,00 m 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Tabela 13 – Avaliação de cargas nas vigas da EL +10,00 m 

EL (m)

Carga 

Permanente 

(kN/m²)

Carga 

Variável 

(kN/m²)

Carga Total 

(kN/m²)
Viga

Parede 

(S/N)

Comprimento 

(m)

Área de 

influência 

(m²)

10 3,11 0,50 3,61 V11 N 3,75 9,38

10 - - - V12 N 5,00 0,00

10 - - - V13 N 5,00 0,00

10 3,11 0,50 3,61 V14 N 15,00 75,00

10 3,11 0,50 3,61 V15 N 15,00 75,00  

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Tabela 14 - Cargas lineares incidentes sobre as vigas na EL +10,00 m 

EL (m) Viga
Comprimento 

(m)

Carga Linear 

Permanente 

(kN/m)

Carga Linear 

Variável 

(kN/m)

Carga linear 

total 

(kN/m)

Reação nos 

apoios (kN)

10 V11 3,75 7,99 1,25 9,24 17,33

10 V12 5,00 0,26 0,00 0,26 0,65

10 V13 5,00 0,26 0,00 0,26 0,65

10 V14 15,00 16,92 2,50 19,42 145,62

10 V15 15,00 16,92 2,50 19,42 145,62  

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Tabela 15 - Cargas axiais incidentes nos pilares na EL +10,00 m 

EL (m) Pilar
Comprimento 

(m)
(-X) (+X) (-Y) (+Y) (-X) (kN) (+X) (kN) (-Y) (kN) (+Y) (kN)

Carga do 

pilar 

superior 

(kN)

Total da 

carga axial 

(kN)

10,00 P19 4,00 0,00 V11 0,00 V12 0,00 17,33 0,00 0,65 0,00 17,98

10,00 P20 4,00 V11 V11 0,00 0,00 17,33 17,33 0,00 0,00 0,00 34,66

10,00 P21 4,00 V11 V11 0,00 0,00 17,33 17,33 0,00 0,00 0,00 34,66

10,00 P22 4,00 V11 V11 0,00 0,00 17,33 17,33 0,00 0,00 0,00 34,66

10,00 P23 4,00 V11 0,00 0,00 V12 17,33 0,00 0,00 0,65 0,00 17,98

10,00 P24 4,00 V14 0,00 V12 V13 145,62 0,00 0,65 0,65 0,00 146,93

10,00 P25 4,00 V15 0,00 V13 V13 145,62 0,00 0,65 0,65 0,00 146,93

10,00 P26 4,00 V15 0,00 V13 V13 145,62 0,00 0,65 0,65 0,00 146,93

10,00 P27 4,00 V14 0,00 V13 V12 145,62 0,00 0,65 0,65 0,00 146,93

10,00 P28 4,00 V11 0,00 V12 0,00 17,33 0,00 0,65 0,00 0,00 17,98

10,00 P29 4,00 V11 V11 0,00 0,00 17,33 17,33 0,00 0,00 0,00 34,66

10,00 P30 4,00 V11 V11 0,00 0,00 17,33 17,33 0,00 0,00 0,00 34,66

10,00 P31 4,00 V11 V11 0,00 0,00 17,33 17,33 0,00 0,00 0,00 34,66

10,00 P32 4,00 V11 0,00 V12 0,00 17,33 0,00 0,65 0,00 0,00 17,98

10,00 P33 4,00 0,00 V14 V13 V12 0,00 145,62 0,65 0,65 0,00 146,93

10,00 P34 4,00 0,00 V15 V13 V13 0,00 145,62 0,65 0,65 0,00 146,93

10,00 P35 4,00 0,00 V15 V13 V13 0,00 145,62 0,65 0,65 0,00 146,93

10,00 P36 4,00 0,00 V14 V12 V13 0,00 145,62 0,65 0,65 0,00 146,93

Vigas atuantes Cargas oriundas das vigas atuantes

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.5.1.2 Avaliações na EL +6,00 m 

 

Tabela 16 - Informações referentes às cargas na EL +6,00 m 

Carga EL (m) Tipo de ação Descrição 
Carga 

(kN/m²) 

CPZ06.1 6,00 Permanente 
Laje - Painel Treliçado Maciço - (altura total = 0,12m; 
altura do painel = 0,03m; altura da capa de concreto 
= 0,09m) 

3,00 

CPZ06.2 6,00 Permanente 
Piso - Porcelanato (espessura = 0,01m) + Argamassa 
(espessura = 0,004m) 

0,30 

CPZ06.3 6,00 Permanente Paredes (Alvenaria + Revestimentos) 2,00 

CVZ06.1 6,00 Variáveis Corredor e sala de aula 3,00 

Observação: A carga linear referente as paredes que atuam diretamente sobre uma viga é 8 kN/m. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Tabela 17 – Avaliação de cargas nas vigas da EL +6,00 m 

EL (m)

Carga 

Permanente 

(kN/m²)

Carga 

Variável 

(kN/m²)

Carga Total 

(kN/m²)
Viga

Parede 

(S/N)

Comprimento 

(m)

Área de 

influência 

(m²)

6,00 6,00 3,00 9,00 V3 S 3,75 9,38

6,00 - - - V4 S 5,00 0,00

6,00 - - - V4' N 5,00 0,00

6,00 - - - V5 S 5,00 0,00

6,00 - - - V5' N 5,00 0,00

6,00 - - - V6 S 5,00 0,00

6,00 - - - V7 N 5,00 0,00

6,00 - - - V8 N 5,00 0,00

6,00 5,30 3,00 8,30 V9 N 15,00 75,00

6,00 5,30 3,00 8,30 V10 N 15,00 52,82  

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

 

 

Tabela 18 - Cargas lineares incidentes sobre as vigas na EL +6,00 m 

EL (m) Viga
Comprimento 

(m)

Carga Linear 

Permanente 

(kN/m)

Carga Linear 

Variável 

(kN/m)

Carga linear 

total 

(kN/m)

Reação nos 

apoios (kN)

6,00 V3 3,75 23,28 7,50 30,78 57,71

6,00 V4 5,00 8,32 0,00 8,32 20,80

6,00 V4' 5,00 0,32 0,00 0,32 0,80

6,00 V5 5,00 8,32 0,00 8,32 20,80

6,00 V5' 5,00 0,32 0,00 0,32 0,80

6,00 V6 5,00 8,32 0,00 8,32 20,80

6,00 V7 5,00 0,32 0,00 0,32 0,80

6,00 V8 5,00 0,32 0,00 0,32 0,80

6,00 V9 15,00 28,47 15,00 43,47 325,99

6,00 V10 15,00 20,63 10,56 31,20 233,97  

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Tabela 19 - Cargas axiais incidentes nos pilares na EL +6,00 m 

EL (m) Pilar
Comprimento 

(m)
(-X) (+X) (-Y) (+Y) (-X) (kN) (+X) (kN) (-Y) (kN) (+Y) (kN)

Carga do 

pilar 

superior 

(kN)

Total da 

carga axial 

(kN)

6,00 P1 6,00 0,00 V3 0,00 V4 0,00 57,71 0,00 20,80 17,98 96,49

6,00 P2 6,00 V3 V3 0,00 0,00 57,71 57,71 0,00 0,00 34,66 150,07

6,00 P3 6,00 V3 V3 0,00 0,00 57,71 57,71 0,00 0,00 34,66 150,07

6,00 P4 6,00 V3 V3 0,00 0,00 57,71 57,71 0,00 0,00 34,66 150,07

6,00 P5 6,00 V3 0,00 0,00 V4' 57,71 0,00 0,00 0,80 17,98 76,49

6,00 P6 6,00 V9 0,00 V4' V5' 325,99 0,00 0,80 0,80 146,93 474,52

6,00 P7 6,00 V10 0,00 V5' V8 233,97 0,00 0,80 0,80 146,93 382,49

6,00 P8 6,00 V10 0,00 V8 V5' 233,97 0,00 0,80 0,80 146,93 382,49

6,00 P9 6,00 V9 0,00 V5' V4' 325,99 0,00 0,80 0,80 146,93 474,52

6,00 P10 6,00 V3 0,00 V4' 0,00 57,71 0,00 0,80 0,00 17,98 76,49

6,00 P11 6,00 V3 V3 0,00 0,00 57,71 57,71 0,00 0,00 34,66 150,07

6,00 P12 6,00 V3 V3 0,00 0,00 57,71 57,71 0,00 0,00 34,66 150,07

6,00 P13 6,00 V3 V3 0,00 0,00 57,71 57,71 0,00 0,00 34,66 150,07

6,00 P14 6,00 0,00 V3 V4 0,00 0,00 57,71 20,80 0,00 17,98 96,49

6,00 P15 6,00 0,00 V9 V5 V4 0,00 325,99 20,80 20,80 146,93 514,52

6,00 P16 6,00 0,00 V10 V5 V6 0,00 233,97 20,80 20,80 146,93 422,49

6,00 P17 6,00 0,00 V10 V6 V5 0,00 233,97 20,80 20,80 146,93 422,49

6,00 P18 6,00 0,00 V9 V5 V4 0,00 325,99 20,80 20,80 146,93 514,52

Vigas atuantes Cargas oriundas das vigas atuantes

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.5.1.3 Avaliações na EL +3,00 m 

 

Na elevação EL +3,00 m, foi considerado apenas o peso próprio da estrutura, assim 

como uma carga acidental concentrada de 1,00 kN no centro das vigas, a favor da segurança. 

Essa carga representa a ação de uma pessoa realizando manutenção, algum objeto pendurado 

ou outra eventual ação correlata. 

 

6.5.2 Cargas de vento 

 

Utilizando-se da NBR 6123 pode-se definir as cargas oriundas da ação do vento na 

estrutura. Para isso, primeiramente deve-se determinar as forças estáticas devidas ao vento. 

Estas são determinadas da seguinte maneira: 

a) A velocidade básica do vento, V0, pode ser definida utilizando a Figura 22 a 

seguir, que apresenta as isopletas de velocidades básicas do vento. Está é 

apresentada como Figura 1 na NBR 6123, item 5.1. 



56 

 

b) Então define-se os fatores S1, S2 e S3 para multiplica-los pela velocidade básica 

do vento e encontrar a velocidade característica do vento Vk. Pra isso utiliza-se 

dos itens 5.2 a 5.5 da NBR 6123. 

 

𝑉𝑘 = 𝑉0. 𝑆1. 𝑆2. 𝑆3       [m/s]                                                                                        (18) 

 

Com a velocidade característica definida é possível determinar a pressão dinâmica 

pela expressão 19: 

 

𝑞 = 0,613. 𝑉𝑘
2 [N/m²]                                                                           (19) 

 

 

Figura 22 - Isopletas de velocidades básicas do vento – NBR 6123 
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Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988). 

 

Por estar localizada na cidade de Niterói-RJ, considera-se a velocidade básica do vento 

de 35,00 m/s. Portanto. O fator topográfico, S1, é definido como igual à 1,00, pois o terreno 

onde a edificação será construída é plano. O fator S2, está relacionado com a rugosidade do 

terreno, com variação da velocidade do vento com a altura acima do terreno, e com as 

dimensões da edificação ou parte da edificação em consideração. Seu valor será definido a 

seguir. Já o fator S3, é o fator estatístico e, segundo a NBR 6123 deve ser considerado do grupo 

2, portanto igual à 1,00, conforme a Tabela 20: 

 

 

Tabela 20 - Valores mínimos do fator estatístico - 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). 

 

Voltando à determinação do fator S2, o primeiro passo é definir a categoria de 

rugosidade, conforme item 5.3.1 da NBR 6123. No caso da edificação deste projeto foi 

considerada a categoria V de rugosidade. Ou seja, “Terrenos cobertos por obstáculos 

numerosos, grandes, altos e pouco espaçados. Exemplos: 

• Florestas com árvores altas, de copas isoladas; 

• Centros de grandes cidades; 

• Complexos industriais bem desenvolvidos; 

A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual ou superior a 25,00 m.” 
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Quanto às dimensões da edificação, deve-se definir a classe da mesma de acordo com o 

item 5.3.2 da NBR 6123. No caso da edificação deste projeto foi considerada a classe B. Ou 

seja, “Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou 

vertical da superfície frontal esteja entre 20,00 m e 50,00 m. 

Segundo a NBR 6123, quanto trata-se de edificações de categoria V de rugosidade, o 

fator S2, pode ser considerado constante até a altura de 10,00 m. Portanto pode-se considerar 

para o presente projeto o fator S2 = 0,72, conforme a Tabela 21, retirada em partes da Tabela 2 

da NBR 6123. 

 

 

 

Tabela 21 - Fator S2 

 

Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988) 

 

Como a edificação só possui elementos de vedação, ou paredes entre a elevação EL 6,00 

m e EL 10,00 m, foram tabelados (Tabela 22) os seguintes dados relativos à ação do vento: 

 

Tabela 22 - Dados gerais sobre a ação do vento na edificação 

Z (m) V0 (m/s) S1 S2 S3 Vk (m/s) qk (N/m²) qk (kN/m²) 

6,00 35,00 1,00 0,72 1,00 25,20 389,28 0,39 

10,00 35,00 1,00 0,72 1,00 25,20 389,28 0,39 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Com esses dados em mãos é possível determinar o coeficiente de arrasto, Ca, pela Figura 

23 e, consequentemente, a força de arrasto, Fa, utilizando-se da expressão: 

 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑎. 𝑞𝑘. 𝐴𝑒 [N/m²]                                                                           (20) 

 

Sendo: 

𝐹𝑎: Força de arrasto 

𝐶𝑎: Coeficiente de arrasto 

𝑞𝑘: Pressão dinâmica 

𝐴𝑒: Área de influência 
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Figura 23 - Coeficiente de arrasto Ca para edificações paralelepipédicas 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988). 
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6.5.2.1 Vento em 90° 

 

Tabela 23 - Resumo do vento em 90° 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

 

 

Figura 24 - Elevação do eixo “1” – cargas devido a ação do vento - axialmente aos eixos 

em x 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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6.5.2.2 Vento em 0° 

 

Tabela 24 - Resumo do vento em 0° 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

 

Figura 25 - Elevação do eixo “F” - cargas devido a ação do vento - axialmente aos eixos 

em y 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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6.5.3 Força nocional (FHE) 

 

Segundo a NBR 8800:2008, item 4.9.7.1.1, a força nocional, que é igual à 0,3% das 

ações gravitacionais, devem ser aplicadas nos pilares nas duas direções ortogonais em planta 

da estrutura. Logo, obteve-se a seguinte Tabela 25 de forças nocionais nos pilares: 

 

Tabela 25 - Tabela de forças nocionais nos pilares 

EL (m) Pilar

Total da 

carga axial 

(kN)

Força 

Nocional 

(kN)

EL (m) Pilar

Total da 

carga 

axial (kN)

Força 

Nocional 

(kN)

6,00 P1 96,49 0,29 10,00 P19 17,98 0,05

6,00 P2 150,07 0,45 10,00 P20 34,66 0,10

6,00 P3 150,07 0,45 10,00 P21 34,66 0,10

6,00 P4 150,07 0,45 10,00 P22 34,66 0,10

6,00 P5 76,49 0,23 10,00 P23 17,98 0,05

6,00 P6 474,52 1,42 10,00 P24 146,93 0,44

6,00 P7 382,49 1,15 10,00 P25 146,93 0,44

6,00 P8 382,49 1,15 10,00 P26 146,93 0,44

6,00 P9 474,52 1,42 10,00 P27 146,93 0,44

6,00 P10 76,49 0,23 10,00 P28 17,98 0,05

6,00 P11 150,07 0,45 10,00 P29 34,66 0,10

6,00 P12 150,07 0,45 10,00 P30 34,66 0,10

6,00 P13 150,07 0,45 10,00 P31 34,66 0,10

6,00 P14 96,49 0,29 10,00 P32 17,98 0,05

6,00 P15 514,52 1,54 10,00 P33 146,93 0,44

6,00 P16 422,49 1,27 10,00 P34 146,93 0,44

6,00 P17 422,49 1,27 10,00 P35 146,93 0,44

6,00 P18 514,52 1,54 10,00 P36 146,93 0,44  

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.6 COMBINAÇÕES DE CARGAS 

 

Para edificações comuns, considerando as cargas permanentes agrupadas, as 

combinações de cargas que devem ser consideradas são as apresentadas a seguir, segundo a 

NBR 8800:2008. Outras combinações podem ser avaliadas, de acordo com o responsável pelo 

projeto. 

a) Combinações últimas Normais 

• Combinação 1: 1,4 CP + 1,4 CA + FHE(90°) 

• Combinação 2: 1,4 CP + 1,4 CA + FHE(0°) 
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• Combinação 3: 1,4 CP + 1,4 CA + (1,4 x 0,6) CV(90°) 

• Combinação 4: 1,4 CP + 1,4 CA + (1,4 x 0,6) CV(0°) 

• Combinação 5: 1,4 CP + 1,4 CV(90°) + (1,4 x 0,5) CA 

• Combinação 6: 1,4 CP + 1,4 CV(0°) + (1,4 x 0,5) CA 

 

b) Combinações de serviço 

• Combinação 7: CP + CV(90°) 

• Combinação 8: CP + CV(0°) 

 

6.7 DESLOCABILIDADE (CLASSIFICAÇÃO) 

 

A estrutura é classificada quanto à deslocabilidade e quanto ao sistema de 

contraventamento. 

Quanto ao contraventamento, a estrutura do projeto em questão é contraventada nas duas 

direções em planta, nos eixos “1” e “5”, assim como nos eixos “A” e “F”. 

Quando se trata da deslocabilidade, conforme estabelece a NBR 8800, a classificação é 

feita por meio da relação u2/u1 entre os deslocamentos obtidos numa análise não linear 

geométrica e aqueles obtidos numa análise numa análise linear geométrica para cada pavimento 

da edificação. 

A NBR 8800, permite que a classificação da estrutura seja feita uma única vez, 

utilizando a combinação de ações mais crítica. Dessa forma, foi utilizada a combinação 4 que 

oferece as maiores forças verticais e horizontais.  

• Combinação 4: 1,4 CP + 1,4 CA + (1,4 x 0,6) CV(90°) 

Para obtenção dos deslocamentos, foi utilizado o software Ftool. Além disso, para 

simplificar a análise, foi utilizado o parâmetro B2 ao invés da relação u2/u1. 

Foi calculada a deslocabilidade apenas no eixo “F”, pois trata-se de um dos eixos onde 

se encontram os contraventamentos, além de receber a maior carga de vento. Foram adotados 

os seguintes perfis para os elementos estruturais (Tabela 26): 
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Tabela 26 - Perfis envolvidos na análise de deslocabilidade 

Elemento 

Estrutural
Perfil d (mm) h (mm) tw (mm) Bf (mm) tf (mm)

V3 W 250 x 28,4 260,00 240,00 6,40 102,00 10,00

V11 W 200 x 22,5 206,00 190,00 6,20 102,00 8,00

P1 W 200 x 35,9 (H) 201,00 181,00 6,20 165,00 10,20

P2 W 200 x 35,9 (H) 201,00 181,00 6,20 165,00 10,20

P3 W 200 x 35,9 (H) 201,00 181,00 6,20 165,00 10,20

P4 W 200 x 35,9 (H) 201,00 181,00 6,20 165,00 10,20

P5 W 200 x 35,9 (H) 201,00 181,00 6,20 165,00 10,20

Perfis envolvidos na análise de deslocabilidade

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Devido aos vãos de 3,75 m nas vigas, foram utilizados perfis com altura mínima de 190 

mm, visando cumprir a recomendação prática ℎ ≥ 𝐿 20⁄ , em mm. Além disso, deve-se atender 

ao critério de deslocamento máximo. Segundo a NBR 8800, o deslocamento máximo permitido 

para vigas de piso é L/350. Portanto, o deslocamento máximo das vigas analisada é 3,75/350 = 

0,0107 m. Os perfis selecionados para as vigas atenderam ao critério de deslocamento máximo 

vertical, conforme será demonstrado mais adiante na seção de dimensionamento das vigas. 

Utilizando a combinação 4, temos a seguinte distribuição de cargas nos elementos 

estruturais presentes no eixo “F”, de acordo com a Figura 27: 
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Figura 26 - Cargas combinadas no eixo “F” 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

O resultado da ação das cargas combinadas acima são os deslocamentos mostrados na 

Figura 28. 
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Figura 27 - Deslocamentos da estrutura (eixo “F”) 

Fonte: Autoria própria (2018).  

 

Tabela 27: Parâmetros para classificação quanto à deslocabilidade. 

EL (m) Rs Δh (cm) H (cm) Nsd (kN) Hsd (kN) B2

10,00 1,00 0,070 400,00 195,92 9,40 1,00

6,00 1,00 0,180 600,00 883,00 9,40 1,03

Eixo "F"

Combinação 4: 1,4CP + 1,4CA + 0,84CV(90°)

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

De acordo com os resultados obtidos na análise, é possível classificar a estrutura como 

de pequena deslocabilidade, pois B2 < 1,10. 

 

6.7.1 Esforços solicitantes 

 

Os efeitos das imperfeições iniciais de material não precisam ser levados em 

consideração na análise, no caso desse projeto, segundo a NBR 8800. Além disso, a Norma 

também permite que seja considerado o coeficiente de flambagem k = 1,00 nas barras da 

estrutura. 
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6.8 VIBRAÇÃO 

 

Segundo a NBR 8800, para residências e escritórios, a menor frequência natural não 

pode ser inferior à 4 Hz. Portanto, nas vigas de piso, fica excluído de verificação se o 

deslocamento devido às cargas permanentes de serviço for inferiores à 0,020 m, ou seja, δ1 < 

0,020m. 

Essa questão será avaliada durante o dimensionamento dos elementos estruturais de 

piso. 

 

6.9 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

 

O dimensionamento dos elementos estruturais será feito nos elementos mais críticos da 

estrutura. Recomenda-se otimizar o número de seções utilizadas na estrutura. Além disso, 

considera-se as vigas contidas lateralmente, devido à ação das lajes. Portanto, Lb = 0,00 m. 

 

6.9.1 Dimensionamentos das vigas 

 

6.9.1.1 Vigas na EL +10,00 m 

 

 

Figura 28 - Viga com carregamento uniforme 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Tabela 28 - Dados das vigas dimensionadas na EL +10,00 m 

EL (m) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Viga V11 V12 V13 V14 V15

L (m) 3,75 5,00 5,00 15,00 15,00

Perfil W 200 x 22,5 W 200 x 26,6 W 200 x 26,6 VS 750 x 140 VS 750 x 140

Ix (cm
4
) 2.029,00 2.611,00 2.611,00 186.545,00 186.545,00

Wx (cm
3
) 197,00 252,30 252,30 4.975,00 4.975,00

Zx (cm
3
) 225,50 282,30 282,30 5.458,00 5.458,00

ry (cm) 2,22 3,10 3,10 7,62 7,62

d (mm) 206,00 207,00 207,00 750,00 750,00

bf (mm) 102,00 133,00 133,00 320,00 320,00

h (mm) 190,00 190,00 190,00 712,00 712,00

tf (mm) 8,00 8,40 8,40 19,00 19,00

tw (mm) 6,20 5,80 5,80 8,00 8,00

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Para demonstração de cálculo, escolheu-se a viga V14, por ser a mais crítica entre as 

vigas presentes na elevação EL +10,00 m (Tabela 31). 

 

qCP = 16,92 kN/m; qCA = 2,50 kN/m; 

qtot = 1,4.qCP + 1,4.qCA = 1,4.(16,92) + 1,4.(2,50) = 27,18 kN/m 

 

𝑀𝑆𝑑 =
𝑞𝑡𝑜𝑡×𝐿2

8
=

27,18×15,002

8
= 764,51 𝑘𝑁. 𝑚  

𝑉𝑆𝑑 =
𝑞𝑡𝑜𝑡×𝐿

2
=

27,18×15,00

2
= 203,87 𝑘𝑁  

 

6.9.1.1.1 Estado Limite de Serviço (ELS) 

 

Vigas de piso: Limite = L/350 = 15/350 = 0,0429 m  

 

𝛿1 =
5.𝑞𝐶𝑃.𝐿4

384.𝐸.𝐼𝑥
=

5×0,1692×15004

384×20500×186545
= 2,92 𝑐𝑚 =  0,0292 𝑚  

 

𝛿3 =
5.𝑞𝐶𝐴.𝐿4

384.𝐸.𝐼𝑥
=

5×0,0250×15004

384×20500×186545
= 0,43 𝑐𝑚 = 0,0043 𝑚  
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𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝛿1 + 𝛿3 = 0,0292 + 0,0043 = 0,0335 𝑚 < 0,0429 𝑚 → 𝑶𝑲  

 

6.9.1.1.2 Estado Limite Último (ELU) 

 

6.9.1.1.2.1 FLT 

 

𝜆 =
𝐿𝑏

𝑟𝑦
=

0,00

7,88
= 0,00 < 𝜆𝑝 = 1,76√

𝐸

𝑓𝑦
= 1,76 × √

20500

34,5
= 42,90 → 𝑶𝑲  

 

 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑀𝑝𝑙

𝛾𝑎1
=  

𝑍𝑥.𝑓𝑦

1,10
=

5458×34,5

1,10
= 1711,83 kN. m  

 

 

6.9.1.1.2.2 FLM 

 

𝜆 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

32,0

2×1,9
= 8,40 < 𝜆𝑝 = 0,38√

𝐸

𝑓𝑦
= 0,38 × √

20500

34,5
= 9,26 → 𝑶𝑲   

 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑀𝑝𝑙

𝛾𝑎1
=  

𝑍𝑥.𝑓𝑦

1,10
=

5458×34,5

1,10
= 1711,83 kN. m  

 

 

6.9.1.1.2.3 FLA 

 

𝜆 =
ℎ

𝑡𝑤
=

71,2

0,8
= 89,00 < 𝜆𝑝 = 3,76√

𝐸

𝑓𝑦
= 3,76 × √

20500

34,5
= 91,65 → 𝑶𝑲  

 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑀𝑝𝑙

𝛾𝑎1
=  

𝑍𝑥.𝑓𝑦

1,10
=

5458×34,5

1,10
= 1711,83 kN. m  

 

 

6.9.1.1.2.4 Cisalhamento 

 

𝜆 =
ℎ

𝑡𝑤
=

71,2

0,8
= 89,00 < 𝜆𝑝 = 1,10√

𝑘𝑣.𝐸

𝑓𝑦
= 1,10 × √

5×20500

34,5
= 59,96 → 𝑵Ã𝑶 𝑶𝑲  
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𝜆𝑟 = 1,37√
𝑘𝑣.𝐸

𝑓𝑦
= 1,37 × √

5×20500

34,5
= 74,67 → 𝝀 >  𝝀𝒓  

 

𝑉𝑝𝑙 = 0,60. 𝐴𝑤 . 𝑓𝑦 = 0,60 × 75 × 0,8 × 34,5 = 1242,00 𝑘𝑁  

𝑉𝑅𝑑 = 1,24 (
𝜆𝑝

𝜆
)

2 𝑉𝑝𝑙

𝛾𝑎1
= 1,24 (

59,96

89,00
)

2 1242,00

1,1
= 635,42 kN 

 

 

6.9.1.1.2.5 Verificação 

 

Utiliza-se o menor dos momentos fletores resistentes de cálculo para comparar com o 

momento fletor solicitante de cálculo. Na avaliação realizada o menor MRd é o calculado no 

item 6.10.1.1.2.3 (FLA). Logo, a verificação fica da seguinte maneira: 

 

𝑀𝑆𝑑 = 764,51 𝑘𝑁. 𝑚 < 1711,83 𝑘𝑁. 𝑚 → 𝑶𝑲  

 

𝑉𝑆𝑑 = 203,87 𝑘𝑁 <  635,42 kN → 𝐎𝐊  

 

A demonstração dos cálculos de dimensionamentos das outras vigas em EL +10,00 m 

não será apresentada, mas um resumo dos resultados obtidos encontra-se na Tabela 29 a seguir. 
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Tabela 29 - Resumo dos resultados obtidos no dimensionamento das vigas na EL 

+10,00m 

EL (m) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Viga V11 V12 V13 V14 V15

L (m) 3,75 5,00 5,00 15,00 15,00

Perfil W 200 x 22,5 W 200 x 26,6 W 200 x 26,6 VS 750 x 140 VS 750 x 140

qCP (kN/m) 7,99 0,26 0,26 16,92 16,92

qCA (kN/m) 1,25 0,00 0,00 2,50 2,50

1,4CP + 1,4 CA (kN/m) 12,94 0,36 0,36 27,18 27,18

MSd (kN.m) 22,74 1,14 1,14 764,51 764,51

VSd (kN) 24,26 0,91 0,91 203,87 203,87

δl im (m) 0,0107 0,0143 0,0143 0,0429 0,0429

δ1 (m) 0,0049 0,0004 0,0004 0,0292 0,0292

δ3 (m) 0,0008 0,0000 0,0000 0,0043 0,0043

δtot (m) 0,0057 0,0004 0,0004 0,0335 0,0335

Lb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

λ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

λp 42,90 42,90 42,90 42,90 42,90

MRd (kN.m) 70,73 88,54 88,54 1.711,83 1.711,83

λ 6,38 7,92 7,92 8,42 8,42

λp 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26

λr 24,18 24,18 24,18 18,02 18,02

MRd (kN.m) 70,73 88,54 88,54 1.711,83 1.711,83

λ 30,65 32,76 32,76 89,00 89,00

λp 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65

λr 138,94 138,94 138,94 138,94 138,94

MRd (kN.m) 70,73 88,54 88,54 1.711,83 1.711,83

λ 30,65 32,76 32,76 89,00 89,00

λp 59,96 59,96 59,96 59,96 59,96

λr 74,67 74,67 74,67 74,67 74,67

VRd (kN.m) 240,35 225,93 225,93 635,42 635,42

Verificação OK OK OK OK OK

ELS

ELU (FLT)

ELU (FLM)

ELU (FLA)

ELU (Cisalhamento)

Fonte: Autoria própria (2018). 
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6.9.1.2 Vigas na EL +6,00 m 

 

 

 

Figura 29 - Viga com carregamento uniforme 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Para demonstração de cálculo, escolheu-se a viga V9, por ser a mais crítica entre as 

vigas presentes na elevação EL +6,00 m. Inicialmente, o dimensionamento foi realizado 

utilizado o perfil VS 1000 X 201, pois verificou-se que este perfil atende ao critério de 

deslocamento máximo, assim como de vibração. 

 

Tabela 30 - Perfis selecionados inicialmente para o dimensionamento na EL +6,00 m 

(parte 1) 

EL (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Viga V3 V4 V4' V5 V5'

L (m) 3,75 5,00 5,00 5,00 5,00

Perfil W 250 x 28,4 W 250 x 32,7 W 250 x 32,7 W 250 x 32,7 W 250 x 32,7

Ix (cm
4
) 4.046,00 4.937,00 4.937,00 4.937,00 4.937,00

Wx (cm
3
) 311,20 382,70 382,70 382,70 382,70

Zx (cm
3
) 357,30 428,50 428,50 428,50 428,50

ry (cm) 2,20 3,35 3,35 3,35 3,35

d (mm) 260,00 258,00 258,00 258,00 258,00

bf (mm) 102,00 146,00 146,00 146,00 146,00

h (mm) 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

tf (mm) 10,00 9,10 9,10 9,10 9,10

tw (mm) 6,40 6,10 6,10 6,10 6,10  
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Tabela 31 - Perfis selecionados inicialmente para o dimensionamento na EL +6,00 m 

(parte 2) 

EL (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Viga V6 V7 V8 V9 V10

L (m) 5,00 5,00 5,00 15,00 15,00

Perfil W 250 x 32,7 W 250 x 32,7 W 250 x 32,7 VS 1000x201 VS 1000x201

Ix (cm
4
) 4.937,00 4.937,00 4.937,00 488.119,00 488.119,00

Wx (cm
3
) 382,70 382,70 382,70 9.762,00 9.762,00

Zx (cm
3
) 428,50 428,50 428,50 10.583,00 10.583,00

ry (cm) 3,35 3,35 3,35 9,67 9,67

d (mm) 258,00 258,00 258,00 1.000,00 1.000,00

bf (mm) 146,00 146,00 146,00 400,00 400,00

h (mm) 240,00 240,00 240,00 955,00 955,00

tf (mm) 9,10 9,10 9,10 22,40 22,40

tw (mm) 6,10 6,10 6,10 8,00 8,00  
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

qCP = 28,47 kN/m; qCA = 15,00 kN/m; 

qtot = 1,4.qCP + 1,4.qCA = 1,4.(28,47) + 1,4.(15,00) = 60,85 kN/m 

 

𝑀𝑆𝑑 =
𝑞𝑡𝑜𝑡×𝐿2

8
=

60,85×15,002

8
= 1711,47 𝑘𝑁. 𝑚  

 

𝑉𝑆𝑑 =
𝑞𝑡𝑜𝑡×𝐿

2
=

60,85×15,00

2
= 456,39 𝑘𝑁  

 

 

6.9.1.2.1 Estado Limite de Serviço (ELS) 

 

Vigas de piso: Limite = L/350 = 15/350 = 0,0429 m  

 

𝛿1 =
5.𝑞𝐶𝑃.𝐿4

384.𝐸.𝐼𝑥
=

5×0,2847×15004

384×20500×488119
= 1,88 𝑐𝑚 = 0,0188 𝑚  

 

𝛿3 =
5.𝑞𝐶𝐴.𝐿4

384.𝐸.𝐼𝑥
=

5×0,1500×15004

384×20500×488119
= 0,99 𝑐𝑚 = 0,0099 𝑚  

 

𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝛿1 + 𝛿3 = 0,0188 + 0,0099 = 0,0286 𝑚 < 0,0429 𝑚 → 𝑶𝑲  
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6.9.1.2.2 Estado Limite Último (ELU) 

 

6.9.1.2.2.1 FLT 

 

𝜆 =
𝐿𝑏

𝑟𝑦
=

0,00

9,67
= 0,00 < 𝜆𝑝 = 1,76√

𝐸

𝑓𝑦
= 1,76 × √

20500

34,5
= 42,90 → 𝑶𝑲  

 

 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑀𝑝𝑙

𝛾𝑎1
=  

𝑍𝑥.𝑓𝑦

1,10
=

10583×34,5

1,10
=  3319,21 kN. m  

 

6.9.1.2.2.2 FLM 

 

𝜆 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

40,0

2×2,24
= 8,93 < 𝜆𝑝 = 0,38√

𝐸

𝑓𝑦
= 0,38 × √

20500

34,5
= 9,26 → 𝑶𝑲   

 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑀𝑝𝑙

𝛾𝑎1
=  

𝑍𝑥.𝑓𝑦

1,10
=

10583×34,5

1,10
=  3319,21 kN. m  

 

6.9.1.2.2.3 FLA 

 

𝜆 =
ℎ

𝑡𝑤
=

95,5

0,8
= 119,38 < 𝜆𝑝 = 3,76√

𝐸

𝑓𝑦
= 3,76 × √

20500

34,5
= 91,65 → 𝑵Ã𝑶 𝑶𝑲  

 

𝜆𝑟 = 5,70√
𝐸

𝑓𝑦
= 5,70 × √

20500

34,5
= 138,94  

 

Logo, 𝜆𝑝 <  𝜆 < 𝜆𝑟 

𝑀𝑝𝑙 = 𝑍𝑥. 𝑓𝑦 = 10583 × 34,5 = 3651,13 𝑘𝑁. 𝑚  

 

𝑀𝑟 = (𝑓𝑦 − 𝜎𝑟). 𝑊𝑥 = [34,5 − (0,3 × 34,5)] × 9762 = 2357,52 𝑘𝑁. 𝑚  

 

 𝑀𝑅𝑑 =
1

𝛾𝑎1
[𝑀𝑝𝑙 − (𝑀𝑝𝑙 − 𝑀𝑟)

(𝜆−𝜆𝑝)

(𝜆𝑟−𝜆𝑝)
] = 

1

1,1
[3651,13 − (3651,13 − 2357,52)

(119,38−91,65)

(138,94−91,65)
] = 2629,87 𝑘𝑁. 𝑚  
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6.9.1.2.2.4 Cisalhamento 

 

𝜆 =
ℎ

𝑡𝑤
=

95,5

0,8
= 119,38 < 𝜆𝑝 = 1,10√

𝑘𝑣.𝐸

𝑓𝑦
= 1,10 × √

5×20500

34,5
= 59,96 → 𝑵Ã𝑶 𝑶𝑲  

 

𝜆𝑟 = 1,37√
𝑘𝑣.𝐸

𝑓𝑦
= 1,37 × √

5×20500

34,5
= 74,67 → 𝝀 >  𝝀𝒓  

 

𝑉𝑝𝑙 = 0,60. 𝐴𝑤 . 𝑓𝑦 = 0,60 × 100 × 0,8 × 34,5 = 1656,00 𝑘𝑁  

𝑉𝑅𝑑 = 1,24 (
𝜆𝑝

𝜆
)

2 𝑉𝑝𝑙

𝛾𝑎1
= 1,24 (

59,96

119,38
)

2 1656,00

1,1
= 470,93 kN 

 

 

6.9.1.2.2.5 Verificação 

 

Utiliza-se o menor dos momentos fletores resistentes de cálculo para comparar com o 

momento fletor solicitante de cálculo. Na avaliação realizada o menor MRd é calculado no item 

6.10.1.1.2.3 (FLA). Logo, a verificação fica da seguinte maneira: 

 

𝑀𝑆𝑑 = 𝟏𝟕𝟏𝟏, 𝟒𝟕 𝑘𝑁. 𝑚 < 𝟐𝟔𝟐𝟗, 𝟖𝟕 𝑘𝑁. 𝑚 → 𝐎𝐊  

 

𝑉𝑆𝑑 = 𝟒𝟓𝟔, 𝟑𝟗 𝑘𝑁 <  𝟒𝟕𝟎, 𝟗𝟑 kN → 𝐎𝐊  

 

A demonstração dos cálculos de dimensionamento das outras vigas na EL +6,00 m não 

será apresentada, mas um resumo dos resultados obtidos encontra-se nas Tabelas 32 e 33 a 

seguir: 
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Tabela 32 - Resumo dos resultados obtidos no dimensionamento das vigas na EL +6,00 

m (Parte 1) 

EL (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Viga V3 V4 V4' V5 V5'

L (m) 3,75 5,00 5,00 5,00 5,00

Perfil W 250 x 28,4 W 250 x 32,7 W 250 x 32,7 W 250 x 32,7 W 250 x 32,7

qCP (kN/m) 23,28 8,32 0,32 8,32 0,32

qCA (kN/m) 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4CP + 1,4 CA (kN/m) 43,09 11,65 0,45 11,65 0,45

MSd (kN.m) 75,74 36,40 1,40 36,40 1,40

VSd (kN) 80,79 29,12 1,12 29,12 1,12

δl im (m) 0,0107 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143

δ1 (m) 0,0072 0,0067 0,0003 0,0067 0,0003

δ3 (m) 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

δtot (m) 0,0096 0,0067 0,0003 0,0067 0,0003

Lb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

λ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

λp 42,90 42,90 42,90 42,90 42,90

MRd (kN.m) 112,06 134,39 134,39 134,39 134,39

λ 5,10 8,02 8,02 8,02 8,02

λp 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26

λr 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18

MRd (kN.m) 112,06 134,39 134,39 134,39 134,39

λ 37,50 39,34 39,34 39,34 39,34

λp 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65

λr 138,94 138,94 138,94 138,94 138,94

MRd (kN.m) 112,06 134,39 134,39 134,39 134,39

λ 37,50 39,34 39,34 39,34 39,34

λp 59,96 59,96 59,96 59,96 59,96

λr 74,67 74,67 74,67 74,67 74,67

VRd (kN.m) 313,13 296,16 296,16 296,16 296,16

Verificação OK OK OK OK OK

ELU (Cisalhamento)

ELU (FLM)

ELU (FLA)

ELS

ELU (FLT)

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Tabela 33 - Resumo dos resultados obtidos no dimensionamento das vigas na EL +6,00 

m (Parte 2) 

EL (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Viga V6 V7 V8 V9 V10

L (m) 5,00 5,00 5,00 15,00 15,00

Perfil W 250 x 32,7 W 250 x 32,7 W 250 x 32,7 VS 1000x201 VS 1000x201

qCP (kN/m) 8,32 0,32 0,32 28,47 20,63

qCA (kN/m) 0,00 0,00 0,00 15,00 10,56

1,4CP + 1,4 CA (kN/m) 11,65 0,45 0,45 60,85 43,67

MSd (kN.m) 36,40 1,40 1,40 1.711,47 1.228,33

VSd (kN) 29,12 1,12 1,12 456,39 327,55

δl im (m) 0,0143 0,0143 0,0143 0,0429 0,0429

δ1 (m) 0,0067 0,0003 0,0003 0,0188 0,0136

δ3 (m) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0099 0,0070

δtot (m) 0,0067 0,0003 0,0003 0,0286 0,0206

Lb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

λ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

λp 42,90 42,90 42,90 42,90 42,90

MRd (kN.m) 134,39 134,39 134,39 3.319,21 3.319,21

λ 8,02 8,02 8,02 8,93 8,93

λp 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26

λr 24,18 24,18 24,18 16,75 16,75

MRd (kN.m) 134,39 134,39 134,39 3.319,21 3.319,21

λ 39,34 39,34 39,34 119,38 119,38

λp 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65

λr 138,94 138,94 138,94 138,94 138,94

MRd (kN.m) 134,39 134,39 134,39 2.629,87 2.629,87

λ 39,34 39,34 39,34 119,38 119,38

λp 59,96 59,96 59,96 59,96 59,96

λr 74,67 74,67 74,67 74,67 74,67

VRd (kN.m) 296,16 296,16 296,16 470,93 470,93

Verificação OK OK OK OK OK

ELU (Cisalhamento)

ELU (FLM)

ELU (FLA)

ELS

ELU (FLT)

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.9.1.3 Vigas na EL +3,00 m 

 

 

Figura 30 - Viga com carregamento uniforme 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Na elevação EL +3,00 m, não será demonstrado o cálculo, pois as vigas nessa elevação 

não suportam cargas relevantes. Foram projetadas para reduzir o comprimento de flambagem 

das colunas. Dessa forma, os resultados obtidos no dimensionamento são os expostos na Tabela 

34 a seguir: 

 

Tabela 34 - Resumo dos resultados obtidos no dimensionamento das vigas na EL +3,00 

m 

EL (m) 3,00 6,00

Viga V1 V2

L (m) 3,75 5,00

Perfil W 250 x 17,9 W 250 x 32,7

qCP (kN/m) 0,18 0,32

qCA (kN/m) 0,00 0,00

1,4CP + 1,4 CA (kN/m) 0,25 0,45

MSd (kN.m) 0,43 1,40

VSd (kN) 0,46 1,12

δl im (m) 0,0150 0,0200

δ1 (m) 0,0001 0,0003

δ3 (m) 0,0000 0,0000

δtot (m) 0,0001 0,0003

Lb 0,00 0,00

λ 0,00 0,00

λp 42,90 42,90

MRd (kN.m) 66,18 134,39

λ 9,53 8,02

λp 9,26 9,26

λr 24,18 24,18

MRd (kN.m) 65,39 134,39

λ 50,00 39,34

λp 91,65 91,65

λr 138,94 138,94

MRd (kN.m) 66,18 134,39

λ 50,00 39,34

λp 59,96 59,96

λr 74,67 74,67

VRd (kN.m) 226,72 296,16

Verificação OK OK

ELU (Cisalhamento)

ELU (FLM)

ELU (FLA)

ELS

ELU (FLT)

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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6.9.2 Dimensionamento dos pilares 

 

Nessa etapa do dimensionamento de elementos estruturais serão mostrados os cálculos 

referentes aos pilares que sustentam as vigas mais críticas, ou seja, os pilares P6 e P18 na 

elevação EL +6,00 m. 

Para o dimensionamento dos pilares, investigou-se 3 combinações de cargas, pois os 

mesmos sofrem com cargas verticais (CP e CA) e cargas horizontais (CV e FHE). Sendo assim, 

chegou-se às Tabelas 35 a seguir, que representam os esforços nos pilares. 

 

Tabela 35 - Esforços nos pilares P6 e P18 

EL 6,00 m 

Combinação Nc,Sd (kN) MSd (kN.m) VSd (kN) Nc,Sd (kN) MSd (kN.m) VSd (kN)

1,4CP + 1,4CA + 1,4FHE 664,33 1,99 1,99 720,33 2,16 2,16

1,4CP + 1,4CA + 0,84CV(90°) 664,33 9,40 9,40 720,33 9,40 9,40

1,4CP + 0,7CA + 1,4CV(90°) 572,46 15,67 15,67 628,46 15,67 15,67

P6 P18

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Como os esforços Normais são os mais relevantes nesse caso, escolheu-se a combinação 

1,4CP + 1,4CA + 0,84CV(90°) para que seja feita a demonstração do procedimento de cálculo 

destinado ao dimensionamento dos pilares. 
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6.9.2.1 Estado Limite Último (ELU) 

 

Tabela 36 - Dados dos pilares dimensionados 

 Pilar P6 P18

Perfil W 200 x 35,9 (H) W 200 x 35,9 (H)

d (mm) 201,00 201,00

bf (mm) 165,00 165,00

tw (mm) 6,20 6,20

tf (mm) 10,20 10,20

h (mm) 181,00 181,00

Área [A] (cm²) 45,70 45,70

Ix (cm
4
) 3.437,00 3.437,00

Wx (cm
3
) 342,00 342,00

rx (cm) 8,67 8,67

Zx (cm
3
) 379,20 379,20

Iy (cm
4
) 764,00 764,00

Wy (cm3) 92,60 92,60

ry (cm) 4,09 4,09

Zy (cm3) 141,00 141,00

It (cm4) 14,51 14,51

Cw (cm6) 69.502,00 69.502,00

L (m) 6,00 6,00

Lx (cm) 600,00 600,00

Ly (cm) 300,00 300,00

Lb (cm) 300,00 300,00  

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.9.2.1.1 FLT 

 

6.9.2.1.1.1 Pilares P6 e P18 

 

𝜆 =
𝐿𝑏

𝑟𝑦
=

300

4,09
= 73,35 < 𝜆𝑝 = 1,76√

𝐸

𝑓𝑦
= 1,76 × √

20500

34,5
= 42,90 → 𝑵Ã𝑶 𝑶𝑲  

 

𝜆𝑟 =
1,38√𝐼𝑦.𝐼𝑡

𝑟𝑦.𝐼𝑡.𝐵1
√1 + √1 +

27.𝐶𝑤.𝐵1
2

𝐼𝑦
 ; 𝐵1 =

(𝑓𝑦−𝜎𝑟)𝑊

𝐸.𝐼𝑡
  

 

𝐵1 =
(𝑓𝑦−𝜎𝑟)𝑊

𝐸.𝐼𝑡
=

(34,5−10,35)×342,00

20500×14,51
= 0,03  



82 

 

𝜆𝑟 =
1,38√764×14,51

4,09×14,51×0,03
√1 + √1 +

27×69502×0,032

764
= 144,92; 

 

Logo, 𝜆𝑝 <  𝜆 < 𝜆𝑟 

 

𝑀𝑝𝑙 = 𝑍𝑥. 𝑓𝑦 = 379,20 × 34,5 = 130,82 𝑘𝑁. 𝑚  

 

𝑀𝑟 = (𝑓𝑦 − 𝜎𝑟). 𝑊𝑥 = [34,5 − (0,3 × 34,5)] × 342,00 = 82,59 𝑘𝑁. 𝑚  

 

𝑀𝑅𝑑 =
𝐶𝑏

𝛾𝑎1
[𝑀𝑝𝑙 − (𝑀𝑝𝑙 − 𝑀𝑟)

(𝜆−𝜆𝑝)

(𝜆𝑟−𝜆𝑝)
]  

𝑀𝑅𝑑 =
1

1,1
[130,82 − (130,82 − 82,59)

(73,35−42,90)

(144,92−42,90)
] = 105,84 𝑘𝑁. 𝑚  

 

6.9.2.1.2 FLM 

 

6.9.2.1.2.1 Pilares P6 e P18 

 

 

𝜆 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

165

2×10,2
= 8,09 < 𝜆𝑝 = 0,38√

𝐸

𝑓𝑦
= 0,38 × √

20500

34,5
= 9,26 → 𝑶𝑲   

 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑀𝑝𝑙

𝛾𝑎1
=  

𝑍𝑥.𝑓𝑦

1,10
=

379,20×34,5

1,10
=  118,93 kN. m  

 

6.9.2.1.3 FLA 

 

6.9.2.1.3.1 Pilares P6 e P18 

 

𝜆 =
ℎ

𝑡𝑤
=

181,00

6,20
= 29,19 < 𝜆𝑝 = 3,76√

𝐸

𝑓𝑦
= 3,76 × √

20500

34,5
= 91,65 → 𝑶𝑲  

 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑀𝑝𝑙

𝛾𝑎1
=  

𝑍𝑥.𝑓𝑦

1,10
=

379,20×34,5

1,10
=  118,93 kN. m  
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6.9.2.1.4 Cisalhamento 

 

6.9.2.1.4.1 Pilares P6 e P18 

 

𝜆 =
ℎ

𝑡𝑤
=

181,00

6,20
= 29,19 < 𝜆𝑝 = 1,10√

𝑘𝑣.𝐸

𝑓𝑦
= 1,10 × √

5×20500

34,5
= 59,96 → 𝑶𝑲  

 

𝑉𝑝𝑙 = 0,60. 𝐴𝑤 . 𝑓𝑦 = 0,60 × 20,10 × 0,62 × 34,5 = 257,96 𝑘𝑁  

𝑉𝑅𝑑 =
𝑉𝑝𝑙

𝛾𝑎1
=

257,96

1,1
= 234,51 kN 

 

6.9.2.1.5 Verificação de esbeltez 

 

6.9.2.1.5.1 Pilares P6 e P18 

 

𝜆𝑥 =
𝑘𝑥.𝐿𝑥

𝑟𝑥
≤ 200 →  

1,0×600

8,67
= 69,20 ≤ 200 → 𝑶𝑲  

 

𝜆𝑦 =
𝑘𝑦.𝐿𝑦

𝑟𝑦
≤ 200 →  

1,0×300

4,09
= 73,35 ≤ 200 → 𝑶𝑲  

 

6.9.2.1.6 Esforços Normais 

 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝜒𝑄𝐴𝑔𝑓𝑦

𝛾𝑎1
  

𝜆0 = √
𝑄𝐴𝑔𝑓𝑦

𝑁𝑒
  

Se 𝜆0  ≤ 1,5 → 𝜒 = 0,658𝜆0
2
  

Se 𝜆0  > 1,5 → 𝜒 =
0,877

𝜆0
2   

 

𝑁𝑒𝑥 =
𝜋2𝐸𝐼𝑥

(𝑘𝑥𝐿𝑥)2 ; 𝑁𝑒𝑦 =
𝜋2𝐸𝐼𝑦

(𝑘𝑦𝐿𝑦)
2; 𝑁𝑒𝑧 =

1

𝑟0
2 [

𝜋2𝐸𝐶𝑤

(𝑘𝑧𝐿𝑧)2 + 𝐺𝐼𝑡]; 

𝑟0 = √(𝑟𝑥
2 + 𝑟𝑦

2 + 𝑥0
2 + 𝑦0

2)  
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𝑁𝑒 = 𝑚í𝑛(𝑁𝑒𝑥 , 𝑁𝑒𝑦, 𝑁𝑒𝑧)  

𝑄 =  𝑄𝑎𝑄𝑠  

 

Para determinar os parâmetros acima deve-se seguir o procedimento a seguir: 

 

6.9.2.1.6.1 Alma – Elemento AA 

 

𝑏 = ℎ; 𝑡 = 𝑡𝑤  

 

6.9.2.1.6.1.1 Pilares P6 e P18 

 

𝜆 =
ℎ

𝑡𝑤
=

181,00

6,20
= 29,19 < 𝜆𝑝 = 1,49√

𝐸

𝑓𝑦
= 1,49 × √

20500

34,5
= 36,32 → 𝑶𝑲  

𝑄𝑎 =
𝐴𝑒𝑓

𝐴𝑔
= 1,00  

 

6.9.2.1.6.2 Mesa – Elemento AL 

 

𝑏 =
𝑏𝑓

2
; 𝑡 = 𝑡𝑓  

 

6.9.2.1.6.2.1 Pilares P6 e P18 

 

𝜆 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

165,00

2×10,20
= 8,09 < 𝜆𝑝 = 0,56√

𝐸

𝑓𝑦
= 0,56 × √

20500

34,5
= 13,65 → 𝑶𝑲   

𝑄𝑠 = 1,00  

 

Então, temos: 𝑸 = 𝑸𝒂𝑸𝒔 = 𝟏, 𝟎𝟎 × 𝟏, 𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟎𝟎 

 

6.9.2.1.6.3 Cargas de flambagem elástica 
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6.9.2.1.6.3.1 Pilares P6 e P18 

 

𝑁𝑒𝑥 =
𝜋2𝐸𝐼𝑥

(𝑘𝑥𝐿𝑥)2 =
𝜋2×20500×3437

(1×600)2 = 1931,66 𝑘𝑁  

𝑁𝑒𝑦 =
𝜋2𝐸𝐼𝑦

(𝑘𝑦𝐿𝑦)
2 =

𝜋2×20500×764

(1×300)2 = 1717,53 𝑘𝑁  

𝑁𝑒𝑧 =
1

𝑟0
2 [

𝜋2𝐸𝐶𝑤

(𝑘𝑧𝐿𝑧)2 + 𝐺𝐼𝑡] =
1

14,682 [
𝜋2×20500×69502

(1×300)2 + 7700 × 14,51] = 2916,01 𝑘𝑁  

 𝑟0 = √(8,672 + 4,092) = 9,59 𝑐𝑚 

 

𝑁𝑒 = 𝑚í𝑛(𝑁𝑒𝑥 , 𝑁𝑒𝑦, 𝑁𝑒𝑧) = 1717,53 𝑘𝑁  

 

6.9.2.1.6.4 Fator de redução (χ) 

 

6.9.2.1.6.4.1 Pilares P6 e P18 

 

𝜆0 = √
𝑄𝐴𝑔𝑓𝑦

𝑁𝑒
= √

0,99×45,70×34,5

1717,53
= 0,96  

  

𝜒 = 0,6580,96 2 = 0,68  

 

6.9.2.1.6.5 Força axial resistente de cálculo (Nc,Rd) 

 

6.9.2.1.6.5.1 Pilares P6 e P18 

 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝜒𝑄𝐴𝑔𝑓𝑦

𝛾𝑎1
=

0,68×1,00×45,70×34,5

1,1
= 976,06 𝑘𝑁  
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6.9.2.1.7 Verificação 

 

6.9.2.1.7.1 Pilares P6 e P18 

 

P6: 

𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 664,33 𝑘𝑁 ≤ 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 976,06 𝑘𝑁 → 𝑶𝑲  

𝑀𝑆𝑑 = 9,40 𝑘𝑁. 𝑚 ≤ 𝑀𝑅𝑑 = 105,84 𝑘𝑁. 𝑚 → 𝑶𝑲  

𝑉𝑆𝑑 = 9,40 𝑘𝑁 ≤ 𝑉𝑅𝑑 = 234,51 𝑘𝑁 → 𝑶𝑲  

 

P18: 

𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 720,33 𝑘𝑁 ≤ 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 976,06 𝑘𝑁 → 𝑶𝑲  

𝑀𝑆𝑑 = 9,40 𝑘𝑁. 𝑚 ≤ 𝑀𝑅𝑑 = 105,84 𝑘𝑁. 𝑚 → 𝑶𝑲  

𝑉𝑆𝑑 = 9,40 𝑘𝑁 ≤ 𝑉𝑅𝑑 = 234,51 𝑘𝑁 → 𝑶𝑲  

 

6.9.2.1.8 Interação de ações 

 

𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≥ 0,20 →

𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
+

8

9
(

𝑀𝑥,𝑆𝑑

𝑀𝑥,𝑅𝑑
+

𝑀𝑦,𝑆𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
) ≤ 1,0  

𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
< 0,20 →

𝑁𝑐,𝑆𝑑

2.𝑁𝑐,𝑅𝑑
+ (

𝑀𝑥,𝑆𝑑

𝑀𝑥,𝑅𝑑
+

𝑀𝑦,𝑆𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
) ≤ 1,0  

 

6.9.2.1.8.1 Pilares P6 e P18 

 

P6: 

𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
= 0,68 ≥ 0,20  

664,33

976,06
+

8

9
(

9,40

105,84
) = 0,76 ≤ 1,0 → 𝑶𝑲  
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P18: 

𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
= 0,74 ≥ 0,20  

720,33

976,06
+

8

9
(

9,40

105,84
) = 0,82 ≤ 1,0 → 𝑶𝑲  

 

6.9.2.1.9 Resumo do dimensionamento de pilares 

 

Após o processo de dimensionamento dos pilares estruturais, chegou-se à conclusão de 

que os perfis pré-selecionados estavam aptos a receber as cargas do projeto. Visando obter 

maior homogeneidade nas seções e facilitando a montagem da estrutura, todos os pilares da 

estrutura serão do tipo laminado com perfil W 200 x 35,9 (H). 

 

6.9.3 Dimensionamento dos contraventamentos 

 

O dimensionamento dos contraventamentos será feito à tração, utilizando as cargas de 

vento definidas no item 6.5.2, referente a esse tema no presente trabalho. Além disso, o 

dimensionamento será baseado na força horizontal aplicada nas barras localizadas entre as 

elevações EL 6,00 m e EL 10,00 m, devido as paredes que são inexistentes entre a elevação EL 

0,00 m e EL 6,00 m. O elemento estrutural escolhido para compor os contraventamentos é o 

tubo redondo com o perfil 73 x 5,0, as propriedades desse perfil são as seguintes: 

 

Tabela 37 - Dados sobre o material e coeficientes de segurança para dimensionamento 

dos contraventamentos 

Aço ASTM A 501 Grau A 

Limite de Escoamento (fy) 25,00 kN/cm² 

Limite de Ruptura (fu) 40,00 kN/cm² 

Módulo de Elasticidade (E) 20.500,00 kN/cm² 

Módulo de Elasticidade Transversal (G) 7.700,00 kN/cm² 

Coeficiente de Poisson (ν) 0,30   

Coeficiente de Segurança (ϒa1) 1,10   

Coeficiente de Segurança (ϒa2) 1,35   

Coeficiente de Ponderação - ação do vento (ϒq) 1,40  

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 31 - Seção transversal do tubo redondo 

Fonte: Catálogo Vallourec (2016) 

 

Tabela 38 - Propriedades do tubo escolhido 

Perfil 73 x 5,0 

m (kg/m) 8,38 

t (mm) 5,00 

A (cm²) 10,70 

Ix = Iy (cm4) 6,21 

rx = ry (cm4) 2,41 

Wx = Wy (cm4) 17,00 

Zx = Zy (cm4) 23,20 

It (cm4) 124,00 

Cw (cm3) 34,00 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.9.3.1 Elevação do eixo “5” 

 

 

Figura 32 - Contraventamentos da elevação do eixo “5” 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 33 - Forças axiais nos contraventamentos da elevação do eixo “5” 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 𝑁𝑡 × 𝛾𝑞 = 6,09 × 1,40 = 8,53 𝑘𝑁  

 

𝐿 = √𝑎2 + 𝑏2 = √3,002 + 5,002 = 5,83 𝑚  

𝐿𝑥 = 𝐿𝑦 = 𝐿 = 5,83 𝑚  

𝜆 = 𝜆𝑥 = 𝜆𝑦 =
𝐿

𝑟
=

583,00

2,41
= 241,95 < 300 → 𝑶𝑲  

𝑁𝑡,𝑅𝑑 =
𝐴𝑔.𝑓𝑦

𝛾𝑎1
=

10,70×25

1,1
= 243,18 𝑘𝑁 > 𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 8,53 𝑘𝑁 → 𝑶𝑲  

𝑁𝑡,𝑅𝑑′ =
𝐴𝑒.𝑓𝑢

𝛾𝑎2
=

10,70×40

1,35
= 317,03 𝑘𝑁 > 𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 8,53 𝑘𝑁 → 𝑶𝑲  

𝐴𝑒 = 𝐶𝑡. 𝐴𝑛  

 

Sendo: 

𝐶𝑡 = 1,00 (*) Considerando a ligação concêntrica, feita por uma chapa e comprimento 

de ligação, ℓc, superior à 1,30. 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 (*) Considerando ligação soldada sem furos. 

𝑁𝑡: Força axial de tração (serviço) – calculado no modelo em Ftool 
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𝑁𝑡,𝑆𝑑: Força axial de tração solicitante de cálculo 

𝑁𝑡,𝑅𝑑: Força axial de tração resistente de cálculo (pelo escoamento) 

𝑁𝑡,𝑅𝑑′: Força axial de tração resistente de cálculo (pela ruptura) 

 

Tabela 39 - Resumo do dimensionamento do contraventamento na elevação do eixo “5” 

Altura (a) (m) 3,00

Largura (b) (m) 5,00

Ângulo (α) (°) 30,96

Comprimento da barra (L) (m) 5,83

Comprimento de flambagem (L = Lx = Ly) (m) 5,83

λ = λy = λx 241,95

FhCV(90°) (kN) 4,67

Nt (kN) 6,09

Nt,Sd (kN) 8,53

Nt,Rd (kN) 243,18

Nt,Rd' (kN) 317,04

Verificação OK

Elevação do eixo "5"

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.9.3.2 Elevação do eixo “F” 

 

 

Figura 34 - Contraventamentos da elevação do eixo”F” 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 35 - Forças axiais nos contraventamentos da elevação do eixo ”F” 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 𝑁𝑡 × 𝛾𝑞 = 15,69 × 1,40 = 21,97 𝑘𝑁  

𝐿 = √𝑎2 + 𝑏2 = √3,002 + 3,752 = 4,80 𝑚  

𝐿𝑥 = 𝐿𝑦 = 𝐿 = 4,80 𝑚  

𝜆 = 𝜆𝑥 = 𝜆𝑦 =
𝐿

𝑟
=

480,00

2,41
= 199,27 < 300 → 𝑶𝑲  

 𝑁𝑡,𝑅𝑑 =
𝐴𝑔.𝑓𝑦

𝛾𝑎1
=

10,70×25

1,1
= 243,18 𝑘𝑁 > 𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 21,97 𝑘𝑁 → 𝑶𝑲  

𝑁𝑡,𝑅𝑑′ =
𝐴𝑒.𝑓𝑢

𝛾𝑎2
=

10,70×40

1,35
= 317,03 𝑘𝑁 > 𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 21,97 𝑘𝑁 → 𝑶𝑲  

𝐴𝑒 = 𝐶𝑡. 𝐴𝑛  

 

Sendo: 

𝐶𝑡 = 1,00 (*) Considerando a ligação concêntrica, feita por uma chapa e comprimento 

de ligação, ℓc, superior à 1,30. 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 (*) Considerando ligação soldada sem furos. 

𝑁𝑡: Força axial de tração (serviço) – calculado no modelo em Ftool 
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𝑁𝑡,𝑆𝑑: Força axial de tração solicitante de cálculo 

𝑁𝑡,𝑅𝑑: Força axial de tração resistente de cálculo (pelo escoamento) 

𝑁𝑡,𝑅𝑑′: Força axial de tração resistente de cálculo (pela ruptura) 

 

Tabela 40 - Resumo do dimensionamento do contraventamento na elevação do eixo “F” 

Altura (a) (m) 3,00

Largura (b) (m) 3,75

Ângulo (α) (°) 38,66

Comprimento da barra (L) (m) 4,80

Comprimento de flambagem (L = Lx = Ly) (m) 4,80

λ = λy = λx 199,27

FhCV(0°) (kN) 11,19

Nt (kN) 15,69

Nt,Sd (kN) 21,97

Nt,Rd (kN) 243,18

Nt,Rd' (kN) 317,04

Verificação OK

Elevação do eixo "F"

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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7 CONCLUSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Ao longo desse trabalho foi possível atingir os objetivos traçados, ou seja, a partir de 

um projeto arquitetônico real, foi possível aprofundar os conhecimentos a respeito da Norma 

NBR 8800:2008, além de colocar em prática os métodos de análise estrutural vistos durante a 

graduação em Engenharia Mecânica. 

Outro ponto relevante foi estudar as vantagens das construções estruturadas em aço, que 

são pouco utilizadas no Brasil, quando comparadas com as estruturas em concreto. 

Foi possível desenvolver conhecimentos a respeito de alguns softwares voltados para 

modelagem e análise estrutural, como o Autodesk Robot Structural Analisys, Ftool, e Autodesk 

Revit. Esses softwares se mostraram altamente versáteis e úteis para qualquer profissional que 

tenha o anseio de trabalhar na área de cálculo estrutural. 

No que diz respeito aos resultados obtidos nesse trabalho. Durante o processo de 

dimensionamento, percebeu-se a complexidade e desafios que a estrutura pensada no projeto 

arquitetônico apresentava. Por se tratar de uma edificação com um grande vão livre na elevação 

EL +6,00 m as vigas capazes de vencer esse vão devem apresentar elevadas dimensões e 

robustez, fato que acaba por tornar a estrutura mais pesada e consequentemente, mais cara. 

Visando estimar a quantidade de aço utilizada no projeto, foi calculada a taxa de aço por 

pavimento. Entre as elevações EL ±0,00 m e EL +3,00 m, a taxa de aço calculada foi de 12,86 

kg/m². Já entre as elevações EL +3,00 m e EL +6,00 m, a taxa calculada foi de 46,67 kg/m². 

Finalmente, entre as elevações EL +6,00 m e EL +10,00 m, a taxa calculada foi de 36,78 kg/m². 

O dimensionamento das vigas foi realizado visando obter as vigas mais leves, capazes 

de suportar as cargas impostas e atender todos os critérios impostos pela NBR 8800. No entanto, 

sabe-se que um projeto não deve visar apenas esse aspecto. Deve-se levar em conta diversas 

variáveis durante a escolha dos elementos estruturais, como disponibilidade, logística, processo 

de montagem e armazenamento, homogeneidade de seções etc. No entanto, esse trabalho não 

se aprofundou nesses pontos, concentrando os esforços na boa aplicação dos métodos de cálculo 

e utilização das Normas. Caso, o projeto venha a sair do papel, todos os pontos supracitados 

devem ser levados em consideração.   
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ANEXO A – Pré-Laje de painel treliçado 25cm 

 

 

 

 

 


