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RESUMO 

 

A estrutura metálica proporciona fator de prazos reduzidos perante a construção 

convencional, juntamente com os desperdícios de materiais reduzidos que a mesma 

possui. A movimentação no meio econômico gerado é consideravelmente maior do 

que estamos habituados, gerando não apenas mais oportunidades empregatício como 

também movimentação econômica local e regional. 

A construção está em um dos ramos que mais impulsiona a economia mundial. Além 

de consumir grande quantidade de recursos naturais finitos, com a implantação de 

materiais metálicos devidamente posicionados e tratados o objetivo é diminuir essa 

utilização em massa de alguns desses materiais, e estaríamos similarmente gerando 

uma economia geral, e cooperando com o meio ambiente, sem desperdício. O sistema 

estrutural metálico nos permite essa economia, proporcionando uma maior 

flexibilidade para se atuar também na questão arquitetônica. Pois, na mesma 

proporção que as estruturas convencionais a precisão é medida em centímetros, 

numa estrutura de aço a unidade empregada é o milímetro. Isso garante uma estrutura 

perfeitamente aprumada e nivelada, facilitando atividades como o assentamento de 

esquadrias e a instalação de elevadores, com redução no custo dos materiais de 

revestimento (NARDIN, 2008)  

 

Palavras-chaves: Estruturas. Estruturas metálicas. Analise. Viabilidade. Alvenaria. 

Economia. Gestão de projetos. 
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ABSTRACT 

 

A metal structure provide reduced deadline factor compared to conventional 

construction, along with waste materials reduced the same thing. The movement in the 

economic environment generated is considerably larger than we are accustomed to, 

generating not only more opportunities such as administrative and economic local and 

regional. 

The construction is one of the branches that most boosts the world economy. In 

addition to consuming a large quantity of finite natural resources, with the 

implementation of properly positioned and treated metallic materials the main reason 

is to reduce the abusive consume of these materials. And we would be similarly 

generating a general economy, and cooperating with the environment, without waste. 

The metallic structural system allows this economy, providing great flexibility to handle 

with, also on the architectural field. For, in the same proportion as conventional 

structures, precision is measured in centimeters, in a steel structure the unit used is 

millimeter. This ensured a perfectly upright and level structure, facilitating activities 

such as framing and elevator installation, with a reduction on the cost of coating 

materials (NARDIN, 2008). 

 

Keywords: Structures. Metallic structures. Analysis. Viability. Masonry. Economy. 

Project management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A estrutura metálica tem sido uma das opções mais viáveis nos últimos tempos, 

tem-se mostrado um material de alta confiabilidade, durável e com um tempo de 

execução incrivelmente ágil. Por todos esses benefícios dedico o estudo desse 

trabalho de conclusão de curso a analisar essas vantagens da utilização do aço, 

mostrando a evolução desse material, história e suas propriedades que são atribuídas, 

juntamente com a construção de casas populares onde será citado também questões 

habitacionais (OLIVEIRA, 2006). 

Através dessas informações iremos obter dados e informações necessárias 

para futuras execuções de projetos mais viáveis de estruturas metálicas para 

construção de casas populares e quais suas formas de aplicação. 

Com esses princípios básicos podemos entender mais sobre o aço, e sua 

aplicação na construção civil, mostrando a viabilidade econômica dessas construções. 

Entanto, no Brasil as estruturas metálicas ainda são vistas de forma insegura 

muitas vezes. Já em outros locais como na Europa esse sistema se dissipou de 

maneira rápida.  

Em síntese com a finalidade desse trabalho, iremos defender a utilização desse 

método de construções metálicas. Como método mais fácil e prático a ser utilizado. 

  

Figura 1. Estrutura metálica para casa popular 
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Fonte: Diário dos campos (2012) 

Temos conhecimento através das mídias atuantes, que muitas vezes das obras 

públicas no país têm deixado muito a desejar tanto no seu desenvolvimento quanto 

no seu resultado final, muitas dessas reclamações são claramente vistas pelas 

questões de habitação e planos diretores, são as reclamações da parte daqueles que 

usufruem dessas obras. 

Por conta disso viemos demonstrar a viabilidade quando se referente a tempo 

de execução dos projetos em estruturas metálicas para a construção de moradias 

populares.  

Existe desde sempre um déficit muito grande em nossa sociedade quando se 

fala em moradias para pessoas de baixa renda, porém essa é uma questão de 

governo muito contraditora, onde, no artigo 6º, caput, Constituição Federal (BRASIL, 

1988). 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer a ‘, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.  
 

Dessa forma podemos perceber que para dar conta de toda essa demanda, 

devemos criar alternativas viáveis, para obter melhor aproveitamento dos recursos e 

otimização de tempo. A utilização de estruturas de aço juntamente com outros tipos 

de materiais parece ser uma forte opção para atender essa demanda.  

O problema destacado nesse trabalho, refere-se a nossa geração onde tempo 

é dinheiro e precisamos enfrentar isso trabalhando da melhor forma possível para 

otimização do mesmo. Quando falamos referente a projetos e obras logo vem à 

cabeça horas de analises e estudo para que seja visualizada a melhor forma de 

construir. 

A partir desses problemas surge um novo conceito no Brasil em construir. As 

estruturas metálicas, que não é tão novo assim para os europeus e norte-americanos, 

que já utilizam esse método desde o século 18, porem, onde ganhou sua popularidade 

foi no início do século 20 e se difundiu ainda mais após a segunda guerra mundial, 

quando se tornou mais disponível (NAKAMURA, 2006). 

A má qualidade das obras públicas e os constantes problemas de sobre preços, 

noticiados frequentemente nos meios de comunicação, estão interiorizados no 
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inconsciente dos brasileiros como sendo resultado de problemas intrínsecos em todas 

as obras estatais. 

Precisamos mudar esse constante pensamento do brasileiro, pois no Brasil 

apenas nos últimos 25 anos que começou a ser explorada melhor essa alternativa 

estrutural. Enquanto na Inglaterra mais de 70% dos prédios com mais de quatro 

andares usam estrutura de aço, no Brasil, ainda tem uma cultura construtiva que 

sempre se baseou no concreto, sendo que o percentual de estruturas de aço não 

passa de 5% (NAKAMURA, 2006). 

O déficit estrutural citado aumenta ainda mais quando se refere a construções 

populares, com reclamações constantes quanto ao tempo de construção e custo. 

Tendo em vista a utilização de novas tecnologias que podem ser aplicadas para 

aperfeiçoar ambos os fatores. 

Nesse ponto surge uma discussão, pressuposto dessa pesquisa, o que fazer 

para que tenhamos um bom aproveitamento de tempo, sem desperdício de materiais, 

para construções de casas populares com a utilização de estruturas metálicas? 

Ao longo da história dos projetos e das construções de obras populares onde 

sempre foram seguidos padrões buscando somente daquilo que era necessário. 

Porém com a utilização de estruturas metálicas, podemos mudar esse conceito, para 

melhorar e otimizar o tempo de execução das obras, pois essas estruturas nos 

proporcionam flexibilidade através dos vãos maiores que podem ser utilizados. Para 

que pudesse atender as necessidades imediatas e melhorar esse déficit de habitação 

existente no Brasil, aos mais necessitados.  

Para entendermos melhor essa atual situação, em 2010 o déficit de habitação 

brasileiro foi visto em 6.940.691 moradias de acordo com o censo do Instituto brasileiro 

de Geografia Estatística (IBGE), ao mesmo tempo em que isso mostra o déficit, 

podemos também perceber a falta de flexibilidade muitas vezes do nosso próprio 

governo por conta disso. É através dessa pesquisa que entendemos que essa 

realidade precisa ser melhorada em várias formas.  

Esse trabalho teve como objetivo geral analisar a utilização de estrutura 

metálicas na construção de residência popular. 

Objetivo especifico dimensionar a estrutura básica (pilares e vigas) uma 

residência padrão em estrutura metálica.   
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2.  DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Histórico do Aço Estrutural 

 

A primeira vez que o homem fez contato com o ferro, foi sob a forma de 

meteoritos, onde surgiu palavra siderurgia, cujo radical vem do latino sider. O ferro, 

encontrado em meteoritos, contém normalmente entre 5% à 26% de níquel (NI). Já o 

ferro produzido artesanalmente estava presentes apenas resquícios deste elemento, 

sendo assim, são de grande facilidade notar as diferenças entre os artefatos feitos à 

base de ferro oriundo de meteoritos. Os mais antigos artefatos de ferro que se tem 

relatos notícia estão situados no Egito, na Grande Pirâmide de Gizé, construída 

aproximadamente em 2900 antes de Cristo (EI-HANI, 2006).  

O primeiro material siderúrgico empregado na construção civil foi o ferro 

fundido. Entre os anos de 1780 e 1820, onde foi executado a construções de pontes 

em arco ou com a utilização de treliças. Sendo que a primeira ponte em ferro fundido 

foi a de Coalbrookdale, sobre o rio Severn, situa-se na Inglaterra. E tem um vão de 

trinta metros. Foi iniciada sua construção em 1777 e finalizada em 1779 (PFEIL, 2009). 
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Figura 2. Ponte Coalbrookdale 

 
Fonte: Abraham Darby (2010) 

 

2.1.2 Indústria Siderúrgica  

 

A indústria siderúrgica nada mais é que um ramo da metalurgia, o qual se 

dedica basicamente ao tratamento de aço e ferro fundido (BOTELHO, 2011).  

Diferente da metalúrgica, que é considerada o estudo dos metais, o qual será 

estudado no tópico 2.3.4 Produtos metalúrgicos. 

Os primeiros indícios da indústria siderúrgica no Brasil foram no início da 

colonização onde era exercida tal função pelos ferreiros, funileiros e caldeiros, que 

estavam sempre presentes nos grupos de portugueses que desembarcavam nos 

portos conhecidos. Onde era uma mateira prima importada e normalmente cara. O 

pioneiro das estruturas metálicas tanto no Brasil quanto em outros países foi a estrada 

de ferro (PINHEIRO, 2013).  

Entende-se então que:  

 

O aço pode ser definido, de maneira sucinta, como uma liga metálica 
composta de ferro com pequenas quantidades de carbono, o que lhe confere 
propriedades específicas, sobretudo de resistência e ductilidade, adequadas 
ao uso na construção civil. As principais matérias-primas envolvidas na 
fabricação do aço são o minério de ferro (principalmente a hematita) e o 
carvão mineral, que não são encontrados puros; são acompanhados de 
elementos indesejáveis ao processo. O preparo prévio das matérias primas 
tem por objetivo aumentar a eficiência do altos-fornos e aciaria, bem como 
reduzir o consumo de energia (FRUCHTENGARTEN; SILVA, 2009, p.2) 
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O aço é produzido, basicamente, a partir de minério de ferro, carvão e a cal. 

Onde sua normalmente é dividida em quatro etapas: preparação da carga, redução, 

refino e laminação (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2009). 

a) Preparação da carga: Nada mais é do que, grande parte do minério de ferro 

sendo aglomerada com a utilização de cal e finos de coque. Onde é levada para a 

parte superior do alto-forno. O alto-forno tem tamanhos variados, mas sua parte 

externa é revestido por metal, e internamente tem materiais refratários, para superar 

as altas temperaturas, e são de extrema necessidade sua constante manutenção.  

b) Redução: Logo após essas matérias serem levadas ao alto-forno, é aquecido 

o oxigênio a uma temperatura entre 950 à 1000 ºC. Com essa alta temperatura o calor 

vem a fundir o metal, onde o minério de ferro se transforma em metal liquido, 

conhecido como ferro-gusa. O qual encontramos um elevado teor de carbono.  

c) Refino: No setor de aciaria é feita a divisão entre o refino primário e o 

secundário. No refino primário é retirada uma boa parte do carbono e das impurezas 

contida. Já o refino secundário é executado algumas correções. O aço já refinado é 

encaminhado para o processo de lingotamento, onde é resfriado para criar formas que 

auxiliem para sua laminação. 

d) Laminação: Essa fase é onde o lingote passa entre dois cilindros, onde será 

definido sua espessura. Criando assim inúmeras formas de produtos siderúrgicos. 

Cujo nome irá várias conforme seu formato e composição. 
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Figura 3. Simplificação da produção do aço 

 
Fonte: Instituto Aço Brasil (2009) 

 

Ao decorrer da história a indústria siderúrgica foi se aperfeiçoando criando 

assim novos meios de trabalhar com o aço e com muito mais flexibilidade que 

permitem criar formas variadas que nos auxiliam na hora da construção. Com uma 

demanda maior foram surgindo então mais empresas no ramo e se aperfeiçoando 

ainda mais (NASCIMENTO, 2008). 

Segundo a Word Steel Association (WSA, 2014) atualmente uma das maiores 

produtoras de aço do mundo é a ArcelorMittal S.A, é uma multinacional a qual ganha 

em disparado no ranking de pesquisa, e está presente em mais de 60 países, sua 

capacidade de produção é de 130 milhões de toneladas de aço por ano. 
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Tabela 1. Principais empresas produtoras de aço segundo a WSA 

Empresa Posição 2013 Ton. 2013 Posição 2012 Ton. 2012 

ArcelorMittal 1 96,1 1 93,6 

Nippon Steel 2 50,1 2 47,9 

Hebei 3 45,8 3 42,8 

Bao Steel 4 43,9 4 42,7 

Wuhan Group 5 39,3 6 36,4 

POSCO 6 38,4 5 39,9 

Shagang 
Group 

7 35,1 7 32,3 

Ansteel 8 33,7 10 30,2 

Shougang 
Group 

9 31,5 8 31,4 

JFE 10 31,2 9 30,4 

Tata Steel 11 25,3 11 23,0 

Shangong 
Steel Group 

12 22,8 11 23,0 

EUA Steel 
Corporation 

13 20,4 12 21,4 

Nucor 
Corporation 

14 20,2 13 20,1 

Tianjin Bohai 
Aço 

15 19,3 - - 

Gerdau 16 19 14 19,8 

Ton.  Em 106t 
Fonte: WSA (2014) 

 

Visando a construção de casas populares dentro da indústria siderúrgica 

podemos citar, Cardoso et al. (2012, p.28): 

 

Outra questão que podemos destacar nesse ponto é a divisão internacional 
da produção em parte quente (mais poluidora, com menor valor agregado, 
mais intensiva em mão de obra) nos países menos desenvolvidos, como 
Brasil que alia mão de obra mais barata e legislação ambiental menos 
rigorosa; e parte fria (menos poluidora, maior valor agregado e menos 
intensiva em mão de obra) para países mais desenvolvidos como Europa e 
América do Norte. 

 

Atualmente as siderúrgicas nacionais estão fornecendo modelos de casas e 

edifícios de pequeno porte populares, para a população de baixa renda. Grande 

siderúrgicas entraram nesse mercado onde estão a produzir kits para habitação para 

construção de casas populares (PIRES et al., 2014). 

Rezende et al., (2013, p.42), através do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social -  BNDS, p. 3. Conta: 
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A situação no Brasil de importação de aço só começou a mudar após a 
Segunda Guerra Mundial com a construção da Usina Presidente Vargas da 
CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Estado do 
Rio de Janeiro. O parque industrial brasileiro dispõe atualmente de diversas 
usinas siderúrgicas, com capacidade de fabricar estruturas de grande porte, 
como por exemplo o Edifício Avenida Central, no Rio de Janeiro, primeiro 
edifício alto em estrutura metálica do Brasil, fabricado e montado pelo FEM – 
Fábrica de Estruturas Metálicas da CSN, em 1961. 
 
 

Dessa forma então, onde a privatização da siderurgia brasileira foi encarada 

mais em função da crise do estado, do que como um instrumento de estratégia setorial 

ou política industrial que representasse um programa mais ampliado de reestruturação 

do setor siderúrgico (CARDOSO et al., 2012). 

 

Tabela 2. Empresas siderúrgicas privatizadas no Brasil 

Empresas 
Data do 

Leila 

Receita de 

venda 

Divida 

transferida 

Resultado 

geral 

Principais 

compradores 

Usiminas 24/10/1991 1941,2 369,1 2310,3 Bozano 

Cosinor 14/11/1991 15 - 15,0 Gerdau 

Piratini 14/02/1992 106,7 2,4 109,1 Gerdau 

CST 16/07/1992 353,6 483,6 837,2 
Bozano, CVRD e 

Unibanco 

Acesita 22/10/1992 465,4 232,2 697,6 
Previ, Sistel e 

Safra 

CSN 02/04/1993 1495,3 532,9 2028,2 

Bamerindus, 

Vicunha, 

Docenave, 

Bradesco, Itaú 

Cosipa 20/08/1993 585,7 884,2 1469,9 
Anquila e 

Brastubo 

Açominas 10/09/1993 598,6 121,9 720,5 
Cia. Min. Part. 

Industrial 

Total - US$ 5.561,5 US$ 2.626,3 US$ 8.187,8 - 

Fonte: BNDES (2001) 
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O processo de privatização permitiu o fortalecimento da siderurgia nacional, 
com importantes benefícios para as empresas, do ponto de vista comercial, 
administrativo e financeiro. Quanto aos aspectos financeiros, cabe ressaltar 
que o plano de saneamento foi importante para a recuperação dessas 
empresas, as quais sofreram alterações em suas estruturas de 
endividamento antes de serem transferidas ao setor privado. Salienta-se 
também que elas passaram a destinar ao mercado interno maior parcela da 
produção, a preços mais competitivos que os praticados nas exportações. 
Previamente à privatização, cessou o controle de preços (ANDRADE et al., 
2001, p. 3). 
 

2.1.3 O Primeiro Edifício em Estrutura Metálica no Brasil 

 

 Em 1954, São Paulo, acontece algo que demostra outro nível do aço estrutural. 

Pois quando trabalhado com a quantidade correta e tendo um preço acessível à 

construção metálica se torna possível também para os brasileiros, conhecendo então 

essa realidade surge o edifício “Garagem América” (REZENDE, 2009). 

 

Figura 4. Edifício garagem América em São Paulo 

 
Fonte: Projeto Design (2011) 
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Como de praxe, o prédio foi previsto totalmente em concreto armado. No 
entanto, surgiram dois fatores que dificultaram essa realização na forma 
convencional. As colunas no primeiro pavimento atingiriam dimensões tais 
que deixariam, no trecho da rua Riachuelo, uma largura livre, pouco maior 
que 9 m, insuficiente para o estacionamento de dois carros frente à frente, 
dificultando a entrada e saída (REZENDE, 2009, p.1).  

 

O edifício como é conhecido garagem américa foi projetado pelo arquiteto Rino 

Levi, após a compra de seu terreno, pelo empresário Dr. Francisco Cintra Gordinho, 

surgiu assim o primeiro edifício feito em estruturas metálicas no Brasil (LATTANZI, 

2013). 

No entanto considerando essas dificuldades todas, o problema com as 

fundações, e as características do terreno não muito favoráveis, surge então uma 

solução, que seria utilizar pela primeira vez as estacas metálicas. Isso há 45 anos era 

um total desafio porem se concretizou (REZENDE, 2009). 

Como lembra Rezende (2009), hoje em dia já está com outra visão referente 

construção de estruturas metálicas ainda mais para esse tipo de empreendimento, 

hoje é algo normal talvez até rotineiro, a consciência técnica atualmente está apta a 

enfrentar as anormalidades que surgem ao longo da construção. 

Segundo Bevilaqua (2008), desde o começo do século XX já conseguíamos 

notar a necessidade desse tipo de edifícios- garagem, pelo mesmo motivo atual a falta 

de espaço nas ruas. No Brasil em 1954 na grande São Paulo foi então desenvolvido 

o edifício garagem América, o qual possui quinze andares e tem sua capacidade para 

500 automóveis, o qual se encontra em funcionamento até os dias de hoje.  

Podemos citar que o edifício garagem normalmente é dividido em três grupos: 

Com rampa de acesso para os veículos, com elevadores, e a movimentação por 

dispositivos hidráulicos (BEVILAQUA, 2008).  

2.1.4 As Propriedades e Classificação do Aço na Construção Civil  

 

As propriedade e classificação do aço são de fundamentais importâncias, pois 

são essas informações que definem onde deve ser aplicado cada tipo de material. 

Pois cada qual tem uma característica diferente, e é de suma importância o 

conhecimento das mesmas, pois o projeto e execução nelas se baseiam (FERRAZ, 

2003). 
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O aço é uma liga metálica de ferro e carbono, com   um percentual de 0,03% a 

2,00% de participação do carbono, que lhe confere maior ductilidade, permitindo que 

não se quebre quando é dobrado para a execução das armaduras (RODRIGUES, 

2007). 

Outra preocupação está na classificação qual ainda não está completamente 

definida, pois estão sempre descobrindo novos aços. Uma das classificações mais 

utilizadas é da AISI, a qual classifica o aço. 

Segundo a AISI (2012), desempenhando seu papel, e fala sobre a expansão: 

 

Envolve-se numa grande variedade de atividades coletivas e cooperativas, e 
está organizado em cinco áreas principais: Desenvolvimento de mercado, 
Comunicação, Fabrico e Tecnologia, Projeto de interesse público e 
estatísticas. Sendo líder na indústria de aço enformada a frio. 

 

As propriedades do aço na construção civil são de total importância, 

especificamente no campo da estrutura metálica. Nos testes de resistência, ao 

submeter uma barra metálica ao esforço de tração crescente, o mesmo apresentará 

uma deformação progressiva em sua extensão, ou melhor dizendo, um aumento no 

comprimento (FERRAZ, 2003). 

Para entendemos melhor quando solicitamos a algum corpo de prova seu 

esforço normal de tração, mostrando o caso de aços dúcteis, onde seu patamar de 

escoamento, podemos então retirar valores importantes para com isso determinar as 

suas propriedades (PALMA, 2007). 
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Gráfico 1. Diagrama das tensões e deformações 

 

Fonte: Assis Gurgacz (2007)  

 

 O diagrama de tensão de deformação serve para mostrar a relação entre essas 

duas grandezas, através das linhas definidas como X e Y, onde o eixo X representa 

as deformações e o eixo Y representa as tensões (RODRIGUES, 2007).  

 

2.1.5 Produtos Siderúrgicos 

 

Os produtos siderúrgicos podem ser classificados genericamente em: Perfis, 

barras e chapas. As indústrias siderúrgicas produzem inúmeros produtos, dentre eles 

podemos citar cantoneira de abas iguais, cantoneiras de abas desiguais, perfil H ou 

duplo Tê, perfil I ou duplo Tê, perfil T, perfil U ou canal, barra redonda, barra chata, 

tubo circular, tubo retangular ou quadrado, chapas em bobinas chapas finas ou 

grossas (NASCIMENTO, 2008).  
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Figura 5. Produtos Siderúrgicos 

 
Fonte: Nascimento (2008) 

 

2.1.6 Produtos Metalúrgicos   

  

As empresas metalúrgicas produzem os perfis compostos por chapas dobradas 

ou compostos por chapas soldadas. Como exemplo, temos: Perfil U, perfil ou canal, 

perfil C, perfil U enrijecido, cantoneira, perfil cartola, perfil Z, chapas trapezoidais, tê 

soldado, duplo tê soldado (NASCIMENTO, 2008). 
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Figura 6. Produtos metalúrgicos 

 
Fonte: Nascimento (2008) 

 

2.1.7 Classificação do Material  

 

 A classificação dos materiais metalúrgicos é baseada em propriedades do aço 

o caracterizam como um material extremamente versátil e útil na construção civil. Os 

aços são classificados em grau, tipo e classe, por meio de letra, número, símbolos ou 

nome. Onde o grau é o identificador da faixa de composições químicas. O tipo é 

referente ao processo de desoxidação utilizado e a classe inclui os outros atributos, 

exemplos, nível de resistência e acabamento superficial (PINHEIRO, 2008). 

Apresentou-se as suas principais características e classificações 

separadamente em produtos siderúrgicos e metalúrgicos.  

 

2.1.7.1 O aço estrutural e suas características  

 

Para uma utilização correta do aço estrutural, é necessário o conhecimento de 

seus tipos e suas características existentes. Podemos citar o aço como material 



29 
 

 

especifico da construção o qual apresenta vantagens e técnicas sobre seu processo 

construtivo (INSTITUTO PRÓAULA – IPA, 2004). 

 

O tipo de aço com a composição química adequada fica definido na aciaria. 
Os aços podem ser classificados em: aços-carbono, aços de baixa liga sem 
tratamento térmico e aços de baixa liga com tratamento térmico. Os tipos de 
aço estruturais são especificados em normas brasileiras e internacionais ou 
em normas elaboradas pelas próprias siderúrgicas (FRUCHTENGARTEN; 
SILVA, 2009, p.4). 
 

 O aço por sua vez pode-se considerar um material natural, pois sua matéria 

prima o ferro, é um dos elementos de maior abundancia existencial no planeta. O 

mesmo é encontrado em grandes quantidades na crosta terrestre (PIRES et al., 2014). 

  

2.1.8 Tipos de Aço Estruturais 

 

Segundo a composição química, os aços utilizados em estruturas são 
divididos em dois grupos: aços-carbono e aços de baixa liga. Os dois tipos 
podem receber tratamentos térmicos que modificam suas propriedades 
mecânicas (PFEIL; PFEIL, 2009, p.9). 
 

Para uma utilização correta do aço estrutural, é necessário o conhecimento de 

seus tipos e suas características existentes. Podemos citar o aço como material 

especifico da construção o qual apresenta vantagens e técnicas sobre seu processo 

construtivo (IPA, 2004) 

 

Aços Estruturais são vergalhões para reforço de concreto, barras, chapas e 
perfis para aplicações estruturais. São aqueles que são adequados para o 
uso em elementos que suportam cargas. Os principais requisitos para os aços 
destinados à aplicação estrutural são: Elevada tensão de escoamento para 
prevenir a deformação plástica generalizada; Elevada tenacidade para 
prevenir fratura rápida (frágil) e catastrófica; Boa soldabilidade para o mínimo 
de alterações das características do material na junta soldada; Boa 
formabilidade para o material ou a peça que necessitar receber trabalho 
mecânico; Custo reduzido (PIRES et al., 2014, p. 31). 

 

2.1.8.1 Aço carbono 

 

 O aço carbono é muito conhecido e também um dos mais utilizados, pois sua 

composição de liga confere o aço o nível de sua resistência mecânica (PALMA, 2007). 

 Os chamados aços-carbono são os modelos mais usuais, pois com o aumento 

de resistência em relação ao ferro puro o qual é produzido pelo carbono e também 
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pelo manganês. Esses contêm as seguintes porcentagens máximas de elementos 

adicionais (PFEIL; PFEIL, 2009). 

 

Tabela 3. Porcentagens máximas de elementos adicionais 

Carbono 2,0% Manganês  1,65% 

Silício 0,60% Cobre 0,35% 

Fonte: Pfeil e Pfeil, (2009) 

  

 Em função do teor de carbono, distinguem-se três categorias:  

 

Tabela 4. Três categorias do aço-carbono 

Aços  Teor de carbono 

Baixo carbono C < 0,29% 

Médio carbono 0,30% < C < 0,59% 

Alto carbono 0,60% < C < 2,00 % 

Fonte: Pfeil e Pfeil, (2009) 

 

Sendo assim entendemos que quanto maior a quantidade de carbono maior 

sua resistência ao aço, porem diminui em sua ductilidade, ou seja, sua capacidade de 

se deformar, o que causa alguns problemas na soldagem. Em aços estruturais, 

normalmente utilizam aço com baixo teor de carbono, pois essas podem ser soldadas 

sem precauções especiais (PFEIL; PFEIL, 2009).   
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Tabela 5. Tipos de aço carbono utilizados 

Especificações Teor de Carbono 

% 

Limite de 

Escoamento 

Resistência 

a ruptura 

Utilização  

A36 (ASTM) 
C= 0,25% a 

0,29% 
Fy= 250 MPa 

Fu= 400 a 

550 MPa 

Usado em 

perfis, chapas 

e barras para 

construção de 

edifícios, 

pontes e 

estruturas 

pesadas. 

A307 (ASTM) C < 0,15% - 
fu= 415 

MPa 

Baixo teor de 

carbono 

fabricação de 

parafusos 

comuns. 

A325 (ASTM) 
C=0,30% < C 

0,59% 
Fy= 550 MPa 

Fu= 750 

MPa 

Médio teor de 

carbono 

fabricação de 

parafusos de 

alta 

resistência. 

Fonte: Gaspar (2008) 

 

2.1.8.2 Aço de baixa liga 

 

A definição de um aço depende exclusivamente da quantidade de carbono que 

nele é inserida, o qual define sua classificação (CBCA, 2014). 

Segundo a NBR 5008 (ABNT, 2015) – Chapas grossas e bobinas grossas, de 

aço de baixa liga, resistentes a corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos, 

a qual tem como objetivo fixar os pressupostos para essas chapas, e demonstrar que 

a resistência a corrosão atmosférica do aço de alta resistência a corrosão atmosférica 

é de aproximadamente quatro vezes a do aço-carbono sem liga.  

Segunda a CBCA (2014) dentre as ligas, podemos considerar o aço uma das 

mais versátil e consideravelmente a mais importante. O aço nos possibilita criar formas 

e diversos tipos de utilização. Atualmente existe mais de três mil e quinhentos modelos 

diferentes de aços. 
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Tabela 6. Elementos de liga num aço de alta resistência e baixa liga 

Elementos Porcentagem Efeito nas propriedades 

Cobre 0,2 – 1,5% 
Melhora a resistência à 

corrosão atmosférica. 

   

Níquel 
Ao menos a metade do 

percentual do cobre 

Beneficia a qualidade 

superficial  

Nióbio 0,02% 

Aumenta o limite de 

resistência e o limite de 

escoamento. 

Nitrogênio 0,003 – 0,012% 

Contribui para a 

resistência e pode 

melhorar a soldabilidade  

Vanádio Até 0,12% 
Melhora a resistência sem 

reduzir a soldabilidade  

OBS: Pequenas quantidades de cálcio, terras raras e zircônio podem estar 

presentes para controle de forma de inclusões de sulfetos (globulização). 

Fonte: Centro De Informação Metal Mecânica -  CIMM (2013) 

  

Dentre os aços existentes dessa família dos aços de alta resistência a corrosão, 

citamos os aços patináveis, os quais foram inseridos no mercado estadunidense em 

aproximadamente 1930, onde eram aplicados na fabricação de vagões de carga. Com 

essas características e várias qualidades, onde podem apresentar uma resistência 

oito vezes maior que a dos aços carbono (DUTRA et al., 2013). 

 

2.1.9 Elementos Estruturais  

 

Sabemos que toda construção necessita de uma estrutura, ou seja, uma base 

para ser construída, e essa base precisa de um projeto, planejamento e uma execução 

para se concretizar (BARALDI, 2008). 

A estrutura é a parte resistente da edificação, basicamente a parte estrutural é 

dividido em vigas, pilares e lajes (JANSEN, 2013).  

Segundo Dias (1997), onde os elementos que iremos citar abaixo são 

classificação para a técnica qual será aplicada a carga:  

a) Pilar: São elementos estruturais verticais de uma estrutura os quais sofrem 

carga axial de compressão. No entanto, passam a ser denominados tirantes 
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quando solicitados por forças axiais de tração. Os pilares podem ser 

conformados a partir de perfis metálicos. São extremamente flexíveis podendo 

então assumir as mais diversas configurações geométricas. Com finalidade de 

transmitir o peso da estrutura para as correspondentes fundações; 

b) Vigas: As vigas têm destinação a sustentação horizontal para a construção. 

Que são basicamente subtendidas a forças de flexão. Por serem elementos 

empregados para vencer vãos na horizontal, são muito solicitadas em termos 

de esforços, uma vez que necessitam ter condições de transferir forças, 

geralmente verticais, para os apoios através de um caminhamento horizontal. 

As vigas podem ser de alma cheia, alveolares, treliças, vierendeel e mista;  

c) Chumbadores: Em geral, os chumbadores são barras redondas de aço que tem 

a função de fixar a base dos pilares nas fundações. Eles precisam estar 

devidamente ancorados no concreto por aderência com gancho ou por apoio 

de chapas embutidas na fundação. O dimensionamento a corte e tração dos 

chumbadores podem ser feitos com os mesmos critérios de parafusos e barras 

rosqueadas; 

d) Vigas em forma de treliças: São as vigas principais da estrutura, compostas por 

unidades triangulares construídas obedecendo sempre a simetria do sistema, 

como componentes retos, cuja as pontas são conectadas em pontos 

conhecidos como nós. As treliças é um método econômico e útil para superar 

grandes vãos. As mesmas recebem cargas do cobrimento, peso próprio, ventos 

e casuais cargas suspensas. 

e) Nó: Ponto de conexão e junção das extremidades das barras;  

f) Contraventamento: São uma solução estrutural que permite a construção 

suportar os efeitos laterais de ventos ou de eventuais cargas horizontais, 

fazendo que o sistema trabalhe sob tração ao invés de flexão, garantindo a 

rigidez e estabilidade da estrutura. 
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2.1.10 Viabilidade na Construção de Casas Populares  

 

Além de ser uma alternativa simples, econômica, e de rápida execução, 

melhoraria significativamente o nosso déficit de habitação que existe no Brasil, 

segundo dados (IBGE, 2010). 

O kit metálico que já existe e está sendo utilizado é formado por uma estrutura, 

telhado, colunas e vigas metálicas as quais por sua vez quando são montadas servem 

como guia para o alinhamento das paredes (PIRES et al., 2014).  

Segundo pesquisas realizadas pelo Dr. José da Costa Marques Neto (2013) 

foram avaliadas algumas novas construções executada em concreto armado. O 

resultado foi assustador: Foram, em média, 137,02 Kg/m² de materiais desperdiçados. 

Segundo a pesquisa ainda conta, se unirmos esses dados podemos fazer 

algumas contas simples:  

Considerando uma casa de 80 m² temos: 

 137,02 Kg/m² x 80 m² = 109.161,6 kg de materiais não aproveitados.   

Pelo déficit que temos segundo o IBGE:  

109.161,6 x 5.461.000 = 590 milhões kg de entulho. 

Com isso delimitamos então um ponto extremamente viável tanto 

economicamente falando quanto para o meio ambiente. Nesse caso quando temos 

uma construção voltada para habitação precisa ser levada em consideração projetos 

de baixo custo, uma alta produtividade e com utilização total, sem ter desperdício de 

materiais, os quais são características indispensáveis para esse tipo de projeto. Sendo 

assim o mercado apresenta as estruturas em aço e traz essa solução (PIRES, 2014). 

 

Para quem acha que o desenvolvimento de soluções para habitação popular 
só começou a partir do projeto do governo federal Minha Casa, Minha Vida, 
lançado em março de 2009, é preciso parar e olhar para trás. BNH, Cohab, 
são muitas as iniciativas que se propuseram a facilitar a compra da casa 
própria para a população de baixa renda. A Usiminas começou as primeiras 
pesquisas de soluções construtivas em aço para esse segmento já nos anos 
90 e, hoje, oferece opções construtivas para atender a diferentes demandas 
do mercado, como o programa Minha Casa, Minha Vida. (REVISTA 
METALICA, CONST. CIVIL, 2013. p.1). 

 

Toda construção necessita basicamente de uma estrutura onde dará o devido 

suporte a construção, que por sua vez essa construção necessita de projeto, 

planejamento e execução da própria. São passos que muitas vezes demoram um 
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tempo significativo para ser executado, porém, com a estrutura metálica podemos 

mudar essa realidade (BARALDI, 2012). 

Entendemos então a partir do pressuposto que conforme pesquisas é muito 

provável que uma casa com estrutura metálica apresenta um custo extremamente 

competitivo, sendo assim uma forma viável e rápida de moradia popular (OLIVEIRA; 

MIRA, 2006). 

 

A Construção Sustentável visa à minimização do consumo de recursos 
naturais e a maximização da sua reutilização, a utilização de recursos 
renováveis e recicláveis, a proteção do ambiente natural, a criação de um 
ambiente saudável e não tóxico e a procura de qualidade na criação do 
ambiente construído (SANTOS; GARCIA, 2016, p.3). 

 

2.1.10.1.1 Fatores primordiais que influenciam no custo de estruturas metálicas  

 

O aço tem sido vendido por tonelada, tradicionalmente as empresas negociam 

dessa forma, por esse motivo discute-se o custo das estruturas de aço impõe-se que 

sejam formulados seus custos por tonelada finalizada da estrutura (NETO, 2007). 

Entre esses fatores segundo Neto (2007), podemos citar: 

a) Sistema estrutural: A partir da escolha do sistema estrutural a se utilizar, 

precisa-se dimensionar primeiramente precisamos levar em consideração a 

parte da fabricação e posterior a montagem as quais iremos citar 

respectivamente nos tópicos 2.1.13.2 e 2.1.13.3. 

b) Realização dos projetos dos elementos estruturais: Esse quesito exige uma 

atenção especial pois, uma vez que se dimensiona um componente estrutural 

ele se repete por uma larga escala de outros componentes. 

c) Detalhes das conexões: Igualmente as conexões deveram ter uma atenção 

especial, essas ligações deveram ser levando em conta o processo de 

fabricação. Essas ligações podem ser soldadas, pois vem de fábrica dessa 

forma.  

d) Sistemas de proteção contra corrosão: Por último, mas não menos importante 

citamos, a partir desses componentes precisamos pensar em um meio que 

esses problemas sejam amenizados e que também não venha elevar o custo 

da obra. 
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2.1.10.1 Vantagens  

 

O termo vantagens presume basicamente o que entendemos como uma 

competição, o que não vem ao caso quando citamos pelo termo vantagens do aço 

estrutural. Precisamos primeiramente entender que esse termo é utilizado para 

compreender as qualidades e suas características, entres outras decorrentes do aço 

estrutural (INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA 

– IBDA, 2012).  

 

A construção voltada para a habitação de interesse social obedece a critérios 
e exigências diferentes dos projetos imobiliários convencionais. Baixo custo 
e alta produtividade são características indispensáveis para viabilizar um 
projeto. Muitos modelos e sistemas construtivos surgiram na busca pela 
solução ideal. Recentemente, um novo material vem sendo adotado, no 
Brasil, como estrutura dessas habitações: o aço (PIRES et al., 2014, p.48). 

 

Como vantagens segundo Pinheiro (2005), podem citar: 

a) Menor tempo de execução; 

b) Maior confiabilidade; 

c) Ambiente de trabalho limpo; 

d) Facilidade de transporte e manuseio de materiais; 

e) Flexibilidade para ampliação e modificação;  

f) Facilidade na montagem;  

g) Facilidade de desmontagem; 

h) Reaproveitamento de materiais,  

i) Facilidade de vencer grandes vãos; 

j) Redução das cargas nas fundações;  

k) Leveza dos componentes; 

l) Controles de qualidades em processo industrializado;  

m) Precisão dimensional em todas as partes da obra; 

n) Fabricação das estruturas com precisão milimétrica, possibilitando um alto 

controle de qualidade do produto acabado; 

o) Garantia das dimensões e propriedades dos materiais; 

p) Material resistente a vibração e choques; 

q) Em caso de necessidade, possibilita a desmontagem das estruturas e sua 

posterior montagem em outro local; 
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r) Alta resistência estrutural, possibilitando a execução de estruturas leves para 

vencer grandes vãos; 

s) Possibilidade de reaproveitamento dos materiais em estoque, ou mesmo, 

sobras de obra; 

t) Resistência;  

u) Pequena ocorrência de patologias; 

 

O Brasil ainda pouco investe nesse tipo de construção, talvez por esse motivo, 

ainda somos um pais subdesenvolvido que cada vez tente a ter um índice habitacional 

maior. Precisamos logo construir uma nova ideia sobre a construção metálica, para 

que possa ser inserido no mercado esse tipo de construção (PIRES et al., 2014).  

 

2.1.10.2 Desvantagens  

 

 Também podemos analisar a mesma conclusão para o termo desvantagens 

não seria o termo correto, e sim quando outros processos apresentam características 

mais adequadas ao escopo principal que é a obra final, por exemplo, nos blocos de 

fundações, lajes, tabuleiros de pontes e viadutos, colunas para grandes esforços de 

compressão, poderão não ser metálico (NASCIMENTO, 2008). 

 

Embora a utilização de peças metálicas proporcione velocidade na 
construção, se faz necessária a utilização de uma equipe técnica qualificada, 
pois caso haja erro na execução, peças podem ficar perdidas ocasionando 
um custo consideravelmente maior. Outra preocupação com a utilização do 
aço é a sua corrosão, principalmente em áreas de litoral, onde se faz 
necessário um tratamento preventivo e um cuidado permanente com os perfis 
metálicos utilizados nos sistemas (FREITAS, 2006, p.2). 

 

Como desvantagens segundo Pinheiro (2005), podem citar: 

a) Necessidade de mão de obra qualificada;  

b) Equipamentos especializados para sua fabricação e montagem;  

c) Tratamento superficial e preparo contra corrosão;  
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2.1.11 Ligações nas Estruturas Metálicas  

 

Entende-se por ligação, a união de duas ou mais peças, as quais são de 

extrema importância, pois representam a segurança de uma estrutura. O custo 

depende mais da complexidade da ligação, onde essas podem ter o custo triplicado, 

se comparando ao custo de ligações simples, bem elaboradas antes de sua execução. 

Hoje em dia existem dois grupos de ligações, as quais existem para tornar a estrutura 

mais segura, são aquelas ligações por meio de solda ou parafusada, quando 

necessário pode-se usar ambas em conjunto, essa escolha depende exclusivamente 

levando em consideração o modelo de montagem que será realizado nas estruturas 

(GOECKS, 2011).  

Nesse tópico a seguir abordaremos as ligações parafusadas, as quais estão 

dentro das atribuições do engenheiro civil. 

 

2.1.11.1 Ligações parafusadas  

  

A resistência da estrutura depende do método de fixação. Quando se tem o 

método de fixação definido pode-se então fazer as ligações. 

As ligações parafusadas são muito utilizadas na montagem, com maior 

flexibilidade nessas ligações, surge então uma necessidade que exige alguns 

cuidados na finalização da obra, para que a execução tenha a menos porcentagem 

de erro comparado ao projeto (GOECKS, 2011). 

As ligações parafusadas são extremamente recomendadas no canteiro de 

obras. Normalmente os parafusos utilizados em construções metálicas são parafusos 

comuns e de alta resistência, além das porcas e arruelas que são normalizadas 

(HARD, 2013). 

 

  

2.1.11.1.1 Vantagens  

 

Segundo Castro (2009), podemos citar inúmeras vantagens da utilização de 

parafusos nas ligações metálicas. 

a) Rapidez nas ligações; 
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b) Baixo custo de energia; 

c) Não precisa de qualificação dos profissionais; 

d) Melhor suporte a fadiga; 

e) Rapidez na fabricação de peças; 

 

2.1.12 Principais Tipos De Parafusos E Vínculos Com Utilização Nas Ligações 

 

Segundo a NBR 8800 (ABNT, 2008):  

 

Os produtos especificados pela ASTM, quando suas dimensões e 
propriedades mecânicas são expressas no Sistema Internacional de 
Unidades, recebem no final da identificação a letra “M”. Nesta Norma, por 
simplicidade, essa letra é suprimida. 
 

2.1.12.1 Tipos de parafusos  

 

Os principais tipos de parafusos e mais comuns são os tipos ASTM A307 e de 

alta resistência tipo de atrito e contato ASTM A325 e A490. 

ASTM 307: Feitos normalmente de aço-carbono, com baixo custo, porém não 

é tão resistente. Normalmente são utilizados em ligações secundárias, treliças e 

recomendado para estruturas mais leves. 

 

Figura 7. Modelo de um parafuso ASTM 307 

 
Fonte: Hard (2013) 
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Figura 8. Modelo de aplicação do parafuso ASTM 307 

 
Fonte: Hard (2013) 

 

a) ASTM 325 e A490: Os parafusos ASTM 325 são de extrema resistência, 

são utilizados em ligações parafusadas estruturais e indicados para estruturas mais 

robustas. Normalmente é fabricado em aço de alta resistência e tem tratamentos 

térmicos.  

Esse tipo de parafuso é apertado de forma a gerar uma alta tensão de tração, 

o qual vai proporcionar uma força de atrito entre as peças na junta (GOECKS, 2011). 

 

Figura 9. Modelo de um parafuso ASTM 325 

 
Fonte: Hard (2013) 
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Figura 10. Modelo de aplicação do parafuso ASTM 325 

 
Fonte: Hard (2013) 

 

2.1.12.2 Tipos de vínculos  

   

Dessa forma entendemos então que existem basicamente, três tipos de 

vínculos para ligações parafusadas, as quais se dividem em: Vínculo articula móvel, 

vínculo articulado fixo e vínculo engastado.  

 

Figura 11. Vínculo articula móvel – Permite giro e descolamento 

 
Fonte: Goecks (2011) 
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Figura 12. Vínculo articulado fixo – Permite apenas giro relativo 

 
Fonte: Goecks, (2011) 

 

 

Figura 13. Vínculo engastado – Não permite movimentação 

 
Fonte: Goecks, (2011) 

 

2.1.13 Fases da Construção 

 

Embora a utilização de peças metálicas proporcione velocidade na construção, 

se faz necessária a utilização de uma equipe técnica qualificada, pois caso haja erros 

na execução.  

Segundo a NBR 8800 (ABNT, 2008, p.10):  

 

As obras executadas total ou parcialmente com estrutura de aço ou com 
estrutura mista de aço e concreto devem obedecer a projeto elaborado de 
acordo com esta Norma, sob responsabilidade de profissionais legalmente 
habilitados. Entende-se por projeto o conjunto de especificações, cálculos 
estruturais, desenhos de projeto, de fabricação e de montagem dos 
elementos de aço e desenhos de fôrmas e armação referentes às partes de 
concreto. 
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2.1.13.1 Projetos 

 

Para os dimensionamentos do projeto de estruturas metálicas utilizamos os 

métodos dos estados limites, o qual é adotado pela NBR 8800 (ABNT, 2008), as 

formulas serão apresentadas no tópico 2.2.3 Normas utilizadas. 

Segundo Nascimento (2008, p.24), define projeto como: 

 

É onde se dá corpo ao projeto arquitetônico, calculando-se os elementos de 
sustentação, ligações principais, tipos de aço, cargas nas fundações, 
especificando se a estrutura será soldada ou parafusada. É uma das etapas 
mais importantes, pois um projeto ruim pode causar prejuízo econômico ao 
fabricante e ao construtor. 

 

Segundo Romano (2003), quando adotado o sistema estrutural metálico, 

necessita de um projeto demonstrando todas as indicações com as locações dos 

insertos, chumbadores, plantas, cortes, planta de elevação, representação 

esquematizada dos perfis e seus posicionamentos. 

O procedimento para projeto completo da estrutura de uma obra em aço, 

segundo Dias (1997), envolve três atividades distintas, o projeto de engenharia, o 

projeto de fabricação e o projeto de montagem. 

 

Os desenhos de projeto devem indicar quais as normas complementares que 
foram usadas e dar as especificações de todos os materiais estruturais 
empregados. Devem indicar também os dados relativos às ações adotadas e 
aos esforços solicitantes de cálculo a serem resistidos por barras e ligações, 
quando necessários para a preparação adequada dos desenhos de 
fabricação. Nas ligações com parafusos de alta resistência, os desenhos de 
projeto devem indicar se o aperto será normal ou com protensão inicial e, 
neste último caso, se os parafusos trabalharem a cisalhamento, se a ligação 
é por atrito ou por contato (NBR 8800, ABNT, 2008, p.10). 
 

Necessitamos de um cuidado extremamente especial quando se trata da 

escolha do sistema estrutural em estruturas metálicas, os itens com mais exigências 

são as conexões ou as ligações estruturais, os quais na sua fase de fabricação exigem 

total atenção (NETO, 2008). 

 



44 
 

 

Figura 14. Projeto de estrutura metálica típica de casa popular 

 
Fonte: Oliveira e Mira (2006) 

 

A solução estrutural utilizada deverá atender aos requisitos das Normas 
pertinentes, assim como à estética, desempenho estrutural e durabilidade, 
dentre outros fatores (NETO, 2007).  

 

2.1.13.2 Fabricação 

  

Após a definição do projeto, passa então para o sistema de fabricação dos 

perfis metálicos, o qual consequentemente passara antecipadamente por um 

planejamento estratégico de controle de produção. Nessa etapa surge também a 

questão do estudo e viabilidade e desenvolvimento até o início de contrato. Essa etapa 

conhecida também como Centro De Processo E Controle De Produção – CPCP, a 

qual é voltada para a logística diretamente do processo de fabricação, onde envolve 

uma sequência de montagem, canteiros limitados, controle de fabricação e todo 

sistema operacional do produto (GUARNIER, 2011).  

 

2.1.13.3 Montagem 

 

O sistema construtivo em aço é perfeitamente compatível com qualquer tipo de 

material de fechamento, tanto vertical como horizontal, admitindo desde os mais 

convencionais (tijolos e blocos, lajes moldadas in loco) até componentes pré-

fabricados (lajes e painéis de concreto, “dry wall”, etc). 
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2.1.14 Corrosão 

 

Denomina-se o termo corrosão uma reação na qual o aço quando em contato 

com o meio ambiente, pela presença de H2O e O2. A corrosão gera perda gradativa 

da seção de aço, iniciando pela superfície do metal até a sua deterioração total. A 

proteção contra corrosão onde consiste usualmente através de pintura ou por 

galvanização. Alguns métodos diminuem ou até mesmo eliminam a rapidez da 

corrosão, entre eles existem o processo de galvanização e pintura (PFEIL, 2009). 

 

Num aspecto muito difundido e aceito universalmente pode-se definir 
corrosão como a deterioração de um material geralmente metálico, por ação 
química ou eletroquímica do meio ambiente associada ou não a esforços 
mecânicos. A deterioração causada pela interação físico-química entre o 
material e o seu meio operacional representa alterações prejudiciais 
indesejáveis, sofridas pelo material, tais como desgaste, variações químicas 
ou modificações estruturais, tornando-o inadequado para o uso (GENTIL, 
2011, p. 1). 

 

A corrosão geralmente se caracteriza como uma reação de superfície faz 

presumir que a mesma possa ser de certa forma controlada pelas propriedades do 

agente corrosivo. A composição do metal pode agir de certa forma como um 

anticorrosivo, por isso diminui a velocidade da corrosão (GENTIL, 2011).  

 

2.1.14.1 Tratamento contra a corrosão  

 

Para entendermos melhor sobre os tratamentos superficiais contra corrosão 

existentes na estrutura metálica, citamos primeiramente um dos fatores de maior 

importância para que a estrutura tenha um bom desempenho da pintura é o preparo 

da sua superfície (GNECCO, 2003). 

 

No primeiro caso, da corrosão, já se citou a existência, no mercado, de 
determinados produtos que minoram essa dificuldade, mas que se deve levar 
em conta, também, se as ofertas desses produtos possam ou não onerar a 
obra, avaliando e comparando o custo de pinturas especiais em relação ao 
material aço. De uma maneira geral, principalmente em zonas litorâneas, de 
grande agressividade, a utilização desses perfis especiais é menos onerosa 
do que pinturas especiais (NETO, 2008, p. 10). 

 

Para a escolha do correto sistema de tratamento de superfícies que foi 

empregado, é de extrema necessidade que seja levado em consideração, alguns 
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fatores para que essa proteção seja de longa duração. O tratamento de superfícies 

tem como objetivo não deixar a estrutura inicie o processo de corrosão, independente 

do ambiente em que ela se encontre (FREIRE, 2003). 

Segundo Gentil (2011):  

a) Métodos baseados na modificação do projeto; 

b) Métodos baseados na modificação do meio corrosivo; 

c) Métodos baseados na modificação do metal; 

d) Métodos baseados nos revestimentos protetores;  

Em todos esses métodos utilizados com a intenção de controlar a corrosão a 

questão de economia é primordial. 

Sabemos que toda construção independente do sistema construtivo escolhido 

para a execução, necessita de cuidados para que possa ter uma garantia da sua 

durabilidade perante as peripécias do meio ambiente. Em estruturas metálicas esse 

cuidado não é diferente, porem exige maior atenção. As principais abordagens do 

tratamento pra estruturas metálicas podem ser classificadas em três linhas que se 

complementam: Cuidado no detalhamento, escolha do melhor sistema de proteção e 

analise dos impactos ambientais (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2014). 

 

2.1.15 Proteção contra incêndio  

  

Entende-se por incêndio a união de três fatores: combustível, comburente e 

fonte de calor, na presença desses fatores os mesmos precisam ter ligação, conforme 

mostra a figura abaixo.  

 

Figura 15. Triângulo do fogo 

 
Fonte: Pannoni (2004) 
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A NBR 14323 (ABNT, 2003), tem por objetivo impor os métodos dos estados 

limites, a qual fixa também as condições exigíveis para o dimensionamento em 

situações de incêndio nas estruturas de aço e aborda estruturas mistas aço-concreto 

de edifícios.  

As combinações para os estados limites foram ser levadas e consideração às 

ações transitórias excepcionais, ou seja, aquelas que acontecem na superelevação 

das temperaturas, definido então pela norma em locais que não tem equipamentos 

permanentes de elevado peso e nem aglomeração de pessoas, como exemplos 

citamos edifícios residências, utiliza-se então segunda a NBR 14323 (ABNT, 2003), a 

seguinte formula:  

 

∑ Ɣ𝑔𝑖 𝐹𝐺𝑖, 𝑘 + 𝐹𝑞, 𝑒𝑥𝑐 + 0,21 𝐹𝑞𝑘𝑛
𝐼=1         (01) 

 

Onde:  

FGi,k: É o valor característico das ações permanentes diretas; 

Fq,exc: E o valor característico das ações térmicas decorrentes do incêndio; 

Fqk: É o valor característico das ações variáveis decorrentes do uso e 

ocupação da edificação; 

Ɣg: É o valor do coeficiente de ponderação para as ações permanentes diretas, 

igual a 1,0 para ações permanentes favoráveis e dados pela tabela 7 ou, 

opcionalmente, pela tabela 4 para ações permanentes desfavoráveis. 

 

Tabela 7. Coeficientes Ɣg ações permanentes diretas / separadamentes 

Peso próprio de estruturas metálicas 1,10 

Peso próprio de estruturas pré-moldadas 1,15 

Peso próprio de estruturas moldadas no local 1,15 

Elementos construtivos industrializados 1,15 

Elementos construtivos industrializados com adições “in loco” 1,20 

Elementos construtivos em geral e equipamentos 1,30 

Fonte: NBR 14323 (ABNT, 2003) 
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Tabela 8. Coeficientes Ɣg ações permanentes diretas agrupadas 

Edificações onde as ações variáveis 

decorrentes do uso e ocupação 

superam 5 kN/m2 

1,15 

Edificação onde as ações variáveis 

decorrentes do uso e ocupação não 

superam 5 kN/m2 

1,20 

 

Fonte: NBR 14323 (ABNT, 2003) 

 

No caso de combate a incêndio, esse aspecto deve levar em consideração 
normas específicas delineadas pelo Corpo de Bombeiros da região, mas que 
de uma maneira geral, acrescentam, de forma significativa, ônus sobre o 
custo da obra (NETO, 2008, p. 10). 

  

Os materiais utilizados por sua vez necessitam ter características que 

apresentem um bom isolamento térmico a altas temperaturas, mantando assim a 

integridade da estrutura em caso de evolução de incêndio. 

Dentre esses materiais podemos citar argamassa projetada, fibra projetada, 

placas de gesso acartonado, mantas cerâmicas e citamos com o melhor custo 

benefício as tintas especiais anti-chamas (PANNONI, 2004).  

 

2.2 METOLOGIA E MATERIAL  

 

O tema escolhido para realização desse trabalho visa um grande avanço e 

melhoramento na questão de habitação. Onde já citamos os grandes problemas 

encontrados nesse quesito.  

Esse problema no Brasil já é de conhecimento amplo da grande maioria dos 

membros da infraestrutura.  

Para contribuir com uma possível solução para esse caso através desse 

trabalho de conclusão de curso será feito um levantamento e mostrado a viabilidade 

do material. 
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2.2.1 Materiais  

 

Nesse tópico vamos mostrar os materiais comumente utilizadas para 

construção de estruturas metálicas. 

Delimitamos os materiais para baratear custos com o aço carbono, A36 e A570, 

conforme mostra abaixo a tabela: 

 

Tabela 9. Aços estruturais ASTM 

Classificação Denominação Produto Grupo Fy MPa Fu MPa 

Aços Carbono 

A36 

Perfis Todos os 

Grupos 

t ≤ 200 

t ≤ 100 

250 400 Chapas 

Barras 

A570 

Chapas Todos os 

Grupos, 33 

e 40 

230 360 

Parafusos 280 380 

Fonte: Bellei e Ildony (2004) 

 

A estrutura da casa foi dimensionada, obedecendo às normas exigidas para 

estruturas metálicas parafusadas, seu dimensionamento também fica por conta da 

NBR 8800 (ABNT, 2008). 

A casa foi basicamente constituída por estruturas metálicas, colunas, pilares.  

 

2.2.1.1 Pilares 

 

As colunas foram dimensionadas de forma que essas exerçam seu papel 

fundamental de levar as cargas até a fundação. Quanto as fixações das mesmas 

podem ser engastadas e rotuladas, optando-se por utilizar as engastadas, pois essas 

proporcionam estruturas mais leves.  
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Figura 16. Perfis que podem ser utilizados em pilares 

 
Fonte: Pinheiro (2011) 

 

Figura 17. Modo de pilar engastada utilizada no projeto 

 
Fonte: Pinheiro (2011) 

 

2.2.1.2 Vigas  

  

As vigas surgem com a necessidade de recebimento da carga na cobertura, as 

quais podem citar primeiramente as telhas e depois os fatores climáticos. Elas são as 

responsáveis por transmitir essas cargas as colunas e seguir consequentemente para 

fundação.  
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Existem alguns métodos de vigas que podem ser utilizados na estrutura 

metálica, os quais podem citar vigas de alma cheia, treliças, tesouras ou ainda 

vazadas.  

 

2.2.1.3 Cobertura 

 

A cobertura da casa foi feita também em estrutura metálica, porem será 

utilizado ligações soldadas, a qual não é de competência do engenheiro civil, portanto 

não iremos dimensionar de forma detalhada a mesma.  

Trabalhando com o modelo da figura 18, conforme abaixo. 

 

Figura 18. Telhado em estrutura metálica 

 
Fonte: Pórtico (2011) 
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2.2.1.4 Localização do município de Videira – SC  

 

Figura 19. Localização do município de Videira 

 

Fonte: Guia mais (2015) 

 

2.2.2 Metodologia  

  

Depois da escolha do local a ser construída, foi executada primeiramente a 

limpeza e raspagem do local, tirando qualquer objeto que posa obstruir a estrutura. 

Foi realizado a terraplenagem quando necessário, e o terreno nivelados e 

compactados também.  

Após a realização dessa primeira etapa, verificou-se a NBR 8160 (ABNT, 1999) 

– Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução e também a NBR 7229 

(ABNT, 1993) – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.  

Definidos essas questões devemos nos atentar para a execução do sistema de 

fundação o qual será utilizado radier. Foi escolhida essa fundação por ser rasa e se 

adapta bem quando utilizada com estruturas metálicas e tem um custo viável. Os 

radiers são lajes de concreto apoiados diretamente no solo. Lembrando que esse tipo 

de fundação somente é escolhido e pode ser utilizados em obras de pequeno porte. 
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Logo após essa preparação da fundação pode ser realizada a locação, que 

seria basicamente repassar o projeto para a laje. Conjuntamente a esse passo, pode 

também realizar uma das partes fundamentais da obra que é a pintura dos perfis e 

das peças que foram utilizadas. Como foi citado anteriormente para obtermos um bom 

desempenho da pintura é necessário ter um preparo especial de superfície, e que a 

mesma seja limpa, livre de materiais estranhos e rugosidade, para que essa possa ter 

uma vida útil prolongada.  

Seguido da preparação da fundação, locação e pintura, surge a colocação das 

peças, mantendo sempre a organização para não haver troca de peças. Deve-se 

delimitar todos os furos para fixação das colunas e logo após realizar a perfuração, 

utilizando uma broca especifica para concreto. Sendo assim as colunas serão 

parafusadas diretamente no radier, onde anteriormente deve-se conferir o 

alinhamento e nivelamento das mesmas.  

Em seguida, será realizada a montagem das tesouras, as quais serão soldadas 

na altura da cumeeira e também nas vigas laterais. Após esse procedimento então as 

terças serão colocadas fixadas nas tesouras, com parafusos ganchos para ter mais 

segurança. 

Após todo esse procedimento seguiu-se então para o fechamento, o qual foi 

utilizado o sistema comum de alvenaria, com blocos cerâmicos e tijolos. Será 

necessário fazer nessa etapa a ligação conhecida como aço – alvenaria. Dessa 

maneira após realizada a ligação se determina o modelo de trabalho entre o 

desvinculado e o vinculado, fator de extrema importância qual utilizamos para evitar 

possíveis surgimentos de patologias.  

Pois quando temos uma ligação direta e vinculada, a alvenaria 

consequentemente acompanhara as possíveis deformações na estrutura. Já uma 

ligação desvinculada o próprio nome já diz, que as deformações se formaram de forma 

totalmente independente. O fator primordial que definira isso é a distância entre os 

apoios da estrutura. 

E para finalizar, seguiu-se com o posicionamento das peças. Onde as mesmas 

foram separadas e colocadas no local onde deveram ser fixadas.  

Nesta etapa também é importante marcar todos os furos de fixação das colunas 

e executar a furação usando a furadeira com broca para concreto de ½”. Primeiro são 

levantados os pórticos laterais. E depois o central. 
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 As vigas são parafusadas nas colunas e só depois desse procedimento são 

fixadas as placas de base ao radier. 

 

Figura 20. Modelo de posicionamento das peças 

 
Fonte: Oliveira e Mira (2006). 
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2.2.3 Normas Utilizadas  

 

Podemos citar dentro das normas técnicas complementares para 

dimensionamento estrutural: 

NBR 6120 (ABNT, 1980) Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. 

NBR 6123 (ABNT, 1988) Forças devidas ao vento em edificações. Essa norma 

solicita os cálculos da influência do vento na edificação, lembramos que não há 

necessidade visível desse cálculo tendo em vista que é uma residência pequena e de 

estruturas metálicas, portanto haverá uma sucinta explicação de dimensionamento e 

amostra do que isso influenciará em nosso projeto. 

A partir desse ponto explicamos a definição de barlavento como sendo uma 

região que se encontra o vento soprando em direção a edificação, e sotavento a 

direção oposta a qual o vento sopra, conforme mostra a figura 21.  

 

Figura 21. Barlavento e sotavento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A NBR 6123 (ABNT, 1988), a qual apresenta também, uma base na isopleta da 

velocidade básica do vento conforme a figura 22, definida um padrão para cada região, 

sendo que nossa região se encontra entre 40 a 45 m/s referindo a velocidade do vento, 

caracteriza-se como velocidade padrão do vento de V0= 45 m/s. 

Onde os fatores que também influenciam nesse cálculo é o fator topográfico S, 

apresentado na figura 23, a qual apresenta o fator S, qual considera o efeito e a 

combinação da rugosidade do terreno, a qual vai haver variação da velocidade do 

vento com altura.  

A rugosidade do terreno é subdivida em basicamente cinco categorias, 

segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988, p.8).  
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Categoria I: Superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de 
extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. Exemplos: mar 
calmo, lagos e rios e pântano sem vegetação.  
Categoria II: Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com 
poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. 
Exemplos: zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de 
aviação pradarias e charnecas e fazendas sem sebes ou muros. Categoria 
III: Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, 
poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas. Exemplos: 
granjas e casas de campo, com exceção das partes com matos, fazendas 
com sebes e/ou muros, subúrbios a considerável distância do centro, com 
casas baixas e esparsas. A cota média do topo dos obstáculos é considerada 
igual a 3,0 m. 
Categoria IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco 
espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada. Exemplos: zonas de 
parques e bosques com muitas árvores; cidades pequenas e seus arredores; 
subúrbios densamente construídos de grandes cidades; áreas industriais 
plena ou parcialmente desenvolvidas. A cota média do topo dos obstáculos é 
considerada iguala 10 m. 
Esta categoria também inclui zonas com obstáculos maiores e que ainda não 
possam ser consideradas na categoria V. 
Categoria V: 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 m. 
 

A NBR 6123 (ABNT, 1988), ainda regulamenta as classes de edificação,  

 

Classe A: Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças 

individuais de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão 
horizontal ou vertical não exceda 20 m.  
Classe B: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão 

horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 m e 50 m. 
Classe C: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão 

horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 m. 

 

Temos então com base nessas informações a velocidade característica 

nomeada por Vk, a qual utilizamos em projeto. Consideramos os fatores topográficos 

(S1), as influências da rugosidade e as dimensões da edificação (S2), e também o fator 

de uso da edificação que está incluído nas classes (S3).  

Sendo assim obtemos a velocidade característica através da formula:  

  𝑣𝑘 = 𝑣0  ·  𝑠1  ·  𝑠2   ·  𝑠3                  (02) 

Onde: 

V0= Velocidade básica 

S1= Fatores topográficos 
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S2= Fatores de rugosidade e dimensões  

S3= Fator estático  

 

 Temos como base então em nosso projeto:  

V0 = 45 m/s 

S1 = 1,0 

S2 = 0,87 (definido pela tabela 2 – fator S2 da NBR 6123) 

S3 = 1,0 

Sendo, categoria IV, classe A.  
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Figura 22. Isopletas da velocidade básica 

 

Fonte: NBR 6123 (ABNT, 1988) 
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Figura 23. Fator topográfico S (z) 

Fonte: NBR 6123 (ABNT, 1988) 

 

A partir da NBR 8681 (ABNT, 2003) - Ações e seguranças nas estruturas – 

Procedimento. Podemos obter a combinação dos critérios de segurança em qualquer 

material utilizado na construção civil, sendo assim através da formula abaixo obtemos 

as cargas das ações de construção:  

 

Sd = S [∑ B Ɣfi  (Ψdi  Fik)] = S [∑ BƔgG  +    BƔq1Q1   +    ∑ B Ɣqi  Ψdi  Q1   ]    (03) 

  

 Onde:  

 Q1 = Ação variável de base para combinações  

G = Carga permanente 

Qi = Ação variável usada em combinação com a ação de base 

B Ɣg = Coeficiente de majoração da carga permanente 

B Ɣq = Coeficiente de majoração da carga variável 

Ψdi = Fator de combinação de ações no estado limite de projeto. 
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Entre outras normas utilizamos também as, NBR 8800 (ABNT, 2008) - Projeto 

de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. NBR 14323 

(ABNT, 2003) - Dimensionamento de estruturas de aço e de estruturas mistas aço-

concreto de edifícios em situação de incêndio. NBR 14432 (ABNT, 2001) - Exigências 

de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento. 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

2.3.1 Dimensionamento estrutural  

 

Nesta etapa do trabalho apresentou-se os resultados do trabalho de conclusão 

de curso os quais tem como características: 

Detalhes da obra: Residência padrão.  

Dimensões:  

 

  Comprimento (b): 8,50 metros 

  Largura (a): 7,00 metros  

  Altura interna (h): 2,70 metros  

   

Utilizou-se nesse trabalho o método conhecido como Método das Tensões 

Admissíveis, conforme Neto (2008) e de acordo com a NBR 8800 (ABNT, 1986). 

No dimensionamento utilizou-se a NBR 6120 – Cargas para o Cálculo de 

Estrutura de Edificações (ABNT, 1980).  

Segundo Neto (2008), as cargas verticais dos edifícios metálicos, à semelhança 

dos edifícios em concreto armado, devem ser absorvidas pelas lajes, que por sua vez 

transmitem esses esforços às vigas que, por sua vez, as transmitem a outras vigas ou 

a pilares, finalizando a transmissão dessas cargas nas bases dos pilares e às 

fundações do edifício. 

 

 

 



61 
 

 

2.3.1.1 Telhado 

 

O telhado é composto por: terças, cumeeira e tesoura. Nesse trabalho 

apresentamos de forma sucinta o comportamento e um breve resumo dos compostos 

de um telhado. 

 Mas para fins de cálculo, utilizamos a estrutura de cobertura leve com peso de 

0,10 kN/ m ², segundo Neto (2008), conforme tabela abaixo. 

 

Figura 24. Tipo de estrutura - Peso em kN / m² 

 
Fonte: Neto (2008) 

2.3.2 Vento 

 

 Por ser tratar de uma edificação relativamente baixa, as considerações para 

determinação das forças devidas ao vento foram especificadas as formulas de uso no 

item 2.2.3 de acordo com a NBR 6123 “Forças devidas ao vento em edificações” 

(ABNT, 1988).  

Porém, não foi necessário fazer o cálculo e uso da norma de vento para o 

projeto de uma residência de pequeno porte. 

Segundo o item B-4 – NBR 6123 (ABNT, 1988): “Estruturas de edifícios cuja 

altura não ultrapassa cinco vezes a menor dimensão horizontal (estrutural) nem 50 

metros”.  

Logo, não são consideradas as cargas dinâmicas devidas ao vento no 

dimensionamento, pois: 

Menor dimensão horizontal = 7,00 m, então: 

 

5 × 8,50 = 42,5 m                     (10) 
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2.3.3 Peso das Cargas 

 

Segundo Neto (2008), as cargas são classificadas nas seguintes categorias:  

 

a) Carga permanente (g); composta pelo peso próprio da estrutura em 
análise e o peso próprio dos materiais de composição da obra: chapas 
de tapamento, de coberturas, instalações hidráulicas e elétricas. Nesse 
caso, algumas considerações de cargas, em especial as de peso próprio 
da estrutura, serão estabelecidas por uma certa experiência profissional 
ou mesmo pela comparação com outras obras similares. As cargas 
permanentes serão sempre consideradas como de projeção horizontal 
em sua aplicação. 

b) Carga acidental (q); carga que não havendo outra especificação deverá 
ser adotada como mínima. 

2.3.3.1 Cargas permanentes 

 

Onde as cargas permanentes se caracterizam pelo peso próprio da estrutura e 

pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações permanentes. E as 

cargas acidentais são todas aquelas que pode atuar sobre a estrutura de edificações 

em função do seu uso (pessoas, móveis, materiais diversos, veículos etc.) (NBR 6120, 

ABNT, 2011). 

Para cálculo do peso próprio dos materiais que compõem a residência, 

precisamos dos pesos específicos de cada material, de acordo com Neto (2008). 

As cargas permanentes são aquelas que efetivamente agirão sobre a estrutura 

independente de tempo. A principal carga permanente que será utilizada nos cálculos 

é a carga de peso próprio.  
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Figura 25. Peso específico de materiais 

 
Fonte: Neto (2008) 

2.3.3.2 Peso da laje  

 

Considerando que teremos um peso da laje sobre as vigas o qual foi de: 

 

𝑃𝐿 = 𝐿𝐿 × 𝐿𝐶 × 𝐿𝐻 × 𝐿𝑃 

𝑃𝐿 = 5,95 × 3,60 × 0,12 × 18 

𝑃𝐿 = 46,27 ≅ 46,30 𝑘𝑁 

(11) 

(12) 

(13) 

 

Onde: 

𝐿𝐿 = Largura da laje (5,95m) 

𝐿𝐶 = Comprimento da laje (3,60m); 

𝐿𝐻 = Altura da laje (0,12m); 

𝐿𝑃 = Peso específico da laje (18,00 kN/m³); 
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Figura 26. Detalhes da laje 

 
Fonte: O próprio autor  

 
 

Como a laje será bi-apoiada lateralmente sobre as duas vigas, seu peso próprio 

será posteriormente dividido por dois: 

 

𝑃𝐿 =
46,30

2
 

𝑃𝐿 = 23,15 𝑘𝑁 

 

(14) 

(15) 

 

E então, para transformarmos numa carga distribuída sobre cada viga, 

dividiremos pelo comprimento da viga: 

 

𝑃𝐿 =
23,15

5,95
              

𝑃𝐿 ≅ 3,90 𝑘𝑁/𝑚 

 

(16) 

(17) 
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2.3.3.3 Peso dos pilares 

 

 

Para cálculo do peso da cobertura nos pilares, vamos adaptar um conceito de 

NETO (2008), admitindo 0,10 kN/m² para coberturas de estruturas leves (conforme o 

item 2.3.1.1), resultando em aproximadamente 5,95 kN o peso total da cobertura, e 

0,66 kN de carga concentrada sobre pilares. 

 

Peso total de cobertura: 

𝑃𝑐 × 𝐴𝑟𝑒𝑎 

0,10 𝑘𝑁/𝑚2 × 59,5𝑚² = 5,95 𝑘𝑁 

 

(18) 

 

Carga concentrada sobre pilares: 

𝑃𝐶

𝑁𝑝
 

5,95

9
= 0,66 𝑘𝑁 

 

 

(19) 

 

O pilar adotado para efeito de cálculo é um perfil A36 da Açominas, com 

dimensões informadas na imagem a seguir: 

 

Figura 27. Perfil admitido do pilar 

 
Fonte: O próprio autor 
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Seu peso total será o peso próprio, mais o peso da cobertura admitido, então 

dessa forma temos: 

 

𝑃𝑃 = 𝑃𝐼𝐴 × 𝑃𝐼𝐻 × 𝑃𝐼𝑃𝐸 + 𝑃𝐼𝐶 

𝑃𝑃 = (0,05672 × 2,7) × 78,50 + 0,66 

𝑃𝑃 = 12,12 𝑘𝑁 

(20) 

(21) 

(22) 

 

Onde: 

𝑃𝐼𝐴 = Área do perfil; 

𝑃𝐼𝐻 = Altura do perfil (2,70m); 

𝑃𝐼𝑃𝐸 = Peso específico do perfil (78,50 kN/m³); 

𝑃𝐼𝐶 = Peso da cobertura. 

 

2.3.3.4 Peso próprio das vigas 

 

Para cálculo do peso próprio das vigas, vamos a viga com maior vão (L4 e L3), 

e dimensiona-la para este peso próprio, alterando posteriormente caso haja 

necessidade. Será utilizado para viga o mesmo perfil utilizado nos pilares: 

 

Figura 28. Perfil admitido do pilar 

 

 
Fonte: O próprio autor 
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Tabela 10. Detalhamento do perfil 

DIMENSÕES EIXO X-X 

Perfil d(cm) bf(cm) tf(cm) tw(cm) h(cm) A(cm²) Ix(𝑐𝑚4) Wx(𝑐𝑚3) 

250x44,8 26,6 14,8 1,3 0,76 24 56,72 7038,61 529,22 

Fonte: Neto (2008) 

 

Seu peso próprio por metro será: 

Onde: 

𝐼𝐴 = Área do perfil (m²);  

𝐼𝑃 = Peso específico do perfil (78,50 kN/m³); 

𝑃𝐼 = 𝐼𝐴 × 𝐼𝑃                  

Então teremos: 

𝑃𝐼 = 0,005672 × 78,50 

𝑃𝐼 = 0,445 𝑘𝑁/𝑚 

  (23) 

(24) 

 

Desta forma, teremos que a carga permanente linear total sobre cada viga será: 

𝐺 = 3,9 + 0,445   (25) 

𝐺 = 4,35 𝑘𝑁/𝑚 (26) 

 

2.3.4 Cargas acidentais 

 

A carga acidental usada no ambiente, sem considerar divisórias, adota-se a 

maior, 2,00 kN/m², para residências. 
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Figura 29. Cargas acidentais 

 
Fonte: Neto (2008) 

 

Sendo assim, com uma área de edificação de 59,5 m², a carga acidental será:  

 

𝐶 = 2 𝑘𝑁/𝑚² × 59,5 𝑚2  

𝐶 = 119 𝑘𝑁 

(27) 

 

Dessa forma foi executado um esquema onde o cálculo será utilizado o valor 

mais crítico, que no caso é o da viga é a parte central. 

Esquema de cálculo para peso próprio sobre uma viga, será: 

 

𝐺 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝑉 + 𝑃𝑃 

𝐺 = 0,18 + 0,185 + 0,445  

 

 

𝐺 = 0,81 𝑘𝑁/𝑚 (28) 

 

Onde: 

𝐺 = Carga permanente total sobre a viga; 

𝑃𝐿 = Peso da laje pré-moldada sobre a viga (0,18 kN); 

𝑃𝑣 =  Peso próprio da viga; 
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𝑃𝑃 = Peso dos pilares contendo a cobertura sobre viga; 

2.3.5 Dimensionamento  

2.3.5.1 Pilares  

 

Os pilares fazem parte da estrutura de uma edificação, os quais são colocados 

de forma vertical (BASTOS, 2015).  

Com relação à fixação das bases, as colunas podem ser em rotuladas e 

engastadas. Fizemos opção por bases engastadas, conforme já havia sido citado no 

item 2.2.1.1 Pilares, pois esses proporcionam uma estrutura mais leve.  

 Os pilares são chumbados diretamente ao radier, os quais já existe uma base 

soldadas a eles, existe então uma placa de ligação, sendo necessário apenas 

chumbar essa placa no radier. 

 

Figura 30. Posicionamento dos pilares 

 

Fonte: O próprio autor 

 

 Dessa forma fazemos o pré-dimensionamento, da seguinte maneira. Sendo a 

definição da altura dos perfis das colunas que deve estar dentro dos seguintes 

parâmetros: 
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𝐿

30
 ≤ 𝑑 ≤  

𝐿

20 
  𝑆𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐿 = 3,95 (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

(29) 

 

3,95

30
 𝑥 1000 = 131,66 𝑚𝑚 ≤ 𝑑 ≤  

3,95

20
 𝑥 1000 = 197,50 𝑚𝑚 

(30) 

 

 Definiu-se então a utilização do perfil I (W 250 x 44,8), A36 da Açominas, com 

dimensões conforme o item a seguir e suas especificações no Anexo B. 

 

Figura 31. Elementos de um perfil I 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 

 

Sendo que: 

bf = mesa; 

b = metade da mesa; 

d = altura total; 

h = altura da alma; 

tw = largura da alma; 

tf = largura da mesa. 
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2.3.5.2 Vigas 

 

As vigas foram ligadas as colunas. Nelas foram utilizados parafusos, porca e 

arruela. Posterior a isso foram niveladas e alinhadas conforme os pilares (BELLEI, 

2004). 

2.3.5.2.1 Flambagem lateral 

 

Segundo, Neto (2008), conforme as seções das peças estruturais referindo-se  

a sua condição de resistência à flambagem lateral, podem ser classificadas como 

compacta, não-compacta. 

Sendo que a seção conhecida como compacta quando pode atingir a 

plastificação total antes de qualquer outra instabilidade e os limites das relações entre 

as dimensões e as larguras das peças que definem a sua classificação, são 

determinadas pela figura abaixo.  

 

Figura 32. Tabela formulas compacta / não compacta 

 
Fonte: Neto (2008) 

 

 

Assim, foi realizado o teste para duas situações para descobrir se a mesa é 

compacta ou não compacta, conforme formula: 

 

𝑏

𝑇𝑓
=  

7,4 

1,3
= 5,70  <   

54

√𝐹𝑦

=  
54 

√25
= 10,8  

(31) 
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Temos então que 5,70 é menor que 10,8 admitimos a mesa como sendo 

compacta. 

Figura 33. Posicionamento das vigas  

  
Fonte: O próprio autor 

2.3.5.2.1 Apoio lateral da viga  

 

Ainda, segundo Neto (2008), os elementos flexionados estão sujeitos a sofrer 

Flambagem lateral por compressão oriunda da flexão, para evitar esse problema, se 

faz necessário a criação dos apoios laterais.  

Temos como Af, sendo a área da mesa comprimida: 

 

𝐴𝑓 = 𝑏𝑓 × 𝑡𝑓  

𝐿𝑏1 ≤  
63 × 𝑏𝑓

√𝐹𝑦
=

63 × 14,8

√25
= 186,48  

 

(32) 

𝐿𝑏2 ≤  
14.060

(
𝑑

𝐴𝑓
) × √𝐹𝑦

=
14.060

(
26,6

19,24
) × √25

= 2033,94 
(33) 

 

Sendo assim, tivemos um Lb onde nenhum dos dois valores foram maiores 

(Lb=455cm), consideramos então a viga sem apoio lateral completo. 
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2.3.5.2.2 Tensão admissível à flexão 

 

Conforme Neto (2008), entende-se que dependendo do tipo de seção a se 

dimensionar para compacta, não-compacta ou esbelta, e da existência ou não de 

apoio lateral completo, os valores para as tensões admissíveis à flexão serão 

variáveis. 

Dessa forma temos elementos com estrutura compacta sem apoio: 

 

𝑟𝑡 = √
𝐼𝑦

2 × (𝐴𝑓 + (
𝐴𝑤

6
))

 
 

√
703,26

2 × (19,24 + (
18,24

6
))

= 3,972 𝑐𝑚 
(34) 

 

 Temos: 

 

𝐿𝑏 

𝑅𝑡
=  

455 

3,972
= 114,55   

(35) 

 

Sendo assim: 

𝐿𝑏

𝑟𝑡
> √

(358580 × 𝐶𝑏)

𝐹𝑦
 

 

114,55 > √
(358580×1,0)

25
 →  114,55  

 

 

 

 

 

(36) 

 

Temos uma verificação então para as duas equações usadas para definição 

da tensão admissível são mostradas abaixo, sendo escolhido entre elas o maior 

valor: 

 

𝐹𝑏′
𝑥 =

119520 × 𝐶𝑏

(
𝐿𝑏

𝑟𝑡
)²

≤ 0,60 × 𝐹𝑦 
 

𝐹𝑏′
𝑥 =

119520×1,0

(114,55)²
= 9,11   (37) 
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𝐹𝑏′′
𝑥 =

8430 × 𝐶𝑏

𝐿𝑏×𝑑

𝐴𝑓

≤ 0,60 × 𝐹𝑦 
(38) 

𝐹𝑏′′
𝑥 =

8430 × 1,0
455×26,6

19,24

= 13,4 
(39) 

 

Temos uma tensão máxima admissível é 60% da tensão de escoamento, 

sendo assim calculou-se: 

 

𝐹𝑏′′
𝑚𝑎𝑥 = 25 × 0,6   ≅   15 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 (40) 

 

Dessa forma 𝐹𝑏′′
𝑥 < 𝐹𝑏′′

𝑚𝑎𝑥 , utilizamos como tensão admissível o valor de 

𝐹𝑏′′
𝑥 = 13,4 𝑘𝑁/𝑚². 

Para finalizar, multiplicamos o maior valor de Fb permitido pelo valor de Wx 

obtido diretamente da tabela do fornecedor do próprio perfil, conforme Anexo B: 

 

𝐹𝑏𝑥 =
𝑀𝑥

𝑊𝑥
≤ 𝐹𝑏𝑥 × 𝑄 × 𝑄𝑒 

(41) 

 

𝑀𝑥 = 134 × 538,2 ≅ 7211,88 𝑘𝑁 ∙ 𝑐𝑚 
 

(42) 

 

Transformando essa equação em uma carga distribuída, utilizou-se a seguinte 

formula:  

𝑀𝑥 =
𝑝 × 𝐿²

8
 

(43) 

𝑝 =
𝑀𝑥 × 8

𝐿²
 

(44) 

𝑝 =
7211,88×8

455²
= 0,27868325 𝑘𝑁/𝑐𝑚   ou    27,88 𝑘𝑁/𝑚 (45) 
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Dessa forma, temos as analises de cálculos onde (3,90 kN/m + 12,12 kN/m + 

5,95 kN/m + 5,16 kN/m = 27,13 kN/m) Pt < 𝑝, sendo assim o perfil utilizado suporta a 

demanda de carga sofrida, e pode ser utilizado.  

Vale resaltar também que dentro das fórmulas que foram executadas para o 

dimensionamento já estão as convenções para potencializar o fator de segurança, 

considerou-se para todos os cenários as situações sempre no pior caso para se 

trabalhar. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho tivemos oportunidade de acompanhar e desenvolver os 

métodos utilizados na construção de estruturas metálicas, os quais nos proporcionam 

agilidade na hora de construir, contamos ainda com seus inúmeros benefícios desse 

material, citamos um deles como o principal, o não desperdício de materiais na obra. 

Dentre essas e outras conclusões podemos entender também que um dos 

principais fatores que surgem com esse tipo de estrutura é o meio ambiente e a 

produção em massa de resíduos sólidos, o qual concluiu-se que na utilização de 

estruturas metálicas é praticamente zero em desperdício e geração de resíduos, 

evitando assim poluição e contribuindo para o meio ambiente. 

Conhecemos a forma de execução mais aprofundada desse material e a forma 

com que empresas metalúrgicas trazem essa inovação de uma forma acessível 

através dos kits metálicos, os quais também foram apresentados no trabalho. 

Com essas pesquisas e informações sabemos que é possível sim construir 

habitações populares com inúmeras vantagens. Pois além do aço oferecer uma 

vantagem essencial que é o tempo oferece também praticidade, zerando os 

desperdícios e assim oferece um canteiro de obras limpo e criado de maneira 

sustentável. Buscando dessa forma uma opção para esse tipo de necessidade 

habitacional. 

Sendo assim, concluímos esse trabalho finalizando o nosso objetivo de 

dimensionar uma estrutura metálica para uma residência popular padrão, tendo como 

enfoque analisar a sua viabilidade quando se refere a tempo e aproveitamento de 

materiais.  
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ANEXO A – Telha Romana 

 

1 Fabricante: Cerâmica me casa  

2 Tipo de telha: Romana, fabricada com argila. 

3 Galga: 32,4 cm  

4 Massa: queimada é de 2750 kg  

5 Absorção de umidade: 20% 

6 Peças por m²: 16 Peças 

7 Imagem do produto:  
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ANEXO B – Perfil I Padrão Açominas 

BITOLA 

 

d bf d' h tw tf Ix Wx Rx Iy Wy ry S 
Massa 
Linear 

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

W 250 x 
44,8 44,8 266 148 220 240 7,6 13,0 7.158 538,2 11,15 704 17,4 2,12 19,4 

 

 


