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RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto para implantação de um edifício garagem
automatizado na cidade de Caçador-SC, buscando desta forma realizar um
planejamento prévio para possíveis dificuldades de mobilidade urbana que possam
ocorrer pela falta de vagas de estacionamento. Sendo o edifício em estrutura
metálica parafusada, onde está metodologia construtiva acrescenta características
únicas à construção, desde a redução de gastos até o maior aproveitamento do
terreno para disponibilizar vagas. Desta forma foram abordadas as vantagens e
desvantagens das estruturas metálicas, analise de uma boa localização para
construção do edifício, bem como a elaboração do projeto arquitetônico e o
dimensionamento da estrutura metálica.

Palavras-chave: Dimensionamento, Edifício Garagem Automatizado. Estrutura
Metálica.
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ABSTRACT
This work presents the project for the implementation of an automated garage
building in the city of Caçador-SC, seeking in this way to make a prior planning for
possible difficulties of urban mobility that may occur due to the lack of parking
spaces. Being the building in bolted metallic structure, where it is constructive
methodology adds unique characteristics to the construction, from the reduction of
expenses to the greater use of the land to make vacancies available. In this way the
advantages and disadvantages of the metallic structures, the analysis of a good
location for building construction, as well as the elaboration of the architectural
design and the dimensioning of the metallic structure were discussed.
Keywords: Sizing, Building Automated Garage. Metal structure.
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1 INTRODUÇÃO

A atualidade nos remete a era do imediatismo, e a agilidade das informações
faz com que as nossas ações e decisões tenham que ser tomadas rapidamente.
Imediatismo este que pode ser visualizado no grande aumento da frota de veículos
em diversas cidades do país, resultado este, da necessidade de uma locomoção
rápida que o modelo atual da sociedade nos impõe.
O planejamento e desenvolvimento do modal rodoviário e todos os seus
aspectos não acompanhou o crescente fluxo de veículos, principalmente dentro das
cidades, gerando assim frequentes congestionamentos que, na sua maior parte é
causado simplesmente por motoristas circulando varias vezes nas mesmas ruas a
procura de estacionamentos. Com a frota de veículos dentro das cidades em
ascensão, encontrar vagas de estacionamento nas ruas disponíveis, próximas a
bancos ou estabelecimentos de grande movimento se tornou uma missão quase
impossível.
Para

melhorar

as condições de

trafego

e

criar

novas vagas de

estacionamento em ruas de maior movimento, se torna necessário pensar de forma
criativa para adotar as melhores soluções, onde se obtenha um numero maior de
vagas com grande praticidade. Sendo o estacionamento vertical uma solução
adequada para a situação, por se tratar de um edifício em estrutura metálica, onde
as pessoas não tem acesso ao interior do edifício, pois os veículos são levados até
as vagas por um equipamento totalmente automatizado.
Sendo o edifício em estrutura metálica, e na sua estrutura dispensar a
utilização de lajes, pois os veículos ficam armazenados em plataformas metálicas, a
construção do edifício se torna muito mais rápida e com menos gastos se
comparada a edificações de concreto armado. E pela sua capacidade de armazenar
grande quantidade de veículos, abrindo assim a possibilidade da retirada de vagas
de estacionamento de algumas ruas ao seu redor, onde seu espaço antes utilizado
para a parada de veículos pode ser transformada em mais uma faixa de circulação.
O presente trabalho, aborda estruturas metálicas, bem como as suas
características. Destacando neste contexto, a sua utilização em uma edificação
destinada

a

estacionamento

vertical

automatizado,

explanando

funcionamento de um edifício garagem normal e um vertical automatizado.

assim

o
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1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Tendo em vista que segundo o IBM cerca de 30% dos congestionamentos é
causado por motoristas circulando a procura de vagas, referindo se ao centro das
cidades, a utilização de novos meios de armazenamento de veículos de maneira
rápida e prática é de grande importância, não só para as grandes cidades, mas
também deve ser levado em conta em cidades menores que já apresentam
pequenos problemas de engarrafamentos que futuramente podem se agravar
(BIAJANTE, 2013).
Sendo um grande problema, o crescimento acelerado dos centros urbanos e
da frota de veículos, torna a quantidade de vagas de estacionamento disponíveis
nas ruas do centro das cidades muito menores do que a quantidade de veículos
circulando nas mesmas. Existem alternativas variadas para proporcionar uma maior
numero de vagas de estacionamento nas regiões centrais das cidades.
Pode ser utilizado um terreno sem nenhuma construção e transformar em
vagas de estacionamento com um baixo custo, ou, para se obter uma área maior
para armazenamento de veículos no mesmo terreno, a construção de um edifício
garagem se torna uma solução adequada. Visando uma maior praticidade e
segurança,

os

estacionamentos

verticais,

que

são

edifícios

totalmente

automatizados onde, o veiculo é encaminhado para a sua vaga por um mecanismo
robotizado, sem a necessidade do motorista circular no interior do edifício, já é uma
solução amplamente utilizada nos grandes centros mundiais.
Sabendo que na atualidade a construção de novos empreendimentos leva em
consideração o custo-benefício como fator principal, na maior parte dos casos, a
escolha do tipo de estrutura tem uma grande influência no orçamento final. Estrutura
de concreto armado e estruturas metálicas possuem suas vantagens e
desvantagens que justificam a escolha por uma ou pela outra, mas levando em
conta

o

custo da

construção, um edifício em estrutura

metálica reduz

consideravelmente o orçamento da obra se comparada a estrutura de concreto
armado.
Além da redução do orçamento da obra, construções em estrutura metálica
proporcionam uma grande facilidade para a ampliação do edifício futuramente, reduz
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o peso total da edificação, não necessitando de uma grande estrutura de fundação e
como outra vantagem pode ser citada a fácil manutenção da estrutura.

1.2 PROBLEMA

A infraestrutura viária brasileira vem sofrendo durante anos com diversos
fatores que acabam reduzindo rapidamente a vida útil para a qual foram projetadas.
Dentre os fatores que influenciam neste desgaste precoce, e que vem criando
dificuldades principalmente nos centros urbanos, é o grande aumento da frota de
veículos. Esta crescente no numero acabou sobrecarregando toda a infraestrutura
existente, congestionando as ruas e, com o numero de veículos circulando
excedendo a quantidade de vagas de estacionamento existentes acarretou na falta
de áreas destinadas ao armazenamento dos automóveis.
Sendo assim, é possível afirmar que medidas devem ser tomadas em
diversas cidades, de forma urgente, para aumentar o numero de vagas disponíveis
nos centros das cidades, possibilitando um conforto maior aos usuários de tais vias.
A falta de manutenção e melhoria da infraestrutura viária brasileira é resultado
de anos sem investimentos, sendo sempre priorizado outros setores, devido o
orçamento limitado na maioria dos estados e nas próprias prefeituras. Hoje, para
disponibilizar vagas nas ruas centrais das cidades para um maior numero de
veículos são necessárias medidas corretivas, na intenção de amenizar a situação,
por exemplo, com a utilização de estacionamentos rotativos que limitam o tempo em
que o veiculo pode ficar parado na vaga.
Tais medidas corretivas como o estacionamento rotativo acabam se
demonstrando de pouca eficiência, pois em momentos de maior fluxo de veículos
faltam vagas, e os mesmos ficam circulando em busca de um local para parar,
gerando congestionamentos.
Diante do exposto, pergunta-se: Como aumentar o numero de vagas de
estacionamento na Avenida Barão do Rio Branco, em Caçador (SC), retirando as
vagas existentes da via, para facilitar o fluxo de veículos?

20

1.3 JUSTIFICATIVA

Com a mudança visível no comportamento da sociedade, sendo influenciado
pela agilidade em que as informações chegam até cada pessoa, o tempo se tornou
algo muito limitado, devido ao aumento na quantidade de atividades que se espera
que cada um resolva no dia a dia.
O tempo perdido dentro de um veiculo para se deslocar de um local ao outro
e, circulando em busca de uma vaga para estacionar próximo ao seu destino,
deseja-se cada vez mais reduzir. Sendo assim, o planejamento da infraestrutura
viária destinada ao armazenamento temporário de veículos no centro das cidades, é
crucial para se obter uma maior agilidade e conforto para seus usuários.
A crescente frota de veículos no Brasil torna o planejamento de locais para o
armazenamento temporário de veículos indiscutivelmente necessário, não só nos
grandes centros urbanos, mas também em cidades menores como Caçador, que já
vem sofrendo com momentos de grande fluxo de veículos.
Novas tecnologias vem surgindo para facilitar a vida das pessoas que
necessitam estacionar seus veículos no centro das cidades, mas não encontram
vagas disponíveis próximas ao destino desejado, como exemplo, o estacionamento
vertical automatizado.
O estacionamento vertical automatizado proporciona um maior numero de
vagas se comparado a um edifício garagem normal de mesmas dimensões, por se
tratar de um edifício completamente robotizado que dispensa espaços para os
usuários circularem com seus veículos no seu interior em busca de vagas, pois os
mesmos são encaminhados para uma vaga disponível por um elevador
automatizado.
Sendo assim, a mobilidade e a facilidade para seus usuários utilizarem o
estacionamento vertical é muito elevado, pois não precisam perder tempo
procurando vagas para estacionar, somente deixam os veículos no elevador e
podem realizar suas atividades sem preocupação. Até mesmo a segurança é um
ponto melhorado se comparado a um edifício garagem normal, porque no
estacionamento vertical automatizado as pessoas não tem acesso ao interior do
edifício, evitando furtos e as famosas “batidinhas” nos pilares ou nos outros veículos
estacionados.

21

1.4 OBJETIVOS

Nesse subcapítulo serão tratados o objetivo geral e os objetivos específicos.

1.4.1 Objetivo Geral

Projetar a estrutura metálica do edifício garagem.

1.4.2 Objetivos Específicos
 Conhecer sobre estruturas metálicas;
 Selecionar uma boa localização para a construção de um edifício garagem;
 Verificar de que forma funcionam os edifícios garagem comuns e os
automatizados;
 Executar projeto arquitetônico da edificação;
 Realizar o dimensionamento da estrutura de acordo com a NBR 8800 (ABNT,
2008).

1.5 METODOLOGIA

Para a elaboração do presente trabalho foram utilizados os seguintes
procedimentos metodológicos:

1.5.1 Natureza da Pesquisa

A forma de pesquisa utilizada pode ser definida como aplicada, que tem como
objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de
problemas específicos.
Segundo Andrade (2001, p.32), pesquisa pode ser definida como um
“conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por
objetivo encontrar soluções para problemas propostos mediante a utilização de
alguns métodos científicos”.
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A natureza da pesquisa apresenta-se com o procedimento de cunho
qualitativo, que conforme Roesch (1999, p. 155) é a pesquisa “apropriada para a
avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa ou
plano [...]”

1.5.2 Tipo da Pesquisa

No desenvolvimento deste estudo foi utilizado pesquisa bibliográfica, bem
como exploratória e descritiva.
Para Vergara (1998, p. 46), a pesquisa bibliográfica “é o estudo sistematizado
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes
eletrônicas, isto é, material acessível ao público geral”.
Segundo Hair Jr. et al. (2003) os planos exploratórios são orientados para
descobertas e não possuem a intenção de testar hipóteses específicas de pesquisa,
com isto, abre caminhos para a percepção, comportamentos e necessidades.
As pesquisas descritivas, de acordo com Gil (2002, p. 42) “tem como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno,
ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis [...]”.
Para sua realização foram feitos estudos em livros, apostilas, manuais, artigos
e internet, focando nos temas abordados por autores da área de estruturas
metálicas e edificações para dar sustentação ao tema.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Histórico do Aço

De acordo com dados históricos, aproximadamente 6 mil anos a.C. a
civilização obteve ferro, nas regiões do Egito, Babilônia e Índia. Utilizado para fins
militares ou como enfeite para construções, por sua raridade na época era um
material considerado nobre. A partir do século XIX, impulsionados pela revolução
industrial, alguns países europeus como Alemanha, Inglaterra e França realizavam
tentativas de industrialização do aço (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008).
Com tal interesse de alguns países no aço, o setor começou a expandir, onde
entre 1780 e 1820 a sua maior aplicação se dava em elementos trabalhando em
compressão, principalmente em estruturas de pontes. Sendo o ferro fundido o
primeiro material siderúrgico a ser utilizado na construção. Pode ser destacada a
ponte IronBridge, localizada em Coalbrookdale na Inglaterra, que é a primeira ponte
construída com este material. A ponte IronBridge é em arco e vence um vão de 30
metros sobre o rio Severn, e foi construída em 1779 (PFEIL; PFEIL, 2009).
Já no final do século XVIII, o ferro forjado começou a ser utilizado,
inicialmente em formato de barras sendo os elementos portantes das pontes. Como
possui uma resistência à corrosão boa, obras utilizando tais barras se encontram em
perfeitas condições, um exemple é a ponte suspensa de Menai, do País de Gales
com vão de 175 metros construída em 1819-1826 (PFEIL; PFEIL, 2009).
O ferro fundido passou a ser menos utilizado devido o ferro forjado possuir
mais benefícios. Entre 1850 e 1880 o ferro forjado foi utilizado principalmente em
pontes ferroviárias. A produção em larga escala do aço foi possível nos meados de
1860, devido um forno inventado por Henry Bessemer em 1856, sendo que a partir
dai surgiram outros tipos de forno, como o dos irmãos Martin em 1864, e o processo
Siemens-Martin em 1867. O aço começa a ser utilizado de forma mais ampla,
substituindo o ferro, onde em 1880 os laminadores para barras começam a ser
implantados. O aço-carbono foi amplamente utilizado nos meados do século XX, a
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partir de 1950 o aço passou a ter maior resistência, sendo que hoje às estruturas de
maior porte utilizam diversas categorias de aço (PFEIL; PFEIL, 2009).

2.1.1.1 Construção em aço no Brasil

O setor da construção civil mundial sofreu alterações com o acontecimento da
Primeira Guerra Mundial, causando problemas no Brasil para conseguir comprar
materiais 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
aproximadamente 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 nos 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).
Para a formação de mão-de-obra especializada, em 1953 a CSN estabeleceu
a FEM – Fabrica de Estruturas Metálicas, como um dos seus departamentos, sendo
o mesmo desativado em 1998 (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008).
Com influencia direta da criação da FEM, durante a sua existência 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;
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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).

2.1.2 Vantagens das Estruturas Metálicas

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:
São as seguintes as principais vantagens das estruturas de aço:
1 - Alta resistência do aço em comparação com outros materiais.
2 - O aço é um material homogêneo de produção controlada.
3 - As estruturas são produzidas em fábricas por processos industrializados
seriados, cujo efeito de escala favorece a menores prazos e menores
custos.
4 - Os elementos das estruturas metálicas podem ser desmontados e
substituídos com facilidade e permitem também reforço quando necessário.
5 - A possibilidade de reaproveitamento do material que não seja mais
necessário à construção.
6 - Menor prazo de execução se comparado com outros materiais (BELLEI;
PINHO; PINHO, 2008, p. 23).

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.
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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).

2.1.3 Normas Estruturais

A seguir as principais normas ABNT que devem ser observadas em projetos
com estruturas metálicas:
• NBR 5884 - Perfil estrutural soldado por arco elétrico;
• NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edifícios;
• NBR 6123 - Forças devidas aos ventos em edificações;
• NBR 6648 - Chapas grossas de aço carbono para uso estrutural;
• NBR 6650 - Chapas finas à quente de aço carbono para uso estrutural;
• NBR 7007 - Aços-carbono e microligados para uso estrutural geral;
• NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto
de edifícios;
• NBR 14323 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em
situação de incêndio;
• NBR 14432 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos
de edificações;
• NBR 15279 - Perfil estrutural de aço soldado por eletrofusão (BELLEI;
PINHO; PINHO, 2008, p. 38).

2.1.4 Propriedades dos Aços

A seguir algumas características e propriedades do aço.

2.1.4.1 Ductilidade

Segundo o portal Centro de Informação Metal Mecânica - CIMM (2016) a
ductilidade de um material pode ser definida como:
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Capacidade dos materiais de se deformarem sem se romperem. [...] Logo, a
ductilidade é uma medida da extensão da deformação que ocorre até a
fratura.

2.1.4.2 Fragilidade
Para Pfeil e Pfeil (2009, p. 16) fragilidade é “o oposto de ductilidade. Os aços
podem se tornar frágeis pela ação de agentes: baixas temperaturas ambientes,
efeitos térmicos locais causados, por exemplo, por solda elétrica etc”.
O portal CIMM (2016) cita que:
Materiais muito duros tendem a se quebrar com facilidade, não suportando
choques, enquanto que os materiais menos duros resistem melhor aos
choques. Assim os materiais que possuem baixa resistência aos choques
são chamados frágeis.

2.1.4.3 Resiliência e tenacidade

Resiliência é definida pelo portal CIMM (2016) como:
Capacidade de um material absorver energia mecânica em regime elástico
(ou resistir à energia mecânica absorvida) por unidade de volume e
readquirir a forma original quando retirada a carga que provocou a
deformação. Quanto mais resiliente for o metal, menos frágil este será [...].

E tenacidade é descrito pelo portal CIMM (2016) como:
Capacidade que o material possui de absorver energia total (elástica e
plástica) por unidade de volume até atingir a ruptura (fratura). O material
capaz de absorver uma quantidade elevada de energia nesse regime é dito
tenaz. É o oposto do material frágil, onde se tem a fratura com pequena
absorção de energia.

2.1.4.4 Dureza
Para Pfeil e Pfeil (2009, p. 17) dureza é definida como “[...] resistência ao
risco ou abrasão. Na pratica mede-se dureza pela resistência que a superfície do
material oferece à penetração de uma peça de maior dureza”.
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2.1.5.5 Fadiga

O portal CIMM (2016) apresenta fadiga como:
Tendência à ruptura do material em um carregamento inferior ao limite
nominal de resistência à tração, após este material ter permanecido sob a
ação de ciclos repetidos de tensões. É um processo progressivo e
localizado, que ocorre em um ponto ou em vários pontos, e que pode
culminar em fendas ou numa fratura completa após um número suficiente
de variações de carga (ciclos). A falha por fadiga é do tipo frágil, com
pouquíssima deformação plástica [...].

2.1.5.6 Corrosão
Corrosão foi definida segundo Pfeil e Pfeil (2009, p. 18) como, “[...] o processo
de reação do aço com alguns elementos presentes no ambiente em que se encontra
exposto [...]”.
Tal processo acaba fazendo com que o aço praticamente retornar ao seu
estado natural como minério de ferro. E a ação da corrosão sobre o aço, resulta na
redução da seção original da peça, podendo ocasionar o colapso da estrutura
(PFEIL; PFEIL, 2009).

2.1.4.6.1 Pintura e tratamento superficial

Como uma das principais formas de proteção superficial das estruturas
metálicas podemos citar a pintura, que vem sendo empregada durante décadas de
forma eficaz e, com o passar dos anos vem sofrendo melhorias notáveis (PANNONI,
2015).
Segundo Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 197) a pintura é:
“toda composição aplicada à superfície do aço com finalidade de protegê-la
contra a corrosão causada pelo meio em que será exposta, de modo a
garantir sua vida útil”

No sistema de pintura, para que sua durabilidade seja eficiente é de suma
importância o preparo prévio da superfície, que consiste em alcançar dois objetivos
apontados por Pannonni (2015, p. 47) como:
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• Limpeza superficial: Trata-se da remoção da superfície de materiais que
possam impedir o contato direto da tinta com o aço, como pós (diversos),
gorduras, óleos, combustíveis, graxas, ferrugem, carepa de laminação,
resíduos de tintas, etc. O nível requerido de limpeza superficial variará de
acordo com as restrições operacionais existentes, do tempo e dos métodos
disponíveis para a limpeza, do tipo de superfície presente e do sistema de
pintura escolhido, uma vez que diferentes tintas possuem diferentes graus
de aderência sobre as superfícies metálicas;
• Ancoragem mecânica: O aumento da rugosidade superficial proporciona
um aumento da superfície de contato entre o metal e a tinta, contribuindo,
desse modo, para o aumento da aderência. O perfil de rugosidade
especificado está ligado à espessura (total) da camada seca de tinta.

2.1.5 Produtos Laminados

Os produtos laminados podem ser classificados em barras, chapas e perfis
(PFEIL; PFEIL, 2009).

Figura 1 - Produtos Siderúrgicos Laminados

Fonte: (PFEIL; PFEIL, 2009)

Sendo os principais tipos de produtos siderúrgicos apontados na imagem
anterior segundo Pfeil e Pfeil (2009, p. 20): (a) barras, com diversas seções
transversais (quadrada, redonda, chata); (b) chapas; (c) perfis estruturais laminados;
(d) trilho; (e) tubo quadrado; (f) tubo redondo.
O Brasil produz aço seguindo determinações de normas estrangeiras,
especialmente a ASTM (American Society for Testing and Materials) e DIN
(Deutsche Industrie Normen) (METALICA, [Ca. 2010]).
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2.1.6 Tipos de Ligações
Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 102) apresentam ligação como, “[...] a união
entre dois membros ou peças em qualquer tipo de estrutura [...]” que, no quesito
segurança em estruturas metálicas, são pontos cruciais, além de influenciar
diretamente nos custos da obra, pois cada situação pode ser adotado diferentes
tipos de ligação que, possuem entre si grandes diferenças de preço.
Segundo Freire [Ca. 2014], “as ligações devem ser utilizadas de forma a
transmitir as cargas atuantes às peças e restringir as deformações na estrutura a
limites admissíveis”.
Para a segurança de uma ligação as normas recomendam uma resistência
mínima, não sendo considerado os esforços que atuam sobre ela. No caso de
edificações as ligações mais comuns são: Viga-Viga; Viga-Pilar; Pilar-Pilar; e PilarFundação (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008, p. 102).
As ligações podem ser feitas de duas formas, sendo elas soldadas ou com
conectores, que se dividem também em permanentes ou desmontáveis. Ligações
soldadas são permanentes, já os conectores se enquadram em ambas as
classificações, pois os rebites são permanentes enquanto os parafusos são
desmontáveis (FREIRE, [Ca. 2014]).

2.1.6.1 Ligações soldadas
A soldagem é definida por Bellei; Pinho e Pinho (2008, p. 102) como “[...] a
técnica de unir duas ou mais partes construtivas de um todo, assegurando entre elas
a continuidade do material e em consequência suas características mecânicas e
químicas, bem como os esforços a que ela está sujeita”.
Nas estruturas metálicas a soldagem ocorre por fusão, que consiste em
aquecer as peças até as mesmas se fundirem, podendo ser ligações diretas entre os
dois elementos ou, com a utilização de um material especifico para o preenchimento
do vazio entre mesmas. Os processos mais comuns de solda são por arco elétrico,
resistência e, solda a arco elétrico (FREIRE, [Ca. 2014]).
O processo de soldagem evoluiu com o passar dos anos, sendo que as
dificuldades e temores com sua utilização foram reduzindo gradativamente, por
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exemplo, os problemas com as fissuras e a fadiga do material. Hoje, como as
principais vantagens e desvantagens das ligações por solda podem ser definidas por
Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 103):
Vantagens:
• A grande vantagem está na economia do material, porque o uso de
soldagem permite o aproveitamento total do material (área líquida = área
bruta). As estruturas soldadas permitem eliminar uma grande percentagem
de chapas de ligação em relação às estruturas parafusadas.
Em algumas estruturas de pontes ou treliças é possível economizar de 15%
ou mais de peso do aço.
• As estruturas soldadas são mais rígidas, porque os membros normalmente
estão soldados diretamente um ao outro, ao contrário das ligações
parafusadas que são invariavelmente feitas através de chapas de ligação ou
cantoneiras. Por outro lado, a maior rigidez pode ser uma desvantagem
onde há necessidade de conexões simples com pouca resistência a
momento. Cabe ao calculista especificar com cuidado o tipo de junta mais
adequada.
• Facilidade de se realizar modificações nos desenhos das peças e de se
corrigir erros durante a montagem a um custo menor do que as
parafusadas.
• Uso de uma quantidade menor de peças e, como resultado, menor tempo
de detalhe, fabricação e montagem.
Desvantagens:
• Uma das desvantagens das estruturas soldadas de grandes extensões é a
redução que a mesma sofre no comprimento devido aos efeitos cumulativos
de retração.
• Energia elétrica insuficiente no local de montagem, o que exigiria a
colocação de geradores para acionar as máquinas de solda.
• Exige uma maior análise de fadiga do que as estruturas parafusadas,
podendo, em muitos casos, reduzir as tensões admissíveis a níveis muito
baixos.
• Maior tempo de montagem.

2.1.6.2 Ligações com conectores

Para Pfeil e Pfeil (2009, p. 63):
O conector é um meio de união que trabalha através de furos feitos nas
chapas. Em estruturas usuais, encontram-se os seguintes tipos de
conectores: rebites, parafusos comuns e parafusos de alta resistência. Em
estruturas fabricadas a partir de 1950, as ligações rebitadas foram
substituídas por ligações parafusadas ou soldadas.

2.1.6.2.1 Ligações parafusadas

Ambos os tipos de ligação, as soldadas e as parafusadas, são amplamente
utilizadas na montagem de estruturas, seja em fábricas ou na montagem em campo.
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Sendo que os parafusos vieram substituir, as ligações rebitadas que eram
amplamente usadas até 1969, no Brasil (BELLEI; PINHO; PINHO, p. 117, 2008).
Se limitando a ligações em campo devido ao elevado custo da furação das
peças, as ligações parafusadas são preparadas as furações em fábrica e finalizadas
em campo com a fixação dos parafusos. Este tipo de ligação faz uso de parafusos
com cabeça sextavada que podem ser classificados segundo Freire (Ca. 2014) em:
a) Parafusos comuns ou pretos: são utilizados em estruturas leves e peças
de menor importância estrutural, são conhecidos também como parafusos
de tolerância grossa.
b) Parafusos usinados ou de tolerância fina: apresentam custo elevado e
são empregados em estruturas sujeitas a cargas dinâmicas, como vigas de
rolamento e pontes ferroviárias.
c) Parafusos de alta resistência: são utilizados em ligações que transmitem
cargas estáticas e dinâmicas. Resistem aos esforços de cisalhamento
transmitidos por atrito.

Para Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 118) as vantagens e desvantagens de
maior relevância das ligações parafusadas são:
Vantagens:
• Rapidez na fabricação das peças.
• Rapidez nas ligações de campo.
• Economia com relação ao consumo de energia, podendo ser empregado
em locais onde há pouca energia disponível.
• Uso de poucas pessoas (2) não muito qualificadas, como é o caso dos
soldadores.
• Melhor resposta às tensões de fadiga.
Desvantagens:
• Necessidade de verificação de áreas líquidas e esmagamentos das peças,
o que muitas vezes exige reforço dessas partes.
• Necessidade de previsão antecipada, para evitar falta de parafusos na
obras.
• Necessidade, em alguns casos, de se realizar uma pré-montagem de
fábrica para o casamento perfeito dos furos.
• Maior dificuldade de se fazer modificações e correções na montagem.

2.1.6.2.1.1 Parafusos comuns

Empregados geralmente em estruturas leves, em membros secundários,
aonde as cargas são de pequena intensidade, ou até mesmo em caráter temporário
durante a fase de montagem da estrutura, para depois serem substituídos pelos
parafusos de alta resistência ou pela solda que que faram a fixação permanente.
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Compostos de aço-carbono e nomeados de ASTM A307, são os tipos de parafusos
de menor custo (BELLEI; PINHO; PINHO, p. 118, 2008).

Figura 2- Parafusos ASTM A307

Fonte: (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008)

2.1.6.2.2 Parafusos de alta resistência

Os parafusos de alta resistência são utilizados em ligações de peças sujeitas
a receber grandes cargas, onde Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 119) citam que a
AISC e a NBR 8800 (ABNT, 2008) estabelecem algumas premissas básicas para o
uso de parafusos de alta resistência, sendo que tais situações podem ser
classificadas como:
a) Todas as emendas de pilares se a estrutura tiver uma altura igual ou
maior que 40 m;
b) Ligações de vigas e treliças das quais depende o sistema de
contraventamento, ligações de vigas e treliças com pilares, e emendas de
pilares nas estruturas com mais de 40 m de altura;
c) Ligações e emendas de treliças de cobertura, ligações de treliças com
pilares, emendas de pilares, ligações de contraventamento de pilares,
ligações de mãos francesas ou mísulas usadas para reforço de pórticos, e
ligações de peças suportes de pontes rolantes, nas estruturas com pontes
rolantes de capacidade superior a 50kN;
d) Ligações de peças sujeitas a ações que produzem impactos ou tensões
reversas;
e) Qualquer outra ligação que for especificada nos desenhos das estruturas.

Ainda segundo Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 119), o ASTM A325 e o ASTM
A490 são os tipos básicos de parafusos de maior utilização, sendo o A325
constituído de aços de médio ou baixo carbono com limite de escoamento de 57 a
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65 kN/cm² dependendo do seu diâmetro, enquanto o A490 é fabricado om aços de
baixa liga e seu limite de escoamento fica entre 80 e 90 kN/cm² conforme seu
diâmetro.

2.1.6.2.3 Rebites

Segundo Pfeil e Pfeil (2009, p. 63) os rebites são:
[...] conectores instalados a quente, o produto final apresenta duas cabeças.
[...]. Pelo resfriamento, o rebite aperta as chapas entre si; o esforço de
aperto é, entretanto, muito variável, não se podendo garantir um valor
mínimo a considerar nos cálculos. Consequentemente, os rebites eram
calculados pelos esforços transmitidos por apoio do fuste nas chapas e por
corte na seção transversal do fuste [...].

2.1.6.3 Ligações mistas

Este tipo de ligação são aquelas que combinam a solda com os parafusos,
podendo gerar certa economia no valor da obra por possibilitar a escolha do melhor
tipo de ligação para cada situação, acrescentando também uma maior segurança da
estrutura (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008).
Para Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 131) as vantagens e desvantagens das
ligações mistas são:
Vantagens
• Rapidez na montagem de campo, permitindo que se faça a montagem da
parte parafusada e cm seguida possa se iniciar a solda com maior
segurança.
• Menor custo de solda na operação de campo cm relação às ligações
totalmente soldadas, pois essas só serão usadas nas mesas.
Desvantagens
• Maior preparação das peças na fabricação, pois parte deve ser preparada
para solda de campo e parte deve sair com furo.
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2.1.7 Sistemas Estruturais

Para Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 74) os principais componentes das
estruturas dos edifícios são:
[...] formados principalmente por componentes estruturais horizontais (vigas)
e verticais (pilares) e as cargas horizontais devidas à ação dos ventos têm
sempre uma grande influência no seu dimensionamento.

Figura 3 – Componentes Estruturais Típicos de um Edifício

Fonte: (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008)

2.1.8 Montagem

Segundo Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 231) para a montagem de estruturas
metálicas a equipe básica de profissionais necessários consiste em:
a) Engenheiro - Responsável pela gerencia do canteiro de obras; resolução
dos problemas técnicos que envolvem a montagem; contatos com o cliente,
fornecedores e administração central da empresa.
b) Administrativo - Responsável por compras, contratação de pessoal,
despesas de canteiro, recolhimento de impostos locais etc.;
c)Ferramenteiro/Almoxarife – Guarda de ferramentas, equipamentos e
materiais consumíveis;
d) Topógrafo-Verifica o alinhamento, nivelamento, prumo e dimensões das
bases e peças da estrutura;
e) Encarregado/Mestre - Responsável pela liderança do pessoal de mão-deobra direta; determina juntamente com o engenheiro o cumprimento da
sequência de peças a serem montadas;
f) Montador - Executa a montagem das peças da estrutura, coloca e aperta
parafusos, posiciona peças a serem soldadas na pré-montagem, executa
verificação dimensional e de alinhamentos juntamente com a topografia etc.;
g) Soldador - Executa a soldagem das juntas a serem soldadas no canteiro
conforme procedimentos e dimensionamento de projeto, cuida do
abastecimento de eletrodos nas estufas;
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h) Maçariqueiro - Executa cortes com maçarico onde necessário;
i) Pintor - Executa dosagem de tintas e catalisadores, diluição com
solventes, limpe/a do equipamento de pintura, retoques e pintura das
estruturas;
j) Ajudante - Executa serviços auxiliares como descarga de peças, retoques
de pintura, montagem de andaimes, localização e içamento de peças,
lingada com cabos de aço ou cintas para içamento das peças, separação de
parafusos etc.

Para Bellei, Pinho e Pinho (2008, p. 267) a montagem de estruturas metálicas
necessitam das seguintes ferramentas de montagem:
a) Chaves de boca, de estria ou combinadas - utilizadas para pré-aperto de
parafusos.
b) Espinas - utilizadas para fazer coincidir por impacto os furos de duas
peças a serem parafusadas.
c) Nível de precisão - utilizado para auxiliar o nivelamento de bases e vigas
[...].
d) Prumo - utilizado para auxiliar no aprumamento de colunas.
e) Nível e teodolito - utilizados pela topografia para determinar o
nivelamento, prumo, alinhamento e dimensões [...]
f) Esmerilhadeiras - utilizadas para promover o acabamento de rebarbas c
arestas em peças [...].
g) Furadeiras manuais - utilizadas para furação de chapas finas (telhas,
rufos, decks) [...].
h) Furadeiras de base magnética - utilizadas para furação de peças c
correções de furação.
i) Marteletes - utilizados para furação de concreto para introdução de
chumbadores de expansão [...].
j) Máquinas de Iorque - utilizadas para promover o aperto e o Iorque
adequado aos parafusos estruturais [...].
k) Talha de alavanca - utilizada para aproximar duas peças [...].
l) Talha de cabo de aço (“tirfor”) – utilizada para içamentos, aproximação de
peças estaiamentos e contraventamentos.

Bem como os equipamentos de montagem de edifícios em estrutura metálica
Bellei, Pinho e Pinho (2008) dividem em três grupos principais:
•

Equipamentos de içamento vertical;

•

Equipamentos de transporte horizontal;

•

Equipamentos auxiliares.

Os equipamentos de içamento vertical são responsáveis pelo transporte
vertical das peças, elevando as mesmas do solo até a sua posição de montagem,
podendo ser classificados em guindastes e gruas de torre. Já os equipamentos de
transporte horizontal são realizados por caminhões ou reboques, transportando as
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peças o mais próximo possível da posição que vão ser fixadas na estrutura,
trazendo como vantagem a minimização do remanejamento de peças no canteiro.
Como equipamentos auxiliares podem ser citados os retificadores de solda, grupos
geradores, compressores, guinchos e conjuntos de corte (maçaricos), que são
utilizados na execução das ligações entre as peças além de outros serviços de
campo (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008).

2.1.9 Edifício Garagem

Segundo Bevilaqua (2016):
No início do século XX já era possível observar a necessidade da
construção de edifícios-garagem, dada a falta de espaço nas cidades para
abrigar os veículos dos habitantes. Em 1925 surge o primeiro edifíciogaragem, na cidade de Berlim, Alemanha, onde os veículos eram
transportados para os pisos superiores por meio de elevadores. Entretanto,
somente depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1950, iniciou-se a
construção sistemática de edifícios-garagem na Europa.
No Brasil, o primeiro edifício-garagem foi construído em 1954, na cidade de
São Paulo. O Edifício Garagem América possui 15 andares e capacidade
para 500 automóveis e está em operação até hoje. Atualmente, as
empresas de estacionamento exploram os últimos espaços nas áreas
centrais das cidades. Essas áreas são, em sua maioria, subaproveitadas
com estacionamentos térreos. A utilização de edifícios-garagem permite o
aumento do número de vagas e do faturamento, que pode chegar a três
vezes ou mais.

2.1.9.1 Tipos de edifícios garagem

Para Bevilaqua (2016):
Os edifícios-garagem podem ser divididos em três grandes grupos: edifícios
com rampas de acesso aos veículos, edifícios com elevadores que
movimentam os veículos entre os pavimentos e edifícios-garagem
automatizados, nos quais não há a necessidade de corredores de acesso e
a movimentação dos veículos é feita por dispositivos hidráulicos.

Com isto pode se destacar que o funcionamento do estacionamento vertical
comum com rampas utiliza uma área maior do que os automatizados, pois necessita
de espaços para a circulação dos veículos no seu interior para os usuários
conduzirem seus veículos até uma vaga livre.
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2.1.10 Estacionamento Vertical Automatizado

Os estacionamentos verticais são edifícios-garagem aonde a condução
interna do veiculo até a vaga de armazenamento é totalmente automatizada,
dispensando a necessidade dos usuários terem acesso ao interior da edificação,
pois os veículos são levados até as vagas por um equipamento robotizado
semelhante a um elevador. Constituído de estrutura metálica tais edificações não
necessitam de lajes para piso assim como elementos para fechamentos, e são
chamadas de MAPS que traduzindo para o português significa sistema de
estacionamento modular automatizado (REZENDE; GOUVEIA, 2006 apud PORTAL
METALICA, [Ca. 2010]).
O funcionamento desta edificação consiste em um manobrista-robô que pega
o veiculo no trilho, eleva verticalmente, move lateralmente e estaciona o carro onde
existir vaga, tendo como serviço para os funcionários apenas a operação do
equipamento. Sendo composto por células que comportam dois ou quatro veículos,
os módulos de estacionamento possuem dimensões que atendem a maioria dos
modelos de automóveis (REZENDE; GOUVEIA, 2006 apud PORTAL METALICA,
[Ca. 2010]).
Como destaque deste tipo de módulo de estacionamento automatizado
podem ser citados o sistema módulo lateral, sistema duplo 4, sistema modulo
circular 4 e o sistema modulo circular 12 (REZENDE; GOUVEIA, 2006, apud
PORTAL METALICA, [Ca. 2010]).
Sistema Módulo Lateral:
O modelo comporta dois veículos por pavimento. É uma boa opção para
aplicar em recuos de edifícios [...]. A utilização nesses casos, porém, pode
esbarrar na legislação de Uso e Ocupação do Solo Urbano de algumas
localidades, já que tais leis exigem que as edificações tenham um
determinado afastamento. Em um espaço de apenas 2,50 m x 15,00 m, já
seria possível a implantação desse sistema. A tecnologia dos elevadores é
semelhante às adotadas nos elevadores convencionas, sendo que, em sua
plataforma, deverá existir um dispositivo de transporte horizontal (Dolly),
que permita retirar o veículo do compartimento de transferência, colocá-lo
sobre a plataforma do elevador e, finalmente, transferi-lo para uma vaga
2
livre. Essa tipologia de MAPS apresenta um rendimento de 12,89 m /vaga
(REZENDE; GOUVEIA, 2006 apud PORTAL METALICA, [Ca. 2010]).
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Figura 4 – Sistema Modulo Lateral

Fonte: (REZENDE; GOUVEIA, 2006)

Sistema Módulo Duplo 4:
Cada módulo poderia comportar dois veículos de cada lado da estrutura,
sendo, então, um total de quatro veículos por conjunto de módulo. O espaço
entre os módulos é destinado para o movimento do equipamento
transportador, que teriam movimentos horizontais e verticais. O elevador
deverá ter uma coluna vertical, que se movimenta sobre trilhos dispostos no
piso do primeiro pavimento. Guias secundárias dispostas horizontalmente
em alguns dos pavimentos acima poderão dar maior estabilidade à estrutura
da torre do elevador. Para o movimento vertical do elevador, este utilizará
as mesmas tecnologias dos elevadores convencionais (como descrito no
Sistema Módulo Lateral). Para a implantação de cada módulo é necessário
um espaço de 4,50 m x 15,00 m, incluindo uma área livre no centro da
estrutura de 4,50 m x 5,00 m destinada ao elevador. Essa tipologia de
MAPS apresenta um rendimento de 11,25 m2/vaga.
O ponto negativo desta tipologia é o tempo de guardar e retirar os veículos.
Como no sistema só há um único dispositivo de transporte, o processo
perde agilidade. Para reduzir o tempo de operação a solução é investir em
equipamentos mais velozes ou então aumentar o número de dispositivos, o
que o que representa a perda de duas vagas por cada equipamento
transportador (REZENDE; GOUVEIA, 2006 apud PORTAL METALICA, [Ca.
2010]).

Figura 5– Sistema Modulo Duplo 4

Fonte: (REZENDE; GOUVEIA, 2006)
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Sistema Módulo Circular 4:
Para essa tipologia de sistema pode-se adotar como solução as mesmas
configurações apresentadas no Sistema Módulo Duplo 4. A diferença,
porém, é a disposição: no Sistema Módulo Circular 4 ela é em forma radial,
totalizando quatro módulos por pavimento. Nesse tipo de sistema, o
elevador não tem a capacidade de movimento horizontal, apenas
movimento vertical e capacidade de rotação da plataforma dos veículos.
Esse giro permite que o dispositivo de transferência dos veículos fique em
posição adequada em relação à vaga. Essa tipologia de MAPS apresenta
2
um rendimento de 11,53 m /vaga (REZENDE; GOUVEIA, 2006 apud
PORTAL METALICA, [Ca. 2010]).

Figura 6 – Sistema Modulo Circular 4

Fonte: (REZENDE; GOUVEIA, 2006)

Sistema Módulo Circular 12:

Essa tipologia apresenta solução semelhante ao Sistema Módulo Circular 4,
porem:
[...] a forma radial abriga até doze veículos por pavimento[...]. Para a
implantação dessa solução, são necessários espaços muito maiores, mas,
em compensação, o número de vagas também é maior.
A ampliação desse sistema pode ser feita aumentando-se o número de
módulos por pavimento e, consequentemente, atingindo uma maior
otimização dos espaços.
Essa tipologia de MAPS apresenta um rendimento de 17,20 m 2/vaga
(REZENDE; GOUVEIA, 2006, p. 281).
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Figura 7– Sistema Modulo Circular 12

Fonte: (REZENDE; GOUVEIA, 2006)

Como vantagens deste tipo de estacionamento podem ser citados aspectos
desde a sua construção até o dia-a-dia como, por exemplo, a estrutura é construída
a partir de estruturas metálicas, o que possibilita maior agilidade na construção. Se
comparados a estacionamentos subterrâneos convencionais, os estacionamentos
verticais são até 30% mais baratos, pois dispensam escavações e obras de
contenção, diminuindo assim a geração de entulho. Além disso, com os
estacionamentos verticais minimizam o espaço ocupado pelos veículos, toda a área
da construção pode ser otimizada, proporcionando um melhor aproveitamento do
terreno, bem como dispensar a necessidade de rampas, escadas, elevadores,
sistemas de ventilação, manobristas além de proporcionar um maior numero de
vagas do que estacionamentos convencionais de mesmas dimensões (PORTAL
METALICA, [Ca. 2010]).

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL

O dimensionamento da estrutura metálica será realizada de forma manual,
respeitando determinações da NBR 8800 (ABNT, 2008) – Projeto de Estruturas de
Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios, bem como a NBR 6123
(ABNT, 1988) – Forças devido aos Ventos.
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2.2.1 NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e
Concreto de Edifícios (ABNT, 2008).

A presente Norma, com base no método dos estados-limites, estabelece os
requisitos básicos que devem ser seguidos no projeto de estruturas metálicas (NBR
8800, ABNT,2008).

2.2.1.1 Elementos sujeitos a flexão simples

As peças que estão sujeitas a tal ação são aquelas em que as cargas que
atuam sobre ela têm a tendência de curvar o eixo longitudinal da mesma.
Geralmente ocorrendo em vigas, criando combinação de esforços de tração e de
compressão, comprimindo a mesa superior, e tracionando a inferior, ou vice-versa.
(NETO, 2008).

2.2.1.1.1 Flambagem lateral das peças

Podemos classificar as peças estruturais quanto a sua resistência a
flambagem lateral como compactas, não compactas e esbeltas, que são definidas
conforme a tabela abaixo (NETO, 2008).

Tabela 1– Flambagem lateral
Descrição do
Elemento

Relação

Tipo de Seção
Compacta

Não Compacta

Mesas de perfis I e
U laminados a

√

√

√

√

flexão
Almas de perfis I e
U na Flexão

Fonte: (NETO, 2008)

As seções que não atenderem a esses limites são denominadas esbeltas.
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2.2.1.1.2 Apoio lateral das vigas

Uma viga pode ser considerada totalmente contida ou sem apoio lateral
completo, conforme equações a seguir (NETO, 2008).

(01)

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

(02)

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

Onde Af é a área da mesa comprimida:

(03)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Não atendendo essas condições, a peça será admitida sem apoio lateral
completo.

2.2.1.1.3 Tensão admissível à flexão (Fbx)

Conforme o tipo de seção a se dimensionar, compacta, não-compacta ou
esbelta, 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

(04)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).
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b) Elementos com seção não-compacta e apoio lateral completo

[

( )

√ ]

(05)

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

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

Para:

√

(06)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Temos Fb’x:

(07)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Para:

√

(08)

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

Temos Fb’x:
(

)
(09)

[

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

(10)

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

Temos Fb’x:

(

(11)

)

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

Para qualquer valor:

(

(12)

)

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

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:

√

(13)

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

(

)

(

)

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

(14)

46

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:

√

{

(15)

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

√

{

(16)

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

2.2.1.1.4 Flambagem local (Q)

Para o calculo da flambagem local existem limitações que devem ser
obedecidas, sendo os valores de tensão admissível (Fb) devem sofrer coeficientes
de minoração, representados por Qa e Qs. As limitações que devem ser observadas
para os casos de flambagem local para elementos enrijecidos e elementos não
enrijecidos (NETO, 2008).

2.2.1.1.4.1 Para elementos enrijecidos

São os elementos que têm as duas bordas apoiadas em toda a sua extensão
(NETO, 2008).
Alma de perfis I, H ou U, teremos Qa:
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Figura 8– Flambagem local enrijecidos

Fonte: (NETO, 2008)

√

{

⟩

(17)

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

Ou

(18)

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

Temos:

[

√

]
(

)

(19)

√

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

Assim:

(20)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Sendo que:
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*

+

(21)

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

Também temos:

(22)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Para:

(23)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

2.2.1.1.4.2 Para elementos não enrijecidos

São os elementos que têm uma das bordas livres (NETO, 2008).
Mesas de perfis I, H ou U e abas de perfis L

Figura 9 - Flambagem local não enrijecidos

Fonte: (NETO, 2008)

{
√

(24)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).
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Segundo Neto (2008) primeiramente calcula-se o índice Kc.

(25)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Ou

(

)

(26)

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

Com isto é possível calcular os fatore de minoração Qs, devido à flambagem
local (NETO, 2008).

Que pode ser:

(27)

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

Ou:

[
√

√ ]

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

Ou:

(28)
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*

√

( ) +

(29)

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

Assim, o coeficiente Q:

(30)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Será sempre de minoração, portanto:

(31)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

2.2.1.1.5 Peças esbeltas (Qe)

Neto (2008) cita que nas peças estruturais sujeitas aos efeitos de flexão,
quando os valores dos limites impostos de seção não-compacta não forem
atendidos, ou seja, quando:

(32)

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

É necessário verificar outro coeficiente de minoração das tensões admissíveis
à compressão, sendo este o Qe (NETO, 2008).

(33)

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

√

[

(

)

(

)]

(34)

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

2.2.1.1.6 Tensão de calculo (fbx)

(35)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

2.2.1.2 Elementos sujeitos cisalhamento

Segundo Neto (2008):
Peças sujeitas ao 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 tensões de cisalhamento admissíveis, desenvolvidas pelas
mesmas.

2.2.1.2.1 Resistência ao cisalhamento

(36)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

2.2.1.2.2 Tensão admissível ao cisalhamento

(37)

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

(

)

(38)

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

Onde:

(

)

(39)

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

√
(

)

(40)

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

Para:

( )

(41)

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

Ou:

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

(42)
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2.2.1.2.3 Enrijecedores

Os enrijecedores, também denominados de nervuras, têm a finalidade de
impedir a flambagem da alma das vigas. Os enrijecedores verticais são empregados
em situação de grandes esforços de cisalhamento, enquanto que os enrijecedores
horizontais são empregados em vigas de grande altura (NETO, 2008).
Figura 10 – Enrijecedores

Fonte: (NETO, 2008)

Recomendações básicas para inserção de enrijecedores de apoio deverão
seguir as especificações mínimas:

⟨

⟩
√

√

{

(43)

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

Neto (2008) cita que os enrijecedores intermediários devem ser aplicados nas
mesmas vigas de rolamento, sob altas solicitações estruturais, a fim de combater
possíveis excentricidades dos trilhos, que geram empenos da alma e da mesa
dessas vigas. De qualquer maneira, é sempre necessária a sua adoção quando:

(44)

Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).
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Figura 11– Enrijecedores intermediários

Fonte: (NETO, 2008)

Recomendações básicas para a determinação do espaçamento a entre
enrijecedores:

{

√

(45)

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

Ou:

√

{

(46)

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

Também temos:
(47)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Ou:

(

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

(48)
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Também:

(49)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Segundo Neto (2008):
Quanto ao dimensionamento dos enrijecedores, esse deve ser efetuado
como se tratasse de uma peça sujeita a um esforço de compressão, cuja
carga atuante deve ser o esforço cortante nesse local, [...] com o coeficiente
de flambagem K = 1,00 e os comprimentos de flambagem KLx = KLy= h.

2.2.1.3 Elementos tracionados

Segundo Neto (2008):
Os elementos tracionados são aqueles onde atua força normal
perpendicular ao plano da 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).

2.2.1.3.1 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

(50)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).



Para a ruptura na seção liquida efetiva

(51)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).
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2.2.1.3.2 Área bruta (Ag)

A área bruta será denominada por Ag, que é o produto da espessura da peça
pela sua largura (NETO, 2008).
Portanto:

(52)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Figura 12– Área bruta

Fonte: (NETO, 2008)

2.2.1.3.3 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 liquida será,
portanto, obtida através da subtração da área bruta (Ag) as áreas dos furos contidos
nessa seção (NETO, 2008).

(53)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).
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Figura 13– Área líquida

Fonte: (NETO, 2008)

Porem, para determinar a área liquida deve ser levado em conta algumas
considerações:
Ao diâmetro nominal do parafuso ( p - diâmetro do parafuso) devemos
somar 2 mm a mais e, no caso de 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).

Figura 14 – Área líquida de barras com furos

Fonte: (NETO, 2008)

*

∑

∑

+

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

(54)
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2.2.1.3.4 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 liquida
efetiva (Ane), sendo que na região da ligação, as tensões se concentram no
elemento ligado e não mais se distribuem uniformemente em toda a seção (NETO,
2008).
No caso:

(55)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

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.

Figura 15 – Coeficiente de tração parafusada

Fonte: (NETO, 2008)
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(56)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

(57)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

(58)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Conforme cita Neto (2008), para chapas ligadas nas extremidades por soldas
longitudinais, o valor de Ct será obtido de acordo com a relação entre comprimento
de solda e largura da chapa respectivamente.
Figura 16 – Coeficiente de tração soldada

Fonte: (NETO, 2008)

(59)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

(60)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

(61)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).
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2.2.1.3.5 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:

(62)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Peças de vigamentos secundários e contraventamentos:

(63)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

2.2.1.4 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.
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.

2.2.1.3.1 Coeficientes de flambagem (k)

Segundo Neto (2008) a determinação do coeficiente de flambagem k pode ser
feito através do conhecimento das fixações da peça estrutural que se analisa ou se
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dimensiona. As condições de fixação de extremidade de peças estruturais são
determinadas por:
Figura 17 – Coeficiente de flambagem

Fonte: (NETO, 2008)

Figura 18 – Valores do coeficiente de flambagem

Fonte: (NETO, 2008)

2.2.1.4.2 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
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determinado multiplicando-se o valor k pelo comprimento da peça estrutural (L).
Portanto:

(64)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

2.2.1.4.3 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:

(65)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Temos:

(66)
√

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

Assim:

[

(

)

(67)
]

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

Onde:
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(

)

(

)

(68)

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

Sendo que para:

(69)

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

Temos:

(70)
(

)

(

)

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

2.2.1.4.4 Índices 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:

(71)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

64

2.2.1.4.5 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:

√

{

(72)

⟩

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

Ou:

(73)
[

√

]
(

)

√

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

Sendo que:
[

]

(74)

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

Figura 19 – Alma de perfis I, H ou U

Fonte: (NETO, 2008)
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Para elementos não enrijecidos temos:

(75)

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

Ou:

(76)
[

√

]
(

)

√

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

Figura 20 – Mesa de perfis I, H ou U e abas de perfis 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 indice Kc (NETO, 2008).

Quando:

(77)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Ou:
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(78)
(

)

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

Depois de calcular os valores de Kc, é possível determinar os fatores de
minoração Qs, devido à flambagem local (NETO, 2008).
Quando:
(79)
√
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

Ou:

(80)
[
√

√ ]

√

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

Também:

(81)
√

*

( ) +

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

(82)
√

*

( ) +

Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).
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O coeficiente Q = Qa x Qs será sempre de minoração, portanto será sempre:

(83)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

2.2.1.4.6 Tensão de cálculo (fa)

(84)
Fonte: Neto (2008), adaptado da NBR 8800 (ABNT, 2008).

2.2.2 NBR 6123 - Força Devido aos Ventos (ABNT, 2013)
A presente norma estabelece condições exigíveis na consideração das forças
devidas à ação estática e dinâmica do vento, para efeitos de cálculo de edificações.

2.2.2.1 Determinação das forças estáticas devidas ao vento

Conforme a NBR 6123 (ABNT, 1988, p. 4):
As forças estáticas devidas ao vento são determinadas do seguinte modo:
a) a velocidade básica do vento (Vo), adequada ao local onde a estrutura
será construída;
b) a velocidade básica do vento é multiplicada pelos fatores S1 , S2 e S3
para ser obtida a velocidade característica do vento, Vk, sendo Vk = Vo x S1
x S2 x S3
c) a velocidade característica do vento permite determinar a pressão
dinâmica pela expressão: q = 0,613 x Vk², sendo (unidades SI): q em N/m² e
Vk em m/s

Portanto para determinar a pressão dinâmica d vento temos a seguinte
equação:

(85)
Fonte: NBR 6123 (ABNT, 1988).
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2.2.2.2 A velocidade básica do vento (Vo)
A velocidade básica do vento consiste na velocidade de uma rajada de 3 s,
excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 m acima do terreno, em campo
aberto e plano, sendo uma regra geral, é admitido que o vento básico pode soprar
de qualquer direção horizontal (NBR 6123, ABNT, 1988).
Sendo determinada pela imagem a seguir:
Figura 21 – Velocidade Básica do Vento

Fonte: (ABNT, 2014).

Em seguida é multiplicada pelos fatores S1, S2 e S3, para ser obtida a
velocidade característica do vento (VK), para a parte da edificação em consideração.
(NBR 6123, ABNT, 1988).

(86)
Fonte: NBR 6123 (ABNT, 1988).
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2.2.2.2.1 Fator topográfico S1
Este item considera as variações do relevo do terreno, sendo que o terreno
adotado para a localização do edifício pode ser classificado como terreno plano ou
fracamente acidentado, portanto utiliza-se S1 = 1,0.
Tabela 2 - Fator Topográfico
CASO

TOPOGRAFIA

a)

Terreno plano ou fracamente acidentado

1,0

b)

Vales profundos, protegidos de ventos de qualquer direção

0,9

c)

Taludes e morros, taludes e morros alongados (locais de

1,1

aceleração do vento)
Fonte: (NETO, 2007)

2.2.2.2.2 Fator S2
Este fator considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, bem como
a variação da velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões
da edificação ou parte da edificação em consideração (NBR 6123, ABNT, 1988).
Sendo encontrado seguindo seguintes tabelas 3 e 4:

Tabela 3 - Fator Rugosidade

(continua)

CATEGORIA I: Superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km. De extensão,
medida na direção e sentido do vento incidente (mar calmo, lagos e rios, pântanos sem
vegetação).
CATEGORIA II: Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos
obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas ( zonas costeiras planas,
pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias e charnecas, fazendas sem
sebes ou muros). A cota média dos obstáculos
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Tabela 3 - Fator Rugosidade

(conclusão)

CATEGORIA III: Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes ou
muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas (granjas e casas de
campo – com exceção das partes com matos -, fazendas com sebes e/ou muros, subúrbios a
considerável distância do centro com casas baixas e esparsas). A cota média dos obstáculos
é considerada igual a 3,00 m.
CATEGORIA IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em
zona florestal, industrial ou urbanizada (zonas de parques e bosques com muitas árvores,
cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades,
áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas). A cota média dos obstáculos é
considerada igual a 10,00 m.
CATEGORIA V: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco
espaçados ( florestas com árvores altas de copas isoladas, centros de grandes cidades,
complexos industriais bem desenvolvidos). A cota média dos obstáculos é considerada
igual ou superior a 25,00 m.
Fonte: (NETO, 2007)

Para o edifício em questão a categoria que se enquadra é a IV.

Tabela 4 - Fator Rugosidade do Terreno
CLASSE A: Toda a edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não
exceda 20 m.
CLASSE B: Toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão
horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 m. e 50m.
CLASSE C: Toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão
horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50m.
Fonte: (NETO, 2007)

No fator de rugosidade do terreno temos classe B para ambos os lados da
edificação, pois se enquadram entre 20 m e 50 m.
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Figura 22 – Valores do Fator Rugosidade do Terreno

Fonte: (Neto, 2007)

2.2.2.2.2.1 Rugosidade do terreno

Pode ser classificado em 5 categorias, onde a localização do terreno adotado
pertence a categoria IV, sendo que tais se enquadram terrenos cobertos por
obstáculos numerosos e pouco espaços, em zona florestal, industrial ou urbanizada.
Com isto a cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10m. (NBR
6123, ABNT, 1988).

2.2.2.2.2.2 Dimensões da edificação
A velocidade do vento varia continuamente, e seu valor médio pode ser
calculado sobre qualquer intervalo de tempo. Foi verificado que o intervalo
mais curto das medidas usuais (3s) corresponde a rajadas cujas dimensões
envolvem convenientemente obstáculos de até 20 m na direção do vento
médio (NBR 6123, ABNT, 1988, p. 9).

É dividido em três classes de edificações, sendo que o edifício garagem se
enquadra na classe B e na classe C, pois em uma direção possui 30,50 m e em
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outra direção possui 54 m. Assim deve se calcular a força do vento nas duas
direções, sendo determinado por norma para categoria IV classe B o fator de
rugosidade fica determinado como 0,88 (lado A), e na classe C 0,81 (lado B) (NBR
6123, ABNT, 1988).

2.2.2.2.2.3 Altura sobre o terreno

O fator S2 é obtido pela expressão:

(

(87)

)
Fonte: NBR 6123 (ABNT, 1988).

Sendo que o fator de rajada (F r) é sempre o correspondente à categoria II. A
expressão acima é aplicável até a altura zg, que define o contorno superior da
camada atmosférica (NBR 6123, ABNT 1988).
Os valores de S2, para a edificação consistem em: b=0,85, p=0,125, zg=450
m.

2.2.2.2.3 Fator estatístico S3
O fator estatístico S3 é baseado em conceitos estatísticos, e considera o grau
de segurança requerido e a vida útil da edificação, sendo o edifício garagem
classificado no grupo 2, que são edificações e instalações industriais com baixo fator
ocupação, portanto S3 = 0,95 (NBR 6123, ABNT, 1988).

Tabela 5 - Fator Estatístico
GRUPO

DESCRIÇÃO

1

Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a

(continua)

segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma
tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e
de forças de segurança, centrais de comunicação, etc.)

1,10
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Tabela 5 - Fator Estatístico
2

(conclusão)

Edificações para hotéis e residências. Edificações para

1,00

comércio e indústria com alto fator de ocupação.
3

Edificações e instalações industriais com baixo fator de

0,95

ocupação (depósitos, silos, construções rurais, etc.)
4

Vedações ( telhas, vidros, painéis de vedação, etc.)

0,88

5

Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3

0,83

durante a construção.
Fonte: (NETO, 2007)

2.2.3 Escolha do terreno

Como critérios principais para a escolha do terreno para a suposta localização
do edifício garagem que será projetado, foi levado em conta as dimensões do
mesmo que deve comportar a construção de um edifício, preferencialmente não
possuir construção ou já ser utilizado para o armazenamento de veículos e, ser
situado na avenida Barrão do Rio Branco ou próximo, em uma zona que segundo o
plano diretor e lei de zoneamento da cidade de Caçador-SC seja permitido a
construção de um edifício garagem.

2.2.4 Projeto arquitetônico

Para a execução do projeto arquitetônico será utilizado o software AutoCad,
respeitando as dimensões que devem ser adotadas segundo a lei de zoneamento da
cidade de Caçador, sendo que a mesma divide a cidade em zonas e discrimina
construções permitidas ou não no local bem como características a serem seguidas
como, numero de pavimentos e recuos, bem como a ocupação do solo.
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Escolha do Terreno

Com base nos critérios adotados foi selecionado o terreno localizado na
Avenida Barrão do Rio Branco, numero 245, onde funciona o estacionamento
Estacenter Parking, ao lado do banco Itaú, sendo que o mesmo já é utilizado para
estacionamento de veículos e não possui nenhuma construção, com dimensões
aproximadas de 20 m de fachada frontal por 30 m de fachada lateral.
Figura 23 – Frente do terreno adotado

Fonte: (GOOGLE MAPS, 2011)
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Figura 24 – Fundos/Lateral do terreno adotado

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

O terreno adotado fica localizado na zona central um, que segundo o plano
diretor da cidade de Caçador-SC, para tal localização é permissível a utilização do
mesmo para implantação de estacionamentos verticais, conforme imagens a seguir.
Figura 25 – Mapa de zoneamento da cidade de Caçador

Fonte: (MAPA DE ZONEMAENTO DA CIDADE DE CAÇADOR, 2014)
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O terreno em questão está localizado no centro da cidade, na esquina da
Avenida Barão do Rio Branco com a rua General Osório conforme indicado na
imagem anterior, sendo este classificado como zona central 1.
Segundo Art. 8º da lei complementar nº 168 (LEI DE ZONEAMENTO, 2010, p.
1):
A Zona Central - ZC compreende os terrenos situados na área central do
perímetro urbano, caracterizado pela concentração de atividades e funções
urbanas notadamente as de comércio e serviços de pequeno, médio e
grande porte e usos residenciais. I - Zona Central Um - ZC 1: compreende
os terrenos situados no centro tradicional da cidade, caracterizado pela
grande concentração de atividades e funções urbanas notadamente as de
comércio e serviços de pequeno, médio e grande porte e usos residenciais;

A mesma lei também classifica as ocupações do solo em 4 grupos geradores
de incomodo, onde na zona central 1 é permissível a ocupação do solo até o grupo
gerador 3.
Conforme Art. 18. III da lei complementar nº 168 (LEI DE ZONEAMENTO,
2010, p. 6):

[...] grupo 3: Geradores de Incômodo - são os usos que, por seu nível de
incomodidade, porte, periculosidade, potencial poluidor, potencial gerador
de tráfego e incremento da demanda por infraestrutura, podem integrar-se à
vida urbana comum, adequando-se às exigências do Código de Posturas,
mas que precisam de análise especial para verificar a possibilidade de
convivência com o uso residencial;
Já o Art. 24. da lei complementar nº 168 (LEI DE ZONEAMENTO, 2010, p. 8),
cita que integram o grupo 3 de geradores de incomodo as seguintes atividades e
empreendimentos:
XIII - serviços de transporte e armazenamento: a) centrais de cargas e
empresas transportadoras de mudanças e/ou encomendas com até
10.000,00m2 (dez mil metros quadrados) de área instalada;
b) estações e terminais de ônibus urbano;
c) empresas transportadoras de valores;
d) estacionamentos rotativos e edifícios garagens;
e) oficinas de assistência técnica, reparação e manutenção de veículos
leves, máquinas e equipamentos com área instalada superior a 400,00m2
(quatrocentos metros quadrados);
f) outros serviços de transporte e armazenamento.
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Os terrenos localizados nas zonas centrais possuem os seguintes parâmetros
construtivos:

Coeficiente de Aproveitamento:


CAB (Basico) – 4, 5



CAMax (máximo) – 56



CAMin (mínimo) – 0,30

Taxa de Ocupação Máxima (%):


Até 2 pavimentos = 75;



A partir de 2º pavimento = 60

Taxa de permeabilidade mínima (%):


25.

Altura máxima (pavimentos):


Habitação multifamiliar vertical até 16 pavimentos;



8 pavimentos para demais edificações

Recuo frontal:


Isento

Afastamento lateral (m):


1,5.

Afastamento de fundos (m):


1,5.

Lote mínimo (testada x área):


12 x 360.

Dados retirados da Tabela de parâmetros construtivos da lei complementar nº
168 (LEI DE ZONEAMENTO, 2010).
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2.3.2 Projeto arquitetônico

Para execução do projeto arquitetônico, o terreno escolhido foi dividido em
três partes, sendo um espaço destinado à entrada e saída dos veículos com 16,50 m
x 24,20, outro somente de saída com 17 m x 20 m e a terceira parte consiste na área
em que será projetado o edifício com 33,50 m x 40,0 m. Desta forma respeitando os
recuos citados anteriormente a construção ficou com 29,70 m x 37,0 m, com 4
andares totalizando 15 m de altura. Para o fechamento da edificação foram
consideradas paredes de alvenaria, com tijolo cerâmico furado rebocado em ambos
os lados.
Na edificação foi reservada uma área para instalação de elevador para
pessoas, bem como escadas, sendo o restante do espaço da construção destinado
para vagas de estacionamento e elevador para veículos. Para instalação de
elevador para veículos foram destinados dois corredores de 27,50 m x 4,80 m por
andar, onde o mesmo pode se movimentar para armazenar os veículos.
Disponibilizando 146 vagas de estacionamento no total, sendo 38 vagas de
estacionamento do 3º e 4º andar, 36 no 2º e 34 no 1º andar, onde 38 possuindo
2,50 m x 5,30 m, e 108 vagas de 2,50 m x 5,50 m, dimensões estas que comportam
a maioria dos tamanhos de carros utilitários nacionais.
Projeto arquitetônico apresentado no apêndice A.

2.3.3 Cargas estáticas devido à ação do vento

Para determinar as cargas estáticas devido à ação do vento primeiramente
calcula-se a velocidade característica do vento conforme a formula (86) citada
anteriormente.
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Figura 26 – Características da edificação

Fonte: (MAPA DE ZONEMAENTO DA CIDADE DE CAÇADOR, 2014)

2.3.3.1 Velocidade básica do vento (

(conforme figura 21)

2.3.3.2 Fator topográfico (

No caso do terreno do edifico garagem o mesmo se enquadra como terreno
plano ou fracamente acidentado portando:

2.3.3.3 Fator rugosidade (

Este fator é encontrado conforme tabelas apresentadas anteriormente. Assim
obtemos os seguintes dados:
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Tabela 6 - Fator
H (m)

Fator

Vento 0°

Fator

Vento 90°

5

0,76

0,76

10

0,83

0,83

15

0,88

0,88

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

2.3.3.4 Fator estatístico (

O fator estatístico se enquadra como grupo 3, conforme tabela 5, assim
sendo:

2.3.3.5 Velocidade característica do vento (

Tabela 7 - Valores de
H

e pressão dinâmica (

e CV para 0º e 90º (

Vento 0°

(m)

=45 m/s)
CV

(m/s)

(N/m²)

5

1,0 - 0,76 - 0,95

32,49

647,08

10

1,0 - 0,83 - 0,95

35,48

771,66

15

1,0 - 0,88 - 0,95

37,62

867,55

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

Em seguida determina-se o coeficiente de pressão externa (CPE)
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2.3.3.6 Coeficiente de pressão externo e de forma (
Figura 27 – Coeficientes de pressão externa

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

2.3.3.7 Coeficiente de pressão externo e para telhados (

Sendo o telhado com inclinação de 10º temos:
Figura 28 – Coeficiente de pressão externa para telhado

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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2.3.3.8 Coeficiente de pressão interno (

Sendo as quatro faces permeáveis devido a existência de aberturas
temos para ventos a 0º e 90º os mesmos coeficientes de pressão interno.
Figura 29 – Coeficiente de pressão interno

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

2.3.3.9 Carga final do vento

Figura 30 – Carga do vento

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Figura 31 – Distribuição das cargas do vento

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

Tabela 8 - Valores de CV
Cargas (N/m²)

Vento 0°

Vento 90°

-0,8 x 867,55 = -694,04

-1,2 x 867,55 = -1041,06

-0,6 x 867,55 = -520,53

-0,4 x 867,55 = -347,02

-0,8 x 867,55 = -694,04

+0,7 x 867,55 = 607,28

-0,8 x 771,66 = -617,33

+0,7 x 771,66 = 540,16

-0,8 x 647,08 = -517,66

+0,7 x 647,08 = 452,96

-0,8 x 867,55 = -694,04

-0,4 x 867,55 = -347,02

-0,8 x 771,66 = -617,33

-0,4 x 771,66 = -308,66

-0,8 x 647,08 = -517,66

-0,4 x 647,08 = -258,83

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

Figura 32 – Valores de Cv

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Calcula-se o esforço em que o vento causa na edificação nos fechamentos
laterais entre os pórticos, sendo eles:

Tabela 9 - Carga do Vento na edificação
Vento a 0º

Vento a 90º

167,5m² x -694,04 = 116,25 kN

133,5m² x -1041,06 = 138,98 kN

167,5m² x -520,53 = 87,19 kN

133,5m² x -347,02 = 46,33 kN

167,5m² x -694,04 = 116,25 kN

133,5m² x 607,28 = 81,07 kN

167,5m² x -617,33 = 103,40 kN

133,5m² x 540,16 = 72,11 kN

167,5m² x -517,66 = 86,71 kN

133,5m² x 452,96 = 60,47 kN

167,5m² x -694,04 = 116,25 kN

133,5m² x -347,02 = 46,33 kN

167,5m² x -617,33 = 103,40 kN

133,5m² x -308,66 = 41,21 kN

167,5m² x -517,66 = 86,71 kN

133,5m² x -258,83 = 34,55 kN

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

2.3.3.9.1 Distribuição dos esforços do vento nos elementos da estrutura

Comprimento das vigas e pilares da estrutura onde a carga do vento atua a 0°
na edificação = 134 m (vigas) + 105 m (pilares) = 239 metros.
Comprimento das vigas e pilares da estrutura onde a carga do vento atua a
90° na edificação = 106,80 m (vigas) + 90 m (pilares) = 196,80 metros.

Tabela 10 Distribuição da carga do vento nos elementos estruturais

⁄
⁄

VENTO A 0°
VENTO A 90°

⁄
⁄
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Foram adotados os maiores valores da carga do vento na edificação,
desconsiderando CV1 e CV2, pois ambos os esforços atuam nas tesouras, assim
não serão calculados pelo fato de suas ligações serem soldadas, atribuição esta que
o engenheiro civil não possui para dimensionar estruturas soldadas.

2.3.4 Dimensionamento da Estrutura

Calcula-se as cargas permanentes e acidentais para descobrir quais cargas
os pilares devem suportar.

2.3.4.1 Cargas atuantes na estrutura geral (C.P)


Cobertura – 0,30 kN/m²



Telhas – 0,25 kN/m²



Sobrecargas – 0,99 kN/m²



Instalações elétricas e hidráulicas – 0,10 kN/m²
_____________
Total C.P = 1,64 kN/m²

2.3.4.2 Cargas acidentais – C.A

O anexo B da NBR 8800 (ABNT, 2008, p. 112) cita que:
Nas coberturas comuns (telhados), na ausência de especificação mais
rigorosa, deve ser prevista uma sobrecarga característica mínima de 0,25
kN/m², em projeção horizontal.[...] .

Assim a carga acidental fica definido como C.A = 0,25 kN/m²

2.3.4.3 Cargas finais da cobertura

No somatório da carga permanente mais a acidental obtivemos 1,89 kN/m².
Em seguida multiplica-se a carga final pela área da cobertura:
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Dividindo a carga total pelo numero de treliças obtivemos:

Sendo que cada treliça está apoiada em 6 pilares, assim cada pilar recebe
uma carga de:

2.3.4.4 Distribuição de vigas e pilares

Foram adotados 42 pilares e 13 vigas, sendo que cada viga foi dividida em
partes, pois as mesmas estão apoiadas em mais de um pilar.
Figura 33 – Numeração das Vigas

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Figura 34 – Numeração dos Pilares

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

2.3.4.5 Cargas permanentes para dimensionamento da estrutura

A estrutura foi dividida em seções, conforme imagem a seguir:
Figura 35 – Seções da Edificação

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Sendo que para cada seção se aplica determinada carga, porem cada seção
é um caso, por exemplo, na viga 1 se aplica a alvenaria e revestimento, já na viga 2
não. As cargas consideradas conforme NBR 6120 (ABNT, 2014) para calculo das
vigas são:


Peso próprio das Vigas – adotado perfil I – 0,59 kN/m (peso médio);



Alvenaria – 5,85 kN/m (parede de tijolo furado 13 kN/m²);



Revestimento (Argamassa) – 1,14 kN/m (considerando 19 kN/m² e 1cm de
reboco cada lado da parede);



Garagem de veículos – 3 kN/m²;



Elevador para carros – 10,5 kN/m²;



Elevador para pessoas – 7,5 kN/m²;
Fechamentos e Pilares – 0,3 kN/m².

As cargas em kN/m² foram multiplicadas pela área da seção, e dividido pelo
comprimento das vigas que receberam as cargas, para somente então somar as
demais cargas.
Tabela 11 – Carga total aplicada sobre cada pilar
Pilar
P1
P2
P3
P4
P5
Pilar
P21
P22
P23
P24
P25
Pilar
P41
P42

Total
(kN)
404
651,4
637,8
511,5
628,2
Total
(kN)
485,3
608,3
930,5
781
472,7
Total
(kN)
725,9
470

Pilar
P6
P7
P8
P9
P10
Pilar
P26
P27
P28
P29
P30

Total
(kN)
640,3
402,5
499,1
779,1
762,4
Total
(kN)
754,6
764,3
485,3
566,6
909,7

Pilar
P11
P12
P13
P14
P15
Pilar
P31
P32
P33
P34
P35

Total
(kN)
493,8
762,4
772,2
492,2
608,3
Total
(kN)
873,3
544,7
847,2
857,7
559,6

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

Pilar
P16
P17
P18
P19
P20
Pilar
P36
P37
P38
P39
P40

Total
(kN)
930,5
781
472,7
754,6
764,3
Total
(kN)
477,2
767,6
725,4
559
712,5
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2.3.4.6 Dimensionamento das vigas
O perfil selecionado para a utilização nas vigas foi do tipo “I” laminado
Açominas, sendo adotado o perfil W 610 x 113,0, o mesmo deve suportar um
momento fletor de pelo menos 149,5 kN.m e uma carga uniformemente distribuída
de 29,75 kN/m.
Tabela 12 – Dados do Perfil I Açominas
W 610 x 113,0
Característica
Massa linear

113,0
608,0
228,0
541,0
573,0
11,2
17,3
88196,0
2901,2
24,64
3426
300,5
4,86
145,3

Fonte: (NETO, 2007)

Desta forma temos:

√

Unidade

90

√

Verificando os apoios:

√

( )
Verificando as seções da mesa:

√

√

√

Verificando as seções da alma:

√
Raio de giração

√

(

√
:

)

Sendo a viga bi-apoiada, temos:
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√

√

Assim temos:

(

)

Também temos:

(

)

Adotamos o valor

Verificando a esbeltez

√
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Assim temos:

Logo o momento máximo suportado pela viga é:

Carga uniformemente distribuída máxima aplicada:

Portanto o perfil I Açominas W 610 x 113,0 absorve as cargas aplicadas.

2.3.4.7 Dimensionamento dos pilares

Para dimensionamento dos pilares foi adotado o perfil I soldado CVS 600 x
412. A carga máxima considerada é de 930,50 kN, e carga do vento de 0,50 kN/m.

Tabela 13 – Dados do Perfil "I" Soldado CVS 600 x 412
Característica
600
400
500
25
50
Fonte: (NETO, 2007)

Unidade
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Dados:

525 cm²
10980 cm³
2670 cm³
27,12 cm
9,97 cm
34,5 kN/cm²

Cálculo estático:

Verificação da compressão, temos:
Para falmbagem global:

Logo temos:

√

Assim:

√
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Desta forma temos:

Flambagem local:

Como

, os resultados de

são os seguintes:

Verificação da alma:
√

√

√

*

Logo:

Verificação da mesa:

√

√

(

√

+
)

95

Verificação da flexão em torno do eixo x:

Inicialmente verifica-se os apoios laterais,

√

√

( )

(

)

Para a condição mais desfavorável, teremos sem apoio lateral completo.
Raio de giração:

√

(

)

Peça bi-papoiada, temos:
(

√

√

Assim temos:

)

(

)
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(

(

)

)

(

)

Adotamos o valor

Verificação da esbeltez:

√

Para a tensão atuante, temos:

Verificação da flexão em torno do eixo y

Verificação do nível de compressão:
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Assim considerando

, pois é um fator a favor da segurança, desta

forma para flexão composta temos:

Desta forma:

(

)

(

(

)

)

(

)

Portanto o perfil I soldado - CVS 600 x 412 absorve as cargas aplicadas.

2.3.4.8 Parafusos de fixação
O parafuso selecionado é o A325, com diâmetro de 1” ou 25,40 mm, com
arruela e porca para suas dimensões.

Figura 36 - Área liquida da peça

Fonte: (NETO, 2007).
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Figura 37 - Chapas parafusadas

Fonte: (NETO, 2007)

O parafuso de 1” possui diâmetro do furo igual a 25,40 mm, desta maneira o
diâmetro do furo é:

Área bruta:

Desta forma temos:

Espessura da chapa:

Segunda verificação da espessura da chapa:

Assim temos:
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Adota-se o maior valor de t, neste caso t = 0,77 cm ou 7,70 mm. Portanto a
espessura mínima da chapa é de 7,70 mm.

2.3.4.9 Base dos pilares
Considerado fck 30 Mpa para a base, temos as seguintes dimensões mínimas
da chapa:

√(

)

√(

(

)

)

Assim temos:

Desta forma a espessura da chapa:

(

)

100

√

√

Assim adotado chapa de e = 45 mm.

Adotado 4 20mm temos:

Assim temos:

Adotado 4

mm
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3 CONCLUSÃO

Com a elaboração do presente trabalho, realizando pesquisa em diversas
fontes, o conhecimento adquirido proporcionou um maior entendimento sobre
construção em estrutura metálica, desde o princípio da sua utilização na civilização
datada aproximadamente em 6 mil a.C. até os tempos atuais, além de trazer uma
maior compreensão das características técnicas referentes a estruturas metálicas.
Com o passar dos anos pode se observar a evolução das construções em
estruturas metálicas, onde muitas de suas construções eram voltadas para vencer
vales e rios em forma de pontes nas ferrovias, ganhando atualmente um grande
espaço nos mais diversos tipos de estruturas, como exemplo, os edifícios de
múltiplos andares.
As estruturas metálicas possibilitam a criação construções de características
únicas, trazendo também diversas vantagens que as diferenciam dos demais
sistemas construtivos. Como grande vantagem para os demais sistemas
construtivos,

as

construções

em

estruturas

metálicas

podem

reduzir

consideravelmente o valor final da obra, muito se deve a agilidade na construção,
assim diminuindo os gastos com a mão de obra, bem como a possibilidade de
industrializar parte da construção, que proporciona um controle rigoroso dos
matérias reduzindo o desperdício do mesmo, sendo também reduzido os gastos com
a fundação, por se tratar de um material leve, viabilizando construções com um peso
final menor se comparados a estruturas de concreto armado. Como outro destaque
das construções em estruturas metálicas é a facilidade na manutenção, sendo
possível a substituição de elementos estruturais com problemas de maneira pratica
e rápida, onde tal elemento estrutural pode ser reaproveitado em outra estrutura,
situação que não ocorre com estruturas de concreto armado.
A falta de espaço nos grandes centros urbanos para armazenamento de
veículos já é uma realidade que cria diversas dificuldades para a população que,
necessita cada vez mais desprender o menor tempo possível na busca de vagas
para estacionar seus veículos. Para ampliar o numero de vagas de estacionamento
de

veículos

surgiram

os

estacionamentos

verticais

e

posteriormente

os

estacionamentos verticais automatizados, sendo que ambos se diferenciam por
características no seu funcionamento. O estacionamento vertical comum consiste
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em uma edificação de múltiplos andares com rampas e espaços para a circulação
dos automóveis, onde o usuário necessita adentrar na edificação com seu veiculo e
conduzi-lo até uma vaga livre. Como grande diferença do estacionamento vertical
comum o estacionamento vertical automatizado não necessita de rampas e áreas
para circulação de veículos, pois os usuários não tem acesso ao interior da
edificação, portanto permitindo um maior aproveitamento da área do terreno, sendo
que o veiculo é conduzido e retirado da vaga através de um elevador automatizado.
Tendo como base os critérios adotados para selecionar o terreno, o mesmo
atende as necessidades para implantação de um edifício garagem automatizado,
possibilitando a elaboração de projeto arquitetônico que seguindo recomendações
da legislação municipal sobre a ocupação do terreno, proporcionou projetar o edifício
com 37 m x 29,70 m, com 3 metros entre cada andar, com 4 andares totalizando 15
m de altura. Disponibilizando 38 vagas de estacionamento do 3º e 4º andar, 36 no 2º
e 30 no térreo, totalizando 142 vagas de estacionamento, sendo 38 de 2,50 m x 5,30
m, e 104 vagas de 2,50 m x 5,50 m, dimensões estas que comportam a maioria dos
tamanhos de carros utilitários nacionais.
Com o dimensionamento da estrutura metálica do edifício segundo NBR 6123
(ABNT, 2013) - Forças devidas ao vento em edificações, NBR 6120 (ABNT, 2014) –
Cargas para o calculo de estruturas de edificações e NBR 8800 (ABNT, 2008) Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios,
pode ser moldada a estrutura com vigas de perfil I Açominas – W 610 x 113,0, e
pilares também em perfil I soldado – CVS 600 x 412, comprovando em cálculos que
os mesmos absorvem os esforços aplicados sobre os mesmos, bem como os
demais elementos da estrutura.
Desta forma com o projeto arquitetônico elaborado e a estrutura da edificação
dimensionada, para complementar o estudo sobre o assunto, como sugestão para
trabalhos futuros, pode ser realizado o projeto de automatização do edifício
garagem, trazendo detalhes técnicos de maquinas e sistemas necessários para a
realização do mesmo. Entre outro ponto a ser explorado, cabe uma analise de
viabilidade da construção do edifício garagem automatizado, para comprovar se é
viável ou não a sua construção no terreno escolhido ou para a cidade de CaçadorSC como um todo, mesclando informações sobre a estrutura e sobre a
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automatização do edifício podendo assim obter informações mais detalhadas sobre
investimentos necessários para implantação do mesmo.

104

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico.
São Paulo: Atlas, 2001.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6120: cargas para o
cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 2014.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6123: forças devidas
ao vento em edificações. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: projeto de
estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de
Janeiro, 2008.

BELLEI, Ildony H; PINHO, Fernando O; PINHO, Mauro O. Edifícios de múltiplos
andares em aço. 2. ed. São Paulo: Pini, 2008.
BEVILAQUA, Rosane. Edifícios Garagem Estruturados em Aço, São Paulo, 02
Set. 2010. Disponível em:
<http://www.abcem.org.br/construmetal/2010/downloads/contribuicoes-tecnicas/19edificios-garagem-estruturados-em-aco.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2016.
BIAJANTE, Camila. Estacionamentos mas competitivos: O desafio de otimizar
espações e surpreender os usuários, Abr. 2013. Disponível em: <
http://www.revistainfra.com.br/portal/Textos/?Entrevistas/13656/Estacionamentosmais-competitivos->. Acesso em: 14 mar. 2016.
CAÇADOR (SC). Lei complementar nº 168, de 16 de abril de 2010. Lex: lei de
zoneamento, Caçador, p. 1-35, 2014.
CIMM – CENTRO DE INFORMAÇÃO METAL MECÂNICA. O que é Ductilidade.
Disponível em: <http://www.cimm.com.br/portal/verbetes/exibir/440-ductilidade>.
Acesso: 07 de mar 2016.
______. O que é Fadiga. Disponível em:
<http://www.cimm.com.br/portal/verbetes/exibir/475-fadiga>. Acesso: 07 de mar
2016.

105

______. O que é Fragilidade. Disponível em:
<http://www.cimm.com.br/portal/verbetes/exibir/1431-fragilidade> Acesso: 08 de mar
2016.
______. O que é Resiliência. Disponível em:
<http://www.cimm.com.br/portal/verbetes/exibir/443-resiliencia>. Acesso: 08 de mar
2016.
______. O que é Tenacidade. Disponível em:
<http://www.cimm.com.br/portal/verbetes/exibir/437-tenacidade>. Acesso: 08 de mar
2016.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas,
2002.
HAIR JR., Joseph F.; et al. Fundamentos de métodos de pesquisa em
administração. Porto Alegre: Artmed, 2003.
PFEIL, Walter; PFEIL, Michele. Estruturas de aço: Dimensionamento prático de
acordo com a NBR 8800:2008. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
PORTAL METALICA. O que são e como funcionam os estacionamentos
verticais. Disponível em: <http://wwwo.metalica.com.br/o-que-sao-e-comofuncionam-os-estacionamentos-verticais>. Acesso: 17 de Fev. 2016.
______. Ligações Soldadas e Aparafusadas. Disponível em:
<http://wwwo.metalica.com.br/ligacoes-soldadas-e-aparafusadas>. Acesso: 03 de
Mar. 2016.
______. Construção de Edificações em Multiandares em Aço. Disponível em:
<http://wwwo.metalica.com.br/construcao-de-edificacoes-multiandares-em-aco>.
Acesso: 16 de Mai. 2016.
NETO, Augusto Cantusio. Estruturas Metálicas I, 2008. Disponível em:
http://www.acn.eng.br/imagens/downloads_acad/EM%20I.pdf>. Acesso em: 28 Abr.
2016.
PANNONI, Fábio Domingos. Princípios da Proteção de Estruturas Metálicas em
Situação de Corrosão e Incêndio, Gerdau, 2015. Disponível em: <
https://www.gerdau.com/br/pt/productsservices/products/Document%20Gallery/manu
al-protecao-de-estruturas.pdf>. Acesso em: 11 Mar. 2016.

106

REZENDE, Ezequiel Mendonça; GOUVEIA, Antônio Maria Claret de. Sistemas de
estacionamento vertical modulado em estrutura metálica, Ouro Preto, Set. 2006.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rem/v59n3/v59n3a05.pdf>. Acesso em: 19
Fev. 2016.
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estagio e de pesquisa em
Administração. São Paulo: Atlas, 1999.

107

APÊNDICE

108
APÊNDICE A – Projeto Arquitetônico

Avenida 7 de Setembro

P1

P8

P2

P3

P4

P5

P6

P9

P10

P11

P12

P13

V1

P7

P14

V2
V13

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

V3
V7

V8

V9

V10

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

V4

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

V5

P36

P37

P38

P39

P40

P41

P42

V6

V11

V12

