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RESUMO

A estrutura metálica está cada vez mais presente na construção civil, sendo um
processo bastante utilizado em países de primeiro mundo. O trabalho realizado tem
como objetivo dimensionar a estrutura metálica para a ampliação de uma academia
localizada na cidade de Videira – SC. Para a realização do trabalho inicialmente foi
realizado uma pesquisa bibliográfica sobre estruturas metálica, que demonstrou os
benefícios existentes na utilização deste meio construtivo, como por exemplo, o
canteiro de obras mais limpo, possibilidade de vencer grandes vãos, leveza dos
elementos, etc. Depois disso foi realizado o desenho da planta baixa com o
posicionamento das vigas e pilares. Devido ao dimensionamento ser um dos
objetivos propostos, a metodologia aplicada foi do tipo quantitativa e inicialmente se
buscou estabelecer as cargas aplicadas, utilizando a norma NBR 6120. Depois disso
se iniciou o trabalho de dimensionamento dos perfis que foi utilizado como base a
norma NBR 8800.

Palavras Chave: Estrutura metálica. Aço. Construção civil.

ABSTRACT
The metal structure is increasingly present in civil construction, being a process
widely used in first world countries. The objective of this work is to dimension the
metal structure for the expansion of a gym located in the city of Videira - SC. To carry
out the work, a bibliographical research on metallic structures was carried out,
demonstrating the benefits of using this constructive medium, such as the cleaner
construction site, the possibility of overcoming large spans, the lightness of the
elements, etc. After that, the design of the floor plan was carried out with the
positioning of the beams and pillars. Due to the dimensioning being one of the
proposed objectives, the applied methodology was of the quantitative type and
initially it was tried to establish the applied loads, using the norm NBR 6120. After
that the work of dimensioning of the profiles was begun, that was used as basis the
standard NBR 8800 And the most critical pillar would be the profile I W150x29.8.

Keywords: Steel structure. Steel. Civil construction.
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1 INTRODUÇÃO

Há muitos anos atrás, surgiram boatos de que os homens já utilizavam
artefatos de ferro, sendo que a grande descoberta e o que deu início as atividades
foi o cobre, que se transforma com a ação de cargas, o homem veio se aprimorando
através da metalúrgica. Como o cobre é um material mole, ficava difícil a fabricação
de instrumento brutos, que na época eram muito utilizados, por isso com vários
testes e muito aprimoramento de modelagem e fusão surgiu à primeira liga, o cobre
arsênico um composto venenoso que logo foi substituído. Descobriram que com
uma pequena mistura de estanho ao cobre se formou uma liga muito mais dura que
o cobre puro, era a descoberta do bronze que possibilitou o homem a fabricar vários
utensílios como serras, machados, trombetas, sinos, etc. e mais ou menos pelo
mesmo período o homem teria aprendido a fundir o ouro a prata e o chumbo (NETO,
2008).
Logo depois dessas descobertas, o ferro passa a ser utilizado, esse metal já
conhecido a mais de dois mil anos antes de cristo, mas ficou muito tempo sem ser
utilizado, sendo realmente reutilizado na Europa por volta de 500 a.C. (NETO,2008)
No Brasil, a atividade metalúrgica, no início da colonização era exercida pelos
artífices ferreiros, caldeireiros, funileiros, sempre presentes nos grupos de
portugueses que desembarcavam nas recém-fundadas capitanias. A matéria- prima
sempre foi importada e cara. As primeiras obras em estruturas metálicas no Brasil
têm sua origem, assim como nos demais países do mundo, a partir das estradas de
ferro (NETO, 2008).
Conta-se que em outubro de 1888 chegou a Bananal, no Estado do Rio de
Janeiro, a estação ferroviária que ali seria montada. Uma das mais sensacionais
estações ferroviárias é a Estação da Luz, situada no centro da cidade de São Paulo,
que teve a seu término da construção em 1901. Umas das primeiras obras a utilizar
o ferro pudlado – processo de refinação do ferro datado de 1781, na Inglaterra,
patenteado por Henry Cort, uma das mais pesadas formas de trabalho executada
pelo homem fabricado no Brasil, foi à ponte Paraíba do Sul, que foi no estado do Rio
de Janeiro, por volta de 1857, a ponte tem cinco vãos de trinta metros cada, estando
em uso até a atualidade. Uma outra obra que marcou muito foi a do viaduto Santa
Efigênia que de acordo com o Eng.º Paulo Alcides Andrade, constituiu-se num
marco de São Paulo (NETO, 2008).

15

Foi iniciada em 1911 e findada em 1913, A estrutura, totalmente fabricada na
Bélgica, foi apenas montada no local, pela união por rebitagem das peças
numeradas – processo de ligações estruturais adota na época – e com as furações
prontas, sendo inaugurada em 26 de setembro de 1913.
A partir de 1953 surge FEM- Fábrica de estrutura metálica, criando uma
tecnologia brasileira da construção metálica. Roosevelt de Carvalho, na ocasião
funcionário da CSN, foi uma pessoa de fundamental importância neste processo.
Neste trabalho será feita uma ampliação metálica na qual contará com
cálculos, e projetos visando principalmente, o dimensionamento de uma edificação
em estrutura metálica, a qual cada vez mais vem ganhando espaço, e necessidade
na construção civil.
Mediante do aumento de demanda nas construções metálicas, quais os perfis
que temos que utilizar na estrutura metálica de uma edificação comercial, de um
segundo piso, sendo ampliação de uma academia, em Videira SC. que será
construída em viga I.
Visto que o mercado de estrutura de aço vem crescendo constantemente,
esta modalidade e prática, rápida construção, não produz tanto lixo em obra, seus
cálculos estruturais são mais precisos, dando assim mais segurança ao cliente
consumidor.
Quais seriam os perfis I adequados para a aplicação das vigas e pilares deste
segundo piso?
O objetivo geral deste trabalho é dimensionar a estrutura de metal para
segundo piso de uma academia de musculação no município de Videira/SC. Logo
os objetivos específicos são:

a) Realizar pesquisa bibliográfica sobre estruturas metálicas;
b) Desenhar planta baixa com localização de pilares e vigas;
c) Levantar as cargas envolvidas no projeto;
d) Dimensionar os perfis que serão utilizados.

A metodologia adotada será do tipo quantitativo, aonde envolverá o
levantamento em campo das informações para posterior realização da planta baixa
com alocação de pilares e vigas e posterior o dimensionamento da estrutura.

16

Tendo como base para cálculo de dimensionamento notas de aula e a
Associação de Normas Técnicas - como principais NBR 8800 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2008) e NBR 6120 (ABNT, 1980).
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Aço

Ao se falar de ferro e aço, muitas pessoas vêm como se fosse o mesmo
material, mas é importante saber que cada um tem suas características, e são
utilizados na produção de componentes estruturais, com propriedades distintas
(BANDEIRA, 2008).
O ferro e o aço possuem duas matérias primas em comum, que são o minério
de ferro e o carvão, que pode ser mineral ou vegetal. O minério de ferro é composto
pelo elemento químico ferro (Fe), que é encontrada na natureza, sob a forma de
óxido (Fe + O), (FERREIRA,1998).
Um dos principais objetivos na produção dos metais e a retirada do oxigênio
de suas composições. Já o elemento químico ferro (Fe), é extraído do minério por
meio de altas temperaturas, dentro de fornos especiais, que retiram o oxigênio na
presença do carvão vegetal ou mineral (FERREIRA,1998).
O primeiro carvão utilizado no Brasil foi o vegetal, pois havia uma vasta flora,
mas com um exagerado devastamento, pouco reflorestamento, seu uso foi limitado,
acarretando no aumento do custo (FERREIRA,1998).
Como o carvão mineral nacional é rico em enxofre, e isso o torna de má
qualidade, pois necessita de um processo de retirada, o que ocasiona no elevado
custo. (FERREIRA, 1998).
Conforme Dias (2006, p. 26):
O aço líquido, antes de ser resfriado em forma de placas ou perfis
laminados, é produzido através de finos de minério de ferro, chamados de
sínter, que é o minério de ferro que são aglutinados no coque siderúrgico
que é um material carbonáceo sólido obtido a partir da destilação do carvão
mineral em forno (carvão mineral sem impurezas). Essa aglutinação é feita
no alto forno onde uma injeção de ar causa uma reação exotérmica que
funde esses materiais produzindo o material metálico, a gusa líquida, e a
escória de alto forno como subproduto (usada na fabricação de cimento). O
princípio básico da operação de um alto forno é a retirada do oxigênio do
minério que e reduzida a ferro.

A figura mostra um fluxograma simplificado do processo siderúrgico do aço:
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Figura 1 – Fluxograma simplificado do processo siderúrgico

Fonte: Rossatto (2015)

Destaca-se que aço se origina da redução do ferro-gusa em conversores
específicos na Aciaria, com a diminuição de teores de alguns elementos químicos
prejudiciais, como o enxofre, fósforo e silício, e a adição de outros elementos. O teor
de carbono presente no aço é da ordem de 2%, sendo, na maioria dos casos, menor
que 1%. Os aços utilizados na construção civil possuem um teor de carbono na
ordem de 0,18 a 0,25%. Através da mudança da composição química do aço,
podem-se obter variações nas características físicas dos produtos finais. A adição
de elementos químicos é feita quando o material já está isento das impurezas do
minério e em sua forma líquida (BANDEIRA, 2008).

2.1.2 Vantagens E Desvantagens Do Aço Estrutural

Como todo material utilizado na construção civil tem suas vantagens, também
suas desvantagens, com o aço não é diferente, ele possui um grande papel na
construção civil, ele não é causador de malefícios, mas não podemos deixar de ver
algumas desvantagens.
Principais Vantagens:
a) Alta resistência do material nos diversos estados de solicitação – tração,
compressão, flexão, etc.;
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b) Apesar da alta massa específica do aço, na ordem de 78,50 KN/m3, as
estruturas metálicas são mais leves do que, por exemplo, as estruturas de
concreto armado;
c) Apresenta possibilidade de desmontagem da estrutura e seu posterior
reaproveitamento em outro local;
d) Apresenta possibilidade de substituição de perfis componentes da estrutura
com facilidade, o que permite a realização de eventuais reforços de ordem
estrutural;
e) Apresenta possibilidade de maior reaproveitamento de material em estoque,
ou mesmo, sobras de obra.

Principais Desvantagens:

a) Limitação de fabricação em função do transporte até o local da montagem
final, assim como custo desse mesmo transporte, em geral bastante oneroso;
b) Necessidade de tratamento superficial das peças estruturais contra oxidação
devido ao contato com o ar, sendo que esse ponto tem sido minorado através
da utilização de perfis de alta resistência à corrosão atmosférica;
c) Necessidade de mão-de-obra e equipamentos especializados para a
fabricação e montagem;
d) Limitação, em algumas ocasiões, na disponibilidade de perfis estruturais,
sendo sempre aconselhável antes do início de projetos estruturais.

2.1.3 Propriedade Mecânica do Aço

Conforme Bandeiras (2008, p.81):
Por ser um material industrializado, obtido sob-rígido controle de qualidade,
as características da liga metálica são certas e confiáveis. Com isso, os
coeficientes de segurança utilizados no cálculo estrutural podem ser mais
baixos. Do ponto de vista da aplicação em estruturas, o aço apresenta a
interessante característica de ter, aproximadamente, a mesma resistência à
tração e à compressão, sendo a primeira mais adaptável ao tipo de material.
Em relação aos esforços de compressão, pode ocorrer o fenômeno da
flambagem, o que necessita do aumento das seções dos perfis e/ou a
criação de travamentos, denominados de contraventamentos, diminuindo o
comprimento livre da peça.
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Outras propriedades do material aço:

a) Elasticidade: é a capacidade de retornar à forma original após o efeito de
carregamento e descarregamento (tensões de tração ou compressão)
(BANDEIRA, 2008);
b) Ductilidade: É a capacidade que alguns materiais possuem de se deformarem
antes da ruptura, quando sujeitos a tensões elevadas. Quanto mais dúctil o
aço, maior a redução de área ou alongamento antes da ruptura. A ductilidade
pode ser medida a partir da deformação ou da estricção (RODRIGUES,
2010).
Figura 2 – Gráfico Diagrama de tensão x deformação

Fonte: Bandeira (2008)

c) Plasticidade: deformação plástica é uma deformação provocada por tensão
igual ou superior ao limite de escoamento. Neste tipo de deformação, ocorre
uma mudança na estrutura interna do metal, resultando em um deslocamento
relativo entre os seus átomos (ao contrário da deformação elástica),
resultando em deformações residuais (RODRIGUES, 2010);
d) Fragilidade: Merece ser cuidadosamente estudada, pois o corpo se deforma
pouco antes da ruptura, que ocorre sem aviso prévio (ruptura frágil);
e) Tenacidade: É a capacidade que o aço possui de absorver tanta energia
elástica como plástica por unidade de volume até a sua ruptura. Representa a
área total do diagrama tensão-deformação. As propriedades do aço são
modificadas de acordo com os elementos de liga que fazem parte da sua
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composição química. Por exemplo, o Carbono (C) aumenta o limite de
resistência de maneira mais econômica, mas prejudica sensivelmente a
ductilidade e a tenacidade, assim como elevados teores comprometem a
soldabilidade e a resistência à corrosão atmosférica; já o Cobre (Cu) aumenta
a resistência à corrosão atmosférica e aumenta a resistência à fadiga, mas
diminui discretamente a ductilidade, a tenacidade e a soldabilidade; o Cromo
(Cr) aumenta a resistência mecânica, à abrasão e à resistência atmosférica,
mas diminui soldabilidade; Manganês (Mn) melhora o limite de escoamento e
a resistência à fadiga, prejudica de forma leve a ductilidade e a soldabilidade
(ROSSATTO, 2015).
Corrosão promove a perda da seção das peças de aço.

2.1.4 Tipos Perfis Metálicos

Perfis, I, U, Z, H, e as cantoneiras L, são os mais utilizados, podendo ser
(perfil laminado), (perfil formado a frio), por uma operação de conformação, ou
soldagem, que seria o (perfil soldado).
Segundo Dias (2006, p. 16), os perfis laminados são peças únicas produzidos
através de uma deformação a quente, como uma das principais características, as
abas paralelas e a uniformidade estrutural, não possui soldas ou emendas, por isso
um baixo nível de tensões localizadas.

Figura 3 – Perfis laminados

Fonte: Rodrigues (2010)

Os perfis soldados são obtidos pelo corte composição e soldagem de chapas
planas de aço, o que permite variedade de formas e dimensões das seções,
podendo ser fabricados conforme a especificação, por exemplo, ASTM A36 ou
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ASTM A 572, segundo Dias (2006). São elementos que surgiram de forma a
suprirem as limitações impostas pelos perfis laminados tipo I.
Conforme figura 4, representa os perfis soldados das chapas planas de aço:

Figura 4 – Perfis Soldados

Fonte: Dias (2006)

Os perfis formados a frio, são os perfis de chapas dobradas. L, U, UE, Z, ZE,
o seu dobramento deve ser respeitado o máximo pelo projetista, devendo obedecer
a os raios mínimos, mas não tão pequenos, para evitar formação de fissura. Esse
tipo de perfil possui cantos arredondados.

Figura 5 – Perfis Conformados a Frio

Fonte: Rodrigues (2010)
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2.1.4.1 Conexões metálicas

Segundo Andrade Rezende (2008), Todas as conexões deverão ser
compatíveis com a resistência das peças principais e deverá ser detalhado pelo
fabricante, de tal forma que seja usado um mínimo de materiais.

2.1.4.2 Conexões parafusadas

Esse tipo de conexão se torna mais fácil para se trabalhar, permite a
montagem e desmontagem, inspeção quando necessário os reparos.
De acordo com Marcon e Pravia (2012, p. 25):
As conexões parafusadas podem ser de dois tipos: conexões do tipo
contato ou tipo atrito. No primeiro tipo, podem-se utilizar parafusos comuns
ou de alta resistência, já que os parafusos são instalados sem aperto
controlado (protensão). Quanto ao segundo tipo, apenas os parafusos de
alta resistência podem ser utilizados, uma vez que a resistência ao
deslizamento está diretamente ligada à protensão aplicada aos parafusos.

A ligação por contato, destacado na figura 6, é indicada para carregamentos
predominantemente estáticos, onde o eventual deslizamento entre a parte ligada
não afeta a vida útil dos parafusos e da própria ligação e nem o comportamento
global da estrutura (ALMEIDA, 2014).

Figura 6 – Ligação Parafusada por Contato

Fonte: Manual CBCA (2003)

A ligação por atrito é indicada para carregamentos dinâmicos e para os casos
em que qualquer deslizamento entre as partes ligadas possa afetar o
comportamento previsto para a estrutura (ALMEIDA, 2014).
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A figura 7 apresenta a ligação por atrito de uma estrutura:
Figura 7 – Ligação parafusada por atrito

Fonte: Manual CBCA (2003)

Os parafusos são formados pela cabeça, pelo fuste e pela rosca. São
identificados pelo diâmetro nominal, mas a resistência à tração é função do diâmetro
efetivo, apresentados na figura 8.
Figura 8 – Parafuso

Fonte: Dias (2006)
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2.1.4.3 Conexões soldadas

A soldagem é a técnica empregada na união de dois ou mais componentes de
uma peça estrutural conservando as propriedades físicas, químicas e a continuidade
do material.
Segundo Rossato (2015)
As vantagens da conexão soldada são: maior rigidez da ligação, redução
de custos na fabricação por eliminar furações e melhor acabamento final.
Mas há dificuldade para desmontagem e principalmente para controlar o
controle de qualidade da soldagem. Os tipos de soldagem mais comuns
são: entalhe, onde o metal de solda é colocado entre os elementos a serem
conectados, e filete, onde o metal de solda é colocado externamente aos
elementos.

Figura 9 – Tipos de soldas

Fonte: Dias (2006)

2.1.5 Tipos de Aço

2.1.5.1 Classificação

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,
2009).
Segundo Rosato (2015):
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As propriedades do aço são modificadas de acordo com os elementos de
liga que fazem parte da sua composição química. Por exemplo: o Carbono
(C): aumenta o limite de resistência de maneira mais econômica, mas
prejudica sensivelmente a ductilidade e a tenacidade, assim como elevados
teores comprometem a soldabilidade e a resistência à corrosão atmosférica;
Cobre (Cu): aumenta a resistência à corrosão atmosférica e aumenta a
resistência à fadiga, mas diminui discretamente a ductilidade, a tenacidade
e a soldabilidade; Cromo (Cr): aumenta a resistência mecânica, à abrasão e
à resistência atmosférica, mas diminui soldabilidade; Manganês (Mn):
melhora o limite de escoamento e a resistência à fadiga, prejudica de forma
leve a ductilidade e a soldabilidade.

Uma forma lógica de classificação seria através da tensão mínima de
escoamento como que para uso estrutural, a propriedade básica é a resistência
Sendo assim os aços são divididos em três grupos (CENTRO DE
INFORMAÇÃO METAL MECÂNICA - CIMM, 2017).
Figura 10 – Classificação dos aços estruturais

Fonte: CIMM (2017)

2.1.5.2 Aços-carbono

Dos aços o mais utilizado é o aço-carbono, pois com relação ao ferro puro o
aumento de sua resistência é produzido através do carbono, e também pelo
manganês, só que em menor escala.
Eles contêm as seguintes porcentagens máximas de elementos adicionais
(PFEIL, 2009):
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a) Carbono 2%
b) Manganês 1,65%
c) Silício 0,60%
d) Cobre 0,35%

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

a) Baixo Carbono: c < 0,29%
b) Médio Carbono: 0,30% < c < 0,59%
c) Alto Carbono: 0,6% < c < 2,0%

A resistência do aço vem do teor elevado do carbono, só que, com esse teor
elevado diminui a ductilidade (capacidade de se deformar), isso se torna um
problema na hora da soldagem. Por isso que na hora da solda é utilizado aço com
baixo teor de carbono, para não ter que haver, precauções especiais, (PFEIL,2009).
O aço – carbono não possui elementos de liga e pode ter alto, médio ou
baixo teor de carbono (C≤0,3%), sendo este o mais adequado a construção
civil. Os aços-carbono mais usuais são o ASTM-A36, aço-carbono de média
resistência (=250MPa), e o ASTM A572/GR50, aço-carbono de alta
resistência ( =350MPa) e baixa liga, os quais são especificados pela
American Society for Testing and Materials (ASTM). A Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) também especifica aços como o ASTMA570,
mais utilizado na fabricação de perfis formados a frio, e NBR 7007/MR-250,
aço para fabricação de perfis laminados que mais se assemelha ao ASTM
A-36 (Rosseto, 2015).

2.1.5.3 Aços de baixa Liga
O aço – carbono, é o aço de baixa liga, e se acrescentar elementos de
liga,(cromo colúmbio, cobre, manganês, molibdênio, níquel, fósforo, vanádio,
zircônio), eles melhoram algumas propriedades mecânicas.
Através da modificação da microestrutura para grão finos, alguns elementos
de liga produzem aumento de resistência do aço. Graças a esse fato, pode-se obter
resistência elevada com teor de carbono de ordem de 0,20%, o que permite a
soldagem dos aços sem preocupações especiais (PFEIL, 2009).
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“Muito utilizados no Brasil são os aços de baixa liga, de alta e média
resistências mecânicas, soldáveis e com características de elevada resistência
atmosférica (obtida pela adição de 0,25% a 0,40% de cobre)” (PFEIL, 2009).
2.1.5.4 Aços com tratamento térmico

Aço de baixa liga com tratamento térmico também recebe elementos de liga
com teor inferior a 2%, mas recebem um tratamento térmico especial após a
laminação para adquirir alta resistência mecânica (fy ≥ 300 Mpa). Usado em
tanques, vasos de pressão, dutos forçados, ou onde os elevados esforços
justifiquem economicamente sua utilização (ROSSETTO, 2015).
Assim sendo,
Também existem aços especiais, resistentes à corrosão atmosférica, um
fenômeno que exige atenção, principalmente, quando se vão utilizar
estruturas de aço aparente. Há alguns aços, que mesmo sem a utilização
de uma proteção adicional, possuem a capacidade de resistir a este tipo de
corrosão de forma bastante superior aos aços comuns, são os chamados
aços patináveis ou aclimáveis. Os aços patináveis foram introduzidos no
início da década de trinta nos Estados Unidos, inicialmente para utilização
em estradas de ferro, e mais especificamente na fabricação de vagões de
carga (FERRAZ, 2017, p. 32).

No Brasil estão disponíveis sob a forma de chapas, bobinas e perfis
soldados, possuindo denominações especiais conforme a siderúrgica produtora
(FERRAZ, 2017).

2.1.6 Tratamento de Superfície

Conforme a NBR 15239 (ABNT, 2005), válida a partir do ano de 2005, onde
estabelece os requisitos exigíveis para o tratamento de superfícies de aço por meio
de ferramentas manuais e mecânicas, para pintura industrial.
Um dos problemas que foi encontrado com a utilização desses metais em
processo de fabricação e também na criação de produtos foi à corrosão. Para
solucionar esse problema o metal precisa de um tratamento de superfície (SILVA,
2012).
Para Picon (2009, p. 30):
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Um dos fatores de maior importância para um bom desempenho da pintura
e o preparo da superfície. Preparar a superfície do aço significa executar
operações que permitam obter limpeza e rugosidade. A limpeza elimina os
materiais estranhos, como contaminante, oxidações e tintas mal aderidas,
que poderiam prejudicar a aderência da nova tinta. A rugosidade aumenta a
superfície de contato e também ajuda a melhorar a aderência.

Segundo NBR 15239 (ABNT, 2005), o tratamento de superfície de aço com
ferramentas manuais compreende o emprego manual de escovas, espátulas, lixas,
martelos, raspadores, picadores e outras ferramentas manuais de impacto, ou a
combinação de ferramentas. E exigida a remoção da carepa, óxidos, ferrugem e
tinta antiga solta, bem como outros contaminantes prejudiciais. Não se espera,
porém, que toda a carepa, óxidos e tintas antigas sejam removidos por esse
processo.

Já o tratamento de superfície de aço com ferramentas mecânicas

compreende o emprego de ferramentas elétricas ou pneumáticas, escovas rotativas,
lixadeira ou esmerilhadeiras, pistola de agulha ou outras ferramentas de impacto ou
rotativo, ou a combinação de ambas. E exigida a remoca o de placas de ferrugem,
ferrugem e tinta antiga solta, bem como outros contaminantes prejudiciais à pintura.

2.1.6.1 Lixamento

O lixamento pode ser feito por duas maneiras, manualmente através de lixas,
e automaticamente através de lixadeiras. A peça metálica é desgastada, até o ponto
em que os defeitos, riscos ou buracos, tenham sido removidos totalmente. A lixa é
um instrumento básico no lixamento (SCAVONE, 2000).
Geralmente o lixamento automático é utilizado quando se tem um defeito de
grande escala, a onde o lixamento manual não tem um bom resultado. Utiliza-se a
lixadeira garantindo um atrito constante entre a lixa e o metal, garantindo assim um
ótimo resultado para o processo futuro da pintura (SILVA, 2012).
As lixas se compõem de três partes principais: costado, cola ou resina,
abrasivo. O costado é feito em tecido ou papel, e sua função é servir de suporte para
os grãos abrasivos. A cola ou resina serve para manter os grãos abrasivos unidos e
bem aderentes ao costado. O abrasivo corta e remove as imperfeições do metal.
Portanto, deve ter alta dureza e formato em ângulo. Os abrasivos mais utilizados são
o óxido de alumínio e o carbeto de silício, encontrados nas mais variadas
granulações (SCAVONE, 2000).
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Os grãos são classificados de acordo com seu tamanho, que é identificado
por um número colocado na parte posterior da lixa. À medida que o número de
identificação aumenta, diminui o tamanho do grão. Assim, lixas de grãos mais finos
são identificadas com números mais altos (SCAVONE, 2000).
Na figura 11 temos um exemplo de lixamento manual e através de máquinas
lixadeiras:

Figura 11 – Lixamento Manual e Máquinas Lixadeiras

Fonte: Scavone (2000)

2.1.6.2 Jateamento

Jateamento abrasivo pode ser feita de duas maneiras: por ar comprimido ou
por turbinas centrifugas. Em qualquer um processo de jateamento, partículas
abrasivas são lançadas sobre a superfície em processo. No impacto as impurezas
são arrancadas e parte do metal também. Esse impacto provoca aspereza na
superfície (SILVA, 2012).
Nestes parâmetros:
Com auxílio de um revólver, acionado por ar comprimido, projetasse o
abrasivo contra a estrutura metálica a ser limpa. A força mecânica
transmitida ao abrasivo é suficiente para remover capas de ferrugens ou
quaisquer outras substâncias da superfície. Esse processo deixa o metal
perfeitamente limpo para receber as tintas anticorrosivas. Os abrasivos mais
utilizados são: granalha de aço, esferas de vidro, areia e carbeto de silício
(SCAVONE, 2000, p. 16).

A figura 12 apresenta uma máquina de jatear utilizada e o processo de
jateamento em grandes estruturas:
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Figura 12 – Máquina de Jatear

Fonte: Scavone (2000)

2.1.6.3 Vibração e tamboreamento

Nas pequenas peças ou com formatos complexos é difícil aplicar o lixamento,
principalmente tratando-se de escada industrial. Para isso utiliza-se dois métodos
que partem do mesmo princípio, mas que utilizam maquinas diferentes a vibração e
o tamboreamento (SILVA, 2012).
Na vibração as peças são colocadas juntas com os abrasivos em um
recipiente acoplado ao vibrador. A vibração faz com que o abrasivo se atrite
com as peças removendo as imperfeições da superfície da peça.
No tamboreamento as peças e os abrasivos são colocadas dentro de um
tambor. Por meio de movimentos rotatórios, o atrito do abrasivo contra as
peças deixa a mesma limpa (SILVA, 2012, p.16).
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Figura 13 – Tamboreador Rotativo

Fonte: GVMAQUINAS (2017)

2.1.6.4 Banhos químicos – decapagem

O processo de decapagem serve para retirar os óxidos do metal deixando
quimicamente limpo, sendo principalmente usado em porcas e parafusos.
A peça é colocada em um tanque com uma substância que retira a capa de
óxido do metal. O líquido que está no tanque é chamado de decapante e
geralmente é um ácido. Para cada tipo de material da peça é utilizado um
ácido específico para não atacar o metal base. Exemplos: decapagem do
alumínio é feita com uma solução de hidróxido de sódio (ou soda cáustica)
em temperatura de 80ºC. Os óxidos são removidos e o alumínio é pouco
atacado, apesar de haver forte desprendimento de gases. Metais, como o
cobre, e ligas, como o latão, são decapadas com soluções de ácido crômico
ou com misturas de ácidos fosfórico, sulfúrico, nítrico e clorídrico (SILVA,
2012, p.17).

No término de cada operação de desengraxamento ou decapagem devesse
fazer lavagens em quantidade suficiente para a remoção completa das soluções de
tratamento. Caso contrário, a superfície fica manchada ou ocasiona a contaminação
dos tanques (SCAVONE, 2000).
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL

A academia Cuore Gym & Fitness está localizada na rua Ângelo Graziotin,
400- Matriz- Videira SC.
Ela trabalha com várias modalidades, musculação, aeróbica, judô, spinning e
natação. Esta ampliação, é para ganhar mais espaços para musculação, que vem
crescendo a cada dia mais, atualmente são mais de 500 clientes, e mais de 800
entre todas as modalidades oferecidas pelo empreendimento.
Os principais motivos para ampliação ser em estrutura metálica são o menor
tempo na execução da obra, organização no canteiro de obra, flexibilidade
arquitetônica, e o preço competitivo.
Figura 14 – Fachada Frontal da Academia

Fonte: O próprio autor

2.2.1 Normas Estruturais

Estrutura Metálica, normas ABNT a serem aplicadas.

a) NBR 6120 (ABNT, 1980) - Cargas para o cálculo de estruturas de
edificações. Esta Norma fixa as condições exigíveis para determinação dos
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valores das cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de
edificações, qualquer que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos
em normas especiais;
b) NBR 8800 (ABNT, 2008) - Projeto de estruturas de aço e de estruturas
mistas de aço e concreto de edifícios. Esta Norma, com base no método dos
estados-limites, estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos
no projeto à temperatura ambiente de estruturas de aço e de estruturas
mistas de aço e concreto de edificações;
c)NBR 8681 (ABNT, 2003) - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.
Esta Norma fixa os requisitos exigíveis na verificação da segurança das
estruturas usuais da construção civil e estabelece as definições e os critérios
de quantificação das ações e das resistências a serem consideradas no
projeto das estruturas de edificações, quaisquer que sejam sua classe e
destino, salvo os casos previstos em Normas Brasileiras específicas;
d) NBR 14323 (ABNT, 2003) - Dimensionamento de estruturas de aço de
edifícios em situação de incêndio. Esta Norma, que tem por base o método
dos estados limites, fixa as condições exigíveis para o dimensionamento em
situação de incêndio de estruturas de aço e de estruturas mistas aço-concreto
de edifícios, feitas com perfis laminados, perfis soldados não-híbridos e perfis
formados a frio, com ligações executadas com parafusos ou soldas, ou ainda
com ligações mistas;
e) NBR 14432 (ABNT, 2001) - Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações. Esta Norma estabelece as condições a serem
atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram
os edifícios para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso
estrutural.

2.2.2 Fórmulas

2.2.2.1 Flambagem

Para evitar a flambagem, são colocados apoios laterais nas vigas (NETO
2008).
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Lb1 ≤

Lb2 ≤

63 . bf
!Fy

(1)

14060
d
" # . Fy
Af

(2)

Onde Af é a área da mesa comprimida:
(3)

A f = b f . tf
2.2.2.2 Tensão admissível à flexão

Compacta, não-compacta ou esbelta, dependendo do tipo de seção a se
dimensionar e da existência ou não de apoio lateral completo, os valores para as
tensões admissíveis à flexão serão variáveis (NETO, 2008).

a) Elementos com seção compacta e apoio lateral completo:
Fbx =0,66 . Fy

(4)

b) Elementos com seção não-compacta e apoio lateral completo:
b
Fbx = Fy . $0,79-0,0024 . " # . %Fy & ≤0,60 . Fy
tf

(5)

c) Elementos com seção compacta ou não-compacta e sem apoio lateral:
'

71710 . Cb Lb
≤
≤ √((358580 . C_b)/F_y )
Fy
rt

Fb x= (0,67'

Fy . " #
Lb
rt

2

1075670 . Cb

) . Fy ≤0,60 . Fy

(6)

(7)
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Lb
rt

>%

358580 . Cb
Fy

→ Fb' x =

119520 . Cb
L
* b+

2

≤0,60 . Fy

n

Para qualquer valor de: Fb”x =

8430 . Cb
*

Lb . d
+
Af

(8)
≤0,60 .Fy

(9)

O valor a ser utilizado como tensão admissível à flexão será o maior entre
Fb’x e Fb”x. E sendo rt = raio de giração da seção T compreendida pelo flange
comprimido mais 1/3 da área comprimida da alma (NETO, 2008).

rt= ,

ly

2 . "Af+

(10)

Aw
#
Af

Onde M1 é o menor momento fletor e M2 é o maior momento fletor nas
extremidades do intervalo sem contenção (Lb). Quando o momento fletor em
qualquer ponto dentro do intervalo sem contenção é maior do que nas extremidades,
ou seja, no caso de vigas bi apoiadas, o valor de Cb = 1,0, sendo este valor adotado
a favor da segurança São os elementos que têm as duas bordas apoiadas em toda a
sua extensão (NETO, 2008).
Para Cb = 1,00
5
5

67 → 9:;< 9 − ?@
7@ → 9:;< 9 − 6-A

.A/ → 9:;< 9 − ?@
./A → 9:;< 9 − 6-A

=

%

-.-./ . 12

%

BCDCDE . FG
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HI

=

(11)

(12)

2.2.2.3 Flambagem local

Peças estruturais sujeitas à flexão, assim como as comprimidas podem sofrer
efeitos da flambagem local. Existem limitações que devem ser obedecidas, ou então,
os valores de Fa deverão sofrer coeficientes de minoração (NETO, 2008).
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2.2.2.4 Elementos enrijecidos

São os elementos que têm as duas bordas, paralelas às tensões de
compressão, apoiadas em toda a sua extensão (NETO, 2008), conforme mostra a
figura 15.
Figura 15 – Elementos enrijecidos

Fonte: Neto (2008)

Alma de perfis I, H ou U, teremos Qa:
h 540 ASTM A36→108
≤
5
J Qa =1,00
tw !Fy ASTM A572 →92

(13)

Ou caso:
h 540
>
tw !Fy

(14)

Teremos:
hef =

√f

210 × tw

× L1-
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h
" # ×√f
tw

M →Qa=

Wef
Wx

(15)

Onde:
(h-hef )2 × tw
Q e f=Fy para Q=1,00
Wef =Wx- N
6

(16)
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2.2.2.5 Elementos não enrijecidos

São os elementos que têm uma borda livre, paralela às tensões de
compressão, apresentados na figura 16.
Mesas de perfis I, H ou U e abas de perfis L

Figura 16 – Elementos não enrijecidos

Fonte: Neto (2008)

b 80
ASTM A36→16 (kc =1,00)
≤
R
ASTM A572 →14 (kc =1,00)
tf
Fy
'
kc

(17)

Segundo Neto (2008) primeiro calcula – se o índice Kc.
h
≤70 → kc =1,00
tw

(18)

Ou caso:
4,05
h
>70 → kc =
tw
h 0,46
" #
tw

(19)
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Logo após podemos determinar os fatores de minoração Qs. (NETO, 2008)
b 80
≤
→ Qs =1,00
tf
F
' y
kc

(20)

Ou caso:
Fy
b 168
b
< ≤
→ Qs =1,293- (0,0036× ×' )
kc
t
tf
Fy
Fy f
'
'
kc
kc
80

(21)

Ou,
b 168
kc
>
→ Qs =1,842×
2
tf
b
Fy
#
Q
NF
×
"
y
'
tf
kc

2008).

(22)

O coeficiente Q= Qa ×Qs , será sempre de minoração, então Q ≤ 1,00 (NETO,

2.2.2.6 Peças esbeltas - Qe

As peças estruturais sujeitas aos efeitos de flexão, quando os valores dos
limites impostos de seção não-compacta não forem atendidos (NETO, 2008):
h 632
>
tw !Fbx

(23)

É necessário verificar um outro coeficiente de minoração das tensões
admissíveis à compressão, sendo este o Qe (NETO, 2008).
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h 632
≤
→Qe =1,00
tw !Fbx

(24)

Ou caso:
Aw
h 632
h 632
>
→Qe = $1-0,0005× " # × " #& ≤1,00
Af
tw Fbx
tw !Fbx

(25)

A tensão de cálculo – fbx, segue:

fbx=

Mx
≤Fbx ×Q×Qe
Wx

(26)

2.2.2.7 Fórmula flexão

=

XY

XZ

dF = ȪdA

M= ʃ ydF
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_

Ȫ`bc
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σmax=
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h_
i

substituindo em σ=σ=-

h^
i

_

^
_

Ȫ`bc

2.2.2.8 Fórmula do cisalhamento

É usada para encontrar a tensão do cisalhamento na seção transversal.
j=

kl
no

Onde Q= ∫ pqr = p , r,
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2.2.3 Fórmula de Tração e Compressão

s

s

tu

v
w

zu

v
w

σ => Tensão Normal uniforme que pode ser tração simples ou compressão
simples
F => Força aplicada ao corpo ((N )
A => Área da seção transversal do corpo (mm2)

2.2.4 Laje

A laje será Steel Deck, que nada mais é do que uma chapa em aço
nervurada, que tem o mesmo nome, o aço serve como base para o concreto
(HOMETECA, 2014).
Este tipo de laje garante uma série de vantagens, estrutura leve fácil de
manejar, economia na obra, pois elimina fôrma, e em alguns casos e dispensado
todo o escoramento, facilita a passagens de dutos, e também a fixação de forros
(HOMETECA, 2014).
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Figura 17 – Laje Steel

Fonte: Hometeca (2014)

2.2.5 Fotos da Academia
Esta foto do térreo, onde é realizada a prática de judô.
Figura 18 – Térreo

Fonte: O próprio autor

Ainda no térreo existe também a piscina, onde é realiza a prática de natação,
e também será projetado o segundo piso em estrutura metálica.
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Figura 19 – Piscina

Fonte: O próprio autor

No segundo andar tem a parte da musculação e aeróbica, e é onde encontrase a dificuldade no espaço, pois quando iniciado as atividades a academia tinha
menos aparelhos, e menos da metade de clientes. Por isso a necessidade de um
espaço maior.

Figura 20 - Aeróbica

Fonte: O próprio autor

44

Figura 21 – Musculação

Fonte: O próprio autor

Figura 22 – Esteiras

Fonte: O próprio autor

E por último no terceiro andar tem a sala para a prática de spinning.
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Figura 23 – Sala de Spinning

Fonte: O próprio autor

2.2.6 Planta Baixa da Área a ser Ampliada

Inicialmente a ideia lançada era de construir a edificação com 14 pilares,
sendo um em cada canto, 4 no meio em cada lateral, um no meio da parte frontal, e
um no meio da parte posterior, os pilares ficarão no chão (no solo),os pilares do solo
até a laje do pavimento superior é de 5,5 metros, 1,5 metros do solo até a piscina e
4,0 metros da piscina até o pavimento superior, e no solo as sapatas serão de
concreto, com chumbadores para receber a estrutura metálica.
Mas considerando a taxa de ocupação, ou carga vertical, que em ginásio de
esportes / academia, conforme a NBR 6120 (ABNT, 1980) é de 5 kN/m², um valor
elevado, optou-se por 20 pilares, sendo um pilar em cada canto, 7 pilares
intermediários nas faces laterais (em cada lado) e um intermediário na face posterior
e frontal.
Esta ampliação terá uma área de 32 metros de comprimento por 15 metros de
largura, totalizando uma área de 480 metros quadrados, não vai haver paredes
nesse andar, será uma sala aberta, somente os aparelhos de musculação.
A laje será de aço nervurada a steel deck, com uma camada de concreto de 4
centímetros, com assoalho emborrachado, o próprio para academia.
Em anexo no Apêndice A, segue planta baixa da ampliação.

46

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Definição de Cargas

Nesta etapa do projeto foi utilizado a NBR 6120 (ABNT, 1980), sendo que o
objetivo desta norma é fixar condições que sejam exigíveis para determinação de
valores para cargas:
Esta Norma fixa as condições exigíveis para determinação dos valores das
cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de edificações,
qualquer que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos em normas
especiais (NBR 6120, ABNT, 1980, pg. 1).

Analisando a situação, teremos nesse caso o peso da estrutura e de seus
elementos construtivos e o peso da carga vertical (taxa de ocupação).
Como a estrutura é interna, não existe incidência de ventos na estrutura que
será montada, sendo desprezado a carga deste conforme a NBR 6123 (ABNT,
1990).

2.3.1.1 Peso da estrutura metálica

Embora a estrutura inicialmente ainda não foi dimensionada, o seu peso deve
ser considerado para os cálculos realizados. Neste caso se utiliza um valor
aproximado, determinado intermédio a referências bibliográficas. Devido a carga de
ocupação ser um valor elevado, 5 kN/m², e também considerando que as maiores
vigas terão um vão livre de 15 metros, consideramos a estrutura como sendo do tipo
pesada, resultando em um valor de 0,60 kN/m².
Figura 24 – Peso da Estrutura Metálica

Fonte: Neto (adaptado de NBR 8800, ABNT, 2008).
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Com a utilização do programa Excel, o peso da estrutura considerado foi de
288 kN.
Tabela 01 – Cálculo do Peso da Estrutura Metálica
Dados Gerais
Comprimento
32 m
Largura
15 m
Área:
480 m²
Peso Estrutura Metálica
Nível médio
0,6 kN/m³
Carga E. M.
288 kN
Fonte: O próprio autor

2.3.1.2 Peso da laje

A laje do pavimento será feita utilizando o processo steel deck, que consiste
em uma chapa metálica, com 2,00 mm de espessura com uma cobertura de
concreto simples, com 6,00 cm de espessura e posterior a isso, na forma de
acabamento, será aplicado um piso emborrachado, próprio para a utilização em
academias, com 3,00 mm de espessura.
A utilização desse tipo de piso é interessante em uma academia sob o ponto
de vista da estrutura metálica. A chapa metálica permite trabalhar e pode absorver
pequenas vibrações, provenientes de equipamentos que a academia possui.
Para a realização do cálculo, foi utilizado a norma NBR 6120 (ABNT, 1980),
que determina que o aço tem como peso específico 78,5 kN/m³, o concreto simples
apresenta 24 kN/m³ e o piso emborrachado apresenta 17 kN/m³.
Os resultados obtidos podem ser verificados na tabela abaixo, sendo que os
valores foram calculados pelo Excel, considerando o comprimento, largura e
espessura dos elementos estruturais. A carga total obtida no peso da laje foi de
818,67 kN.
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Tabela 02 – Cálculo do peso do piso
Dados Gerais
Comprimento
32 m
Largura
15 m
Área:
480 m²
Peso da Laje
Chapa Steel Deck (Aço)
Espessura Chapa
0,002 m
Altura Chapa
0,05 m
Peso NBR 6120 Aço
78,5 kN/m³
Peso Chapa
102,99 kN
Concreto Simples
Espessura Concreto
0,06 m
Peso Específico
24 kN/m³
Carga
691,20 kN
Piso Emborrachado
Espessura Borracha
0,003 m
Peso Específico
17 kN/m³
Carga
24,48 kN
Carga da Laje
818,67 kN
Fonte: O próprio autor

2.3.1.3 Carga vertical

A carga vertical ou simplesmente carga de ocupação se refere as cargas
destinadas a utilização do local. Para este dado foi utilizado a NBR 6120, que na
ausência de um item específico que falasse sobre academias de musculação, foi
selecionado o item que ficaria mais próximo, que seria ginásio de esportes. Ainda
conforme a NBR 6120 (ABNT, 1980), essa carga deverá ser de 5,00 kN/m².
Analisando e considerando que a área é de 480 m², a carga total foi de 2400
kN, sendo essa a carga mais crítica.
Tabela 03 – Cálculo da carga vertical
Dados Gerais
Comprimento
Largura
Área:
Carga Vertical
C.V. Total
Fonte: O próprio autor

32 m
15 m
480 m²
5 kN/m²
2400 kN
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2.3.2 Carregamento de Vigas

Como já mencionado, a estrutura foi construída utilizando 20 pilares e 27
vigas.
Devido a questões estéticas e econômicas, os pilares serão padronizados em
um único perfil, enquanto as vigas serão padronizadas em 3 perfis diferentes.
As vigas mais críticas são as vigas V21, V22, V23, V24, V25, V26 e V27, que
são as vigas intermediárias com 15 metros de comprimento.
A carga total determinada foi de 3506,67 kN, sendo dessa carga 288 kN do
peso da estrutura metálica, 818,67 kN da carga da laje e 2400 kN da carga de
ocupação.
Como nas laterais existem 9 pilares, um em cada extremidade e 7 na face
lateral, existem nesse caso 8 vãos com 60 m² cada. O vigamento em cada vão foi de
38 ml. Dessa forma, a carga distribuída foi de 11,53 kN/m nos vãos das
extremidades e 23,57 kN/m nos vãos intermediários.
Tabela 04 – Dados Gerais
Carga Total
Área
Carga p/ m²
Número de Vãos
Área por vão
Carga p/ vão
Vigamento p/ vão

3506,67 kN
480,00 m²
7,31 kN/m²
8,00 vãos
60,00 m²
438,33 kN
38,00 m

Fonte: O próprio autor

2.3.2.1 Vigas críticas

Conforme foi citado, as vigas críticas são as vigas 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27,
que são as vigas intermediárias com 15 metros de vão livre. O esforço cortante
gerado nessas vigas foi de 173,03 kN e o momento fletor máximo foi de 648,85
kN.m.
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Tabela 05 – Momentos e Esforços Cortantes das Vigas Críticas
Padrão 01: Vigas Críticas
Viga
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27

Carga Distribuída Esforço
Momento Fletor
Comprimento (m) (kN/m)
Cortante (kN)
(kN.m)
15
23,07
173,03
648,85
15
23,07
173,03
648,85
15
23,07
173,03
648,85
15
23,07
173,03
648,85
15
23,07
173,03
648,85
15
23,07
173,03
648,85
15
23,07
173,03
648,85
Fonte: O próprio autor

2.3.2.2 Vigas intermediárias

As vigas com carga tidas intermediárias são as vigas das faces frontal e
posterior. As vigas intermediárias são as 09, 10, 19 e 20. Essas vigas, que possuem
7,50 m de comprimento, apresentaram como esforço cortante o valor de 43,26 kN e
momento fletor máximo 81,11 kN.m.

Tabela 06 - Momentos e Esforços das Vigas Frontais e Posteriores
Padrão 02: Vigas Frontais e Posteriores
Carga Distribuída Esforço
Momento Fletor
Viga Comprimento (m) (kN/m)
Cortante (kN)
(kN.m)
V09
7,5
11,54
43,26
81,11
V10
7,5
11,54
43,26
81,11
V19
7,5
11,54
43,26
81,11
V20
7,5
11,54
43,26
81,11
Fonte: O próprio autor

2.3.2.3 Vigas de baixa carga

As vigas com menor intensidade de carga são as vigas das faces laterais,
sendo elas as vigas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Essas vigas
apresentam 4,0 m de comprimento e registraram 36,91 kN de esforço cortante e
59,06 kN.m de momento fletor máximo.
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Tabela 07 – Momentos e Esforços das Vigas Laterais
Padrão 03: Vigas Laterais
Carga Distribuída Esforço
Momento Fletor
Viga Comprimento (m) (kN/m)
Cortante (kN)
(kN.m)
V01
6,4
11,54
36,91
59,06
V02
6,4
11,54
36,91
59,06
V03
6,4
11,54
36,91
59,06
V04
6,4
11,54
36,91
59,06
V05
6,4
11,54
36,91
59,06
V08
6,4
11,54
36,91
59,06
V11
6,4
11,54
36,91
59,06
V12
6,4
11,54
36,91
59,06
V13
6,4
11,54
36,91
59,06
V14
6,4
11,54
36,91
59,06
V15
6,4
11,54
36,91
59,06
V16
6,4
11,54
36,91
59,06
V17
6,4
11,54
36,91
59,06
V18
6,4
11,54
36,91
59,06
Fonte: O próprio autor

2.3.3 Carregamento de Pilares

Os pilares que serão utilizados apresentam 5,5 metros de altura, sendo que
do solo até o piso aonde se encontra a piscina existe 1,5 metros (considerando já a
parte da fundação onde ficará o pilar) e do piso da piscina até o andar superior são 4
metros de altura.
Cabe ressaltar que, os pilares da laje metálica não irão suportar carga
proveniente do telhado. O telhado será levantado, mas será utilizada a estrutura já
existente dele, não sendo o foco deste trabalho.
Os pilares também foram divididos de acordo com as suas cargas.
Diferentemente de vigas que foram adotados 3 padrões, neste caso são adotados
02 padrões.
O padrão crítico envolve os pilares intermediários das faces laterais, são eles
os pilares P2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que registraram como carga
o valor de 265,77 kN.
O padrão mais leve foi utilizado para os pilares P1, 9, 10, 11, 19 e 20, que
registraram cargas de 83,16 a 91,08 kN, esta ultima a carga adotada para critério de
dimensionamento.
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Tabela 08 – Carga dos Pilares
Viga
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27

Reação
Peso (kN) (kN)
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
4,56
43,26
4,56
43,26
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
1,41
36,91
4,56
43,26
4,56
43,26
35,02
173,03
35,02
173,03
35,02
173,03
35,02
173,03
35,02
173,03
35,02
173,03
35,02
173,03

Pilar
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

Vigas
Ligação
V01/V20
V01/V02/V21
V02/V03/V22
V03/V04/V23
V04/V05/V24
V05/V06/V25
V06/V07/V26
V07/V08/V27
V08/V09
V09/V10
V11/V10
V11/V12/V27
V12/V13/V26
V13/V14/V25
V14/V15/V24
V15/V16/V23
V16/V17/V22
V17/V18/V21
V18/V19
V19/V20

Compressão (kN)
83,16
265,77
265,77
265,77
265,77
265,77
265,77
265,77
83,16
91,08
83,16
265,77
265,77
265,77
265,77
265,77
265,77
265,77
83,16
91,08

Fonte: O próprio autor

2.3.4 Dimensionamento de Vigas

Para o dimensionamento de vigas é necessário levar em consideração a
flexão e o cisalhamento do qual cada viga é submetida. As vigas mais críticas foram
as intermediárias, que apresentam 15 m de comprimento. As intermediárias são as
vigas das faces frontal e posterior e as vigas que devem absorver cargas menores
são as das faces laterais.
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O material utilizado para as vigas será o Aço ASTM A36, que apresenta 250
MPa (25 kN/cm²) de tensão de escoamento e 400 MPa (40 kN/cm²) de tensão de
resistência.

2.3.4.1 Dimensionamento viga crítica

As vigas críticas, que no caso são as intermediárias, envolvem as vigas V21,
22, 23, 24, 25, 26 e 27. Essas vigas apresentaram um esforço cortante de 173,03 kN
e momento fletor máximo de 648,85 kN.m.
Intermédio as fórmulas adaptadas da NBR 8800 (ABNT, 2008), foi
selecionado o perfil W610x174, perfil este comercializado pela empresa Usiminas e
que não apresenta costura (solda). Este perfil apresentou como momento fletor
máximo de 307,24 kN.m, valor este abaixo do que é necessário ao projeto.
Tabela 09 – Seleção e Dimensionamento de Perfil Viga Crítica
(Continua)
B (largura útil mesa)
Bf (largura da mesa)
Tf (espessura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
D (altura do perfil)
Peso (p/ metro linear)
Wx (módulo eixo x)
Iy (inércia eixo y)
Lb (comprimento do perfil)
Tesc (tensão escoamento)
h/tw
Comparação
Qa (coeficiente alma)
Kc (coeficiente esmagamento)
B/tf
Comparação 1
Comparação 2
Qs (coeficiente mesa)
Qe (coeficiente esbeltez)
Rt (raio de giração)
Lb/Rt

16,25 cm
32,5 cm
2,16 cm
57,28 cm
1,4 cm
61,6 cm
174 Kg
4797,2 cm³
12374 cm4
1500 cm
25 kN/cm²
40,914
108
1
1
7,5231
16
33,6
1
1
8,6045
174,33
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Tabela 09 – Seleção e Dimensionamento de Perfil Viga Crítica
(Conclusão)
Comparação 1
Comparação 2
Af (área da mesa)
CB (coeficiente flexão)
Tx' (tensão de flexão 1)
Tx'' (tensão de flexão 2)
Tx (tensão de flexão)
Mx (momento fletor máximo)
Mx (momento fletor máximo)

53,557
119,76
70,2 cm²
1
3,9329 kN/cm²
6,4046 kN/cm²
6,4046 kN/cm²
30724 kN.cm
307,24 KN.m

Fonte: O próprio autor

Figura 25 – Tabela Viga I Açominas

Fonte: Neto (2008)
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Devido a inexistência de outro perfil sem costura com dimensões superiores,
foi selecionado um perfil tipo I soldado. Esse perfil vem soldado de fabrica, não
sendo necessário a atribuição para profissional habilitado no ramo de soldagem.
O perfil selecionado foi o CVS 500x238, que conforme os cálculos realizados
apresentou uma resistência a flexão de 666,62 kN.m, superior aos 648,85 kN.m
necessários. Este perfil tem uma massa de 238 Kg/ml.
Figura 26 – Tabela Viga I Soldado – CVS

Fonte: Neto (2008)
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Tabela 10 – Seleção e Dimensionamento de Perfil Viga Crítica
B (largura útil mesa)
Bf (largura da mesa)
Tf (espessura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
D (altura do perfil)
Peso (p/ metro linear)
Wx (módulo eixo x)
Iy (inércia eixo y)
Lb (comprimento do perfil)
Tesc (tensão escoamento)
h/tw
Comparação
Qa (coeficiente alma)
Kc (coeficiente esmagamento)
B/tf
Comparação 1
Comparação 2
Qs (coeficiente mesa)
Qe (coeficiente esbeltez)
Rt (raio de giração)
Lb/Rt
Comparação 1
Comparação 2
Af (área da mesa)
CB (coeficiente flexão)
Tx' (tensão de flexão 1)
Tx'' (tensão de flexão 2)
Tx (tensão de flexão)
Mx (momento fletor máximo)
Mx (momento fletor máximo)

17,5 cm
35 cm
3,15 cm
43,7 cm
1,9 cm
50 cm
238 Kg
5376 cm³
22530 cm4
1500 cm
25 kN/cm²
23
108
1
1
5,5556
16
33,6
1
1
9,528 cm
157,43
53,557
119,76
110,25 cm²
1
4,82 kN/cm²
12,39 kN/cm²
12,39 kN/cm²
66620 kN.cm
666,2 KN.m

Fonte: O próprio autor

Referente ao cisalhamento, as cargas mostraram que o perfil necessitava
aguentar uma carga de 173,03 kN. Conforme os cálculos apresentados, o perfil
soldado CVS 500x238 suporta uma carga de 830,3 kN, superior ao necessário,
podendo ser adotado como perfil.
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Tabela 11 – Verificação do Esforço Cortante
B (largura útil mesa)
Bf (largura da mesa)
Tf (espessura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
D (altura do perfil)
Peso (p/ metro linear)
Wx (módulo eixo x)
Iy (inércia eixo y)
Lb (comprimento do perfil)
Tesc (tensão escoamento)
h/tw
Comparação
Tcis (tensão de cisalhamento)
Aw (área da alma)
Carga Suportada

17,5 cm
35 cm
3,15 cm
43,7 cm
1,9 cm
50 cm
238 Kg
5376 cm³
22530 cm4
1500 cm
25 kN/cm²
23
63,2
10 kN/cm²
83,03 cm²
830,3 kN

Fonte: O próprio autor

2.3.4.2 Dimensionamento viga intermediária

As vigas intermediárias são as vigas que estão nas faces frontais e
posteriores. Essas vigas apresentam comprimento de 7,50 m e necessitam suportar
um esforço de flexão de 81,11 kN.m.
O perfil selecionado neste caso foi o padrão Usiminas tipo HP 250x62, que
ofereceu um momento fletor de 88,811 kN.m, sendo que este perfil tem uma massa
de 62 Kg/ml.
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Figura 27 – Tabela Viga I Açominas

Fonte: Neto (2008)

Tabela 12 – Seleção e Dimensionamento do Perfil Viga Intermediária
(Continua)
B (largura útil mesa)
Bf (largura da mesa)
Tf (espessura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
D (altura do perfil)
Peso (p/ metro linear)
Wx (módulo eixo x)
Iy (inércia eixo y)
Lb (comprimento do perfil)
Tesc (tensão escoamento)
h/tw

12,8 cm
25,6 cm
1,07 cm
22,46 cm
1,05 cm
24,6 cm
62 Kg
709,6 cm³
2995 cm4
750 cm
25 kN/cm²
21,39

59

Tabela 12 – Seleção e Dimensionamento do Perfil Viga Intermediária
(Conclusão)
Comparação
Qa (coeficiente alma)
Kc (coeficiente esmagamento)
B/tf
Comparação 1
Comparação 2
Qs (coeficiente mesa)
Qe (coeficiente esbeltez)
Rt (raio de giração)
Lb/Rt
Comparação 1
Comparação 2
Af (área da mesa)
CB (coeficiente flexão)
Tx' (tensão de flexão 1)
Tx'' (tensão de flexão 2)
Tx (tensão de flexão)
Mx (momento fletor máximo)
Mx (momento fletor máximo)

108
1
1
11,963
16
33,6
1
1
6,91 cm
108,47
53,557
119,76
27,392 cm²
1
9,91 kN/cm²
12,52 kN/cm²
12,52 kN/cm²
8881,1 kN.cm
88,811 KN.m

Fonte: o próprio autor, (2018)

Quanto ao cisalhamento cabe ressaltar que este perfil necessita suportar um
esforço cortante de 43,26 kN. Realizando os cálculos de cisalhamento, se verificou
que este perfil suporta 235,83 kN, podendo ser utilizado.
Tabela 13 – Verificação do Esforço Cortante
(Continua)
B (largura útil mesa)
Bf (largura da mesa)
Tf (espessura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
D (altura do perfil)
Peso (p/ metro linear)
Wx (módulo eixo x)
Iy (inércia eixo y)
Lb (comprimento do perfil)
Tesc (tensão escoamento)
h/tw

12,8 cm
25,6 cm
1,07 cm
22,46 cm
1,05 cm
24,6 cm
62 Kg
709,6 cm³
2995 cm4
750 cm
25 kN/cm²
21,39
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Tabela 13 – Verificação do Esforço Cortante
(Conclusão)
Comparação
Tcis (tensão de cisalhamento)
Aw (área da alma)
Carga Suportada

63,2
10 kN/cm²
23,583 cm²
235,83 Kn

Fonte: O próprio autor

2.3.4.3 Dimensionamento vigas de baixa carga

As vigas de baixa carga são as vigas que estão nas faces laterais. Essas
vigas apresentam comprimento de 4,0 m e necessitam suportar um esforço de
flexão de 59,06 kN.m.
O perfil selecionado neste caso foi o padrão Usiminas tipo W 250x35,9, que
ofereceu um momento fletor de 60,35 kN.m, sendo que este perfil tem uma massa
de 35,9 Kg/ml.
Tabela 14 – Seleção e Dimensionamento do Perfil das Vigas Laterais
B (largura útil mesa)
Bf (largura da mesa)
Tf (espessura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
D (altura do perfil)
Peso (p/ metro linear)
Wx (módulo eixo x)
Iy (inércia eixo y)
Lb (comprimento do perfil)
Tesc (tensão escoamento)
h/tw
Comparação
Qa (coeficiente alma)
Kc (coeficiente esmagamento)
B/tf
Comparação 1
Comparação 2
Qs (coeficiente mesa)
Qe (coeficiente esbeltez)
Rt (raio de giração)
Lb/Rt

8,25 cm
16,5 cm
1,02 cm
18,06 cm
0,62 cm
20,1 cm
29,8 Kg
342 cm³
764 cm4
400 cm
25 kN/cm²
29,129
108
1
1
8,09
16
33,6
1
1
4,52 cm
88,49
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Comparação 1
Comparação 2
Af (área da mesa)
CB (coeficiente flexão)
Tx' (tensão de flexão 1)
Tx'' (tensão de flexão 2)
Tx (tensão de flexão)
Mx (momento fletor máximo)
Mx (momento fletor máximo)

53,557
119,76
16,83 cm²
1
12,20 kN/cm²
17,65 kN/cm²
17,65 kN/cm²
6035,1 kN.cm
60,35 KN.m

Fonte: o próprio autor, (2018)

Quanto ao cisalhamento cabe ressaltar que este perfil necessita suportar um
esforço cortante de 36,91 kN. Realizando os cálculos de cisalhamento, se verificou
que este perfil suporta 111,97 kN, podendo ser utilizado.
Tabela 15 – Verificação do Esforço Cortante
B (largura útil mesa)
Bf (largura da mesa)
Tf (espessura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
D (altura do perfil)
Peso (p/ metro linear)
Wx (módulo eixo x)
Iy (inércia eixo y)
Lb (comprimento do perfil)
Tesc (tensão escoamento)
h/tw
Comparação
Tcis (tensão de cisalhamento)
Aw (área da alma)
Carga Suportada
Fonte: o próprio autor, (2018)

8,25 cm
16,5 cm
1,02 cm
18,06 cm
0,62 cm
20,1 cm
29,8 Kg
342 cm³
764 cm4
400 cm
25 kN/cm²
29,129
63,2
10 kN/cm²
11,20 cm²
111,97 kN
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Figura 28 – Tabela Viga I Açominas

Fonte: Neto (2008)

2.3.5 Dimensionamento dos Pilares

Conforme foi citado, o dimensionamento dos pilares se baseou com a
utilização de 2 perfis, devido a questões econômicas. Os pilares intermediários
recebem uma carga maior que os pilares das extremidades e das faces frontal e
posterior.
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O aço utilizado para a confecção dos pilares também foi o Aço ASTM A36,
que apresenta 250 MPa de tensão de escoamento e 400 MPa de tensão de
resistência. O perfil utilizado também foi o tipo I.
A altura dos pilares, como já destacado, é de 5,50 m, altura essa da fundação
até o pavimento aonde será feita a ampliação do estabelecimento. Lembrando que
estes pilares são internos e não estão submetidos a cargas horizontais, como a ação
do vento por exemplo. Recorda-se ainda que o telhado do estabelecimento será
levantado, porem será utilizado a estrutura já existente, não sendo utilizado a
estrutura metálica para essa finalidade.
Cabe ressaltar por fim que o pilar será com rotação e translação fixa em suas
duas ancoragens, o que resulta conforme Neto (2008) em um valor de coeficiente de
flambagem de 0,65.
Figura 29 – Valores dos Coeficientes de Flambagem

Fonte: Neto adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008)

2.3.5.1 Dimensionamento pilares críticos

Os pilares tidos como críticos são os pilares que ficam nas laterais, com
exceção dos pilares das pontas. Estes pilares deverão suportar uma carga de
compressão equivalente a 265,77 kN.
Os pilares submetidos a essa carga são os pilares P2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13,
14, 15, 16, 17 e 18.
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Após a realização dos cálculos, a conclusão que foi chegada era que o perfil
ideal, levando em conta a carga suportada e a massa por metro linear, o perfil
W150X29,8 apresentou uma carga de 366,49 kN, podendo ser utilizado nessa
aplicação. Outros perfis, com massa inferior foram testados e não chegaram na
carga de 265,77 kN.
Tabela 16 – Seleção e Dimensionamento de Pilares Críticos
D (altura do perfil)
Bf (largura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
Tf (espessura da mesa)
B (largura útil mesa)
Peso (p/ metro linear)
Tesc (tensão escoamento)
K (coeficiente flambagem)
rx (raio giração x)
ry (raio de giração y)
Aw (área da alma)
Af (área da mesa)
Ag (área bruta)
L (altura do perfil)
E (módulo de elasticidade
KL/rx (comprimento flambagem x)
KL/ry (comprimento flambagem y)
KL/r (comprimento adotado)
Cc (constante de compressão)
Ta (tensão prévia de compressão)
FS (fator de serviço)
H/tw
Comparação
Hef (altura efetiva)
Aef (área efetiva)
Qa (coeficiente alma)
Qa (coeficiente alma máximo)
Kc (coeficiente esmagamento)
B/tf
Comparação 1
Comparação 2
Qs (coeficiente mesa)
Tc (tensão de compressão)

15,70 cm
15,30 cm
13,84 cm
0,66 cm
0,93 cm
7,65 cm
29,80 Kg
25,00 kN/cm²
0,65
6,72 cm
3,88 cm
9,13 cm²
14,23 cm²
37,59 cm²
550,00 cm
20500,00 kN/cm²
53,20
92,14
92,14
127,16
9,75 kN/cm²
1,89
20,97
43,00
19,30 cm
41,20 cm²
1,10
1,00
1,00
8,23
16,00
33,60
1,00
9,75 kN/cm²
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Carga Suportada

366,49 kN
Fonte: o próprio autor, (2018)

Figura 30 – Tabela Viga I Açominas

Fonte: Neto (2008)
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2.3.5.2 Dimensionamento pilares baixa carga

Os pilares de baixa carga são os que estão localizados nos 4 cantos e os
pilares que se encontram no meio das faces frontal e posterior. Os pilares com carga
menor são P1, 9, 10, 11, 19 e 20. A carga desses pilares varia de 83,15 a 91,08 kN.
A altura dos pilares, como já destacado, é de 5,50 metros e o perfil utilizado
será o I, fabricado com aço ASTM A36.
Neste caso o perfil selecionado foi o W150X18, que tem uma massa de 18
Kg/ml e suporta uma carga de compressão de 100,18 kN. Esse perfil foi o mais leve
a suportar a carga demandada.
Figura 31 – Tabela Viga I Açominas

Fonte: Neto (2008)
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Tabela 17 – Seleção e Dimensionamento de Pilares de Baixa Carga
D (altura do perfil)
Bf (largura da mesa)
H (altura da alma)
Tw (espessura da alma)
Tf (espessura da mesa)
B (largura útil mesa)
Peso (p/ metro linear)
Tesc (tensão escoamento)
K (coeficiente flambagem)
rx (raio giração x)
ry (raio de giração y)
Aw (área da alma)
Af (área da mesa)
Ag (área bruta)
L (altura do perfil)
E (módulo de elasticidade
KL/rx (comprimento flambagem x)
KL/ry (comprimento flambagem y)
KL/r (comprimento adotado)
Cc (constante de compressão)
Ta (tensão prévia de compressão)
H/tw
Comparação
Hef (altura efetiva)
Aef (área efetiva)
Qa (coeficiente alma)
Qa (coeficiente alma máximo)
Kc (coeficiente esmagamento)
B/tf
Comparação 1
Comparação 2
Qs (coeficiente mesa)
Tc (tensão de compressão)
Carga Suportada

15,3
10,2
13,88
0,58
0,71
5,1
18
25
0,65
6,34
2,32
8,0504
7,242
22,534
550
20500
56,388
154,09
154,09
127,16
4,4457
23,931
43
15,407
23,42
1,0393
1
1
7,1831
16
33,6
1
4,4457
100,18

Fonte: O próprio autor

2.3.6 Dimensionamento de Juntas de Ligação

Atualmente as formas mais comuns para juntar partes de uma estrutura é
utilizando parafusos, rebites e principalmente a soldagem.
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A formação do engenheiro civil permite ao mesmo que trabalhe com
estruturas metálicas desde que a mesma seja parafusada.
Dessa forma, as ligações entre os perfis serão dadas com a utilização de
cantoneiras e parafusos.

2.3.6.1 Dimensionamento dos parafusos de fixação

O parafuso utilizado é de aço ASTM A325, com tensão de escoamento de
647 MPa e tensão de cisalhamento equivalente a 60% da tensão de escoamento.
Para o dimensionamento do parafuso foi utilizado o catálogo da empresa Ciser.
Para o cálculo do parafuso se utilizou a carga máxima que será aplicada na
compressão dos pilares, carga essa que representa a carga da viga que será
acoplada no pilar. Embora as cargas sejam variáveis, foi utilizado justamente o valor
máximo devido a padronização e facilidade na hora de montagem, além de garantir
a perfeita fixação.
A bitola (diâmetro) mínima do parafuso fabricado em ASTM A325 é de 1/2”,
ou 12,7 mm. Devido ao custo reduzido, é interessante sempre garantir uma carga
superior ao mínimo necessário.
Para garantir a fixação e rigidez dos parafusos é importante incluir na junta a
porca e a arruela.
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Figura 32 – Parafuso A325

Fonte: Ciser (2018)

Figura 33 – Porcas e Arruelas A325

Fonte: Ciser (2018)
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Figura 34 – Características Mecânicas Porcas e Parafusos A325

Fonte: Ciser (2018)

Além do tipo de material e das características propostas pelo fabricante, é
importante conhecer as condições de operação e determinar o fator de segurança a
ser aplicado no dimensionamento. Para o cálculo de parafuso é necessário a
determinação do fator de segurança, que juntamente com a tensão de escoamento
dada pelo fabricante fará com que seja obtido a tensão admissível.
Conforme Vieira (2010), para a determinação do fator de segurança são
levadas as informações como o tipo de carga, tipo de solicitação, tipo de material e
eventuais falhas de fabricação. O fator de segurança obtido para a estrutura
metálica foi de 2,825, que levou em conta uma carga gradual (a variação é
pequena), choques leves (em eventual queda de pesos) e considerando aço de
qualidade, que é o caso do parafuso escolhido.
Figura 35 – Tipo de Solicitação

Fonte: Vieira (2010)
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Figura 36 – Tipo de Carga

Fonte: Vieira (2010)

Figura 37 – Tipo de Material

Fonte: Vieira (2010)

Figura 38 – Falhas de Fabricação

Fonte: Vieira (2010)

Considerando ainda que a NBR 8800 (ABNT, 2008) estabelece que devemos
ter pelo menos duas linhas de conectores com ao mínimo dois conectores por linha,
o dimensionamento foi feito considerando três conectores e duas linhas e que
resultou em um diâmetro de 7/8” (22,225 mm) que é necessário para suportar a
carga de 265,77 kN.
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Tabela 18 – Cálculo de Parafuso
Carga Necessária
Número de Parafusos p/ linha
Número de Linhas
Fator Y (tipo de solicitação)
Fator Z (tipo de carga)
Fator X (tipo de material)
Fator W (falhas de fabricação)
FS (fator de segurança)
Tensão de Escoamento
Tensão admissível
Tensão cisalhamento
Área admissível
Área de cisalhamento
Diâmetro (tração)
Diâmetro (cisalhamento)
Diâmetro Polegadas

265,77 kN
3
2
1
1,5
1,25
1,5
2,8125
64,70 kN/cm²
23,00 kN/cm²
13,81 kN/cm²
11,55 cm²
19,25 cm²
1,57 cm
2,02 cm
7/8"

Fonte: O próprio autor

2.3.6.2 Dimensionamento das juntas de ligação

Dessa forma, as ligações entre os perfis se darão intermédio a junção dos
mesmos com uma junta de ligação, dada por cantoneiras fabricadas em aço ASTM
A36, que apresenta tensão de escoamento de 250 MPa e tensão de resistência de
400 MPa.
A largura e espessura das abas da cantoneira foram determinadas utilizando
os dimensionamentos propostos por Neto (2018), que foi adaptado da norma NBR
8800 (ABNT, 2008).
Neste dimensionamento existem duas seções transversais, a seção bruta,
que não envolve os parafusos e a seção líquida, que envolve os parafusos utilizados
que apresentam diâmetro de 7/8”.
Realizando o dimensionamento se chegou a conclusão que é necessário
utilizar uma cantoneira com largura mínima de 7,86 cm e espessura mínima de 2,25
cm.
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Tabela 19: Cálculo da Cantoneira
Diâmetro Parafuso
Diâmetro Furo
Tensão Escoamento
Tensão Resistência
Tensão área bruta
Tensão área liquida
Carga a ser suportada
Área bruta
Área liquida
CT (coeficiente tração)
Largura
Espessura

2,22 cm
2,57 cm
25,00 kN/cm²
40,00 kN/cm²
15,00 kN/cm²
20,00 kN/cm²
265,77 kN
17,72 cm²
13,29 cm²
0,85
7,86 cm
2,25 cm

Fonte: O próprio autor

2.3.7 Dimensionamento de Chapa da Base e Chumbadores

Para a fixação da estrutura metálica é necessária uma sapata de concreto
para os pilares com uma chapa considerada como chapa da base. A chapa será
feita de aço ASTM A36 e será dimensionada considerando que existem apenas
forças verticais.
Como são 2 perfis diferentes utilizados nos pilares, o dimensionamento das
chapas de base será feitos de forma separada, considerando as características
individuais de cada pilar.
Os chumbadores também serão fabricados em aço ASTM A36 e serão
colocados 2 chumbadores em cada chapa, quantidade necessária para pilares com
cargas verticais e sem cargas horizontais.
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Figura 39 – Detalhe da Base de Pilares

Fonte: Neto (2008)

2.3.7.1 Chapa da base e chumbadores pilares críticos

A chapa de base será feita de aço ASTM A36, que apresenta 250 MPa de
tensão de escoamento e 400 MPa de tensão de resistência.
A chapa será retangular, considerando as dimensões do perfil do pilar para
carga crítica, que apresenta uma dimensão de 15,70 x 15,30 cm.
Os chumbadores também serão fabricados em aço ASTM A36, com as
mesmas características mecânicas. O chumbador nada mais é que um perfil
redondo maciço.
Após o dimensionamento foi verificado que a chapa base deveria ter 30,3 cm
de largura por 30,7 cm de comprimento e a espessura mínima para suportar 265,77
kN deveria ser 18,516 mm. Na ausência de uma chapa com essa espessura se
utiliza a mais próxima comercialmente que seria na espessura de ¾” (19,05 mm).
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Tabela 20 – Dimensionamento da Chapa de Base
Carga
Tensão Escoamento
Tensão Resistência
Altura Perfil
Largura Perfil
Distância a
Distância b
Largura Chapa
Comprimento Chapa
Área da chapa
Tensão atuante
Tensão base
Espessura chapa

265,77 kN
25 kN/cm²
40 kN/cm²
15,7 cm
15,3 cm
7,5 cm
7,5 cm
30,3 cm
30,7 cm
930,21 cm²
0,2857 kN/cm²
18,75 kN/cm²
1,8516 cm

Fonte: O próprio autor

O chumbador é dado em função da espessura da chapa de base (40%), com
um valor mínimo de 16 mm. Neste caso, tendo em vista que a chapa tem 19,05 mm,
o valor seria de 7,62 mm, porem, conforme a NBR 8800,2008, o valor mínimo é de
16 mm, sendo esse o valor selecionado para o diâmetro do chumbador.
Tabela 21 – Diâmetro do Chumbador Pilar Carga Crítica
Espessura chapa
Valor Mínimo Diâmetro
Diâmetro função espessura
Diâmetro selecionado

19,05
16
7,62
16

Fonte: O próprio autor

2.3.7.2 Chapa da base e chumbadores pilares de baixa carga

As chapas das bases conforme Neto (2008) são dimensionadas de acordo
com o tamanho do perfil selecionado. Neste caso, a partir do momento que o perfil
utilizado é diferente, a chapa e consequentemente os chumbadores tem suas
dimensões diferentes.
Os pilares com cargas mais baixas devem ser submetidos a esforços de
compressão de até 91,08 kN. O perfil que será utilizado para suportar esta carga é o
W150x18 que apresenta uma altura de 15,3 cm e largura de 10,2 cm.
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A chapa neste caso, pós cálculos, deverá apresentar uma espessura de
11,964 mm. Na ausência desta espessura de chapa, utilizamos comercialmente a
chapa de ½”, que apresenta 12,7 mm e é suficiente para suportar a carga atuante.
Os chumbadores deverão ter um diâmetro de 16 mm, que é o diâmetro mínimo que
preconiza a norma.
Tabela 22 – Dimensionamento Chapa da Base dos Pilares Carga Baixa
Carga
Tensão Escoamento
Tensão Resistência
Altura Perfil
Largura Perfil
Distância a
Distância b
Largura Chapa
Comprimento Chapa
Área da chapa
Tensão atuante
Tensão base
Espessura chapa

91,08 kN
25 kN/cm²
40 kN/cm²
15,3 cm
10,2 cm
7,5 cm
7,5 cm
25,2 cm
30,3 cm
763,56 cm²
0,1193 kN/cm²
18,75 kN/cm²
1,27 cm

Fonte: O próprio autor

Tabela 23 – Diâmetro do Chumbador Pilar Carga Baixa
Espessura chapa
Valor Mínimo Diâmetro
Diâmetro função
espessura
Diâmetro selecionado
Fonte: O próprio autor

1,27 cm
16 mm
0,508 cm
16 mm
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3 CONCLUSÃO

Hoje em dia cada vez mais se vê pelo mundo novas formas e conceitos da
utilização da estrutura metálica na construção civil. A arquitetura das novas
edificações ganha cada vez mais liberdade para sua criação, e sua consequente
volumetria, chegando cada vez mais longe com suas formas jamais imaginadas em
saírem do papel. Essa liberdade formal, é que permite praticamente qualquer
desenho ser transformado em algo concreto. Existe também o ganho da liberdade
"gravitacional", ou seja, devido à excelente propriedade física da estrutura metálica
que, a cada momento que se passa, adquire melhores qualidades graças ao
contínuo desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade (PEREIRA, 2000).
Com a elaboração deste trabalho pode-se entender mais sobre construção
em estruturas metálicas, onde sua construção era voltada em pontes e atualmente
utilizada na construção de edifícios com características únicas e diversas vantagens
em relação aos demais sistemas construtivos, tendo como uma de suas principais
vantagens a considerável diminuição de gastos no final da obra.
O presente trabalho tendo como base Edificação Projeto Estrutural Metálica,
sendo ela uma estrutura de um segundo piso de uma academia na cidade de
Videira-SC, se trata de uma estrutura com inúmeras vantagens como seu menor
tempo de execução, seu custo – benefício comparado a todos os materiais que
serão usados para produzir uma estrutura de concreto é mais em conta, estrutura
leve, fácil transporte e manuseio de suas peças devido ao pequeno tamanho das
mesmas; menor custo de material e mão-de-obra, pois o sistema industrializado
evita desperdício e requer menos operários. Maior confiabilidade, com materiais que
permitem escoamento e ruptura e modulo de elasticidade bem definidos. O aço é um
material reciclável evitando agredir o meio ambiente, construção segura, pois e
fabricada e montada por profissionais qualificados.
Dentro todos os benefícios já destacados da estrutura metálica, um dos
maiores deles é a questão do canteiro de obra ser mais limpo. O caso da academia,
objeto deste trabalho, evidência bem essa razão. Atualmente a academia possui
uma piscina no local, que não deve ser esvaziada em uma eventual obra. Se fosse
trabalhar com outro tipo de material muito provavelmente iria existir no ambiente
poeira, areia, etc. A estrutura metálica neste caso é isenta disso. No projeto
realizado por exemplo, o concreto será utilizado apenas em uma fina camada de 6,0
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cm que será aplicado sobre o piso, já do andar superior e será colocado sobre uma
chapa de aço, sendo que a chance de cair detritos na piscina é bem remota por
conta disso. A base que será colocado os pilares fica em um nível abaixo da piscina,
o que também evita o aparecimento de detritos na água.
Na analise estrutural se chegou a conclusão que o vigamento de 15 metros
seria o grande desafio para a realização do projeto. Isso ocorre porque a carga
vertical, ou taxa de ocupação, para academia, conforme a NBR 6120 (ABNT, 1980)
teria que ser utilizada a carga de ginásio de esportes, que é de 5 kN/m², gerando
uma carga total no ambiente, contando o peso da estrutura, peso do piso e taxa de
ocupação de aproximadamente 3506,67 kN. Por essa razão foram colocados no
projeto pilares a cada 4,0 m nas laterais, para poder aliviar o momento fletor máximo
de cada viga, mas que ainda assim gerou um momento fletor de 648,85 kN.m
nessas vigas. As demais vigas as cargas foram de 59,06 a 81,11 kN.m.
Os pilares da ampliação deverão ter 5,50 m de altura e além do peso das
vigas, deverão suportar as reações necessárias para suportar as mesmas. As
cargas dos pilares variam de 83,16 a 265,77 kN. Não existem cargas horizontais,
devido as forças serem somente de compressão. Também não existe cobertura
sobre a estrutura, a cobertura será levantada sendo utilizado para isso a estrutura já
existente da academia.
Todo o material utilizado no dimensionamento foi o aço ASTM A36, com
tensão de escoamento de 250 MPa e tensão de resistência de 400 MPa. Com
exceção dos parafusos que foi utilizado o ASTM A325.
Após a realização dos cálculos, para as vigas se estabeleceu 3 padrões de
perfis, no caso mais crítico foi selecionado o perfil I soldado CVS 500x238 que
suporta uma carga de 173,03 kN de esforço cortante e 666,2 kN.m de momento
fletor máximo. Para as cargas intermediárias foi selecionado o perfil HP250x62 que
suporta um esforço cortante de 235,83 kN e momento fletor máximo de 88,81 kN.m.
Por fim, as vigas com menor carga foram selecionadas o perfil I W250x35,9, que
suporta um esforço cortante de 111,97 kN e um momento fletor máximo de 60,35
kN.m.
Os pilares foram divididos em dois perfis, sendo que os de cargas mais
elevadas foi selecionado o perfil W150x29,8, que suporta uma carga de compressão
de 366,49 kN e para os pilares de baixa carga foi utilizado o W150x18, que suporta
uma carga de compressão de 100,18 kN.
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Para as juntas de ligação foi aplicado cantoneiras com largura de 7,86 cm e
espessura de 2,25 cm, suportando a carga necessária de tração. Os parafusos
fabricados em aço ASTM A325 foi dimensionado com diâmetro de 7/8” (22,225 mm).
Finalizando o dimensionamento, as chapas de base para os pilares de
elevada carga vão apresentar espessura de ¾” (19,05 mm) e para os pilares de
baixa carga será utilizado espessura de ½” (12,7 mm). Os chumbadores para ambos
os casos deverão ter 16 mm de diâmetro.
Após a realização do trabalho se pode perceber que de fato para vencer o
vão de 15,00 m a estrutura metálica é a mais adequada. Porem, a utilização de viga
I no projeto levou o mesmo a custos elevados. Somente nas vigas de 15 metros, que
são 7, o peso por metro linear foi de 238 Kg, o que inviabiliza o uso desse perfil para
o projeto. Neste caso a melhor opção seria produzir essas vigas em perfil U duplo
treliçado, ficando de sugestão essa analise para outros trabalhos futuros.
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