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RESUMO 

 

O presente trabalho visa realizar de acordo com as Normas Técnicas o 

Dimensionamento para a construção de uma arquibancada em estrutura metálica, 

tendo como estudo de caso o Autódromo Aldo Leal Tramontini, localizado no 

município de Santa Cecília – SC. O referencial teórico apresenta a história do aço na 

engenharia civil, a estrutura do aço, o tratamentos do aço, a propriedades do aço, 

tipos de aços e sua classificação, construção e montagens de arquibancada. Ainda 

retrata a questão da visibilidade, estrutura e assentos e acessibilidade, 

apresentando as principais normas técnicas NBR (Norma Brasileira) aprovada pela 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para assim fazer com que o 

trabalho a ser realizado atenda a necessidade da população, proporcionando mais 

comodidade e segurança.  

O trabalho em questão é uma pesquisa de cunho qualitativo, sendo abordado um 

método de delineamento para assim se chegar a um resultado que atenda ao 

objetivo proposto. Para isso serão utilizados cálculos no contexto de Engenharia 

Civil, os quais darão a precisão no dimensionamento da construção da 

arquibancada. Ao final, na conclusão, percebeu-se que na construção da 

arquibancada de estrutura metálica, vem a ser de maior confiabilidade e seu custo 

beneficio se torna viável para a boa qualidade desta estrutura. Assim, as 

informações que estão nesta, servirão de base para a continuidade deste, e para 

que futuras pesquisas da área na construção civil se utilizem deste material de 

pesquisa.  

 

Palavras-Chave: Aço. Arquibancada. Estrutura Metálica. Construção Civil. NBR- 

ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work aims to carry out, in accordance with the Technical Norms, the 

Design for the construction of a stands in metal structure, having as a case study the 

Autodromo Aldo Leal Tramontini, located in the municipality of Santa Cecília - SC. 

The theoretical framework presents the history of steel in civil engineering, steel 

structure, steel treatments, steel properties, types of steel and their classification, 

construction and assembly of bleachers. It also portrays the issue of visibility, 

structure and seating and accessibility, presenting the main technical standards NBR 

(Brazilian Standard) approved by ABNT (Brazilian Association of Technical 

Standards), in order to make the work to be carried out meets the needs of the 

population, providing more convenience and safety.  

The work in question is a qualitative research, being approached a method of 

delineation in order to arrive at a result that meets the proposed objective. For this 

purpose, calculations will be used in the context of Civil Engineering, which will give 

precision in the dimensioning of the construction of the stands. At the end, in the 

conclusion, it was noticed that in the construction of the stands of metallic structure, it 

becomes more reliable and its cost benefit becomes viable for the good quality of this 

structure. Thus, the information that is in this, will serve as a basis for the continuity 

of this, and for future research in the area of construction use this research material. 

 

Keywords: Steel. Bleachers. Metal structure. Civil Construction. NBR- ABNT. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As estruturas metálicas estão sendo cada vez mais usadas, principalmente 

pelo fator sustentabilidade e economia, pois, na construção civil procura-se não 

desperdiçar nenhum material usado, especialmente o aço, que se renova e é um 

material reutilizável, servindo para a inserção em novos projetos de construções no 

contexto social.  

Estruturas de aço são largamente usadas em países desenvolvidos por 

propiciarem construções limpas e rápidas que geram mínima interferência no seu 

entorno. São muito úteis para obra de infraestrutura, tais como aeroportos, estação 

de metrô e demais instalações que sejam essenciais para o bom funcionamento na 

cidade (GUANABARA, 2010). 

Desde o século XVIII, quando se iniciou a utilização de estruturas metálicas 

na construção civil até os dias atuais, o aço tem possibilitado aos arquitetos, 

engenheiros e construtores, soluções arrojadas, eficientes e de alta qualidade. Das 

primeiras obras como a Ponte Ironbridge na Inglaterra, de 1779 - aos ultramodernos 

estádios espalhados pelo mundo, a arquitetura em aço sempre esteve associada à 

ideia de modernidade, inovação e vanguarda, traduzida em obras de grande 

expressão arquitetônica e que invariavelmente traziam o aço aparente. No entanto, 

as vantagens na utilização de sistemas construtivos em aço vão muito além da 

linguagem estética de expressão marcante; redução do tempo de construção, 

racionalização no uso de materiais e mão de obra e aumento da produtividade 

(PORTAL METÁLICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 2017). 

Pfeil e Pfeil (2009, p.2) explicam que o primeiro material siderúrgico 

empregado na construção foi o ferro fundido, entre 1780 e 1820, sendo utilizado na 

construção de pontes em arco e treliçadas nos elementos sujeitos à compressão. Os 

elementos que resistiam aos esforços de tração eram feitos de ferro forjado que, 

além da excelente resistência a tração, apresentava boa resistência à corrosão. 

O aço é normalmente identificado como um material “amigo do ambiente” 

devido essencialmente ao seu potencial de reciclagem. No entanto, não são só os 

benefícios ambientais do aço que contribuem para os objetivos da construção 

sustentável. As estruturas metálicas apresentam características naturais que se 

coadunam com os requisitos da construção sustentável e que tornam este tipo de 

construção imbatível na realização dos mesmos (GERVÁSIO, 2008). 
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No referido trabalho será feito o dimensionamento de um projeto de uma 

arquibancada entre os setores Curva I e Curva do Lago do autódromo, utilizando a 

estrutura metálica, tendo uma inclinação de 32° a qual vem tomando cada vez mais 

espaço no meio das construções civil, no qual contará com dimensionamento, 

gráficos, tabelas e cálculos. 

Analisando as várias fases ao longo do ciclo de vida de uma estrutura 

metálica facilmente se identificam as vantagens deste tipo de estruturas 

relativamente a outros tipos de construções. A uma maior rapidez de construção e à 

minimização dos riscos e na obra. 

Diante do exposto, pergunta-se: como desenvolver um projeto entre os 

setores Curva I e curva do lago do autódromo, utilizando a estrutura metálica, tendo 

uma inclinação de 32° do autódromo Aldo Leal Tramontini para melhor visibilidade 

do púbico em geral? 

Este trabalho justifica-se pela importância em atender a população que 

participa dos eventos no autódromo, fazendo o dimensionamento da construção de 

uma arquibancada utilizando essa estrutura, para atender de maneira satisfatória e 

beneficiar a população que prestigia os eventos, bem como, turistas em geral com 

uma melhor comodidade e visibilidade nos eventos que ocorrem no autódromo. 

Ainda se destaca que a construção de uma arquibancada feita com estrutura 

de aço, em longo prazo, mantém esta em bom estado e, com duração longa, 

deixando uma estrutura deste porte em benefício para o autódromo e o município.  

O objetivo geral do trabalho é dimensionar a estrutura metálica para a 

arquibancada do autódromo de Santa Cecília – SC. Como objetivos específicos 

temos: 

 

a) Conhecer e pesquisar diversos tipos de estruturas metálicas em 

arquibancada; 

b) Analisar estrutura do aço e sua classificação; 

c) Realizar análise de esforços; 

d) Selecionar perfis a serem utilizados; 

e) Dimensionar a estrutura metálica da arquibancada no autódromo Aldo Leal 

Tramontini no município de Santa Cecília – SC seguindo as normas ABNT. 
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Baseando se em um projeto de uma arquibancada no autódromo na cidade 

de Santa Cecília – SC será realizado um estudo de dimensionamento para melhor 

comodidade e espaço para população em geral.  

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, 2016), NBR 6120 (ABNT,1980) e 

NBR 6123 (ABNT,1988). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Histórico do Aço 

 

Segundo Chamberlain, Ficanha e Fabeane (2013, p.1) os primeiros usos do 

ferro aconteceram, aproximadamente, 8.000 anos atrás, em civilizações tais como 

as do Egito, da Babilônia e da Índia. Essas civilizações usaram o ferro apenas como 

adorno nas construções ou com fins militares. A primeira obra importante construída 

em ferro foi a ponte sobre o rio Sevem, em Coalbrokdale, na Inglaterra, em 1779 

(figura 1). As aplicações em edifícios tiveram como marco a construção do palácio 

de Cristal em Londres, em 1851, com um sistema de fabricação e montagem que se 

assemelha muito ao usado atualmente na construção metálica. Sem dúvida, pode –

se afirmar que o grande precursor e mentor da estrutura metálica foi Gustave Eiffel 

(1852-1923). 

 

Figura 1 – Ponte Coalbrokdale 

 
Fonte: (CHAMBERLAIN; FICANHA; FABEANE, 2013) 

 

O uso do aço no Brasil está relacionado diretamente com a história do país. 

Na primeira fase de uso, em fins do século XIX, o Brasil ainda não tinha indústrias 
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siderúrgicas, desse modo, importavam – se grandes quantidades de componentes 

de ferrovias, com suas estações e pontes, da Inglaterra. 

Conforme Chamberlain, Ficanha e Fabeane (2013, p.1): 

 

A segunda fase surgiu entre as duas guerras mundiais; em consequência 
da paralisação das importações, tornou-se imperativo iniciar, assim, o 
processo de criação e de desenvolvimento, das empresas que hoje formam 
o parque siderúrgico nacional. 

 

Com esse desenvolvimento, surgiu, também, todo o complexo de indústrias 

derivadas, como as de fabricação e montagem de estruturas e componentes 

metálicos. Hoje, a siderurgia brasileira tem um lugar de destaque internacional 

(sétimo produtor de aço do mundo) e as empresas metalúrgicas evoluíram em 

qualidade e quantidade de produção, sendo assim dirigindo suas produções no 

mercado interno e externo (CHAMBERLAIN; FICANHA; FABEANE, 2013. p.1). 

 

2.1.2 O Aço na Construção Civil 

 

O setor da construção civil mundial sofreu alterações com o acontecimento da 

primeira Guerra Mundial, causando diversos problemas no Brasil, para conseguir 

comprar material importados que antes era trazido da Europa e após o fim da guerra 

adquirido, na sua maior parte, dos EUA, com a indústria brasileira produzindo em 

média 10 mil toneladas (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008). 

A Companhia Siderúrgica Belgo Mineira impulsionou o crescimento da 

indústria siderúrgica nacional na década de 20, que produzia até então cerca de 35 

mil toneladas e ao final da mesma década chegou nas 96 mil toneladas. Já em 

1945, houve a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional em 12 de outubro, 

para a produção de materiais nas bitolas americanas como, perfis, trilhos e chapas. 

Para solidificar o setor siderúrgico nacional, na produção de chapas, em 1960 usinas 

da Usiminas e Cosipa iniciaram seus trabalhos, e recentemente a Gerdau Açominas 

com seus perfis laminados de abas paralelas. Hoje com toda a evolução das 

siderúrgicas, o Brasil produz mais de 30 milhões de toneladas de aço não 

necessitando mais importar materiais como na década de 70, e pela pouca utilização 

no mercado nacional a maior parte da sua produção começou a ser exportado 

(BELLEI; PINHO; PINHO, 2008).  
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O aço pode ser definido como uma liga metálica composta de ferro com 

pequenas quantidades de carbono que possui propriedades de resistência e 

ductilidade, as quais são mais requeridas na construção civil (ROSSATTO, 2015).  

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. 

 

Para a formação de mão-de-obra especializada, em 1953 a CSN estabeleceu 

a FEM – Fábrica de Estruturas Metálicas, como um dos seus departamentos, sendo 

o mesmo desativado em 1998 (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008). 

Com a influência da FEM, ocorreu o surgimento de obras em estruturas 

metálicas como edifícios de múltiplos andares no Brasil: 

 

· Edifício Garagem América que fica localizado em São Paulo, possui 16 
andares, sendo o primeiro edifício que a FEM fabricou, datado em 1957;  

· Edifício Avenida Central que fica localizado no Rio de Janeiro, construído 
em 1961 e, possui 34 andares; 25  

· Edifício Escritório Central da CSN, localizado em Volta Redonda/RJ, sendo 
o primeiro edifício em perfis soldados, construído em 1966 com 17 andares 
(BELLEI; PINHO; PINHO, 2008). 

 

2.1.3 Campos de Aplicação    

 

Para Dias (2006, p. 67) “As estruturas metálicas podem ser utilizadas em 

diversas obras como: edifícios de escritórios e apartamentos, residências, 

habitações populares, pontes, passarelas, viadutos, galpões, supermercados, 

shopping centers, lojas, postos de gasolina, aeroportos e terminais rodoferroviários, 

ginásios esportivos, torres de transmissão, indústrias, universidades, etc.”   
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2.1.4 Propriedades dos Aços    

 

Pfeil (2000), destaca as seguintes características físicas que são comuns a 

todos os tipos de aço estrutural na faixa normal de temperaturas atmosféricas: 

 

a) Módulo de deformação longitudinal ou módulo de elasticidade e = 205000 

mpa;  

b) Coeficiente de poisson n=0,3;  

c) Coeficiente de dilatação térmica b=12 x 10-6 por ºc;  

d) Peso específico do aço ga=77 kn/m3.   

 

Segundo Dias (2006), as propriedades mecânicas, a seguir relacionadas, 

constituem as características mais importantes dos aços, definem seu 

comportamento quando submetidos a esforços mecânicos e correspondem às 

propriedades que determinam a sua capacidade de resistir e transmitir os esforços 

que estão sendo aplicados, sem que os mesmos rompam ou tenham deformações 

excessivas. 

 

a) Plasticidade;  

b) Ductilidade;  

c) Fragilidade;  

d) Resiliência e tenacidade;  

e) Dureza;  

f) Efeito de temperatura elevada: acima de 250 a 350ºc;  

g) Fadiga;  

h) Corrosão. 

 

2.1.5 Estruturas Metálicas 

 

 Pfeil e Pfeil (2009, p. 2) explicam que o primeiro material siderúrgico 

empregado na construção foi o ferro fundido, entre 1780 e 1820, sendo utilizado na 

construção de pontes em arco e treliçadas nos elementos sujeitos à compressão. Os 

elementos que resistiam aos esforços de tração eram feitos de ferro forjado que, 

além da excelente resistência à tração, apresentava boa resistência à corrosão. 
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O aço, apesar de ser conhecido desde a Antiguidade, não era muito utilizado 

até meados do século XIX devido a seu preço pouco competitivo. Fato esse que 

mudou com a invenção de Henry Bessemer: um forno que permitia a produção de 

aço em larga escala, dessa forma tornando o preço do produto mais competitivo 

(PFEIL: PFEIL, 2009, p. 2). 

De acordo com Bellei (2006, p. 1-2) as principais vantagens das estruturas 

metálicas são: 

 

· Alta resistência do material nos diversos estados de tensão (tração, 
compressão, flexão etc.), o que permite aos elementos estruturais 
suportarem grandes esforços apesar da área relativamente pequena das 
suas seções; por isso, as estruturas de aço, apesar da sua grande 
densidade (7.850 kg/m³), são mais leves do que elementos produzidos em 
concreto armado. 

· Os elementos de aço oferecem uma grande margem de segurança no 
trabalho, o que se deve ao fato de o material ser único e homogêneo, com 
limite de escoamento, ruptura e módulo de elasticidade bem definidos. 

· Os elementos de aço são fabricados em oficinas, de preferência seriados, e 
sua montagem é bem mecanizada, permitindo com isso diminuir o prazo 
final de construção. 

· Os elementos de aço podem ser desmontados e substituídos com 
facilidade, o que permite reforçar ou substituir facilmente diversos 
elementos da estrutura. 

· Possibilidade de reaproveitamento do material que não seja mais 
necessário à construção. 

 

2.1.6 Vantagens e Desvantagens das Estruturas Metálicas  

 

Segundo o Centro Brasileiro de Construção em Aço – CBCA (2009), na 

escolha do sistema construtivo a ser adotado em uma construção devem ser 

analisados todos os fatores que venham a influenciar o empreendimento, tais como 

as características da construção e os prazos de entrega. O sistema construtivo em 

aço apresenta características significativas se comparado com os sistemas 

convencionais. Dentre as vantagens, destacam-se as seguintes:  

 

a) Liberdade no projeto de arquitetura;  

b) Maior área útil;  

c) Flexibilidade;  

d) Compatibilidade com outros materiais;  

e) Menor prazo de execução;  

f) Racionalização de materiais e mão-de-obra;  
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g) Alívio de carga nas fundações;  

h) Garantia de qualidade;  

i) Antecipação do ganho;  

j) Organização do canteiro de obras;  

k) Precisão construtiva;  

l) Reciclabilidade;  

m) Preservação do meio ambiente. 

 

Sabendo que cada sistema construtivo possui suas características únicas que 

viabilizam ou não a sua utilização para determinada estrutura, podem ser citadas as 

seguintes vantagens das estruturas metálicas:  

 

· Alta resistência do aço em comparação com outros materiais.  
· O aço é um material homogêneo de produção controlada.  
· As estruturas são produzidas em fábricas por processos industrializados 

seriados, cujo efeito de escala favorece a menores prazos e menores 
custos. 

· Os elementos das estruturas metálicas podem ser desmontados e 
substituídos com facilidade e permitem também reforço quando necessário.  

· A possibilidade de reaproveitamento do material que não seja mais 
necessário à construção.  

· Menor prazo de execução se comparado com outros materiais (BELLEI; 
PINHO; PINHO, 2008, p. 23).  

 

Neste sentido, há que se falar que ao construir uma arquibancada com 

reaproveitamento do aço, com material a ser reutilizado, vem a contribuir com o meio 

ambiente, retirando apenas o necessário deste ambiente. 

Para o reaproveitamento das estruturas de aço na construção civil, é preciso 

que haja “o desmonte já na concepção do projeto utilizando-se peças que encaixam 

entre si ao invés de cola em madeira ou solda em aço, ou até outro tipo de junta que 

seja atóxica e impeça a separação” (BERTOLDO, 2012, p. 24).  

O aço se renova constantemente para atender às constantes de sua 

aplicação “[...]. Estando presente nos transportes, nas linhas de produção, na 

geração de energia, no dia a dia da população e será importante no futuro, servindo 

e se adaptando às necessidades das próximas gerações” (IAB, 2014, p. 7). 

Ainda pode se dizer que o aço é “100% reciclável. [...] O aço pode ser 

reciclado indefinidamente, sem perda de qualidade. Todo o aço que for consumido 
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[...] volta a ser usado em novos produtos com finalidades, inclusive, distintas das 

anteriores” (SANTOS et al., 2015, p. 05). 

Além das vantagens apresentadas, a substituição do sistema estrutural traz 

mais benefícios conforme Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 23): 

 

· Menor Custo de Administração Devido ao menor número de operários, 
menor prazo de obra e uma redução substancial dos gastos com limpeza da 
obra (retirada de entulhos).  

· Economia nas Fundações Devido ao menor peso do edifício em aço (o 
esqueleto metálico pesa em média dez vezes menos que o de concreto), 
possibilitando uma redução do número de estacas por base e/ou do número 
de bases com o emprego de vãos maiores.  

· Menor Consumo de Revestimento Devido à maior precisão de fabricação 
das estruturas metálicas (milímetros e não centímetros), haverá uma 
redução significativa nas espessuras dos revestimentos (emboço e reboco). 

· Rapidez de Execução Pela possibilidade de superposição de diversas 
atividades na obra, bem como um número maior de frentes para a mesma 
atividade. 

· Maior Lucratividade do Investimento Devido à maior velocidade de giro do 
capital investido e à maior área útil com elementos estruturais de menores 
dimensões. 

 

A possibilidade de uma industrialização de grande parte dos elementos da 

construção que, podem ser fabricados até fora do canteiro da obra e posteriormente 

levados até o mesmo, facilita o controle de qualidade de cada elemento e dos 

serviços executados, favorecendo também para a criação de um ambiente mais 

adequado para a execução do serviço. Quando uma pessoa trabalha em um 

ambiente adequado para a execução do seu serviço, o mesmo vem acompanhado 

de diversos fatores que influenciam diretamente no desenvolvimento de sua 

atividade e tudo que está ligada a ela, como exemplo, a redução de acidentes de 

trabalho que, estão interligados com o tempo para a execução dos serviços, bem 

como no orçamento final da obra (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008). 

Dentre as desvantagens para Chamberlain, Ficanha e Fabeane (2013, p.2), 

destacam-se as seguintes: 

 

· Dependendo do planejamento da obra, pode custar mais caro que uma 
estrutura de concreto equivalente. 

· Exige mão de obra altamente especializada. 
· Em algumas regiões, as vezes é difícil encontrar determinados aços e 

perfis. 
· Muitas regiões do Brasil não têm tradição em utilizar estruturas de aço. 
· Necessita de mercado de componentes desenvolvido (fachada pré- 

moldada, dry- wall etc.). 
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2.1.7 Elementos das Estruturas de Aço 

 

2.1.7.1 Chapas de aço 

 

Para Chamberlain, Ficanha e Fabeane (2013, p.2), as chapas de aço são 

utilizadas nas construções e subdividem-se basicamente em quatro grupos: 

 

· Chapas finas a frio: são produtos com espessuras padrão de 0,30 mm a 
2,65 mm, fornecidas em bobinas e usadas principalmente como 
complementos em construções, como esquadrias, portas, dobradiças, 
batentes, calhas, rufos. 

· Chapas zincadas: são produtos com espessuras padrão de 0,25 mm a 1,95 
mm, fornecidas em boninas e usadas para fabricação de telhas para 
cobertura e tapamentos, calhas, rufos, caixilhos, dutos de ar condicionado e 
divisórias. 

· Chapas finas a quente: são produtos com espessuras padrão de 1,20 mm a 
5,00 mm, fornecidas em bobinas e usadas na fabricação de perfis de 
chapas dobradas, para construção de estruturas metálicas leves e, 
principalmente, como terças e vigas de tapamento. 

· Chapas grossas: são produtos com espessuras padrão de 6,30 mm a 102 
mm, fornecidas em chapas com diversas larguras padrão e comprimentos 
de 6.000 mm e 12.000 mm. São usadas principalmente para a formação de 
perfis para trabalhar como vigas, colunas e estacas. 

 

2.1.7.2 Perfis laminados a quente 

 

São perfis formados pelo mesmo processo utilizado para os produtos planos 

como as chapas, obtidos a partir de laminação a quente, conformados por uma 

sucessão de passes. Os perfis nacionais seguem o padrão americano e têm seu uso 

bastante restrito, em razão da pequena disponibilidade de tipos de seções e 

tamanhos (Figura 2). Dentre esses perfis, destacam-se: cantoneiras de abas iguais e 

desiguais, perfis “W” e perfis “U”. Hoje, são oferecidos também perfis laminados 

importados, os quais podem ser fabricados tanto pelo padrão americano como pelo 

europeu e cujos comprimentos disponíveis são de 6.000 mm e 12.000 mm 

(CHAMBERLAIN; FICANHA; FABEANE, 2013. p.3). 

 

2.1.7.3 Perfis soldados 

 

São obtidos pelo corte, composição e soldagem de chapas planas, permitindo 

grande variedade de formas e dimensões de seções, desde que respeitem as 

relações largura/espessura previstas nas normas (Figura 3). 
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Figura 2 – Seções comuns de perfis laminados (da esquerda para direita: perfil “U”, 

perfil “I”, perfil “W” e cantoneira de abas iguais 

 
Fonte: (CHAMBERLAIN; FICANHA; FABEANE, 2013) 

 

Figura 3 – Seções comuns de perfis soldados (da esquerda para direita: perfil “I”, 

perfil caixão e perfil “I” para estruturas mista aço-concreto) 

 
Fonte: (CHAMBERLAIN; FICANHA; FABEANE, 2013) 

 

São os elementos mais utilizados para execução de vigas e colunas da 

maioria dos prédios em aço feitos no Brasil. 

Algumas séries de perfis foram padronizadas pela fábrica de estruturas 

metálicas (FEM) e depois foram incorporadas à norma brasileira NBR 5884 (ABNT, 

2005). 
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De acordo com essas normas, podemos ter: 

 

Tabela 1 – Padrão (FEM) 

Série CS ou CSE para colunas                                    com relação d/bf = 1 

Série VS ou VSE para vigas                                        com relação 1,5 < d/bf ≤ 4 

Série CVS ou CVSE para colunas e vigas                   com relação 1 < d/bf ≤ 1,5 

Fonte: (CHAMBERLAIN; FICANHA; FABEANE, 2013) 

 

Perfis fora desse padrão podem ser chamados de PS, para perfis simétricos, 

e PSA, par perfis assimétricos. Os perfis soldados podem ter três padrões e 

qualidade: 

 

· Padrão de qualidade I:  para estruturas especiais que requerem elevado 
rigor de tolerância e para elementos estruturais sujeitos a cargas cíclicas. 

· Padrão de qualidade II: para estruturas convencionais, tais como galpões 
industriais, edifícios de andares múltiplos etc. 

· Padrão de qualidade III: para estruturas secundárias e complementares, tais 
como: estacas, postes, corrimões etc. 

 

2.1.7.4 Perfis conformados a frio 

 

São elementos obtidos pelo processo do dobramento a frio de chapas de aço. 

Apesar de existirem algumas seções padronizadas, podem ser produzidos de 

acordo com a forma e tamanhos solicitados, respeitando se as limitações de normas 

e de equipamentos. São usados geralmente para construções leves, como barras de 

treliças, terças etc. As seções mais usuais são as do tipo: U, Z e L (Figura 4) 

(CHAMBERLAIN; FICANHA; FABEANE, 2013, p.4). 

 

Figura 4 – Seção comuns de perfis conformados a frio 

 
Fonte: (CHAMBERLAIN; FICANHA; FABEANE, 2013) 
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2.1.7.5 Conexões metálicas  

 

Segundo Andrade Rezendes (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.   

 

2.1.7.6 Conexões parafusadas   

  

Este tipo de conexão permite montagens mais rápidas, inspeção fácil, 

desmontagens para alteração e reparo.  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 5, 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 5 - 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 6 apresenta a ligação por atrito de uma estrutura: 

 

Figura 6-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 7. 

 

Figura 7- Parafuso 

 
Fonte: (DIAS, 2006) 

 

2.1.8 Construção e Montagem de Arquibancadas 

 

 Arquibancadas são tipos de estruturas concebidas para prover assentos em 

degraus e estão disponíveis em vários tamanhos e configurações. O tipo e número 

de componentes de uma arquibancada vão depender da atividade, espaço 
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requerido, número de espectadores e recursos financeiros disponíveis (INABA, 

2014).  

No site Portal metálica: construção civil (2014), o Arquiteto Roberto Inaba 

apresenta a classificação das arquibancadas seguem a seguinte descrição: 

 

· Permanentes ou estacionárias: tipicamente grandes, são unidades que 
permanecerão na mesma localidade durante a vida da instalação, por isso 
são normalmente ancoradas ao solo; 

· Portáteis ou móveis: são unidades menores e construídas com materiais 
leves. Devem possuir deslizadores ou sistema de rodas que as tornam 
fáceis de serem deslocadas para qualquer lado. 

· Telescópicas ou retráteis:  são tipicamente encontradas em ginásios onde 
os espaços são reduzidos. Essas arquibancadas podem estar tanto 
embutidas quanto abertas para acomodar espectadores. Quando fechadas, 
esse tipo de sistema toma relativamente pouco espaço e podem funcionar 
como eventuais divisores de espaços. 

· Temporárias: são tipicamente armazenadas em módulos ou seções e 
montadas juntas para utilização durante eventos especiais (torneios de 
golfe, paradas ou desfiles, circos, inaugurações). Após o evento, as 
arquibancadas são então desmontadas e armazenadas até quando se 
tornarem novamente necessárias. 

· No geral, as arquibancadas são compostas por: apoio para os pés, 
assentos, degraus e guarda-corpos, mais conhecidos como corrimões. 
Usados por razões de segurança, os corrimões proporcionam mais 
estabilidade ao entrar e sair das arquibancadas. Devem ser leves para 
facilidade de montagem e desmontagem, contudo fortes o suficiente para 
proporcionar adequado apoio. Os corrimões ou guarda-corpos devem se 
estender 1,0 metro acima da superfície mais baixa do degrau de acesso dos 
componentes da arquibancada (apoio para os pés, assentos, corredor). 

 

2.1.8.1 Inclinação: uma questão de visão e conforto 

 

Mais do que comportar pessoas, a função da arquibancada é garantir uma 

boa visibilidade do evento para o público presente. Para alcançar tal objetivo, 

cuidados com a inclinação são indispensáveis (INABA, 2014).  

No geral, é recomendável que a inclinação não ultrapasse 35 graus. Em 

casos extremos, em que medidas de segurança devem ser reforçadas, ela pode 

chegar a 45 graus. A medida pode mudar de acordo com o perfil retilíneo, mas os 

degraus devem ser sempre uniformes: a altura costuma variar de 25 cm para baixo e 

45 para cima (PERFIL NEWS, 2017). 

A cada 25 degraus, o perfil retilíneo é mantido. Para cada setor de perfil 

retilíneo, as dimensões em corte dos degraus estão ligadas pela relação: 

 

h = c + I% nc + HD  (01) 
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h : altura do degrau de um setor com inclinação uniforme  

c: elevação do raio visual  

l: profundidade do degrau 

n: número de fileiras de um setor 

H: altura do olho do primeiro espectador do setor 

D: distância horizontal entre o olho do primeiro espectador e o ponto 

observado 

 

Figura 8 – Esboço cálculo 

 

Fonte: (INABA, 2014) 

 

2.1.8.2 Visibilidade 

 

No caso de arquibancadas ao ar livre, é necessário prever maior distância 

entre a área de jogo e a zona da arquibancada. Além disso, admite-se geralmente 

considerar como ponto a ser observado não a linha de toque (ponto de visada no 

solo), mas uma linha situada sobre sua vertical e a 1 m de altura. Para estádios de 

futebol a FIFA recomenda por questões de segurança, principalmente visando evitar 

invasões ao campo, a elevação da arquibancada em relação ao gramado ou a 

construção de fossos.  No caso de ginásios, a regra é outra: para manter uma 

visibilidade perfeita e sem ultrapassar os limites de tamanho propostos, a primeira 

fileira da arquibancada não é elevada havendo geralmente apenas um recuo 

relacionado à área de escape do campo de jogo (INABA, 2014). 

A visibilidade é limitada pelo raio visual tangente ao topo da cabeça do 

espectador sentado à sua frente, conforme explica a arquiteta e estudiosa de 

tecnologia e gestão de estádios esportivos Lilian de Oliveira: “essa curva de 
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visibilidade é o traçado do olhar do torcedor até a linha do campo. Não havendo 

barreiras (nem arquitetônicas nem de outros torcedores) a curva está adequada”. 

Para garantir essa adequação é importante considerar alguns aspectos 

segundo Oliveira (2014): 

 

· Reserva-se normalmente de 45 a 55 cm de largura por espectador; 
· A profundidade de cada fileira é de 70 a 80 cm (35 cm de espaço de 

circulação na frente do assento); 
· A altura de uma pessoa do olho ao piso é em torno de 1.20 m; 
· Considera-se c = 10 cm, a medida entre os olhos e o topo da cabeça (sem 

chapéu); 
· A altura dos assentos é de 45 cm até o plano onde repousa os pés dos 

espectadores; 
· Se admitirmos que os espectadores veem a cabeça das pessoas da fileira 

inferior, c pode ser reduzido a 7 cm. Contudo, esta norma não é geralmente 
adaptável ao espetáculo esportivo porque na realidade o olhar do 
espectador se desloca pelo terreno horizontalmente. 

 

2.1.8.3 Estrutura e assentos 

 

Em pesquisas feitas pelo Arquiteto Roberto Inaba do Portal metálica: 

construção civil (2014), este afirma que a solução da arquibancada em 

superestrutura é a mais frequentemente utilizada. Torna-se mais econômica caso o 

terreno esteja situado numa depressão ou contra um talude. Pode-se implantar uma 

parte ou a totalidade dos degraus sobre a inclinação natural do terreno, ou mesmo, 

em alguns casos, criar um aterro a fim de posicionar os degraus. Esta solução exclui 

definitivamente qualquer utilização do espaço situado sob as arquibancadas (INABA, 

2014). 

O material a ser escolhido depende de alguns fatores, tais como capacidade 

de espectadores, uso previsto para a estrutura, disponibilidade de fundos, condições 

climáticas e qualidade estética (FERRAZ, 2017). 

As estruturas permanentes e aproveitamento do espaço para usos diversos 

utiliza-se normalmente o concreto, enquanto que as estruturas metálicas são 

amplamente usadas em estruturas temporárias devido à versatilidade, 

modulação, facilidade de transporte, velocidade de montagem e portabilidade 

(remontagem em outros locais). Se serviços e outras facilidades forem inclusos sob 

a arquibancada, uma sólida, contínua e impermeável superfície de metal ou concreto 

será necessária (INABA, 2014). 
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Tabelas 2 - Representativas do número de assentos com base no comprimento e 

números de fileiras 

 

Fonte: (INABA, 2014) 
 

2.1.8.4 Acessibilidade 

 

A acessibilidade do espaço não se diz só a entrar ou sair de um estádio; 

envolve todo o deslocamento por ele. Sendo assim, é indispensável investir na 

sinalização de escadarias, portões, corredores, banheiros, entre outros, e essa 

sinalização deve ficar em lugares visíveis (principalmente para quem vê da entrada 

do estádio e das arquibancadas), e livre de obstáculos. Vê-se aí também a 

importância em se manter uma distância transitável entre as fileiras de assentos 

(INABA, 2014). 

Segundo Inaba (2014, p. 2) “os acessos devem ser diversificados: grande 

público, imprensa, autoridades e camarotes devem ser separados, principalmente 

por questões de segurança. Além disso, é preciso atentar-se ao acesso e circulação 

de portadores de deficiência”.  

É indispensável construir rampas e sanitários adaptados a cadeirantes, além 

de criar serviços de apoio a esse público. Portadores de deficiência também devem 

ter entrada exclusiva, com fácil acesso às áreas adaptadas. Recomenda-se também 

que cada vaga de cadeirante tenha um assento para acompanhante e tomadas de 

energia para a conexão de aparelhos eletrônicos. Todos esses cuidados são 

fundamentais para tornar estádios, arenas e ginásios espaços ainda mais 

democráticos (INABA, 2014). 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

O trabalho abordado é de cunho qualitativo onde este  “[...] enquanto 

exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente 

estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a 

propor trabalhos que explorem novos enfoques” (GODOY, 1995, p. 21). 

Sendo a pesquisa um estudo de caso onde o método para o delineamento 

será “um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto 

de realidade, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente 

definida, sendo utilizadas várias fontes de evidências” (YIN, 1981 apud COSTA et 

al., 2011, p.765). 

Neste sentido a pesquisa tem um aspecto exploratório, em que o problema de 

pesquisa está interligado com os objetivos como um todo, onde ao final serão 

confrontados com as informações bibliográficas analisadas. 

O autódromo Leal Tramontini tem uma pista com 2.800m de extensão, é 

considerada a melhor de Santa Catarina e foi construída dentro do parque de 

exposições, onde acontecem corridas de cancha-reta e torneios de laço.  

O nome do autódromo é uma homenagem ao falecido piloto Aldo Leal 

Tramontini, que corria com DKW e Corcel na década de 1970. Integrante do 

Automóvel Clube de Santa Catarina, Aldo Leal foi um dos idealizadores do 

autódromo que leva seu nome. 

A figura abaixo mostra a área ocupada pelo autódromo Aldo Leal Tramontini, 

situado na cidade de Santa Cecília- SC.  

 
Figura 9 – Localização do Autódromo Aldo Leal Tramontini 

 
Fonte: (GOOGLE MAPS, 2017) 
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O autódromo localiza-se na Zona Recreacional Urbana, em que esta tem por 

objetivos preservar área de lazer existente, evitando ocupações inadequadas, 

dotando o município de área pública voltada ao turismo e lazer (SANTA CECÍLIA, 

2009).  

 

Figura 10 – Localização da área de estudo 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

Figura 11 – Localização da área de estudo 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

As figuras 10 e 11 destacam a parte aonde será feito a implantação do projeto 

de arquibancadas, a realização desse projeto ajudará na maior comodidade e 

visibilidade de seus telespectadores. 
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As figuras 12 e 13 a seguir, demonstram o esboço do projeto de como ficara a 

elaboração da arquibancada. 

 

Figura 12 – Esboço de arquibancada em vista 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

Figura 13 – Esboço de arquibancada em perspectiva 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

2.2.1 Normas Estruturais 

 

A seguir as principais normas ABNT que são aplicadas em projetos de 

estruturas metálicas: 
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a) NBR 6120 (ABNT, 1980) – 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) NBR 14762 (ABNT, 2010) - Essa norma, no método dos estados – limites, 

estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos no 

dimensionamento, a temperatura ambiente, de perfis estruturais de aço 

formados a frio, constituídos por chapa ou tiras de aço-carbono ou aço de 

baixa liga, conectados por parafusos ou soldas e destinados a estruturas de 

edifícios. Esta norma também pode ser empregada para o dimensionamento 

de outras estruturas, como por exemplo, os efeitos de ações dinâmicas. 

e) NBR 9050 (ABNT, 2015) - É uma norma que define aspectos relacionados às 

condições de acessibilidade no meio urbano. Estabelece critérios e 

parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construções, 

instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos às condições de acessibilidade (inclusão), indicando especificações 

que visam proporcionar à maior quantidade possível de pessoas 

independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade a utilização 

segura do ambiente ou equipamento. 
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2.2.2 Fórmulas 

 

2.2.2.1 Apoio lateral das vigas 

 

São colocadas apoio laterais nas vigas para evitar flambagem (NETO, 2008). 

&'( ) 63%. %'$*,-  (02) 

 

&'/ ) 140602 dAf5 .%%,7 (03) 

 

Onde Af é a área da mesa comprimida: 

 "$ =%'$ %. 8$  (04) 

 

 

2.2.2.2 Tensão admissível à flexão 

 

Compactada, não-compactada 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 compactada e apoio lateral completo: 

,'9 = %0:66%. ,- (05) 

 

b) Elementos com seção não-compactada e apoio lateral completo: 

,'9 = ,- %. ;0:<> ? 0:00@4%. Bb8$C%. E,- %F ) 0:60%. ,- 
(06) 

 

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

,'9 =% GJJ
K0:6< ? ,- %. %2LbMN 5/10<O6<0%. PQ %RSS

T . ,- ) 0:60%. ,- (07) 



39 
 

LbMN % U %%V3OWOW@%. PQ,- %X % ,'9Y %= %11>O@0%. PQ%2LbZ 5/ % ) %0:60%%. ,- (08) 

V<1<10%. PQ,- %) %LbMN %) V3OWOW@%. PQ,- % (09) 

 

Para qualquer valor de:  ,'9[ %= % \]^_%.%`a2eg%.%%ijk 5 % ) %0:60%%. ,- (10) 

 

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). 

%M8% = l m-@%. o"$ +%"p"$ q (11) 

 

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 

V<1<10%. PQ,- %= % r O4% X "stu%" ? 36%%46% X "stu%" ? O<@% (12) 

V3OWOW0%. PQ,- % = % r 1@0% X "stu%" ? 36%%10@% X "stu%" ? O<@% (13) 

 

 

 

 



40 
 

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). 

 

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 13. 

 

Figura 14 - Elementos enrijecidos 

 

Fonte: (NETO, 2008) 

 

Alma de perfil I, H ou U, teremos Qa: 

v8w %) %O40*,- r 10W% X "stu%" ? 36%%>@% X "stu%" ? O<@%11x yz %= 1:00 

 

(14) 

Ou caso: 

v8w %) %O40*,- 

 

(15) 

Teremos: 

v{$ =%@10%. 8w %*| %.%%}1 ? 3<2 h8w5% . *|%~ X %yz =
�{$�9  (16) 
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Onde: 

�{$ = �9 ?%;�v ? v{$�/%. 8w%6 %F �| =%,-%%��M�%y = 1:00% (17) 

 

2.2.2.5 Elementos não enrijecidos 

 

São os elementos que têm uma borda livre, paralela às tensões de 

compressão, apresentados na figura 14. Mesas de perfis I, H ou U e abas de perfis 

L. 

 

Figura 15 – Elementos não enrijecidos 

Fonte: (NETO, 2008) 

 

'8$ %) % W0V,-��
� 16% X "stu%" ? 36%��� = 1:00%�%%14% X "stu%" ? O<@%��� = 1:00%�% 

 

(18) 

Segundo Neto (2008) primeiro calcula – se o índice Kc. 

v8w %) %<0% X �� = 1:00%% 
 

(19) 

 Ou caso: 

v8w %) %<0% X �� = 4:0O%2 v8w5_:]�%% 
 

(20) 

Logo após podemos determinar os fatores de minoração Qs. (NETO, 2008) 

'8$ %) % W0V,-��
X%y� = 1:00% 

(21) 
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Ou caso: 

W0
V,-��

% � % '8$ %) % 16WV,-��
X%y� = 1:@>3 ? �0:0036%. '8$ %% . V,-�� %%� 

 

(22) 

Ou:  

'8$ %U % 16WV,-��
X%y� = 1:W4@%. ��;,-%. %o'8$q/F 

 

(23) 

O Coeficiente y =%yz%. y�,  será  sempre de minoração, então y ) 1:00  

(NETO, 2008). 

 

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): 

v8w %U % 63@*,'9 %%% 
 

(24) 

É necessário verificar um outro coeficiente de minoração das tensões 

admissíveis à compressão, sendo este o Qe (NETO, 2008). 

v8w %U % 63@*,'9 %%X %y{ = 1:00%% 
 

(25) 

 Ou caso: 

v8w %U % 63@*,'9 %%X %y{ = ;1 ? 0:000O%. B"w"$ C . o v8w ?%63@,'9qF ) 1:00%% 
 

(26) 

A tensão de cálculo – fbx, segue: 

,'9 =%u9�9 )%,'9 %. y. y{ % 
 

(27) 
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2.2.2.7 Elementos sujeitos a cisalhamento 

 

Segundo Neto (2008): 

 

Peças sujeitas a cisalhamento são aquelas em que as cargas atuantes 
tendem a fazer deslizar uma porção da peça em relação à outra porção da 
mesma peça e, por isso mesmo, causar corte e que serão equilibrados 
mediante tenções de cisalhamento admissíveis, desenvolvidas pelas 
mesmas. 

 

2.2.2.7.1 Resistência ao cisalhamento 

 

,� =% �"w )%,� 

 

(28) 

2.2.2.7.2 Tensão admissível ao cisalhamento 

 

v8w %) %316,- %%X % ,- = 0:40%. ,- %% 
 

(29) 

Ou: 

v8w %U %316,- %%X % ,� = o ,�@:W>q . P� ) 0:40%. ,- %% 
 

(30) 

Onde: 

P� =%31640%. ��,- %. 2 v8w5/% %X %���Z��%P� ) 0:W0%% 
 

(31) 

P� =% 1OW2 v8w5%% . V
��,- %%X %���Z��%P� U 0:W0%% 

 

(32) 

Para: 

�� = 4:00 +% O:34%2�v5/% %X %���Z��% �v ) 1:00%% 
 

(33) 
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Ou: 

�� = O:34 +% 4:00%2�v5/% %X %���Z��% �v U 1:00%% 
 

(34) 

2.2.2.8 Elementos tracionados 

 

Segundo Neto (2008): 

 

Os elementos tracionados são aqueles onde atua força normal 
perpendicular ao plano de seção transversal. No caso de aplicação dessa 
força no centro de gravidade da peça (C.G.) denominamos Tração Simples. 
O método de dimensionamento será o Método das Tensões Admissíveis. A 
única maneira de ruína das peças sujeitas à tração simples pode ocorrer 
pelo escoamento da seção bruta da peça (área bruta) ou pela ruptura da 
seção liquida (área líquida). 

 

2.2.2.8.1 Tensão admissível de tração (Ft) 

 

As condições de resistência de uma peça estrutural aos esforços de tração 

serão determinadas pela tensão máxima admissível de tração, que segundo Neto 

(2008) pode ser obtida da seguinte maneira: 

· Para o escoamento da seção bruta: 

,N� = %0:6%. ,- (35) 

  

· Para a ruptura na seção liquida efetiva 

,N{ = %0:O%. ,� 
(36) 

 

2.2.2.8.2 Área bruta (Ag) 

 

A área bruta será denominada por Ag, que é o produto da espessura da peça 

pela sua largura (NETO, 2008). 

 

Portanto: "� = %�%.%%8 (37) 
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Figura 16 – Área bruta 

 
Fonte: (NETO, 2008) 

 

2.2.2.8.3 Área líquida (An) 

 

 Numa barra com furos, existe a necessidade de se descontar a área desses 

furos, passando-se a considerar a existência da área líquida. A área líquida será, 

portanto, obtida através da subtração da área bruta (Ag) as áreas dos furos contidos 

nessa seção (NETO, 2008). 

 "� = ��%.%%8� ? "#$ 
 

(38) 

Figura 17 – Área líquida 

 
Fonte: (NETO, 2008) 

 

Porém, para determinar a área líquida deve ser levado em conta algumas 

considerações: 

 

Ao diâmetro nominal do parafuso (Øp – diâmetro do parafuso) devemos 
somar 2 mm a mais e, no caso furos padrão, acrescenta-se mais 1,5 mm ao 
diâmetro nominal, ou seja, o diâmetro do furo (Øf) será 3,5 mm maior do 
que o diâmetro do parafuso. 
No caso da existência de furos distribuídos transversalmente ao eixo da 
peça (diagonal ou ziguezague), obtemos a largura da seção para o menor 
valor de seção líquida (NETO, 2008). 
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Figura 18 – Área líquida de barras com furos 

 
Fonte: (NETO, 2008) 

 

"� = ;� ?��#� + 3:O� +� �/4%. �F% . 8 (39) 

 

 

2.2.2.8.4 Área líquida efetiva (Ane) 

 

Nas ligações de barras tracionadas, em que a solicitação for transmitida 

apenas em um ou algum dos elementos da seção, utiliza-se uma seção líquida 

efetiva (Ane), sendo que na região da ligação, as tensões se encontram no elemento 

ligado e não mais se distribuem uniformemente em toda a seção (NETO, 2008). 

No caso: "�{ = PN %. "� (40) 

 

Sendo que segundo Neto (2008) o valor de Ct (coeficiente de tração) é 

determinado pelos seguintes critérios: 

 

Quando a força de tração é transmitida a todos os elementos da seção, por 
ligações parafusadas – Ct = 1,00 Quando a força de tração não é 
transmitida a todos os elementos da seção: Ct = 0,90 em perfis I ou H, cujas 
mesas tenham uma largura não inferior a 2/3 da altura, e em perfis T 
cortados desses perfis, com ligações nas mesas, tendo no mínimo três 
conectores por linha de furação na direção do esforço. Ct = 0,85 em todos 
os demais perfis, tendo no mínimo três conectores por linha de furação na 
direção do esforço Ct = 0,75 em todas as barras cujas ligações tenham no 
mínimo dois conectores por linha de furação na direção do esforço. 
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Figura 19 – Coeficiente de tração parafusada 

 
Fonte: (NETO, 2008) 

 

PN = 0:>%��%' � @3%. v% (41) 

 

PN = 0:WO%��%' � @3%. v% (42) 

 PN = 0:<O% (43) 

 

2.2.2.8.5 Índice de esbeltez (λ) 

 

Conforme Neto (2008), nas peças tracionadas o índice de esbeltez (λ) não 

possui muita importância, entretanto, a fim de se evitar deformações excessivas, 

efeitos danosos de impactos ou vibrações indesejáveis, fixaram-se valores máximos 

para esse índice. Assim sendo o índice de esbeltez λ = Lfl / r, ou seja, a relação 

entre o comprimento da haste ou barra em relação ao seu raio de giração, deve 

permanecer dentro dos seguintes valores:  

Peças de vigamentos principais: � ) @40% (44) 

 � ) 300 (45) 

 

2.2.2.9 Elementos comprimidos 

 

Segundo Neto (2008): 

 

Assim como nos elementos tracionados, nos elementos comprimidos há a 
atuação de uma força normal perpendicular ao plano da seção transversal. 
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No caso de aplicação dessa força no centro de gravidade da peça (C.G.) 
denominamos Compressão Simples. Entretanto, ao contrário do esforço de 
tração que tende a retificar a peça, diminuindo os efeitos de curvatura nas 
peças estruturais, o esforço de compressão tende a acentuar essas 
curvaturas. Somente peças muito curtas podem sofrer cargas de 
compressão até o escoamento do aço, porquanto a situação mais comum é 
a ocorrência dos efeitos de flambagem ou flexão súbita, antes mesmo que o 
material atinja sua resistência ultima. Nas peças comprimidas, além da 
flambagem global, também deve-se considerar a flambagem local. 

 

2.2.2.9.1 Coeficientes de flambagem (k) 

 

Segundo Neto (2008) a determinação do coeficiente da flambagem k pode ser 

feito através do conhecimento das fixações da peça estrutural que se analisa ou se 

dimensiona. As condições de fixação de extremidade de peças estruturais dão 

determinadas por: 

 

Figura 20 – Coeficiente de flambagem 

 
Fonte: (NETO, 2008) 

 

Figura 21 – Valores do coeficiente de flambagem 

 
Fonte: (NETO, 2008) 
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2.2.2.9.2 Comprimento de flambagem (kL) 

 

Uma vez determinados os coeficientes de flambagem (k) de uma peça 

estrutural, pode-se determinar o seu comprimento de flambagem, que será 

determinado multiplicando-se o valor k pelo comprimento da peça estrutural (L). 

Portanto: �& = �%. & (46) 

 

2.2.2.9.3 Tensões admissíveis de compressão (Fa) 

 

As condições de resistência de uma peça estrutural aos esforços de 

compressão serão determinadas pela tensão máxima admissível de compressão, 

obtida da seguinte maneira: 

Para: �&M ) P� % (47) 

 

Temos: 

P� = V@%. !/.  ,- % (48) 

 

Assim: 

,z = }1 ? 2�&M 5/@%. %P�/~% . ,-,s (49) 

 

Onde: 

,s = 1:66< ? 0:3<O%. 2�&M 5P� ? 0:1@O%. 2�&M 5^%P�^  
(50) 

 

Sendo que para: �&M U P� % (51) 
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Temos: 

,z = 1@%. !/.  @3%. 2�&M 5/% =
10OO632�&M 5/  (52) 

 

2.2.2.9.4 Índice de esbeltez (λ) 

 

Nas peças comprimidas, o índice de esbeltez (λ) é de fundamental 

importância, uma vez que o esforço de compressão tende a ampliar excentricidades 

construtivas. Para evitar deformações excessivas, efeitos danosos de impactos ou 

vibrações indesejáveis, fixaram-se valores máximos para esse índice. Assim sendo o 

índice de esbeltez λ = Lfl / r, ou seja, a relação entre o comprimento da haste ou 

barra em relação ao seu raio de giração, não deve ultrapassar: � ) @00% (53) 

 

2.2.2.9.5 Flambagem local (Q) 

 

As peças estruturais comprimidas podem sofrer efeitos da flambagem local, 

sendo que existem limitações que devem ser obedecidas, ou então, os valores de 

Fa deverão sofrer coeficientes de minoração, representados por Q (NETO, 2008). 

As limitações que devem ser observadas para os casos de flambagem local 

são:  

Para elementos enrijecidos temos: 

v8w %) %@1O*,- r 43% X "stu%" ? 36%%3<% X "stu%" ? O<@%11x yz %= 1:00 

 

(54) 

Ou: 

v8w %U %@1O*,- X v{$ = @10%. 8w| %. }%1 ? 3<2 v8w5 . *|~ X yz = "{$"�  

 

(55) 

Sendo que: "{$ = "� ? ¡�v ? v{$�%. 8w¢%£%| = ,z %��M� = 1:00% (56) 
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Figura 22 – Alma de perfil I, H ou U 

Fonte: (NETO, 2008) 

 

Para elementos não enrijecidos temos: 

'8$ %) % W0V,-��
� 16% X "stu%" ? 36%��� = 1:00%�%%14% X "stu%" ? O<@%��� = 1:00%�% 

 

(57) 

Figura 23 – Mesa de perfis I, H ou U e abas de perfil L 

Fonte: (NETO, 2008) 

 

Para o cálculo da influência da flambagem local nas peças estruturais, 

primeiramente é necessário realizar o cálculo de valores auxiliares, sendo o primeiro 

desses valores o índice Kc (NETO, 2008). 

Quando: h8w ) <0 X �� = 1:00% (58) 

 

Ou: h8w U <0 X �� = 4:0O2 v8w5_:]�% (59) 

 

Depois de calcular os valores de Kc, é possível determinar os fatores de 

minoração Qs, devido à flambagem local (NETO, 2008). 
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Quando: 

'8$ %) % W0V,-��
X y� = 1:00% 

 

(60) 

Ou: 

'8$ %) % W0V,-��
%�% '8$ %) % 16WV,-��

X y� = 1:@>3 ? �0:0036%. '8$ % . V,-���%% 
 

(61) 

Também: 

'8$ %) % 16WV,-��
X y� = 1:W4@%. ��;,- %. o%'8$q/F 

 

(62) 

O Coeficiente y =%yz%. y�,  será  sempre de minoração, portanto será sempre: y ) 1:00% (63) 

 

2.2.2.9.6 Tensão de cálculo (fa)  

|z = ¤"� ) ,z %. y�%. yz % (64) 

 

2.2.2.10 Flexo-Compressão 

 

Para as condições de segurança, devemos atender as seguintes equações: 

Baixo nível de compressão: |z,z ) 0:1O% X |z,z +%|Q9,Q9 + |Q-,Q- ) 1:00% (65) 

 

Alto nível de compressão (condições simultâneas): 

|z,z U 0:1O% X
¥¦§
¦̈ |z0:6%. ,- +% |Q9,Q9 + |Q-,Q- ) 1:00%|z,z +% P©9%.%%|Q9o1 ? |z,Y{9q%. ,Q9 % +%

P©-%.%%|Q-o1 ? |z,Y{-q%. ,Q- % ) 1:00%       (66) 
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E: 

,Y{ =% 1@%. !%.  @3%. 2�%. &'MQ 5/% = % 10OO632�&M 5/%  (67) 

 

Cmx e Cmy são fatores de redução:  

1 – Membros comprimidos em estruturas deslocáveis – Cm = 0,85 (barras de 

pórticos, barras em balanço, barras bi-engastadas submetidas a carregamento 

transversal entre suas extremidades)  

2 – Membros comprimidos em estruturas indeslocáveis e não sujeitas a 

cargas transversais entre os apoios no plano de flexão 

 

P© = 0:60 ? 0:40%. u(u/% � 0:40 (68) 

 

M1 e M2 são o menos e o maior momento fletor nas extremidades da parte do 

membro sem contenção lateral no plano de flexão considerado.  

3 – Membros comprimidos em estruturas indeslocáveis contidas à translação 

dos nós no plano do carregamento e sujeitas a carregamentos transversais entre os 

apoios:  

 

a) membros com extremidade sem rotação – Cm = 0,85  

b) membros com extremidade com rotação – Cm = 1,00  

 

Na maioria dos casos, a verificação e o dimensionamento das peças sujeitas 

à flexo-compressão, podem ser efetuados utilizando-se de Cm = 1,00, pois trata-se 

de um valor conservador (a favor da segurança). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Projeto 

 

Nas figuras 24 e 25 teremos o corte do projeto com as cotas, nas figuras 26 e 

27 os perfis que serão usados e especificações dos perfis. O projeto possui 6,90 

metros de altura mais 1,20 metros de guarda corpo atingindo 8,10 metros no ponto 
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máximo, 90 metros de comprimento e 8,90 metros de largura, contendo 10 fileiras. 

Cada fileira comportará até 150 pessoas, sendo assim, a capacidade de lotação 

será de 1500 lugares. A arquibancada terá 18 pórticos tendo um vão de 4,82 metros.  

 

Figura 24 – Corte 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 
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Figura 25 – Corte 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 
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Figura 26 – Perfis 

 

Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

Figura 27 – Especificações dos perfis 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 
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O autódromo tem doze setores como mostra a figura 28, a arquibancada 

ficará localizada entre os setores Curva I e Curva do Lago como mostrado nas 

figuras 10 e 11. 

Figura 28 – Setores do autódromo 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

2.3.2 Resultados 

 

2.3.2.1 Carga acidental (C.A.) 

 

Segundo a NBR 6120 (ABNT, 1980) é prevista uma sobrecarga característica 

mínima de 4 kN/m², em projeção horizontal.  
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2.3.2.2 Cálculos finais 

 

2.3.2.2.1 Vigas 

 

O projeto terá 2 perfis para vigas, as vigas selecionadas na figura 29 serão 

com o perfil W200x26,6 e a viga selecionada na figura 30 será o perfil W410x38,8. 

 

Figura 29 – Vigas perfil W200x26,6 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

Figura 30 – Vigas perfil W410x38,8 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 
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 Para os resultados vamos começar calculando a viga do perfil W200x26,6 

com o maior vão e tendo um peso próprio de 0,26 KN/m. 

 

 - Total de cargas: 

 4 + 0,26 = 4,26 KN/m 

 4,26 x 4,82 = 20,53 / 2 = 10,26 KN 

 

 Características do perfil W200x26,6 

bf = 133 mm 
h = 190 mm 
tf = 8,40 mm 
tw = 5,80 mm 
d = 207 mm 
Ag = 34,2 cm² 
Peso = 26,6 kgf 
Ix = 2611 cm4 
Iy = 330 cm4 
IT = 7,65 cm4 
Wx = 252,3 cm³ 
Wy = 49,6 cm³ 
Zx = 282,3 cm³ 
Zy = 76,3 cm³ 
 

Figura 31 – Cargas viga perfil W410X38,8 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

 - Momento Fletor: 

 
ª.«²\ =% ]:/�%.%%]:\/²\ = 1@:3<%�¬.!
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Figura 32 – Momento Fletor 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

 Tendo esses valores utilizamos a formula (14) citada anteriormente temos: 

1) QA: 

SE: 

  
®N¯ %) % °]_*±³ r 10W% X "stu%" ? 36%%>@% X "stu%" ? O<@%((x yz %= 1:00 

 

 Então: 

 
(´_:°\ %) % °]_µ/° = 3@:<6 � 10W%%%%%%%%%%%%yz %= 1:00 

 

2) KC: 

Se: 
®N¯ %) %<0 

Então: 
(´_:°\ = 3@:<6 � <0%%%%%%%%%%%%�¶% = 1:00 

 

3) QS: 

Se: 
QN$ %) %16 

Então: 
(^:^_:\] = 1O:W3 � 16%%%%%%%%%%%%y�% = 1:00 

 

4) QE: 

Se: 
®N¯ %) %1@6 

Então: 
(´_:°\ = 3@:<6 � 1@6%%%%%%%%%%%%y� = 1:00 

 

5) Compacta / não compacta 

Temos: 
QN· %) %10:W% ) %16 
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Então: 
(^:^_:\] = 1O:W3 � 16%%%%%%%%%%%Zã�%¶���¶8� 

 

6) Com apoio ou sem apoio 

LB = L 

Temos: &' ) �^%.%Q·*±³  

: 4W@ ) �^%.%%(^:^° %%%% 
Então: 4W@ � 16<:OW%%%%%%%%%%��%���¸� 

 

7) CB = 1 

Temos: %M8% = V ¹³/%.Bº·»%¼½¼· C 
 

Então:%M8% = E ^^_/�:_(� = 3:O6 

 

¾¿À=% 11>O@0×ÁÂ2%&'ÃN5@ %=% 11>O@0×12%4W@3:O65@ = 6:O@ 

 

¾¿ÀÀ=% W430×ÁÂo%&'. �"$ q %=% W430×12%4W@.@0:<11:1<@ 5 = >:44 

 ¾¿%=%¾¿%.%ÄÅ%.%ÄÆ%.%Ä£% 
 ¾¿%=%>:44%.%1%.%1%.%1%=%>:44% 

 

¾¿=%u9�9 %=%>:44=% u9@O@:3 = %u9 = >:44%. @O@:3 = @3W1:<1%�¬. ¶%��%@3:W1%�¬. 

 

Com esta analise vemos que o perfil W200x26,6 atende adequadamente a 

nosso projeto. 
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Para os resultados vamos continuar calculando a viga do perfil W410X38,8 

tendo um peso próprio de 0,38 KN/m: 

 

 - Total de cargas: 

 4 + 0,388 + 2,5 = 6,88 KN/m 

 

 Características do perfil W410X38,8 

bf = 140 mm 
h = 381 mm 
tf = 8,80 mm 
tw = 6,40 mm 
d = 399 mm 
Ag = 50,3 cm² 
Peso = 38,8 kgf 
Ix = 12777 cm4 
Iy = 404 cm4 
IT = 11,69 cm4 
Wx = 640,5 cm³ 
Wy = 57,7 cm³ 
Zx = 736,8 cm³ 
Zy = 90,9 cm³ 

 

Figura 33 – Cargas viga perfil W200X26,6 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 
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Figura 34 – Momento Fletor 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 

 

Tendo esses valores utilizamos a fórmula (14) citada anteriormente temos: 

1) QA: 

SE: 

  
®N¯ %) % °]_*±³ r 10W% X "stu%" ? 36%%>@% X "stu%" ? O<@%((x yz %= 1:00 

 

 Então: 

 
^\:(_:�] %) % °]_µ/° = O>:O3 � 10W%%%%%%%%%%%%yz %= 1:00 

 

2) KC: 

Se: 
®N¯ %) %<0 

 

Então: 
^\:(_:�] = O>:O3 � <0%%%%%%%%%%%%�¶% = 1:00 

 

3) QS: 

Se: 
QN$ %) %16 
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Então: 
(]_:\\ = 1O:>0 � 16%%%%%%%%%%%%y�% = 1:00 

 

4) QE: 

Se: 
®N¯ %) %1@6 

 

Então: 
^\:(_:�] = O>:O3 � 1@6%%%%%%%%%%%%y� = 1:00 

 

5) Compacta / não compacta 

Temos: 
QN· %) %10:W% ) %16 

 

Então: 
(]_:\\ = 1O:>0 � 16%%%%%%%%%%%Zã�%¶���¶8� 

 

6) Com apoio ou Sem apoio 

LB = L/3 

Temos: &' ) �^%.%Q·*±³  

 334 ) �^%.%%(]° %%%% 
 

Então: 334 � 1<6:40%%%%%%%��%���¸� 

 

7) CB = 1 

Temos: %M8% = V ¹³/%.Bº·»%¼½¼· C 
 

Então:%M8% = E ]_]^/:Ç�\ = 3:O1 

 

¾¿À=% 11>O@0×ÁÂ2%&'ÃN5@ %=% 11>O@0×12%3343:O15@ = 13:1> 
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¾¿ÀÀ=% W430×ÁÂo%&'. �"$ q %=% W430×12%334%. 3>:>1@:3@ 5 = <:<> 

 ¾¿%=%¾¿%.%ÄÅ%.%ÄÆ%.%Ä£% 
 ¾¿%=%13:1>%.%1%.%1%.%1%=%13:1>% 

 

¾¿%=%u9�9 %=%13:1>%=% u9640:O% u9 = 13:1>%. 640:O = W44W:1>O%�¬. ¶%��%W4:4W%�¬. 

 

Com esta análise vemos que o perfil W410X38,8 também atende 

adequadamente a nosso projeto. 

 

2.3.2.2.2 Pilares 

 

Para o dimensionamento dos pilares adotaremos a pior situação, ou seja, a 
de maior carga que está ilustrado na figura 34, usaremos o perfil W 200x41,7 (H) 
com peso próprio de 0,417 KN/m 

 
Figura 35 – Pilar perfil W 200x41,7 

 
Fonte: O PRÓPRIO AUTOR 
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Características do perfil W200x41,7: 

 

ky = 0,80 (engastado da base, apoiada topo) 
ky = 2,1 (engastado e livre) 
bf = 166 mm 
h = 181 mm 
tf = 11,8 mm 
tw = 7,2 mm 
d = 205 mm 
Ag = 53,5 cm² 
Peso = 41,7 kgf 
Ix = 4114 cm4 
Iy = 901 cm4 
rx = 8,77 cm 
ry = 4,10 cm 
IT = 23,19 cm4 
Wx = 401,4 cm³ 
Wy = 108,5 cm³ 
Zx = 448,6 cm³ 
 

1) 
È-«É- =% _:\%×%^\Ç:__]:(_ = <O:O1  

 È9«É9 = % /:(%×%^\Ç:__\:ÇÇ = >@:66  

 

Vamos adotar o maior valor: 

 È«É = >@:66% )  cc (128 para A36 ). 

 

2) Ê� = Ë1 ? 2%ÌÍÎ 5@/%×��Ï%Ð %× %Ñ{��±�   

,� = 1:66< +%0:3<O% ×%�&M¶¶ ? 0:1@O% × %2%�&M 53¶¶^ % 
,� = 1:66< +%0:3<O% × %>@:661@W ? 0:1@O% × �>@:66�^1@W^  ,� = 1:W>. 

 Ê� = Ò1 ? �´/:Ç^�Ï/%×(/\Ï %Ó × % /°(:\´ = 9,74 kN/cm2  
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3) Qa = 
®Nw  < 

/(°µÑ{�� = 1 

y� = 1W:10:<@ = @O:13 U 43%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%y� = 1 

 

4) KC: 

Se: 
®N¯ %) %<0 

 

Então: 
(\:(_:Ç/ = @O:13 � <0%%%%%%%%%%%%�¶% = 1:00 

 

5) QS: 

Se: 
QN$ %) %16 

 

Então: 
(�:�(:(\ = 14:0< � 16%%%%%%%%%%%%y�% = 1:00 

 

6) Tensão atuante:  Ê¶ = %Ê�% × y�% × y� Ê¶ = %>:<4 × 1% × 1 Ê¶ = >:<4%�¬%Ô%¶/. 
 

Ê¶ = % ¬"� 

>:<4 = % ¬O3:O 

¬ = O@1:0>%�¬. 

 

7) Flexão: 

u| = �% × m/W  

u| = (%×%^:\ÇÏ\ =%= %1:W<%Õ¤.Ö   

Qa = 1 

Qs = 1 

Lb = L = 387 cm 
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&'% ) 63% × '|µÊ��¶ = %63% × 16:6µ@O = @0>:16 

 

387 > 209,16  Sem apoio. 

 

M8 = V ØÙ@% × "|% × 8| + 2"Ú% × 8Ú6 5 
 

M8 = l 1@<<<@% × 1>:O>% × 1:1W% +%213:03% × 0:<@6 5% 
rt = 16,35 cm. 

ÊÙÀ = 11>O@% × P'2&'M85/ % 
ÊÙÀ = 11>O@%�@3:6<�/ = @1:33%�¬Ô¶/%% 

 

ÊÙÀÀ = W430&'% o �'|% × 8|q 
ÊÙÀÀ = W4303W<% 2 @0:O16:6% × 1:1W5 = @0:W1%�¬Ô¶/% 

 

Vamos usar o maior ÊÙ = @1:33%�¬Ô¶/ 
 

ÊÙ = uÙ�Ù 

@1:33 = uÙ401:4 = WO61:W6%�¬. ¶ 

 uÙ = WO:61%�¬. 

 

85,61 > 64,8 Perfil pode ser utilizado. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Com a elaboração do presente trabalho, realizando diversas pesquisas em 

diferentes fontes, proporcionou um conhecimento amplo sobre estruturas metálicas, 

desde seus primeiros usos no século XII, na forma de tirantes e pendurais de ferro 

fundido até nos dias atuais nos mais diversos projetos de engenharia, bem como, 

apresentou diversas formas de estruturas metálicas em arquibancadas, 

caracterizando as mesmas no decorrer do trabalho.  

As estruturas metálicas possibilitam a criação e construções de 

características únicas, trazendo também diversas vantagens que as diferenciam dos 

demais sistemas construtivos. As construções em estruturas metálicas podem 

reduzir o custo final da obra, muito se deve a agilidade na construção, diminuindo 

um valor considerável com a mão de obra, construções em aço tem um desperdício 

menor em material, se comparados com outras estruturas como por exemplo, a de 

concreto armado (ALMEIDA, 2014).  

Apresentou-se que o aço tem vantagens como: flexibilidade, compatibilidade 

com diversos materiais, entre elas, a madeira, o cobre; garantia de qualidade, entre 

outros, que propiciam a busca em trabalhos de arquiteturas com este material. 

Dentre as desvantagens, a mão de obra para quem trabalha com o aço deve 

ser qualificada, associada com a falta de planejamento, elevando assim o preço do 

material e da obra. 

No presente trabalho, aplicou-se uma metodologia qualitativa, abordando um 

estudo de caso, com investigação empírica, fazendo a investigação e explorando o 

espaço para a construção da arquibancada de estrutura metálica para elaboração de 

com capacidade de lotação máxima para 1500 (um mil e quinhentas) pessoas no 

autódromo Aldo Leal Tramontini na cidade de Santa Cecília – SC. Tratando-se de 

uma estrutura de inúmeras vantagens, pois além do seu custo benefício é uma 

construção de maior confiabilidade, elaborada por profissionais qualificados, é uma 

construção com menor tempo de execução, outra vantagem é facilidade na 

manutenção, sendo possível a substituição de elementos estruturais com problemas 

de maneira prática, onde tal elemento estrutural pode ser reaproveitado em outras 

estruturas, sendo assim o aço é um material reciclado que evita agredir o meio 

ambiente. 
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A limitação do trabalho se deu pela falta em conseguir empresas que fabricam 

as estruturas metálicas no município, tendo que haver o deslocamento para os 

municípios vizinhos, causando assim a demora na inserção da estrutura para a 

arquibancada.  

Sendo assim, o processo de busca por meios para encontrar um resultado 

que garantisse a atender a necessidade para melhoras no ambiente do autódromo, 

bem como, fazer com que os espectadores tenham acesso e as arquibancadas 

sejam adequadas para todos que delas usufruírem delas.  

Neste aspecto, utilizando os cálculos foi observado que os perfis escolhidos 

em projeto para as vigas e pilares podem muito bem ser utilizados, até com pouca 

sobra assim visando à segurança da estrutura e assim consequentemente dos 

telespectadores que utilizaram as arquibancadas. 

Enfim, o trabalho tem a sua relevância em projetos de arquibancadas, em que 

estas, no caso, atendem a demanda da população que prestigia os eventos no 

autódromo Aldo Leal Tramontini.  
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