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RESUMO 

 
O presente trabalho trata-se de edificação projeto estrutural metálico, como referencial 
teórico apresenta a história do aço na construção civil, vantagens e desvantagens do 
uso do aço estrutural, tipos de aços e sua classificação, tratamento do aço e suas 
etapas, apresentando as principais normas técnicas NBR (Norma Brasileira) aprovada 
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). O objetivo geral deste 
trabalho realizar de acordo com as normas técnicas, um estudo de dimensionamento 
em uma estrutura metálica no município de Santa Cecília – SC. Objetivo especifico 
analisar os pontos fortes da construção em aço, realizar analise de esforços, 
selecionar perfis a serem utilizados posteriormente no projeto. Na estrutura os 
apartamentos localizam-se no terceiro e quarto andar, sendo dois apartamentos por 
andar, garagem no segundo pavimento e andar térreo duas salas comerciais. Para 
fins de resultado para vigas o perfil em “I” com a bitola W310 x 23,8, para pilares 
determinado também como perfil em “I” com a bitola W530 x 92,0 e suas conexões 
com chapa de 12mm e chumbadores de 4!16mm.  
 

Palavras Chave: Estrutura metálica. Aço. Edifício. Construção Civil. 
Dimensionamento 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Estrutura metálica aparentemente parece ser um método novo de construção 

que vem dominando os mercados atuais, mas não é uma opção de projeto tão recente 

assim, mesmo que no Brasil só tenha chego ao século XX, essa estrutura já está 

sendo utilizada desde século XVIII e que revolucionou a engenharia civil dando um 

grande passo para o desenvolvimento de métodos construtivos em aço (ROSSATTO, 

2015). 

A� ������� �������03�� ����� �� cúpulas de igrejas e pontes. As pontes 

�����p�� �4�� �� ���� �� ����0�
��� ��� ��������� 
� ����� ���

� ������
� 5 

��������4�� A ������ 
����� ������� 
���
� 
�  cc6� ����-se em Coalbrookdale, 

����� � s� S������ �� o���������� � ����� ����� 
� ����� ���

� ������
� �� �4�

������� 
� �! � (�A78s9� #!  ��  

Depois foram construídos edifícios industriais e estações de trens, apesar disto 

o ferro ainda continuava sendo mais restrito a pontes. Apenas na revolução Industrial 

o uso do aço começou a ser generalizado (ROSSATTO, 2015), em que de acordo 

com Bellei, Pinho e Pinho (2008), o primeiro edifício metálico foi o Palácio de Cristal, 

construído em Londres em 1851. 

A �
:���� �
��:���� ��������-se no Brasil somente após a 2ª Guerra 

M��
�� ��� � �������04� 
� 8��� 
� ;���� s�
��
� �� s� 
� <����� ����0��
�

���� � ������04� 
� ����� ���a���� �� ���� ������� Mas foi apenas em 1953, 

quando a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) criou a Fábrica de Estruturas 

Metálicas (FEM), que foi possível realizar prédios com uma mão de obra especializada 

e então, em 1957 foi concluído o primeiro prédio em estruturas metálicas no Brasil: a 

Garagem América, na cidade de São Paulo, com 16 andares (ROSSATTO, 2015). 

Inúmeras são as vantagens do aço em uma edificação como a capacidade de 

suportar maiores vãos, tendo assim uma maior área útil, menor peso estrutural e maior 

resistência, também reduz a produção de lixo no canteiro de obra sendo menos 

agressivo ao meio ambiente. Atualmente, 50% do aço produzido no mundo é 

proveniente de reciclagem. No caso da construção civil, parafusos, conexões e 

membros estruturais podem ser desmontados e reutilizados, implicando em uma 

reciclagem de 100%, sem perda de resistência mecânica quando da reutilização. 

A concepção estrutural ou lançamento de uma estrutura é a escolha de um 

sistema estrutural que constitua a parte resistente de um edifício. Implica na escolha 



 2 

 

dos elementos que comporão a estrutura, assim como na determinação dos esforços 

atuantes sobre essa estrutura (CANTUSIO NETO, 2007). 

Neste trabalho será feita uma edificação metálica na qual conta com cálculos, 

tabelas e projetos visando principalmente, o dimensionamento de uma edificação em 

estrutura metálica, a qual cada vez há mais espaço e necessidade na construção civil. 

Quais perfis temos que utilizar na estrutura metálica em uma edificação 

residencial de quatro andares, sendo duas salas comerciais no térreo, um andar de 

garagem e dois andares com dois apartamentos por andar construída em Santa 

Cecília – SC? 

O mercado de estrutura de aço vem crescendo constantemente, está 

modalidade é prática e rápida, não produz tanto lixo, seus cálculos estruturais são 

mais precisos, dando mais segurança ao cliente consumidor. 

Justifica- se a importância em uma edificação com essa estrutura, tendo como 

um aprendizado e experiência, para poder seguir e se especializar nesta área após o 

termino do curso, visando o uso de estruturas metálicas em edificações na engenharia 

civil. 

Tendo como Objetivo geral do trabalho realizar de acordo com as normas 

técnicas, um estudo de dimensionamento em uma estrutura metálica no município de 

Santa Cecília – SC. 

Especificando os objetivos: 

a) Adquirir e revisar conhecimentos sobre estrutura metálica;  

b) Conhecer construções metálicas;  

c) Analisar os pontos fortes da construção em aço;  

d) Realizar analise de esforços;  

e) Selecionar perfis a serem utilizados. 

Baseando-se em um projeto de uma edificação de estrutural metálica de 4 

(quatro) pavimentos na cidade de Santa Cecília – SC foi realizado um estudo de 

dimensionamento de vigas, pilares, carga do vento, chapas e chumbadores. 

Tendo como base para cálculo de dimensionamento notas de aula e a 

Associação de Normas Técnicas - como principais NBR 8800 (ABNT, 2016), NBR 

6120 (ABNT, 1980) e NBR 6123 (ABNT, 1988). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 O Aço Na Construção Civil – Histórico 

 

A� ���������� metálicas têm sido usadas desde o século XII, na forma de 

������� � ���
���� 
� ����� ���

�� =�� ���������� ���� ��������� ��"����� ��

���������� 
� ��
���� e� �>���� ?;o ��������-se comuns as estruturas de telhado 

�� ����� ���

�� ��� ������� ��truturais pouco racionais, uma vez que nessa época 

� ��a��� ���a��� ����������-se em fase inicial de desenvolvimento (FAKURY, 2011). 

��� � ����������� 
�� �������� ����� � ������
�
� 
� �� �������p���

��������� ������ � ����03�� ������a���� ���
� sido estas as duas primeiras grandes 

�����03�� 
� ����� ��� �������03��� A� ������ ���a���� ���� ����� ��������� ���

����� ���

�� 
���� ��� �0� �����
� � ������������� �������� � ��� �������p
��

��� �0� �����
� (�sA@A. AW, apud PORTAL METALICA, 2017). 

A figura 1 apresenta o modelo de estrutura metálica feito em ferro fundido.  

 

Figura 1- Ponte Coalbrookdale (Inglaterra) de estrutura metálica, ainda em uso, em 

ferro fundido, vão de 31 m, construída em 1779 

 
FBCDEG HFIJLNO, 2011). 



 $ 

 

P����������� ����>� �� o���������� �� ��� 
�  c62� �� �������p
� ��� 
��

��� ������
�� ������ �� ����� ���

� 
� >����� ��� �� ���� ���������
� 
� c! �


� �4� (�A78s9� #!  �� ����������
� �� ����� #�  

 

Figura 2 – Ponte em Wearmouth   

 
FBCDEG HFIJLNOQ RUVVWX 

 

e� ���p�
� �����  $1! �  $$! ����� �������p
�� �a��� ������ ������a���� ���

�4�� ����0�
��� ���
� =��� �� �������� ��������� �:����� ��
����� ��� �����

�������03��� � =�� ������ ������� � ������
�
� 
� serem feitos novos estudos e de 

�� ������ �� ������� 
� ������ =���
�
�� �������-se que o material ideal era o 

�0�� �a ������
� 
��
� � �����
�
�� ��� =�� �4� ������ 
����p���� 
� �����

���������� ��� ����� 
� �� �������� 
� ������04�� P��� ���blema ficou resolvido em 

 $12� =���
� Y���t �������� 
���������� �� ����� =�� ������� �a ��  $2!� �

���
�04� 
� �0� �� ������ �������� (ZPe.s[e� #!!6�� 

[� �
�p��� 
� ��
���� �:������ �� ��������� ���a���� ��
� ������
� � ������

����0���� � ������er também no início da segunda metade do século XIX. Em 1885, 

�� ������
� � �������04� �� ������� ���� ��������� ����� �� ����� <����t� 
�

Y��� o�������� ���
��� �� �
�p�� ��� 
�� ��������� � � ������ 
� ���
� ���

��������� 
� �0� (�A78s9� #! 1), como mostra a figura 3. 
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Figura 3-Edifício estrutura de aço de 1885 em Chicago 

FBCDEG HFIJLNOQ RUVVWX 

 

e� ������ � ���\�� > ��� �������� �� �� ���� 
� �>���� ?o? � �p�� 
� �>����

?? =�� � �0� ����0�� � ��� utilizado, mas ainda na forma de estruturas pré-

������
�� ������
�� ���� ����
�� 5 
����
� ��������� ��� ������ � �
�p���� P�

 6]2� > =�� � �0� ������
� ������ � ��� �������p
� ���� ���
��� 
� ������04�
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Nos anos sessenta, são criadas a Cosipa, a Usiminas e a Mannesmann. As 

implantações da indústria automobilística e de construção naval tiveram fundamental 

importância para a aplicação do aço, já que estas são as duas grandes consumidoras 

dos produtos siderúrgicos. Na década de 70, há a consolidação da siderurgia no país, 

diminuindo consideravelmente as importações de produtos siderúrgicos, 

possibilitando modernização da produção e exportação do aço, além de consequente 

aumento de produtos para o segmento da construção civil. Atualmente, o Brasil conta 

com uma boa oferta de aço para a construção civil e políticas que buscam aumentar 

a utilização deste material em substituição ao tradicional concreto e alvenaria, 

sobretudo em obras que exigem maior rapidez de execução, precisão e montagem 

em obra limpa e racionalizada (TEOBALDO, 2004). 
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2.1.2 Produção do Aço 

 

 

Ao utilizar o termo estrutura metálica, muitas vezes, o ferro e o aço são 

erroneamente citados como sendo um mesmo material. É importante a distinção de 

ambos, pois possuem características diferentes e são utilizados na produção de 

componentes estruturais com propriedades distintas (BANDEIRA, 2008). 

Conforme Dias (2006, p. 26):  

 
O aço líquido, antes de ser resfriado em forma de placas ou perfis laminados, 
é produzido através de finos de minério de ferro, chamados de sínter, que é 
o minério de ferro que são aglutinados no coque siderúrgico que é um material 
carbonáceo sólido obtido a partir da destilação do carvão mineral em forno 
(carvão mineral sem impurezas). Essa aglutinação é feita no alto forno onde 
uma injeção de ar causa uma reação exotérmica que funde esses materiais 
produzindo o material metálico, a gusa líquida, e a escória de alto forno como 
subproduto (usada na fabricação de cimento). O princípio básico da operação 
de um alto forno é a retirada do oxigênio do minério que e reduzida a ferro.  

 

Destaca-se que aço se origina da redução do ferro-gusa em conversores 

específicos na Aciaria, com a diminuição de teores de alguns elementos químicos 

prejudiciais, como o enxofre, fósforo e silício, e a adição de outros elementos. O teor 

de carbono presente no aço é da ordem de 2%, sendo, na maioria dos casos, menor 

que 1%. Os aços utilizados na construção civil possuem um teor de carbono na ordem 

de 0,18 a 0,25%. Através da mudança da composição química do aço, podem-se obter 

variações nas características físicas dos produtos finais. A adição de elementos 

químicos é feita quando o material já está isento das impurezas do minério e em sua 

forma líquida (BANDEIRA, 2008). 

A Figura 4 mostra um fluxograma simplificado do processo siderúrgico da 

produção do aço. 
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Figura 4- Fluxograma simplificado do processo siderúrgico

 

Fonte: (ROSSATTO, 2015). 

 

Com o desenvolvimento da construção civil e da arquitetura, criaram-se aços 

mais resistentes e mais leves, específicos para fins estruturais, ou seja, com elevada 

resistência mecânica e resistência à corrosão. Estes aços são obtidos pela adição 

controlada de determinados elementos químicos que lhes conferem características 

específicas, ou mesmo pela eliminação de produtos indesejáveis (BANDEIRA, 2008). 

 

2.1.3 Vantagens e Desvantagens do Aço Estrutural 

 

Como vantagem do aço estrutural temos a fabricação das estruturas com 

precisão milimétrica, possibilitando um alto controle de qualidade do produto acabado, 

garantindo as dimensões e propriedades dos materiais, material esse resistente a 

vibração e a choques. Execução de obras mais rápidas e limpas, em caso de 

necessidade, a desmontagem da estrutura e sua posterior montagem em outro local. 

Alta resistência estrutural, possibilitando a execução de estruturas leves para vencer 

grandes vãos, podendo realizar o reaproveitamento dos materiais em estoque, ou 

mesmo, sobras de obra (PINHEIRO, 2005). 

Desvantagem pode citar a limitação de execução em fábrica, em função do 

transporte até o local de sua montagem final, necessidade de tratamento superficial 

das peças contra oxidação, devido ao contato com o ar atmosférico, necessidade de 
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mão-de-obra e equipamentos especializados para sua fabricação e montagem e 

limitação de fornecimento de perfis estruturais (PINHEIRO, 2005). 

 

2.1.4 Propriedades Mecânicas do Aço 

 

Por ser um material industrializado, obtido sob rígido controle de qualidade, as 

características da liga metálica são certas e confiáveis. Com isso, os coeficientes de 

segurança utilizados no cálculo estrutural podem ser mais baixos (RODRIGUES, 

2010). 

As propriedades mecânicas definem o comportamento do aço quando sujeito a 

esforços e determinam sua capacidade de resistir e transmitir estes esforços sem que 

rompam e sofram deformações excessivas. A seguir a definição dessas propriedades: 

a) Elasticidade: é a capacidade de retornar à forma original após o efeito de 

carregamento e descarregamento (tensões de tração ou compressão). O aço 

deve sempre trabalhar em sua fase elástica, onde a sua deformação é 

proporcional ao esforço aplicado (Gráfico 1) (BANDEIRA, 2008). 

 

Gráfico  1 - Diagrama Tensão – Deformação de peça estrutural de aço 

 
Fonte: (BANDEIRA, 2008). 

 

b) Ductilidade: É a capacidade que alguns materiais possuem de se deformarem 

antes da ruptura, quando sujeitos a tensões elevadas. Quanto mais dúctil o 

aço, maior a redução de área ou alongamento antes da ruptura. A ductilidade 
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pode ser medida a partir da deformação ou da estricção. Este comportamento 

fornece avisos de ocorrência de tensões elevadas em pontos da estrutura. Em 

outras palavras é a capacidade do material de deformar-se sob a ação de 

cargas sem que haja colapso imediato (RODRIGUES, 2010). 

c) Plasticidade: deformação plástica é uma deformação provocada por tensão 

igual ou superior ao limite de escoamento. Neste tipo de deformação, ocorre 

uma mudança na estrutura interna do metal, resultando em um deslocamento 

relativo entre os seus átomos (ao contrário da deformação elástica), resultando 

em deformações residuais (RODRIGUES, 2010). 

d) Fragilidade: Merece ser cuidadosamente estudada, pois o corpo se deforma 

pouco antes da ruptura, que ocorre sem aviso prévio (ruptura frágil). 

e) Tenacidade: É a capacidade que o aço possui de absorver tanta energia 

elástica como plástica por unidade de volume até a sua ruptura. Representa a 

área total do diagrama tensão-deformação. As propriedades do aço são 

modificadas de acordo com os elementos de liga que fazem parte da sua 

composição química. Por exemplo o Carbono (C) aumenta o limite de 

resistência de maneira mais econômica, mas prejudica sensivelmente a 

ductilidade e a tenacidade, assim como elevados teores comprometem a 

soldabilidade e a resistência à corrosão atmosférica; já o Cobre (Cu) aumenta 

a resistência à corrosão atmosférica e aumenta a resistência à fadiga, mas 

diminui discretamente a ductilidade, a tenacidade e a soldabilidade; o Cromo 

(Cr) aumenta a resistência mecânica, à abrasão e à resistência atmosférica, 

mas diminui soldabilidade; Manganês (Mn) melhora o limite de escoamento e 

a resistência à fadiga, prejudica de forma leve a ductilidade e a soldabilidade 

(ROSSATTO, 2015). 

Corrosão promove a perda da seção das peças de aço. 

 

2.1.5 Tipos de Elementos Estruturais em Aço 

 

As peças estruturais podem ser encontradas no mercado sob diversas formas, 

os perfis mais usados são aqueles de seção transversal em I, H, U, Z e as cantoneiras 

em L. 

Cabe enfatizar que os perfis laminados, apresentados na figura 5, são peças 

únicas, produzidos “por meio de deformação a quente, tendo como características 
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principais as abas paralelas e a uniformidade estrutural por não possuir soldas ou 

emendas, o que representa um baixo nível de tensões residuais localizadas” (DIAS, 

2006, p. 16). 

 

Figura 5 – Perfis Laminados 

 
Fonte: (RODRIGUES, 2010). 

 

Os perfis soldados são obtidos pelo corte composição e soldagem de chapas 

planas de aço, o que permite variedade de formas e dimensões das seções, podendo 

ser fabricados conforme a especificação, por exemplo, ASTM A36 ou ASTM A 572, 

segundo Dias (2006). São elementos que surgiram de forma a suprirem as limitações 

impostas pelos perfis laminados tipo I. Podendo ser encontrados sob diversas 

geometrias, como H, I, L. 

Conforme figura 6, apresenta-se os perfis soldados das chapas planas de aço: 

 

Figura 6-Perfis Soldados 

 
Fonte: (DIAS, 2006).  

Os perfis de chapas dobradas são perfis formados a frio, padronizados sob as 

formas L, U, UE, Z, ZE. Porém, oferecem grande liberdade de criação ao projetista. O 

seu dobramento deve obedecer a raios mínimos (não muito pequenos) evitando a 
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formação de fissuras nestes pontos. Esse tipo de perfil apresenta cantos 

arredondados e utilização de aços com alto teor de carbono. 

 

Figura 7-Perfis conformados a frio 

 
Fonte: (RODRIGUES, 2010). 

 

2.1.5.1 Conexões metálicas   

 

Segundo Andrade Rezendes (2008), Todas as conexões deverão ser 

compatíveis com a resistência das peças principais e deverá ser detalhado pelo 

fabricante, de tal forma que seja usado um mínimo de materiais. 

 

2.1.5.2 Conexões parafusadas 

 

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

desmontagens para alteração e reparo.  

De acordo com Marcon e Pravia ( 2012, p. 25): 

 
As conexões parafusadas podem ser de dois tipos: conexões do tipo contato 
ou tipo atrito. No primeiro tipo, podem-se utilizar parafusos comuns ou de alta 
resistência, já que os parafusos são instalados sem aperto controlado 
(protensão). Quanto ao segundo tipo, apenas os parafusos de alta resistência 
podem ser utilizados, uma vez que a resistência ao deslizamento está 
diretamente ligada à protensão aplicada aos parafusos. 
 

A ligação por contato, destacado na figura 8, é indicada para carregamentos 

predominantemente estáticos, onde o eventual deslizamento entre a parte ligada não 

afeta a vida útil dos parafusos e da própria ligação e nem o comportamento global da 

estrutura (ALMEIDA, 2014).  
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Figura 8-Ligação Parafusada por Contato 

 
Fonte: (MANUAL CBCA, 2003). 

 

A ligação por atrito é indicada para carregamentos dinâmicos e para os casos 

em que qualquer deslizamento entre as partes ligadas possa afetar o comportamento 

previsto para a estrutura (ALMEIDA, 2014).  

A figura 9 apresenta a ligação por atrito de uma estrutura: 

 

Figura 9-Ligação parafusada por atrito 

 
Fonte: (MANUAL CBCA, 2003). 

 

Os parafusos são formados pela cabeça, pelo fuste e pela rosca. São 

identificados pelo diâmetro nominal, mas a resistência à tração é função do diâmetro 

efetivo, apresentados na figura 10. 
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Figura 10- Parafuso 

 
Fonte: (DIAS, 2006). 

 

2.1.5.3 Conexões soldadas 

 

As ligações soldadas caracterizam-se pela coalescência das partes em aço a 

serem unidas por fusão. A fusão do aço é provocada pelo calor produzido por um arco 

voltaico que se dá entre um eletrodo metálico e o aço a soldar, havendo a deposição 

do material do eletrodo (ANDRADE REZENDES, 2008). 

 Os tipos de soldas estão apresentados na figura 11: 

 

Figura 11– Tipos de soldas 

 
Fonte: (DIAS, 2006). 

 

Os tipos de soldagem mais comuns são: entalhe, onde o metal de solda é 

colocado entre os elementos a serem conectados, e filete, onde o metal de solda é 

colocado externamente aos elementos. 

 

2.1.6 Tipos de Aço 
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2.1.6.1 Classificação 

 

O aço e uma liga de ferro e carbono com outros elementos adicionais como 

silício, manganês, fósforo, enxofre etc. O teor de carbono varia de 0% a 1,7%. Os 

aços utilizados em estruturas são divididos em dois grupos: aços carbono e aços de 

baixa liga (PFEIL, 2009). 

Segundo Rossatto (2015): 

 
As propriedades do aço são modificadas de acordo com os elementos de liga 
que fazem parte da sua composição química. Por exemplo: o Carbono (C): 
aumenta o limite de resistência de maneira mais econômica, mas prejudica 
sensivelmente a ductilidade e a tenacidade, assim como elevados teores 
comprometem a soldabilidade e a resistência à corrosão atmosférica; Cobre 
(Cu): aumenta a resistência à corrosão atmosférica e aumenta a resistência 
à fadiga, mas diminui discretamente a ductilidade, a tenacidade e a 
soldabilidade; Cromo (Cr): aumenta a resistência mecânica, à abrasão e à 
resistência atmosférica, mas diminui soldabilidade; Manganês (Mn): melhora 
o limite de escoamento e a resistência à fadiga, prejudica de forma leve a 
ductilidade e a soldabilidade.  
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Figura 12- Classificação dos aços estruturais através do limite de escoamento mínimo 

Fonte: (CENTRO DE INFORMACAO METAL MECANICA - CIMM, 2017). 

2.1.6.2 Aços-carbono 
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Os aços-carbono são os tipos mais usados, nos quais o aumento de resistência 

em relação ao ferro puro é produzido pelo carbono e, em menor escala, pelo 

manganês.  

Eles contêm as seguintes porcentagens máximas de elementos adicionais 

(PFEIL, 2009):  

· Carbono 2%    

· Manganês 1,65% 

· Silício 0,60%    

· Cobre 0,35% 

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

· Baixo Carbono: c < 0,29% 

· Médio Carbono: 0,30% < c < 0,59% 

· Alto Carbono: 0,6% < c < 2,0% 

 

O aumento de teor de carbono eleva a resistência do aço, porém diminui a sua 

ductilidade (capacidade de se deformar), o que conduz a problemas na soldagem. Em 

estruturas usuais de aço, utilizam-se aços com baixo teor de carbono, que podem ser 

soldados sem precauções especiais (PFEIL, 2009). 
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2017).  

O aço – carbono não possui elementos de liga e pode ter alto, médio ou baixo 

teor de carbono (C≤0,3%), sendo este o mais adequado a construção civil. Os aços-

carbono mais usuais são o ASTM-A36, aço-carbono de média resistência  (=250MPa), 

e o ASTM A572/GR50, aço-carbono de alta resistência ( =350MPa) e baixa liga, os 

quais são especificados pela American Society for Testing and Materials (ASTM). A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) também especifica aços como o 

ASTMA570, mais utilizado na fabricação de perfis formados a frio, e NBR 7007/MR-

250, aço para fabricação de perfis laminados que mais se assemelha ao ASTM A-36 

(ROSSETTO, 2015). 
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]2.1.6.3 Aços de baixa liga 

 

(Os aços de baixa liga são aços-carbono acrescidos de elementos de liga 

(cromo colúmbio), cobre manganês, molibdênio, níquel, fósforo, vanádio, zircônio), os 

quais melhoram algumas propriedades mecânicas. Alguns elementos de liga 

produzem aumento de resistência do aço através da modificação da microestrutura 

para grãos finos. Graças a esse fato, pode-se obter resistência elevada com teor de 

carbono de ordem de 0,20%, o que permite a soldagem dos aços sem preocupações 

especiais (PFEIL, 2009). 

Muito utilizados no Brasil são os aços de baixa liga, de altas e médias 

resistências mecânicas, soldáveis e com características de elevada resistência 

atmosférica (obtida pela adição de 0,25% a 0,40% de cobre) (PFEIL, 2009). 

 

2.1.6.4 Aços com tratamento térmico 

 

Aço de baixa liga com tratamento térmico também recebe elementos de liga 

com teor inferior a 2%, mas recebem um tratamento térmico especial após a 

laminação para adquirir alta resistência mecânica (fy ≥ 300 Mpa). Usado em tanques, 

vasos de pressão, dutos forçados, ou onde os elevados esforços justifiquem 

economicamente sua utilização (ROSSETTO, 2015). 
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2.1.7 Tratamento de Superfície 

 

Conforme a NBR 15239 (ABNT, 2005), válida a partir do ano de 2005, onde estabelece 

os requisitos exigíveis para o tratamento de superfícies de aço por meio de 

ferramentas manuais e mecânicas, para pintura industrial. 

Um dos problemas que foi encontrado com a utilização desses metais em processo 

de fabricação e também na criação de produtos foi à corrosão. Para solucionar esse 

problema o metal precisa de um tratamento de superfície (SILVA, 2012). 

Para Picon (2009, p. 30): 

 

Um dos fatores de maior importância para um bom desempenho da pintura e 

o preparo da superfície. Preparar a superfície do aço significa executar 

operações que permitam obter limpeza e rugosidade. A limpeza elimina os 

materiais estranhos, como contaminante, oxidações e tintas mal aderidas, 

que poderiam prejudicar a aderência da nova tinta. A rugosidade aumenta a 

superfície de contato e também ajuda a melhorar a aderência. 

 

Segundo NBR 15239 (ABNT, 2005), o tratamento de superfície de aço com 

ferramentas manuais compreende o emprego manual de escovas, espátulas, lixas, 

martelos, raspadores, picadores e outras ferramentas manuais de impacto, ou a 

combinação de ferramentas. E exigida a remoção da carepa, óxidos, ferrugem e tinta 

antiga solta, bem como outros contaminantes prejudiciais. Não se espera, porém, que 

toda a carepa, óxidos e tintas antigas sejam removidos por esse processo.  Já o 

tratamento de superfície de aço com ferramentas mecânicas compreende o emprego 

de ferramentas elétricas ou pneumáticas, escovas rotativas, lixadeira ou 

esmerilhadeiras, pistola de agulha ou outras ferramentas de impacto ou rotativo, ou a 

combinação de ambas. E exigida a remoca o de placas de ferrugem, ferrugem e tinta 

antiga solta, bem como outros contaminantes prejudiciais à pintura.  

 

2.1.7.1 Lixamento 

 

No lixamento, a superfície metálica da peça é desgastada até o ponto em que os 

defeitos (riscos ou buracos) tenham sido removidos totalmente. A lixa e um 
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instrumento básico do lixamento, o lixamento pode ser feito manualmente ou 

automático (SCAVONE, 2000). 

O lixamento automático utiliza a máquina lixadeira garantindo um atrito constante 

entre a lixa e o metal. A máquina lixadeira e usada quando e apresentado um defeito 

grande, onde o lixamento manual não pode corrigir e obter um bom resultado para o 

processo futuro de pintura (SILVA, 2012). 

As lixas se compõem de três partes principais: costado, cola ou resina, abrasivo. O 

costado é feito em tecido ou papel, e sua função é servir de suporte para os grãos 

abrasivos. A cola ou resina serve para manter os grãos abrasivos unidos e bem 

aderentes ao costado. O abrasivo corta e remove as imperfeições do metal. Portanto, 

deve ter alta dureza e formato em ângulo. Os abrasivos mais utilizados são o óxido 

de alumínio e o carbeto de silício, encontrados nas mais variadas granulações 

(SCAVONE, 2000). 

Os grãos são classificados de acordo com seu tamanho, que é identificado por um 

número colocado na parte posterior da lixa. À medida que o número de identificação 

aumenta, diminui o tamanho do grão. Assim, lixas de grãos mais finos são 

identificadas com números mais altos (SCAVONE, 2000). 

Na figura 13 temos um exemplo de lixamento manual e através de máquinas 

lixadeiras: 

 

 Figura 13- Lixamento Manual e Máquinas Lixadeiras 

 
Fonte: (SCAVONE, 2000). 

 

2.1.7.2 Jateamento 
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A limpeza por jateamento abrasivo pode ser feita de duas maneiras: por ar comprimido 

ou por turbinas centrifugas. Em qualquer um processo de jateamento, partículas 

abrasivas são lançadas sobre a superfície em processo. No impacto as impurezas são 

arrancadas e parte do metal também. Esse impacto provoca aspereza na superfície 

(SILVA, 2012). 

Nestes parâmetros: 

 

Com auxílio de um revólver, acionado por ar comprimido, projetasse o 

abrasivo contra a estrutura metálica a ser limpa. A força mecânica transmitida 

ao abrasivo é suficiente para remover capas de ferrugens ou quaisquer outras 

substâncias da superfície. Esse processo deixa o metal perfeitamente limpo 

para receber as tintas anticorrosivas. Os abrasivos mais utilizados são: 

granalha de aço, esferas de vidro, areia e carbeto de silício (SCAVONE, 2000, 

p. 16). 

 

 A figura 14 apresenta uma máquina de jatear utilizada e o processo de 

jateamento em grandes estruturas: 

 

Figura 14-Máquina de Jatear, Jateamento de grandes estruturas 

 
Fonte: (SCAVONE, 2000). 

 

2.1.7.3 Vibração e tamboreamento 

 

Em peças muito pequenas ou com formatos complexos é difícil aplicar o 

lixamento, principalmente tratando-se de escada industrial. Para isso utiliza-se dois 
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métodos que partem do mesmo princípio, mas que utilizam maquinas diferentes a 

vibração e o tamboreamento. A vibração as peças são colocadas juntas com os 

abrasivos em um recipiente acoplado ao vibrador. A vibração faz com que o abrasivo 

se atrite com as peças removendo as imperfeições da superfície da peça (SILVA, 

2012). 

No tamboreamento as peças e os abrasivos são colocadas dentro de um 

tambor. Por meio de movimentos rotatórios, o atrito do abrasivo contra as peças deixa 

a mesma limpa (SILVA, 2012), como mostra a figura 15. 

 

Figura 15- Tamboreador Rotativo 

 
Fonte: (GVMAQUINAS, 2017). 

2.1.7.4 Banhos químicos – decapagem 

 

O processo de decapagem serve para remover óxidos dos metais e deixar a 

superfície quimicamente limpa. Utiliza-se a decapagem para limpar superfícies nas 

quais não se consegue uma limpeza perfeita com processos mecânicos, como o 

lixamento. O sistema é aplicado, principalmente, em parafusos, porcas, arrue-las e 

pequenas peças (SCAVONE, 2000). 

A peça e colocada em um tanque com uma substancia que retira a capa de 

oxido do metal. O liquido que está no tanque e chamado de decapante e geralmente 

e um ácido. Para cada tipo de material da peça e utilizado um ácido especifico para 

não atacar o metal base (SILVA, 2012). “Metais, como o cobre, e ligas, como o latão, 

são decapadas com soluções de ácido crômico ou com misturas de ácidos fosfórico, 

sulfúrico, nítrico e clorídrico” (SCAVONE, 2000, p. 16). 
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Após cada operação de desengraxamento ou decapagem devesse fazer 

lavagens em quantidade suficiente para a remoção completa das soluções de 

tratamento. Caso contrário, a superfície fica manchada ou ocasiona a contaminação 

dos tanques (SCAVONE, 2000). 

 

2.1.7.5 Banhos químicos – desengraxamento 

 

A função do desengraxante e remover todos os contaminantes, como óleos/ 

graxas e sólidas da superfície da peça para garantir uma fosfatização eficiente e boa 

aderência a tinta. Nesta fase a peça e “lavada” com uma solução alcalina aquecida, 

visando a remoção de contaminantes que foram agregados a peça durante seu 

processo de fabricação. Diferente dos solventes que dissolvem a sujeira, os 

desengraxantes alcalinos deslocam e emulsificam a sujeira na solução, reagindo com 

as mesmas para formar sabões solúveis em água. O controle do processo de 

desengraxe e muito importante porque, senão for retirado todos os óleos graxas da 

superfície da peça, não obtém um produto final de qualidade. A temperatura do banho 

deve estar entre 70 e 80 oC para não sair dos padrões estabelecidos (SILVA, 2012). 

 

2.1.7.6 Fosfatizão  

 

Ao final do processo de limpeza das peças precisam receber uma camada 

protetiva para evitar oxidação e a fosfatização cria na superfície metálica, cristais de 

fosfato do metal, convertendo-a em metálica e não metálica. A finalidade da 

fosfatização e melhorar a aderência de tintas e tornar a superfície mais resistente a 

corrosão. Somente a fosfatização, aumenta a resistência a corrosão em torno de cinco 

vezes, porem com fosfatização mais pintura o aumento e de cerca de 700 vezes 

(GNECCO, 2003). 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

A planta baixa demonstrada para todos os apartamentos, sendo que o projeto 

contém dois apartamentos por andar, no terceiro e quarto pavimento. Cada 

apartamento possui 2 quartos, uma suíte, um banheiro, sala e cozinha conjugado e 

lavanderia, como destaca na figura 16.  

 

Figura 16– Planta baixa de um pavimento do apartamento 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

Garagem no segundo pavimento com oito vagas para veículos de médio porte, 

acesso com rampa, apresentada na figura 17. 

 

Figura 17-  Garage 

Fonte: (DUFFECK, 2017) 
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As salas comerciais estão no andar térreo com duas salas comerciais com 

83m2 cada, conforme figura 18. 

 

Figura 18- Salas Comerciais 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

Na figura 19, apresenta-se a cobertura da edifcação. 

 

Figura 19-Cobertura

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

 A fachada frontal está exposta na figura 20.  
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Figura 20 - Fachada Fronta 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

2.2.2 Normas Estruturais 

 

A seguir as principais normas ABNT que podem ser aplicadas em projetos de 

estruturas metálicas:  

 

· NBR 6120 (ABNT, 1980) - Cargas para o cálculo de estruturas de 

edificações. Esta Norma fixa as condições exigíveis para determinação dos 

valores das cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de 

edificações, qualquer que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos 

em normas especiais. 

· NBR 8800 (ABNT, 2008) - Projeto de estruturas de aço e de estruturas 

mistas de aço e concreto de edifícios. Esta Norma, com base no método dos 

estados-limites, estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos 

no projeto à temperatura ambiente de estruturas de aço e de estruturas mistas 

de aço e concreto de edificações. 

· NBR 6123 (ABNT, 1988) - Forças devidas ao vento em edificações. Esta Norma 

fixa as condições exigíveis na consideração das forças devidas à ação estática 

e dinâmica do vento, para efeitos de cálculo de edificações. 

· NBR 8681 (ABNT, 2003) - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento. 

Esta Norma fixa os requisitos exigíveis na verificação da segurança das 



�6 

 

estruturas usuais da construção civil e estabelece as definições e os critérios 

de quantificação das ações e das resistências a serem consideradas no projeto 

das estruturas de edificações, quaisquer que sejam sua classe e destino, salvo 

os casos previstos em Normas Brasileiras específicas. 

· NBR 14323 (ABNT, 2003) - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios 

em situação de incêndio. Esta Norma, que tem por base o método dos estados 

limites, fixa as condições exigíveis para o dimensionamento em situação de 

incêndio de estruturas de aço e de estruturas mistas aço-concreto de edifícios, 

feitas com perfis laminados, perfis soldados não-híbridos e perfis formados a 

frio, com ligações executadas com parafusos ou soldas, ou ainda com ligações 

mistas. 

· NBR 14432 (ABNT, 2001) - Exigências de resistência ao fogo de elementos 

construtivos de edificações. Esta Norma estabelece as condições a serem 

atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram os 

edifícios para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural. 

 

2.2.3. Vento 

 

De acordo com a NBR 6123 (ABNT, 1988), as forças devidas ao vento sobre uma 

edificação devem ser calculadas separadamente para:  

 

a) elementos de vedação e suas fixações (telhas, vidros, esquadrias, painéis de 

vedação, etc.); 

b) partes da estrutura (telhados, paredes, etc);  

c) a estrutura como um todo. 

 

A força do vento sobre uma estrutura parcialmente executada depende do 

método e da sequência a construção. É razoável admitir que a máxima velocidade 

característica do vento, Vk , não ocorrerá durante um período pequeno de tempo (NBR 

6123, ABNT, 1988). 

Velocidade básica do vento é analisada em uma rajada de 3 s, excedida na 

média uma vez em 50 anos, a 10 m acima do terreno, em campo aberto e plano. 

Velocidade básica do vento, Vo, adequada ao local onde a estrutura será construída 
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e a velocidade básica do vento é multiplicada pelos fatores S1, S2 e S3. Ambos 

definidos por norma (NBR 6123, ABNT, 1988). 

 

Vk=,Vo .,,S1 .,S2 .,S3 

 

 

2.2.4. Apoio lateral das vigas 

  

São colocados apoios laterais nas vigas para evitar flambagem (NETO, 2008). 

 

Lb1≤
63 .,,bf-Fy

 

 

 

Lb2≤, 14060. d
Af/  .  Fy

 

 

 

Onde Af é a área da mesa comprimida:  

 

Af=,bf .,tf 
 

 

2.2.5 Tensão admissível à flexão  

 

Compacta, não-compacta ou esbelta, dependendo do tipo de seção a se 

dimensionar e da existência ou não de apoio lateral completo, os valores para as 

tensões admissíveis à flexão serão variáveis (NETO, 2008). 

 

 

a) Elementos com seção compacta e apoio lateral completo: 

 

Fbx=0,66 .,Fy 

 

(#) 

(�) 

(]) 

(1) 

(1) 
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b) Elementos com seção não-compacta e apoio lateral completo: 

 

Fbx=,Fy ., 00,79-0,0024 .,, .b
tf
/  .,,1Fy2  ≤0,60 .,Fy 

Fonte: (NETO, 2008). 

 

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

 

371710 .,,Cb

Fy
 ≤,Lb

rt
 ≤ √((358580 .  C_b)/F_y ) 

Fb'
x=, ����-

Fy .,, .Lb
rt
/2

1075670 .,,Cb
.,Fy ≤0,60 .,Fy 

 

Lb

rt
 >,3358580 .,,Cb

Fy
 →,Fb'

x=, 119520 .,,Cb.Lb
n /2  ≤0,60 .,Fy 

 

Para qualquer valor de: Fb”x= 
8430 .  Cb:Lb .  d

Af
;  ≤0,60 .Fy 

 

 

O valor a ser utilizado como tensão admissível à flexão será o maior entre Fb’x 

e Fb”x. E sendo rt = raio de giração da seção T compreendida pelo flange comprimido 

mais 1/3 da área comprimida da alma (NETO, 2008).  

rt= < ly

2 .  .Af+
Aw
Af/ 

 

Onde:  

 

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, 

(2) 

(c) 

($) 

(6� 

( !) 

(  ) 
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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 

3=+=+#,>,,$?@A B, C DE, F GHIJ,G K LM,EM, F GHIJ,G K D=N 

3OPQPQR,>,,STUW , B , C +N#, F GHIJ,G K LM,+#N, F GHIJ,G K D=N 

 

 

2.2.6 Flambagem Local 

 

 Peças estruturais sujeitas à flexão, assim como as comprimidas podem sofrer 

efeitos da flambagem local. Existem limitações que devem ser obedecidas, ou então, 

os valores de Fa deverão sofrer coeficientes de minoração (NETO, 2008). 

 

2.2.7 Elementos Enrijecidos 

 

 São os elementos que têm as duas bordas, paralelas às tensões de 

compressão, apoiadas em toda a sua extensão (NETO, 2008), conforme mostra a 

figura 21. 

 

Figura 21- Elementos enrijecidos 

 

Fonte: (NETO, 2008). 

 

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

( #) 

( �) 
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h

tw
≤

540-Fy

 CASTM A36→108
ASTM A572 →92

X  Qa=1,00 

Ou caso: 

h

tw
>

540-Fy

 

 

Teremos:  

         

hef=
210 × twYf

 × Z1-
37.h

tw
/×Yf

[  →Qa=
Wef

Wx
 

 

Onde: 

  

Wef=Wx- \]h-hef)2×,tw
6

^e f=Fy  para Q=1,00 

 

 

2.2.3.6 Elementos Não Enrijecidos 

 

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

compressão, apresentados na figura 22.  

Mesas de perfis I, H ou U e abas de perfis L 

 

Figura 22 - Elementos não enrijecidos 

 
Fonte: (NETO, 2008). 

( ]) 

( 1) 

( 2) 

( c) 
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b

tf
≤

80

3Fy

kc

 _ ASTM A36→16,]kc=1,00)
   ASTM A572 →14,]kc=1,00) 

 

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

 

h

tw
≤70 →,kc=1,00 

 

Ou caso:  

 

h

tw
>70 →,kc=

4,05

.h
tw
/0,46 

 

 

Logo após podemos determinar os fatores de minoração Qs.  

 

b

tf
≤

801Fy
kc

 →,Qs=1,00 

 

Ou caso:  

 

80

3Fy

kc

<
b

tf
≤, 168

3Fy

kc

 →,Qs=1,293- `0,0036×
b

tf
 ×3Fy

kc
a 

 

Ou, 

  

b

tf
>, 168

3Fy

kc

 →,Qs=1,842×
kc\Fy× .btf/2^ 

 

( $) 

( 6) 

(#!) 

(# ) 

(##) 

(#�) 
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O coeficiente Q=,Qa×Qs, será sempre de minoração, então b c ,deRR (NETO, 

2008). 

 

2.2.8 Peças Esbeltas – Qe 

 

As peças estruturais sujeitas aos efeitos de flexão, quando os valores dos 

limites impostos de seção não-compacta não forem atendidos (NETO, 2008):  

  

h

tw
>

632-Fbx

 

 

 

É necessário verificar um outro coeficiente de minoração das tensões 

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

 

h

tw
≤

632-Fbx
 →Qe=1,00 

 

 

 

Ou caso: 

 

h

tw
>

632-Fbx
 →Qe= f1-0,0005× :Aw

Af
;× : h

tw
-

632

Fbx
;g ≤1,00 

 

 

A tensão de cálculo – fbx, segue: 

 

fbx=,Mx

Wx
≤Fbx×Q×Qe 

 

 

(#]) 

(#1) 

(#2) 

(#c) 
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2.2.9 Local  

 

O local escolhido para execução deste projeto localiza-se na cidade de Santa 

Cecilia – SC, na avenida XV de novembro, centro, próximo ao terminal rodoviário. O 

terreno está com solo preparado pronto para construção (destacados na figura 23), 

com dimensões aproximadas de 20 m de fachada frontal por 30 m de fachada lateral. 

 

Figura 23- Localização  

 
Fonte: (GOOGLE MAPS, 2017). 

 

Figura 24- Foto do terreno a ser construído 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANALISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Cargas estáticas devido a ação do vento 

 

A �����
�
� �a��� 
� ����� > ��������
� ����� ������� ;0, S1, S2 e S3 para 

ser obtida a velocidade característica do vento vk (NBR 6123, ABNT, 1988). Esta 

velocidade básica é determinada pela formula (1) citado anteriormente. 

A velocidade básica do vento, Vo, adequada ao local onde a estrutura será construída 

para a região de Santa Catarina, mais especificamente em Santa Cecília, segundo o 

gráfico das isopletas temos, Vh = 45 m/.  

 

Figura 25- Isopletas da velocidade básica "# (m/s) 

 
Fonte: NBR 6123 (ABNT, 1988, p. 6). 

 

2.3.2 Fator topográfico *+ 

 

O fator topográfico,�id� leva em consideração as variações do relevo do terreno 

(NBR 6123, ABNT, 1988). Como o terreno é determinado como plano ou fracamente 

acidentado, temos então id B deRR> 
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2.3.3 Fator topográfico S2 

 

O fator “S2” considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação 

da velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação 

ou parte da edificação em consideração (NBR 6123, 1988). 

Segundo a NBR 6123,1988, a rugosidade do terreno é classificada em cinco 

categorias. A categoria a ser usado em nossos estudos será a categoria IV em que 

estabelece Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em 

zona florestal, industrial ou urbanizada. Exemplos: 

· Zonas de parques e bosques com muitas árvores; 

· Cidades pequenas e seus arredores; 

· Subúrbios densamente construídos de grandes cidades; 

· Áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas. 

A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 m. 

Para as Dimensões da edificação foi determinado a Classe A aonde estabelece 

que em todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais 

de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou 

vertical não exceda 20 m (NBR6123, 1988). 

 

Figura 26-  Fator “S2”   

 
Fonte: (NBR 6123, ABNT, 1988).  
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Foram utilizados os seguintes parâmetros conforme a classificação da tabela. 

 

Tabela 1 - Parâmetro para calculo do fator s2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

Segundo a NBR 6123,1988. O fator “S2” usado no cálculo da velocidade do 

vento em uma altura z acima do nível geral do terreno é obtido pela expressão:  

 *N B ?, × jk, ×,]l +#m )n 

 

Com está formula podemos chegar então ao valor do “S2” que será:  

 *N B #e oM, × #e p#, ×,]+D +#m )#e+N B #e o+ 

 

 

2.3.1.4 Fator estatístico S3  

 

Segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988). O fator estatístico S3 é baseado em 

conceitos estatísticos, e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da 

edificação.  

Este fator é determinado por uma tabela e escolhido conforme as 

especificações de cada edificação, em nosso estudo iremos utilizar o grupo 2 em que 

a norma especifica edificações para hotéis e residências e também edificações para 

comércio e indústria com alto fator de ocupação, tendo assim o valor de S3 = 1,00, 

conforme tabela a baixo. 

/��f������ ���� � �a����� 
�

����� “S2” 

� ��� ����� 

� !�$2 

�� !�6! 

� !� # 

(#$) 

(29) 
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Figura 27 - Valores mínimos o fator estático S3 

 
Fonte: (NBR 6123, 1988).  

 

Para fins de cálculo temos: 

 

Tabela 2 – Parâmetros Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

Utilizando equação (1) citada na página 41 anteriormente:  

 

Vk=,qP,.,deRR, .,ReQd . deRR B OreqP,stu, 
 

 

/��f������ ����� 

;� (���� ]1�!! 

S�  �!! 

S� !�$  

S�  �!! 

(�!�
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A velocidade característica do vento permite determinar a pressão dinâmica pela 

expressão: 

 

q = 0,613 . Vk2 

 

Sendo assim: 

 

q = 0,613 . 36,45 2 = 814,43 N/m 2 

 

Após estas determinações agora temos que calcular o coeficiente de pressão externa. 

 

2.3.1.5 Coeficiente de pressão externo e de forma ($%&) 
 

Para a determinação do ]$%&) temos a tabela a seguir:  

 

Figura 28 -  Valores coeficiente de pressão externo e de forma ($%&) 

  
Fonte: (NBR 6123, ABNT,1988). 

 

Portanto: 

(� ) 

(� ) 
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Figura 29- Resultados coeficiente de pressão externo e de forma ($%&) 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

2.3.1.6 Coeficiente de pressão externo e para telhados ($%&) 
 

Foi definido para o projeto uma inclinação de 30o para p telhado.  

 

Figura 30 - Coeficiente de pressão externo e para telhados ($%&) 

 
Fonte: (NBR 6123, ABNT, 1988).  
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Portanto: 

Figura 31- Resultado coeficiente de pressão externo e para telhados ($%&) 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

2.3.1.7 Coeficiente de pressão interno 

 

 Em caso de coeficiente de pressão interno a norma especifica para edificações com 

paredes internas permeáveis, a pressão interna pode ser considerada uniforme. 

Portanto vamos utilizar o caso B em que quatro faces igualmente permeáveis: cpi = - 

0,3 ou 0 (considerar o valor mais nocivo) (NBR 6123, ABNT, 1988). 

 

2.3.1.8 Carga final do vento 

 

Para a melhor compressão de cálculos do “ CV ”, vamos acompanhar a imagem 

a seguir e logo em seguida os resultados. 
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Figura 32- Carga final do vento 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

Tabela 3 - Tabela do calculo do vento ( CV )  

T����� 
� ������� 
� ����� (�;�  

������ (e���� ;���� !� ;���� 6!� 

��  - 0 ,8 x 814.43 = - 651.54 � 0,2 x 814.43 = - 162.88 

��# - 0,8 x 814.43 = - 651.54 � 0,5 x 814.43 = - 407.21 

��� - 0,9 x 814.43 = - 732.99 !�c " $ ]�]� � 1c!� ! 

��] - 0,4 x 814.43 = - 325.77 !�c " $ ]�]� � 1c!� ! 

��1 - 0,4 x 814.43 = - 325.77 !�c " $ ]�]� � 1c!� ! 

��2 - 0,9 x 814.43 = - 732.99 � 0,6 x 814.43 = - 488.66 

��c - 0,4 x 814.43 = - 325.77 � 0,6 x 814.43 = - 488.66 

��$ - 0,4 x 814.43 = - 325.77 � 0,6 x 814.43 = - 488.66 

FBCDEG (DUFFECK, 2017) 

 

2.3.4 Dimensionamento da estrutura 

 

2.3.4.1 Cobertura 

 

2.3.4.1.1 Cargas Permanentes. (C.P.) 
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Como cargas permanentes temos a telha que será usado de 8mm 

considerando um peso especifico de 0,44 kN/m 2 e as tesouras em estrutura metálica 

vamos utilizar uma carga de 0,30 kN/ m 2. 

Considerar também cargas permanente instalações hidráulicas e elétricas = 0,17 kN/ 

m 2.  

E vamos considerar a sobrecarga um valor de 0,814 kN/ m 2. 

A somatória das cargas permanentes temos 0,44 + 0,30 + 0,17+ 0,814 = 1,72 

kN/ m 2. 

 

2.3.4.1.2 Carga acidental (C.A.) 

 

Na ausência de especificação mais rigorosa para cobertras comuns deve ser 

prevista uma sobrecarga característica mínima de 0,25 kN/m², em projeção horizontal. 

(NBR 8800, ABNT, 2008).  

 

2.3.4.1.3 Carga total da cobertura 

 

Após concluirmos as cargas permanentes e a carga acidental temos então um 

valor total de 1,97 kN/ m 2. Tendo em vista um valor distribuído em nossa edificação 

igual: 

1,97 kN/ m 2 x 205m2= 403,85 kN.  

 

Em projeto vamos precisar de 4 tesouras treliçadas em 6 linhas de pilares, 

sendo assim temos:  

 qROeQPq B dRRevr,wx 

 

Cada pilar recebe uma carga de: 

 dRRevrr B dreQO,wx 

 

Chegamos então a conclusão do cálculo de cargas distribuídas do telhado nos pilares. 

(��) 

(�]) 

(�1� 
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2.3.4.1.4 Carga permanente (C.P.) 

 

Segundo a NBR6120, 1980.Este tipo de carga é constituído pelo peso próprio 

da estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e 

instalações permanentes. 

 

· O perfil ‘I’ em que será utilizado para a estrutura é o W310 x 23,8 tendo seu 

peso especifico de 23,8 kg/m e/ou 0,24 kN/m. 

· Peso próprio da parede em alvenaria é 13 kN/m3. 

· Laje Steel Deck escolhida para o projeto com peso próprio de 19 kN/m3 

 

Figura 33 - Carga permanente do perfil laminado a ser utilizado 

 
Fonte: (NETO, 2008). 

 

2.3.4.1.5 Carga acidental (C.A.) 

 

Segundo a NBR 6120,1980. É toda aquela que pode atuar sobre a estrutura 
de edificações em função do seu uso (pessoas, móveis, materiais diversos, 
veículos etc.). 

 



1c 

 

Para uma edificação residencial é definido na norma que em dormitórios, sala, 

copa, cozinha e banheiro utilizamos 1,5kN/m2 e Despensa, área de serviço e 

lavanderia 2,0 kN/m2, cargas estas utilizados nos pavimentos três e quatro. No 

pavimento dois vamos utilizar 3 kN/m2 pois é este pavimento é garagem e a norma 

NBR 6120 estabelece esta carga. Em nosso pavimento denominado como térreo 

vamos utilizar uma carga de 4 kN/m2 também estabelecido norma. 

 

Figura 34 - Carga acidental (C.A.) 

 
Fonte: (NBR6120, ABNT, 1980). 

 

2.3.5 Cálculos finais da estrutura 

  

Para melhor calcular está estrutura vamos começar pelo maior vão, ou por se dizer a 

maior laje sem que seja apoiada por vigas, a figura abaixo irá ilustrar melhor a área. 

 

Figura 35- Corte maior laje planta baixa 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 
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2.3.6 Informações do projeto para fins de cálculo 

 

· Parede de alvenaria com perímetro de18m; 

· Espessura do tijolo 14cm; 

· Pé-direito com 2,70m; 

· Laje steel deck 19kN/m3; 

· Carga acidental 2kN/m2; 

· Peso próprio da parede 13kN/m3; 

· Área da laje 27.26m2; 

· Aço A36 yz{| B }Pwxt|~� 
Com os dados acima podemos começar a calcular a viga e analisar se o perfil 

escolhido atende a carga exercida. 

 

· Peso total da parede: 

 }e�R × dQ × Redq × dO B QQeqPwx 

 

- Peso total da laje: }�e}r × dv × Red B Pde�vwx 

 

- Carga acidental: } × }�e}r B PqeP}wx 

 

- Total de cargas: QQeqP � Pde�v � PqeP} B dvqe�rwx 

 

q = 
���e���� B dReQ} � ddwxt~ 

 

(�2) 

(�c) 

(38) 

(39) 

(40) 
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Figura 36- Viga  

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 dd × rerP} B OreP� � OreQRwx>~ 

 

Mx = OreP� × OeO} K dd × OeO} × �e��� B rRe�Q � rReQRwx>~ 

 

Figura 37- Momento fletor 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

Com esta analise vemos que o perfil “I” laminado atende adequadamente a 

nosso projeto, especificações deste perfil na figura 33.  

8�����
� � ������� ( ]� ���
� ������������ ������ 

 

1) Qa:  

Se:    

h

tw
≤

540-Fy
 CASTM A36→108

ASTM A572 →92
X  Qa=1,00 

 

Então:      

26,16

0,56
B P}eR� � dRQ,então Qa = 1. 

(] �

(]#�

(]��

(]]�
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2) Kc: 

Se:  ��� < 70 então Kc=1. 

 

3) Qs: 

Se: ��� c �h1������  

 

Então:   �eh�he�� B �ePO, � dr,,logo Qs = 1. 

 

4) Qe = 1. 

 

5) Temos: ��� B, �eh�he�� B �ePO � dReQ, Compactada 

 

6) L= 6,65m 

Lb = 665cm  

Lb = c, ��,×,�×,�Y����   = Lb c, ��,×,�he�Y��  = 127,26 

Então 665 > 127,26 é sem apoio.  

 

7) Cb = 1 viga bi – apoiada 

rt = 1 ���×:�� ¡¢£ ; 
 

rt = 1 ����×:�e�� ,¤£e¥¥£ ; = 2,47. 

 ¦T§¨ B, ����e�� B }rve}O> 
 

(]1) 

(]2) 

(]c) 

(]$) 

(49) 

(1!) 

(51) 

(52) 
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σx`= 
19520×1

269,232  = 0,27 kN / cm2 ≤0,6× σesc 

 y©ªª B , ���h,×�££«×¥¬e«£e£   = 2,81 kN/cm2 

 

Utilizamos o valor maior temos: y© = 2,81kN/cm2 .  

 

2.3.6 Dimensionamento de Pilares 

 

Para o dimensionamento dos pilares adotaremos a pior situação, ou seja, a de 

maior carga. Abaixo distribuição de pilares. 

 

Figura 38- Pilares 

 
Fonte: (DUFFECK, 2017) 

 

Os pilares que vão receber mais carga são os pilares números P17 = P18. 

O perfil ‘I’ em que será utilizado para a estrutura é o W530 x 92.0 tendo seu 

peso especifico de 92,0 kg/m e/ou 0,902 kN/m. 

Cálculo De Resistência Dos Perfis: 

 

Perfil W530 x 92,0         

· ky= 0,8 (engastado na base, apoiado topo)  

· kx= 2,1 (engastado e livre) 

· h= 573mm 

· tw= 11,2mm 

(1��

(1]�
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· tf= 17,3mm 

· rx= 24,64cm 

· ry= 4,86cm 

· A= 145,3cm²  

· L= 1400cm 

· Aço A-36 yz{| B }Pwxt|~� 
 

1) 
®¯�°� B, he�,×���h��e�� B }RReQQ  

 ®¯±°± B, �e�,×���h��e�� B dRverd  

 

 

Vamos adotar o maior valor: 

 ®°̄ B }RReQQ > cc ( 128 para A36 ).  

 

2) Tensão admissível:  

 

y² B ³d K .�µ́ ¶/�,×��¶,· ,× ,����¸�   

¹{ B derr� �,he���,×,�µ́�� K he���,×,.�µ́ ¥/��¥ , 
 ¹{ B derr� �,he���,×,�hhe����� K he���,×,º�hhe�¥»���¥  ¹{ B de��> 

 y² = fd K º�hhe��,¶»�,×���¶ ,g × , ���e�� = 3,25 kN/cm2  

 

3) Flambagem 

Qa = 
���  < 

���Y���� = 1 

 

(11�

(12�

(1c� 

(1$) 

(16) 

(60) 

(61) 

(2#) 
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¼² B �he��eh� B qve}d ½ qO, 
 

Então temos que calcular o hef : 

¾¿À, B , ��h,×��,Y�Á ,× , \d K, ��ÂÃÄ,×,Y�Á^  
 ¾¿À, B , ��h,×�eh�,Y�e�� ,× , fd K, ����e��,×,Y�e��g  

hef = 69,26 

 

hef > h então: 

Qa = 1. ÅÆÇ B dReqPdePr B re�R � dr, 
 

Qs = 1 ��� = 
�he��eh� B qve}d < 70  

Kc = 1 

 

4) Tensão atuante:  

 y| B ,y², × ¼{, × ¼² y| B ,Oe}P × d, × d 

 y| B Oe}P,wx,t,|~�. 
 y| B , È�É 

Oe}P B , È���e� x B q�}e}},wx. 

 

5) Flexão: ÊÇ B Ë,×Ì¶�  

(2�) 

(2]) 

(21) 

(22) 

(2c) 

(2$) 

(26) 

(c!) 

(c ) 

(c#) 
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 ÊÇ B �,×��e�¶� B,B ,dPevr,ÍÎ>s   

Qa = 1 

Qs = 1 

Lb = L = 1130cm 

 

ÏÅ, c rO, × ÅÇYyz{| B ,rO, × }RevY}P B }rOe}q 

 

1130 > 263,34 Sem apoio. 

 ÐÆ B 1 �±�,×��,×�� :¡¢,×Ã¢£ ; 
 

 ÐÆ B 1 �����,×��e�h,×�e��, ,:«¤e¤Ñ,×¤e¬¶£ ;, 
rt = 4,65cm.  

  ÒÅ B de�P � deRP, × ,Ó�Ó�� ReO, ×,:Ó�Ó��; 
 ÒÅ B de�P � deRP, × , h��e��� ReO, ×,: h��e���; B de�P 

 

ÏÅ, c ,1�����h,×Ô�����  

 

ÏÅ, c ,1�����h,×�e���� B dPQeqO 

243,05 > 158,43 

 

y©ª B ddvP}, × ÒÅ:ÏÅÐÆ;� , 
 

(c�) 

(c]) 

(c1) 

(c2) 

(cc) 

(c$) 

(c6) 

($!) 

($ ) 
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y©ª B �����,×�e��]���eh�)¶ B OePq,wxt|~�,, 
 y©ªª B ���h¯�,: ÕÖÄ,×ÃÄ; 

 y©ªª B ���h���h,: «¥e¥¶¬eØ,×¤e«£; B qePr,wxt|~�, 
 

Vamos usar o maior y© B qePr,wxt|~� 
 y© B Ó±Ù± qePr B Ó±�h��e� B vqO�eQ,wx> |~ 

 Ê© B vqeOQ,wx>~ 

 

94,38 > 15,96  Perfil pode ser utilizado. 

 

Dimensões mínimas da chapa: 

Aço utilizado para esse material é o ASTM A572 aço de baixa liga e alta 

resistência mecânica, e a chapa com suas dimensões de 71cm x 42,8cm. 

Assim temos: 

t = espessura. 

 yÒÚ B È�,×Û ,c ReOP × Ç|w 

 yÒÚ B ���e���h��e� B RedPPO,wxt|~�, 
 yÜ B Re�P, × ,yz{| 

 

 yÜ B Re�P, × ,OqeP B }PeQ�P,,wxt|~� 
 

($#) 

($�) 

($]) 

($1) 

($2) 

($c) 

($$) 

(89) 

(90) 
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Æ B }, × ², × ,1�ÔÝ�Û  

 

Æ B }, × �eP, ×,1he������e��� B dedr}|~,Þß,dder}~~ 

 

11,62mm < t=12mm 

Adotado chapa com 12mm. 

 

Para chumbadores temos: 

 !|à B Req, × Æ !|à B Req, × d}eP B P~~ 

 

5mm < 16mm 

Vamos adotar chumbadores de 4!16mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(91) 

(92) 

(6�) 

(6]) 



2c 

 

 

 

CONCLUSÂO 

 

Hoje em dia cada vez mais se vê pelo mundo novas formas e conceitos da 

utilização da estrutura metálica na construção civil. A arquitetura das novas 

edificações ganha cada vez mais liberdade para sua criação, e sua consequente 

volumetria, chegando cada vez mais a formas jamais imaginadas em saírem do papel. 

Essa liberdade formal, é que permite praticamente qualquer desenho ser 

transformado em algo concreto. Existe também o ganho da liberdade "gravitacional", 

ou seja, devido à excelente propriedade física da estrutura metálica que, a cada 

momento que se passa, adquire melhores qualidades graças ao contínuo 

desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade (PEREIRA, 2000). 

Com a elaboração deste trabalho pode-se entender mais sobre construção em 

estruturas metálicas, onde sua construção era voltada em pontes e atualmente 

utilizada na construção de edifícios com características únicas e diversas vantagens 

em relação aos demais sistemas construtivos, tendo como uma de suas principais 

vantagens a considerável diminuição de gastos no final da obra. 

O presente trabalho tendo como base Edificação Projeto Estrutural Metálica, 

sendo ela uma estrutura com 4 pavimentos na cidade do centro de Santa Cecília – 

SC, se trata de uma estrutura com inúmeras vantagens como seu menor tempo de 

execução, seu custo – benefício comparado a todos os materiais que serão usados 

para produzir uma estrutura de concreto é mais em conta, estrutura leve, fácil 

transporte e manuseio de suas peças devido ao pequeno tamanho das mesmas; 

����� ����� 
� ������� � �4�-de-obra, pois o sistema industrializado evita 


�����
p�� � ��=��� ����� ����a����  Maior confiabilidade, com materiais que 

permitem escoamento e ruptura e modulo de elasticidade bem definidos. O aço e um 

material reciclável evitando de agredir o meio ambiente, construção segura pois e 

fabricada e montada por profissionais qualificados. 

Para fins de conclusão com projeto vamos utilizar para vigas o perfil em “I” com 

a bitola W310 x 23,8, para pilares determinado também como perfil em “I” com a bitola 

W530 x 92,0 e suas conexões com chapa de 12mm e chumbadores de 4!16mm. 

Sendo esses comprovados com cálculos em que pode ser utilizado para uma 

edificação futura no município de Santa Cecília - SC. 
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APÊNDICES 

 

· ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ · – PROJETO ARQUITETÔNICO 
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· ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À  – PROJETO 3D 


