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RESUMO

A viabilidade técnica e econômica de um sistema estrutural com perfis
laminados de aço, para edifícios destinados a um empreendimento habitacional de
interesse social, começa em um projeto de arquitetura, que junto do projeto da
estrutura de aço, examina e esgota todas as possibilidades dentro das normas
técnicas pertinentes e das regras dos órgãos reguladores e financiadores para o
segmento de HIS. De posse de um projeto devidamente ajustado, inclusive em
relação a todas as interfaces com os pisos e vedações, e das disponibilidades dos
materiais na região do empreendimento, faz-se uma primeira avaliação do potencial
do sistema estrutural para o empreendimento em análise. Caso o sistema demonstre
nesta etapa que tem qualidades, pode-se fazer a análise da viabilidade econômica,
suficientemente simples, mas capaz de sustentar uma escolha com a garantia de
que será a melhor opção para o sistema estrutural das edificações do
empreendimento de HIS. Este trabalho pretende organizar cada uma destas etapas
e apoiar os profissionais envolvidos neste processo de escolha.

Palavras Chaves: habitação; estruturas de aço; perfis; edifício; habitação de
interesse social

ABSTRACT
Technical and economic viability analysis of a structural system with rolled
steel sections in four floors social residential buildings groups
The technical and economic feasibility of a social interest structural building
system starts with architectural design that, with the steel structure design, exhausts
all possibilities within the relevant technical standards, building regulations and to HIS
segments funders. Starting with a properly adjusted project, including all floors and
seals interfaces, and availability of materials close to the enterprise site, the first task
is to evaluate the structural system potential. If the system shows qualities, we can
proceed to the economic viability analysis, as simple as possible, but capable of
sustaining a choice with assurance that it will be the best option for the structural
system of this kind of particular building. This work intends to organize each one of
these steps and support professionals involved in the choice process.

Key words: steel structure; rolled section; building, social residential building
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1

INTRODUÇÃO
O déficit de habitações no Brasil, acumulado em função de uma série de fatos

históricos, ainda desafia o setor da construção para produzir as habitações
necessárias de forma eficiente e em um menor prazo possível. Diversas tecnologias
têm se destacado nesta busca, dentre elas, as estruturas de aço.

Entretanto, o emprego das estruturas de aço em edifícios de múltiplos
andares ainda tem encontrado algumas resistências dos empreendedores, por
razões culturais, pelo maior custo das estruturas de aço, e, muitas vezes, pelo
desconhecimento das suas características, não se obtendo, assim, todas as
vantagens proporcionadas pelo sistema.

A construção em aço no Brasil sempre empregou para estas edificações os
perfis soldados e formados a frio. Entretanto, com o início da produção dos perfis
estruturais laminados tipo W e HP, em 2002, as estruturas de aço passaram a ter um
produto que sai da usina pronto para ser aplicado, e, praticamente, no mesmo custo
das chapas, aumentando, assim, sua competitividade.

1.1

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo examinar como um sistema estrutural

empregando os perfis estruturais laminados de aço pode ajudar a viabilizar técnica e
economicamente um empreendimento habitacional de interesse social com edifícios
de quatro pavimentos.

Pretende-se examinar o sistema estrutural em aço junto com os aspectos
arquitetônicos, e as influências dos sistemas complementares, além do efeito de
escala do número de unidades na implantação.
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1.2

Metodologia

A metodologia empregada neste trabalho passou por quatro etapas:

Revisão bibliográfica para o levantamento das informações existentes sobre
o tema, passando pelos programas habitacionais, normas e diretrizes que
definirão as premissas para um sistema estrutural em aço em edifícios para
habitações de interesse social.

Desenvolvimento de um roteiro para identificar o potencial do sistema em aço
e orientar nas escolhas para a configuração de um edifício para EHIS com
sistema estrutural com perfis laminados de aço

Desenvolvimento de um projeto de referência detalhado que atenda à todas
as recomendações dos programas, normas e diretrizes e que, embora não
pretenda ser a melhor solução, sirva de exemplo de como projetar um
sistema estrutural com perfis estruturais laminados de aço para edifícios de
quatro pavimentos de um empreendimento para HIS, observando as
características e vantagens do sistema .

Desenvolvimento/proposta

de

planilha

para

aquilatar

previamente

a

viabilidade econômica do sistema, empregando informações do projeto
exemplo e outros dados que podem ser obtidos facilmente, sempre com foco
no resultado para o empreendimento.

A Figura 1 resume a metodologia e os diferentes aspectos que serão abordados
no trabalho, e as partes destacadas indicam as etapas menos conhecidas e que
serão mais detalhadas.
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Informações básicas
Requisitos dos

Características,

Normas técnicas

programas

objetivos e

ABNT e

habitacionais e

limitações do

Diretrizes dos

órgãos

empreendimento

órgãos

financiadores

Nº de unidades

reguladores
Configuração e projeto

Projeto do
Projeto

de

Arquitetura

Sistema
Estrutural
em Aço

Projeto dos
Pisos e
Vedações

Projeto das
Instalações

Análise da viabilidade técnica
Atende a todas
exigências do
empreendimento ?

não

sim
Análise da viabilidade econômica
Projeto em aço não
É o melhor
investimento?

não

viabilizado para o
empreendimento de
HIS

sim
Projeto em aço viabilizado para o
empreendimento de HIS

Figura 1 – Fluxograma resumo da metodologia e da sequência do trabalho.
Fonte: Elaborado pelo autor
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1.3

Habitações de interesse social
O termo “Habitação de Interesse Social” (HIS) define soluções de moradia

voltadas à população de baixa renda, implementadas por programas empreendidos
pelo poder público. Na relação do custo da habitação com a renda das populações,
sua aquisição depende muito de esquemas de financiamento de longo prazo e
muitas vezes de subsídios dos governos.

A terminologia “Interesse Social” na habitação no Brasil tem também o objetivo
de incorporar os princípios constitucionais da função social do uso do solo urbano e
do direito básico à habitação nas políticas habitacionais para a população de baixa
renda. As políticas e estratégias habitacionais para a população de baixa renda
passam a ser induzidas pelo poder público, sobretudo nos municípios, onde se dão
os impactos de sua implantação.

Das definições coletadas nesta etapa, pode-se concluir os seguintes requisitos
básicos que caracterizam a Habitação de Interesse Social:
- é financiada pelo poder público, mas não necessariamente produzida pelos governos,
podendo a sua produção ser assumida por empresas, associações e outras formas
instituídas de atendimento à moradia;
- é destinada sobretudo a faixas de baixa renda que são objeto de ações inclusivas,
notadamente as faixas de renda de até 3 salários mínimos;
- embora o interesse social da habitação se manifeste sobretudo em relação ao aspecto de
inclusão das populações de menor renda, pode também manifestar-se em relação a outros
aspectos, como situações de risco ou preservação ambiental.

A habitação de interesse social interage com uma série de fatores sociais,
econômicos e ambientais, e é garantida constitucionalmente. Entretanto, para se
fazerem cumprir estas garantias no Brasil, observam-se inúmeros desafios para
superar o atual déficit e torna-se essencial a melhoria dos projetos e soluções
construtivas para atender às necessidades atuais e futuras de habitações.
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1.4

O déficit habitacional no Brasil
Mais de 5,546 milhões de moradias precisam ser construídas em todo o País

para acabar com o déficit habitacional, segundo dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (IBGE/PNAD de 2008, utilizados pelo Ministério das Cidades.
Deste total, 83,5% (4,629 milhões de moradias) deveriam estar localizadas nas
áreas urbanas, conforme Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Déficit habitacional por região geográfica e regiões metropolitanas.

Déficit Habitacional – valores absolutos
Especificação

Urbano
Total

Norte
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraíma
Pará

RM Belém
Amapá
Tocantins
Nordeste
Maranhão
Piauí
Ceará

RM Fortaleza
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco

RM Recife
Alagoas
Sergipe
Bahia

RM Salvador
Sudeste
Minas Gerais

RM Belo Horizonte
Espírito Santo
Rio de Janeiro

RM Rio de Janeiro
São Paulo

RM São Paulo
Sul
Paraná

RM Curitiba
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

RM Porto Alegre
Centro-Oeste
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal
Brasil

Total
555.130
31.229
19.584
132.224
13.969
284.166

Rural de extensão urbana
448.072
29.609
17.370
120.363
13.333
217.408

2.510
2.025
285
200

Rural
107.058
1.620
2.214
11.861
636
66.758

83.909

82.713

200

1.196

14.277
59.681
1.946.735
434.750
124.047
276.915

13.223
36.766
1.305.628
204.632
71.358
186.670

11.085
3.513
-

1.054
22.915
641.107
230.118
52.689
90.245

103.979

101.266

-

2.713

104.190
104.699
263.958

78.261
87.746
214.182

4.242
1.088

25.929
16.953
49.776

125.254

123.891

-

1.363

85.780
66.492
485.904

63.353
57.606
341.820

2.242
-

22.427
8.886
144.084

116.014

114.525

-

1.490

2.046.312
474.427

1.969.424
437.401

10.612
-

76.888
37.026

115.689

115.278

-

411

84.868
426.518

77.717
420.853

2.929

7.151
5.665

320.091

318.818

-

1.273

1.060.499

1.033.453

7.683

27.046

510.326

504.403

5.923

5.923

580.893
213.157

519.080
192.726

1.668
1.668

61.813
20.431

64.635

61.716

1.668

2.919

140.770
226.966

123.747
202.607

-

17.023
24.359

97.133

93.713

-

3.420

417.240
77206
73.376
162.762
103.896

387.628
66.309
60.245
158.526
102.548

2.024
2.024

29.612
10.897
13.131
4.236
1.348
916.478

5.546.310

4.629.832

27.899

Total das RMs

1.537.030

1.516.322

7.791

20.708

Demais áreas

4.009.280

3.113.510

20.108

895.770

Fonte: IBGE/PNAD 2008
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As regiões metropolitanas (RMs) selecionadas pela PNAD participam com
1,537 milhões de moradias, correspondendo a 27,7% da carência habitacional.

Quando se analisam as condições econômicas das famílias afetadas, verificase que na sua grande maioria as famílias recebem renda média mensal inferior a
três salários mínimos, correspondente a 89,6% (4,113 milhões de moradias) do
déficit habitacional urbano em 2008 (Figura 2).

Figura 2 - Déficit urbano por faixa de renda média familiar em SM
Fonte: IBGE/PNAD 2008

Pode-se observar que o déficit habitacional no Brasil embora tenha sido
reduzido no último PNAD, ainda é muito grande e concentrado nas áreas urbanas
onde os terrenos são menores e escassos, exigindo muitas vezes uma construção
mais vertical (edifícios) e que quase a totalidade da população a ser atendida está
na faixa de renda até 3 SM.
A construção industrializada passa a ser uma necessidade para implementar
de maneira consistente e definitiva os processos construtivos e atender ao déficit.
Em função deste diagnóstico, este trabalho irá focar a análise da viabilidade
técnica e econômica de sistemas estruturais em aço para edifícios de quatro
pavimentos em implantações de EHIS, em áreas metropolitanas e para a faixa de
renda de até 3 SM.
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1.5

Programas Habitacionais
O déficit habitacional no Brasil tem sido a preocupação dos governos e o

objetivo de diversos programas habitacionais. Os programas habitacionais atuais
tentam evitar alguns erros do passado e aprimorar os acertos, e assim ajudar a
reduzir o déficit habitacional no País.

Apresenta-se na Figura 3 a seguir, uma linha do tempo dos principais
programas habitacionais e órgãos criados desde 1964 até os dias atuais, sempre
com o objetivo de atender à demanda da população por habitação. Alguns
programas tiveram êxito, outros saíram do foco, outros se perderam na burocracia,
mas o que se observa é que de uma forma ou de outra todos deixaram a sua
contribuição para que se pudesse encontrar uma equação que resgate o déficit
habitacional acumulado e atenda às demandas atuais e futuras. Os programas
devem identificar claramente as fontes de recursos e as entidades produtoras
aproveitando todas as experiências anteriores, estratificando por faixas de renda e
características regionais, de forma a cumprir o papel do Estado de oferecer moradia
digna a toda a população.

1970

1960

64

1980

74

1990

86

2000

95

2010

03

09

CEF é operadora
dos recursos do
FGTS

Recursos
direcionados p/
habitações não
populares

Criação do
BNH

Extinção do
BNH

Pró-Moradia
Carta Crédito

recursos FGTS

4,5 milhões
unidades produzidas

PBQP-H

PMCMV 1

PMCMV 2

meta 1 milhão
unidades até 2010

meta 2 milhões
unidades até 2014

Figura 3 – Linha do tempo dos programas habitacionais
Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir serão tratados os programas PMCMV, implementados a partir de 2009.
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1.6

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV
Em 2007, o Programa Nacional de Aceleração do Crescimento (PAC) tinha

como uma das suas prioridades de investimento a habitação, focando principalmente
as famílias de renda até 5 SM. No entanto, a lentidão na execução do PAC,
influenciou a criação de um programa específico para a área habitacional: o
“Programa Minha Casa Minha Vida” (PMCMV), lançado em 2009.

Este programa baseou-se no incentivo à provisão privada de habitações por
meio de medidas regulatórias e do aumento de recursos destinados ao
financiamento para a demanda habitacional de baixa renda. Para a efetivação do
mercado de habitações destinadas às famílias com renda mensal até 3 SM, foi
necessário um apoio decisivo dos fundos públicos com subsídios de parte do valor
do imóvel. O Fundo Garantidor foi outra novidade do PMCMV, dando cobertura em
caso de perda de capacidade de pagamento, servindo como um “seguro público” no
caso de inadimplência do mutuário.

O que é o Programa
Segundo a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o Programa Minha Casa Minha
Vida – PMCMV – Recursos FAR é um programa do Governo Federal, gerido pelo
Ministério das Cidades e operacionalizado pela CAIXA, que consiste em aquisição
de terreno e construção ou requalificação de imóveis contratados como
empreendimentos habitacionais em regime de condomínio ou loteamento,
constituídos de apartamentos ou casas que depois de concluídos são alienados às
famílias cadastradas.

O PMCMV 1 foi lançado em março/2009, com a finalidade de criar
mecanismos de incentivo à produção e aquisição de um milhão de novas unidades
habitacionais, sendo que essa meta no PMCMV 2 passou para dois milhões de
novas moradias para as famílias com renda bruta mensal de até R$ 5.000,00 (em
valores de 2011).

No âmbito do PMCMV para as famílias com renda mensal de até três salários
mínimos, estabeleceu-se inicialmente a meta de contratação de 400 mil unidades
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habitacionais e, com a continuidade do Programa a meta consiste na produção de
860.000 unidades habitacionais até o ano de 2014, para as operações contratadas
com recursos especificamente do FAR. A construção das unidades habitacionais
ocorre a partir da contratação de empreendimentos em condomínio ou em
loteamento, constituídos de apartamentos ou casas.

A execução das obras de cada empreendimento específico é realizada por
construtora contratada pela CAIXA, que se responsabiliza pela entrega dos imóveis
concluídos e legalizados. Os imóveis contratados são de propriedade exclusiva do
FAR e integram seu patrimônio até que sejam alienados.

A quem se destina
As famílias a serem beneficiadas pelo Programa são indicadas e
selecionadas pelo município ou Governo do Estado/Distrito Federal. Os imóveis são
adquiridos pelas famílias beneficiadas por venda com parcelamento.

Áreas de atuação do Programa
A abrangência do Programa prevê a contratação de empreendimentos
localizados nas capitais estaduais e respectivas regiões metropolitanas, região
metropolitana de Campinas/SP e Baixada Santista/SP, Distrito Federal e municípios
com população igual ou superior a 50 mil habitantes.

Podem ser implementadas operações de aquisição de imóveis nos municípios
com população entre 20 e 50 mil habitantes, desde que se atenda aos critérios:
- população urbana seja igual ou superior a 70% de sua população total;
- taxa de crescimento populacional, entre 2000 e 2010, seja superior à taxa verificada no respectivo
Estado;
- taxa de crescimento populacional entre os anos 2007 e 2010, seja superior a 5%.

Excepcionalmente, são avaliadas propostas de operações em municípios com
população inferior a 50 mil habitantes, desde que sejam destinadas a atender
demanda habitacional decorrente de:
- crescimento demográfico resultante do impacto de grandes empreendimentos;
- situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida por Portaria da Defesa Civil.
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Como Funciona
O governo estadual ou municipal assina o “Termo de Adesão” com a CAIXA,
que passa a receber propostas de aquisição de terreno e produção ou requalificação
de empreendimentos para análise junto com a documentação necessária. Após
análise, a CAIXA contrata a operação, acompanha a execução das obras pela
Construtora, destinando-o ao público alvo do Programa.

Origem dos Recursos
Para viabilizar a construção das unidades foram aportados ao FAR - Fundo
de Arrendamento Residencial, recursos do OGU – Orçamento Geral da União, de
acordo com a estimativa do déficit habitacional urbano para as famílias com renda
até três salários mínimos, considerando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios – PNAD, do IBGE, referente ao ano de 2008.

Orçamento
A distribuição orçamentária é feita nas 27 Unidades Federativas do Brasil,
conforme a “Meta Física” de unidades e para fins de contratação são selecionados
preferencialmente, os projetos que apresentarem as seguintes características:
Maior contrapartida do setor público local, na forma prevista a seguir:
- Promover ações que facilitem a execução de projetos, na forma disposta no art. 4º do Decreto nº
7.499, de 16 de junho de 2011;
- Estender sua participação no Programa, sob a forma de aportes financeiros, bens ou serviços
economicamente mensuráveis, necessários à realização das obras e serviços do empreendimento;
- Menor valor de aquisição das unidades habitacionais;
- Existência prévia de infraestrutura (água, esgoto e energia);
- Existência prévia de equipamentos sociais, compatíveis com a demanda do projeto;
- Implantação pelos municípios dos instrumentos da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, voltados
ao controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade e implantados em municípios integrantes
de territórios da cidadania, nos casos de municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes.

Serão priorizados, independente de sua localização ou porte populacional do
município, os projetos destinados a atender demanda habitacional decorrente de:
- Crescimento demográfico resultante do impacto de grandes empreendimentos.
- Situação de emergência ou de calamidade pública declarada por Decreto Municipal e reconhecida
por Decreto estadual e Portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração
Nacional.
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Participantes do Programa
Caixa Econômica Federal – Instituição financeira responsável pela definição
dos critérios e expedição dos atos necessários à operacionalização do Programa,
bem como pela definição dos critérios técnicos.
Ministério das Cidades – Responsável por estabelecer diretrizes, fixar regras
e condições, definir a distribuição de recursos entre as Unidades da Federação,
além de acompanhar e avaliar o desempenho do Programa.
Ministério da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão - Em conjunto
com o Ministério das Cidades, poderá rever anualmente, os limites de renda familiar
dos beneficiários e, ainda, fixar, a remuneração da CAIXA, pelas atividades
exercidas no âmbito do Programa.
Distrito

Federal,

estados

e

municípios

ou

respectivos

órgãos

das

administrações direta ou indireta, que aderirem ao Programa - Tem sua participação
estabelecida por meio de assinatura de Termo de Adesão com a CAIXA, visando
assegurar a sua colaboração nas ações em prol do desenvolvimento de fatores
facilitadores à implementação dos projetos, destacando-se a indicação das áreas
priorizadas para implantação dos projetos, isenção de tributos, aporte de recursos,
indicação da demanda, indicação de solicitantes para a venda dos empreendimentos
e

execução

do

Trabalho

Técnico

Social

junto

aos

beneficiários

dos

empreendimentos implantados.
Empresas do setor da Construção Civil - Participam na apresentação de
propostas e execução dos projetos aprovados para aquisição de unidades
habitacionais na forma estabelecida pelas normas do Programa e realiza a guarda
dos imóveis pelo prazo de 60 dias após a conclusão e legalização das unidades
habitacionais.
Público Alvo - Famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos.

Características dos empreendimentos
O número de unidades habitacionais por empreendimento é estabelecido em
função da área e do projeto, limitado sempre que possível em 500 unidades por
empreendimento. A partir de 01/01/2012 os empreendimentos na forma de
condomínio devem ser segmentados em número máximo de 300 unidades
habitacionais.
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As unidades habitacionais têm tipologia de casas térreas ou apartamentos.
Tipologia mínima para casa térrea:

Tipologia mínima para apartamento:

02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço;

02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço;

Área útil mínima: 36 m² (sem contar área de serviço).

Área útil mínima: 39 m².

Valor
O valor máximo das unidades habitacionais está estabelecido por
UF/Localidade e por tipologia diferenciada em casa e apartamento, conforme Tabela
2 a seguir (com valores do ano de 2011).
Tabela 2 – Valores máximos de aquisição das unidades.
Localidade

SP e DF

Valor máximo de aquisição da unidade
Apartamento
casa

Municípios integrantes das regiões metropolitanas do Estado de
São Paulo, municípios de Jundiaí/SP, São José dos Campos/SP,
Jacareí/SP e DF.

65.000,00

Demais municípios

57.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

RJ

Capital e respectiva região Metropolitana

63.000,00

60.000,00

Demais municípios

55.000,00

55.000,00
51.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

57.000,00

Demais municípios

52.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

ES e TO

Capital e respectiva região Metropolitana

54.000,00

Demais municípios

50.000,00

BA

RS, PR e
SC

50.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

54.000,00

53.000,00

49.000,00

49.000,00
45.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

55.000,00

Demais municípios

52.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

53.000,00
52.000,00
48.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

57.000,00

Demais municípios

50.000,00

56.000,00
50.000,00
46.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

56.000,00

54.000,00

Demais municípios

49.000,00

49.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
AL, MA,
PB, PI, RN
e SE

53.000,00

Demais municípios

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

CE e PE

52.000,00

46.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
AC, AM,
AP, PA, RO
e RR

56.000,00

48.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

GO, MS e
MT

57.000,00
53.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

MG

63.000,00

45.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

53.000,00

Demais municípios

48.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

52.000,00
48.000,00
44.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

56.000,00

55.000,00

Demais municípios

52.000,00

52.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

Fonte: Portaria Ministério das Cidades No. 465 de 03.10.2011.

48.000,00
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Especificações mínimas para empreendimentos da Faixa 1, de até três
salários mínimos - apartamentos
O projeto do edifício deste trabalho pretende atender a Faixa 1 - apartamentos, cujas
especificações mínimas são mostradas na Tabela 3 abaixo.

Tabela 3 – Especificações mínimas para apartamentos da Faixa 1, até três SM.
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Cont.

Fonte: CAIXA – PMCMV 2

•

Deverá ser definido previamente com o proponente a especificação a ser adotada para itens
em que há mais de uma opção.
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2 NORMAS TÉCNICAS E DIRETRIZES

Todo projeto de edificação deve atender a uma série de normas técnicas,
gerais e específicas. Entretanto para o projeto de um edifício de múltiplos andares
empregando sistema estrutural com perfis estruturais laminados de aço para EHIS,
objeto deste trabalho, algumas normas e diretrizes de entidades governamentais
devem ser destacadas, não que sejam mais importantes do que as demais normas
aplicáveis, e mais pelas características de repetição deste projeto e pelo momento
da construção no Brasil.

2.1 Norma de Coordenação Modular
Norma ABNT NBR 15873:2010 Coordenação modular para edificações
A ABNT NBR 15873:2010 entrou em vigor no dia 01/10/2010 como resultado
de um trabalho que reuniu representantes do governo federal e da indústria, com
participação também da academia, e integra um conjunto de outras ações no âmbito
da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para a construção civil.
A nova norma da ABNT adota medidas padronizadas. Segundo ela, os
processos de fabricação têm de passar a adotar uma medida padrão: o módulo
básico de 100 milímetros.

A coordenação modular é a base para se industrializar a construção, processo
pelo qual pode se transformar a tarefa de construir em uma atividade de montagem.
A técnica permite o uso de kits e de componentes que são montados com maior
facilidade em projetos de empreendimentos com grande volume de construção,
como é o caso da habitação popular, simplificando e barateando a execução de
projetos nos canteiros de obras.

A padronização significa que uma porta ou janela será produzida respeitando
esse módulo, eliminando a variação de medidas hoje utilizadas na fabricação de
componentes, e ganha importância em um cenário de vertiginoso crescimento da
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construção civil no país. A expansão do setor – impulsionada pelo crédito imobiliário
– vai pressionar a cadeia produtiva a fornecer materiais com maior eficiência,
menores custos e menores perdas.

Sensibilizar a cadeia produtiva da construção a adotá-la é o novo desafio,
porque a nova norma da ABNT reuniu numa só cerca de 25 normas técnicas que
tratavam sobre coordenação modular, mas que não produziram resultados práticos.
Para a sociedade em geral a norma não é compulsória, não tem força de lei, ao
contrário dos empreendimentos públicos onde leis específicas obrigam a utilização
das normas em vigor. Entretanto, é preciso dar tempo à indústria para que ela se
reorganize em termos de produtos e de parque industrial.
Também está claro que a norma precisa ser complementada com ações
indutoras do Estado, que pode usar o seu poder de compra para criar demanda. A
CAIXA pode cumprir papel fundamental já que é a maior financiadora da habitação
popular, reforçando a necessidade da adoção da norma em seus programas de
financiamento.
Não será tarefa fácil. É certo que há grande desconhecimento do setor quanto
à entrada em vigor da norma em questão. Por outro lado grandes construtoras já
vêm se utilizando de processos industrializados para viabilizarem empreendimentos
de maior escala e com perfil popular e econômico.

A norma que recentemente entrou em vigor ainda requer discussão com a
participação de toda a cadeia produtiva, para avaliar seus reflexos, aplicabilidade e
adequação dos diversos setores, com destaque aos projetistas e aos fabricantes dos
diversos insumos.

Todos os profissionais de projeto, fornecedores de componentes e construtoras
conhecem os problemas da falta de padronização da construção no Brasil, devendo
portanto se dedicar a conhecer os detalhes desta norma e aplicar os seus conceitos,
o que trará resultados imediatos para os seus projetos e contribuirá para a
necessária evolução da construção.
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2.2 Norma de Desempenho
NBR 15575:2010 – Edifícios habitacionais até cinco pavimentos Desempenho
A ABNT NBR 15575:2010, prevista para entrar em vigor em março de 2013, é
o produto de grandes discussões com a sociedade, principalmente por se tratar de
uma norma baseada em desempenho, diferente da maioria das normas técnicas
ABNT que têm o caráter prescritivo.
A NBR 15575 é composta de seis partes, sendo:
Parte 1 – Requisitos gerais
Parte 2 – Sistemas estruturais
Parte 3 – Sistemas de pisos
Parte 4 – Sistemas de vedações verticais externas e internas
Parte 5 – Sistemas de coberturas
Parte 6 – Sistemas hidrossanitários

A NBR 15575 irá mudar a rotina de profissionais e empresas da construção. O
construtor terá de garantir, já no memorial de incorporação e/ou de construção a
qualidade, o prazo de vida útil, o prazo de garantia e o desempenho de cada sistema
da obra comercializada e a integração de todos eles na construção do
empreendimento.

A maneira de projetar e apresentar o projeto irá se alterar, pois os projetistas
serão responsáveis pela definição da vida útil de projeto de cada um dos sistemas
abordados na Norma. Deverão estudar profundamente as características técnicas de
produtos e as tecnologias construtivas disponíveis, além de se atualizarem
constantemente quanto aos novos sistemas lançados no mercado e acompanhar de
perto os ensaios de protótipos de sistemas construtivos e de seus componentes.
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As empresas deverão realizar ensaios normalizados de seus produtos para
conhecer o comportamento em uso dos componentes dos sistemas construtivos,
desenvolvendo métodos padronizados para a apresentação detalhada das
informações sobre o desempenho de seus produtos nos catálogos, sites e outros
meios de comunicação com os clientes. No caso das tecnologias inovadoras,
deverão ser providenciados ensaios e relatórios técnicos confiáveis de sistemas não
contemplados por outras normas técnicas nacionais prescritivas.

Todas as partes da NBR 15575 tratam de edifícios habitacionais de múltiplos
pavimentos, com requisitos menos rigorosos para edifícios de até cinco pavimentos
no tocante ao desempenho estrutural e à segurança ao fogo, e se aplicam portanto
diretamente ao projeto de referência deste trabalho que é um edifício habitacional de
quatro pavimentos (ver Apêndices A, B e C).

2.3 Norma de Projeto de Estrutura de Aço
NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de
aço e concreto de edifícios
A ABNT NBR 8000:2008 entrou em vigor no dia 25/09/2008, na sua segunda
versão desde 1986, bastante amadurecida e no nível das mais importantes normas
estrangeiras para projeto de estruturas de aço e mistas, como a americana do AISC
e a europeia Eurocode.

Com base no método dos estados limites, a NBR 8800 utiliza os coeficientes da
norma ABNT NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas, que se prestam
também para outras normas estruturais, como a NBR 6118 – Projeto de estruturas
de concreto e a NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira.

Destaque para o item 7- Condições específicas para o dimensionamento de
elementos mistos de aço e concreto (vigas mistas, pilares mistos e lajes mistas) que,
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além de atualizada e robusta, emprega os mesmos conceitos da NBR 6118 – Projeto
de estruturas de concreto, facilitando o seu emprego também por profissionais do
concreto. As estruturas mistas, são em muitos casos a melhor solução para alguns
componentes estruturais, viabilizando empregar o melhor dos dois principais
materiais estruturais de construção, tendência verificada para os projetos modernos
de estruturas de grande e médio porte.

Outros documentos independentes podem ser trabalhados junto com a NBR
8800, detalhando e complementando os seus requisitos, como:

A questão da durabilidade é tratada na NBR 8800 no Anexo
N – Durabilidade de componentes de aço frente à corrosão,
com recomendações para o projeto e sistemas para proteção
das estruturas de aço. O assunto durabilidade de estruturas de
aço é ainda bastante detalhado em PANNONI, Manual do
CBCA – “Projeto e durabilidade”.

A NBR 8800 trata apenas dos requisitos para o projeto das
estruturas de aço, sendo recomendável para aspectos ligados
à construção (detalhamento, fabricação e montagem) o
documento ABCEM / ABECE / CBCA – “Execução de
estruturas de aço – Práticas recomendadas”.

Outro documento que deve ser bastante útil para o projeto
e execução de estruturas de aço é o documento CBCA /
ABCEM / IABr – “Guia Brasil da construção em aço”, que está
na sua segunda edição de 2011. Este guia apresenta uma
forma de busca objetiva e organizada para encontrar os
profissionais e empresas da cadeia produtiva das estruturas de
aço em todo o Brasil.
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2.4 Normas de aços estruturais e perfis laminados de aço

NBR 7007:2011 – Aço-carbono e microligado para barras e perfis laminados
a quente para uso estrutural
A ABNT NBR 7007:2011 entrou em vigor em 19/09/2011 e estabelece os
requisitos para os aços de barras e perfis estruturais laminados, empregados em
estruturas de aço. A NBR 7007 estabelece as propriedades mecânicas dos aços
estruturais empregados nos perfis laminados a quente, conforme Tabela 4.

Tabela 4 – Propriedades mecânicas dos aços estruturais para perfis laminados.
Resistência ao
Grau do aço

Resistência à ruptura

Alongamento mínimo

escoamento mínima
MPa

após ruptura %
MPa

(Lo = 200 mm)

BR 190

190

min. 330

22,0

MR 250

250

400-560

20,0

AR 350

350

mín. 450

18,0

AR 350 COR

350

mín. 485

18,0

AR 415

415

mín.520

16,0

Fonte: ABNT NBR 7007.

NBR 15980:2011 – Perfis laminados de aço para uso estrutural –
Dimensões e tolerâncias
A ABNT NBR 15980:2011 entrou em vigor em 26/09/2011, padronizando as
dimensões e estabelecendo as tolerâncias dos perfis laminados a quente para uso
estrutural, cancelando e substituindo as seguintes normas ABNT abaixo,
desatualizadas ou em desuso, e incluindo os novos perfis W e HP de abas paralelas.
NBR 6008:1983 - Perfis H de abas paralelas, de aço, laminados a quente
NBR 6009:1983 - Perfis I de abas paralelas de aço laminados a quente
NBR 6109:1994 - Cantoneiras de abas iguais de aço, laminadas
NBR 6351:1983 - Perfil U de abas inclinadas, de aço laminado
NBR 6944:1981- Perfis laminados de aço - Requisitos Gerais
NBR 7012:1981 - Perfis I de abas inclinadas, de aço, laminado
NBR 7822:1983 – Perfil T de cantos arredondados, de aço laminado

São os seguintes os perfis estruturais laminados padronizados na NBR 15980, todos
devendo estar de acordo com os aços estruturais da ABNT NBR 7007:2011.
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Perfis L – Cantoneiras abas iguais

Perfis U

Perfis I

53 bitolas de 13 a 203 mm

12 bitolas de 76 a 152 mm de altura “d”

10 bitolas de 76 a 152 mm de altura “d”

Perfis W

132 bitolas de 152 a 610 mm de altura “d”

Perfis HP

7 bitolas de 200 a 310 mm de altura “d”

Perfis T

10 bitolas de 16 a 51 mm de altura “d”

As dimensões/propriedades da série de perfis W e HP usados no projeto
exemplo do Apêndice A deste trabalho estão apresentadas no Anexo A.
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2.5 Diretrizes do PBQP-H, SiMaC, SiAC e SiNAT
PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
O PBQP-H, é um instrumento do Governo Federal para cumprimento dos
compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul
(Conferência do Habitat II/1996). A sua meta é organizar o setor da construção civil
em torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e
a modernização produtiva.

O PBQP-H é coordenado pela Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das
Cidades e tem a seguinte estrutura, segundo apresentação do PBQP-H na 1ª Oficina
de Formulação de Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para Construção –
Sistemas e processos construtivos e gestão da produção de outubro/2011:

Fazem parte do PBQP-H os seguintes sistemas:

SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e
Obras da Construção Civil.
SiMac – Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas
Construtivos, baseado em Programas Setoriais da Qualidade- PSQs
SiNAT – Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores
SiCaP – Sistema Nacional de Capacitação e Certificação Profissional

O PBQP-H no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, visa:
- Utilização de materiais produzidos por empresas qualificada nos PSQs;
- Contratação de empresas construtoras certificadas no PBQP-H;
- Atendimento ao SiNAT para os sistemas inovadores.
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2.6 Critérios básicos para a definição da Arquitetura

De forma geral a utilização de estruturas de aço com perfis estruturais laminados
em edificações habitacionais possibilita uma grande variedade de soluções
arquitetônicas na disposição e tamanho dos cômodos. No caso específico de
edificações para habitações de interesse social- HIS, as variações ficam restritas a
soluções que atendam às necessidades básicas das famílias, dentro da faixa de
renda prevista, e ainda às limitações dos programas habitacionais.

Para o projeto de referência dos Apêndices A, B e C, elegeu-se um projeto de
edifício para um empreendimento com 20 edifícios que atendessem a:
Programa Minha Casa Minha Vida 2 – PMCMV para famílias com renda de até
três salários mínimos e tipologia 2 – Apartamento (20 Edifícios de 4 pavimentos, 16
aptos/bloco).

Critérios básicos
- Os principais parâmetros para concepção de projetos habitacionais com orçamento
reduzido dizem respeito ao melhor aproveitamento de todos os materiais e serviços
com a utilização de vãos e modulações de projeto racionais. Estas características
garantem o melhor desempenho econômico da construção.
- Nos edifícios habitacionais de interesse social, empregados em grandes
implantações, o que importa para que a estrutura seja eficiente, não é apenas a
repetição dos elementos estruturais isoladamente, mas também o índice de
repetição do edifício como um todo.
- Para que tudo funcione e se obtenham os resultados esperados, o sistema
estrutural em aço deve ser concebido coordenado com todos os outros sistemas e
subsistemas da edificação, de forma a manter um bom ritmo de obra sem perdas,
retrabalhos e interferências.
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- As vantagens das construções em aço projetadas sob estes parâmetros são
ampliadas com a pré-fabricação ou industrialização dos sistemas complementares
(como sistemas de pisos e vedações internas e externas).
- Para melhor aproveitamento destas vantagens deve-se ter atenção especial no
desenvolvimento dos projetos, no planejamento da obra e na definição da logística
de implantação do empreendimento.
- Consegue-se significativa economia com a estrutura e fundações por meio da
seleção do sistema de vedações internas e externas, empregando-se por exemplo
alvenaria de blocos de concreto celular autoclavado, significativamente mais leves.
- Não existem restrições de projeto quanto à posição de aberturas tipo ou disposição
de caixas d’água, telhados, uso de empenas ou beirais. Do ponto de vista da
modulação e distribuição dos espaços ilustra-se na Figura 4 a seguir uma
possibilidade de solução, a qual foi adotada no projeto exemplo do Apêndice A..

Figura 4 - Planta baixa de uma unidade utilizada no projeto exemplo do Apêndice A, atendendo às
exigências do PMCMV 2. Fonte: Pinho, Manuela (2012)
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2.7 Sistemas de piso
Os sistemas de pisos têm grande importância no desempenho técnico e
econômico das edificações, composto por lajes e vigas. A escolha deve ser feita por
uma análise bastante cuidadosa, se possível comparando vários arranjos para o
vigamento dos pisos e os diversos tipos de lajes compatíveis com cada alternativa.

Para os edifícios estruturados em aço, identificam-se no presente trabalho
alguns tipos de lajes que podem ter um comportamento adequado, levando-se em
conta na escolha todos os aspectos que podem ser relevantes, como o custo das
lajes e suas influências técnicas nos demais subsistemas da edificação, não
somente para o edifício mas para o desempenho global do empreendimento.

As lajes identificadas como compatíveis com as características do projeto são
as lajes maciças moldadas no local, as lajes pré-fabricadas treliçadas, as lajes préfabricadas protendidas alveolares e as lajes mistas de aço e concreto com fôrma de
aço incorporada (steel-deck). O arranjo final do vigamento, e a disposição das lajes
treliçadas adotadas no projeto exemplo do Apêndice A, são mostrados na Figura 5
abaixo.

V3

Figura 5 - Esquema do vigamento do edifício c/ a disposição das lajes. Fonte: Elaborado pelo autor
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Tipos de laje e sua influência nos custos
Para exemplificar a importância das lajes de piso no desempenho e custo da
obra, indica-se a leitura do artigo publicado na revista Construção Metálica da
ABCEM com o título “Influência do tipo de laje nos custos de um edifício em aço”, de
autoria de Ygor Dias da Costa Lima, Alex Sander Clemente de Souza e Silvana De
Nardin, que demonstra a importância do tipo de laje no sistema estrutural e
consequentemente nos custos de um edifício.

No artigo, são comparados o comportamento estrutural e os aspectos
construtivos dos sistemas de lajes e sua interferência no comportamento global da
edificação. O edifício escolhido foi adaptado do Apêndice D de BELLEI, Edifícios de
múltiplos andares em aço da editora PINI.

Nesse artigo foram analisadas lajes maciças, lajes pré-fabricadas treliçadas
com vigotas, lajes pré-fabricadas alveolares, lajes nervuradas e lajes mistas de aço e
concreto com fôrma de aço incorporada (steel-deck).

Para todas as situações a posição dos pilares permaneceu a mesma e o
plano de vigas foi definido em função das características dos diferentes tipos de
lajes. Para a comparação de custos foram incluídos o custo do material, mão-deobra, montagem e transporte. O artigo examinou também a relação entre os custos
dos diversos componentes necessários à execução das lajes e da estrutura e o seu
impacto no custo total da obra.

As lajes, independentemente do material da estrutura, são normalmente em
concreto armado ou protendido, moldadas no local ou pré-moldadas. Cada um dos
diferentes tipos de lajes tem características particulares no que se refere ao
comportamento estrutural e aos aspectos construtivos, variando o seu desempenho
em função das características de cada projeto.

Particularmente, para as estruturas metálicas, além das tipologias de lajes
comuns em edifícios com estrutura de concreto armado, há ainda a possibilidade
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das lajes mistas de aço e concreto “steel deck” (ou lajes mistas com fôrma de aço
incorporada).
Nas lajes mistas de aço e concreto assim como nas lajes maciças
convencionais e mesmo nas lajes pré-fabricadas treliçadas, há a necessidade de
lançamento de concreto no local. No entanto, nas lajes mistas e pré-fabricadas se
reduz significativamente os custos com fôrmas e escoramentos o que pode ser
interessante para a construção metálica.

Em edifícios em aço, normalmente se deseja explorar o comportamento
conjunto entre vigas de aço e a laje de concreto resultando nas vigas mistas de aço
e concreto, de grande eficiência potencial porque pode utilizar as melhores
características de cada material.

Em principio qualquer tipo de laje pode ser utilizado para esse fim, desde que
tenha uma espessura mínima útil de concreto para a mesa de compressão e se
detalhe adequadamente a ligação entre lajes e vigas para garantir-se o
comportamento conjunto.

Portanto, é importante fazer um estudo comparativo entre as várias
possibilidades de arranjos para as vigas e lajes de um edifício, considerando os
aspectos estruturais, construtivos e econômicos, principalmente porque:

- As diferenças de custos não devem ser analisadas isoladamente, mas
avaliadas dentro do contexto do empreendimento.

- Além dos custos devem ser verificadas as condições construtivas, mão de obra
e os materiais disponíveis na região.

- Os custos da estrutura, dos acabamentos e dos sistemas complementares
podem variar significativamente em função do tipo de laje adotado.
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2.8 Sistemas de vedação interna e externa
O principal componente para as vedações internas e externas no Brasil ainda é
a alvenaria cerâmica tradicional. Esta cultura, surgida ainda na época do Brasil
colônia, não sofreu até recentemente nenhuma concorrência significativa de outro
material e técnicas construtivas.

No entanto, próximo da virada do século, este quadro começou a se alterar e
iniciou-se, principalmente na década de 90, um interesse maior na construção civil
industrializada, motivada por diversos fatores:
- Entrada de novas tecnologias, obrigando o mercado a buscar alternativas para manter
a competitividade;
- Criação do Código de Defesa do Consumidor e o consequente aumento da exigência
por qualidade da parte dos clientes;
- Esforços das entidades e profissionais para a atualização das normas existentes,
proporcionando maior adequação ao desenvolvimento científico e tecnológico da
produção industrial;
- Pesquisas desenvolvidas nas universidades e o consequente aumento do interesse
dos alunos de arquitetura e engenharia por novas tecnologias.

Todos estes fatores estão ajudando a repensar antigas técnicas de construção,
investir na modernização e buscar a industrialização do processo construtivo, em
especial para as vedações externas e internas das construções, agora com diversas
alternativas para substituir ou trabalhar junto com as antigas alvenarias, como os
painéis pré-fabricados de gesso acartonado, concreto celular autoclavado,
poliestireno expandido, pré-moldados de concreto, chapas cimentícias e outros.

O uso de painéis de vedação em conjunto com a estrutura de aço pode compor
um sistema totalmente industrializado. Entretanto dentro das condições atuais e
principalmente pelas condições de orçamentos apertados da construção de HIS, é
provável que as alvenarias continuem a ser empregadas em muitas situações e
locais, principalmente para as vedações externas.
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3 ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA
A escolha do sistema estrutural é sempre muito importante, mas no caso de uma
estrutura que irá compor uma edificação que deverá se repetir muitas vezes e onde
a eficiência do conjunto é crítica para a sua viabilidade técnica e econômica, tornase fundamental esgotar os estudos, até atingir o melhor ajuste.

3.1 Projeto da estrutura de aço (Apêndices A e B)
Com o objetivo de servir como guia para outros projetos semelhantes, foi desenvolvido e
apresentado no Apêndice A memorial de cálculo da estrutura de aço de um edifício
residencial de 4 pavimentos com 4 apartamentos por andar para atender ao Programa
Minha Casa Minha Vida II, empregando os Perfis Estruturais Laminados. No Apêndice B,
são mostrados os desenhos/pranchas de projeto do edifício.

O memorial de cálculo apresentado foi preparado pelo autor e embora represente
apenas uma das alternativas para o projeto, mostra toda a sequência do cálculo passo a
passo, sempre com comentários, criando assim a oportunidade de acompanhar cada
escolha, a aplicação das normas técnicas e outras condicionantes que determinam o projeto
de um sistema estrutural em aço.

O memorial de cálculo se desenvolve nos seguintes itens:

1- Características do edifício
2- Sistema estrutural
3- Normas adotadas
4- Especificações dos materiais
5- Cargas básicas
6- Pré-dimensionamento de elementos isolados
7- Modelo e resultados da análise pelo computador
8- Dimensionamento dos pórticos
9- Dimensionamento das ligações
10- Lista de material
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3.2 Perfis estruturais
Os perfis estruturais de aço apresentavam, no passado, número limitado de
opções dimensionais e sem garantia de fornecimento continuado. Em algumas
situações, a retirada prematura do mercado de alguns desses produtos obrigou a
busca por produtos equivalentes, muitas vezes mais caros.

A indústria brasileira, entretanto, tem investido constantemente no aumento de
sua capacidade produtiva e pode-se dizer que a indústria de produtos metálicos para
uso estrutural atingiu a maturidade. Atualmente encontra-se no mercado, uma ampla
oferta de aços estruturais com diversas características e resistências, contando com
perfis estruturais de diversas formas e dimensões, produzidos por processos cada
vez mais competitivos.
Os perfis estruturais consistem na forma como o aço se apresenta para uso
estrutural. O desempenho de um perfil estrutural depende de muitos fatores, como a
sua forma, a resistência do aço com o qual é produzido, o processo de conformação,
etc.
Em vista disso, a escolha do perfil estrutural mais adequado deve passar por
uma análise de diversas características do perfil e da estrutura.
A Tabela 5 fornece algumas das mais importantes características de cada tipo
de perfil encontrado no mercado brasileiro.

No Anexo A são apresentadas as dimensões da série dos perfis estruturais
laminados tipo W e HP segundo a NBR 15980:2011 que foram utilizados no projeto
do exemplo de edifício HIS tratado nos Apêndices A, B e C.
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Tabela 5 – Quadro comparativo entre alguns perfis estruturais e suas principais
características.
Perfis e suas
Características
Homogeneidade
estrutural

Laminados de Laminados de
abas

abas

paralelas

inclinadas

Peça única

Peça única

Formados à
frio

Soldados

1 chapa

Composto 3

dobrada

chapas

Tubos
estruturais

Peça única

Resistência do aço

Alta A572 G50

Número de bitolas

88 bitolas I

10 bitolas I

76 bitolas U

88 bitolas I

48 bitolas ∅

Altura do perfil

150~610mm

76~152mm

100~300mm

150~1700mm

33~355mm

Prazo de entrega

Pronta entrega

Pronta entrega

Pronta entrega

6m

6m

Sob medida

12m

De 6 a 24m

Não

De 6 a 12m

De 6 a 24m

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Acabamento

*Raio de

*Raio de

Dobras com raio

superficial

concordância

concordância

de concordância

Não

Não

Não

Comprimento
padrão
Comprimento sob
medida
Necessidade de
desempeno

Ensaio nãodestrutivo
•

12m

Normal

A36

Baixa

A570

Normal

A36

Entrega 30 a
60dias

Normal A500

Pronta entrega

Depende do
acabamento das

Sem arestas

soldas
Pode ser
necessário

Não

Raio de concordância é quando a transição entre as abas e a alma do perfil é feita por um raio circular,
sem arestas ou reentrâncias.
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3 Sistema de estabilidade horizontal
A estabilização horizontal do conjunto da estrutura pode ser obtida pela
formação de pórticos rígidos, painéis contraventados, ou ainda a combinação
destes. A escolha vai depender das solicitações horizontais, principalmente
decorrentes da ação do vento, das características do projeto arquitetônico, da
preferência estética do cliente e/ou do arquiteto autor do projeto.

Entretanto é importante levar em conta que o sistema com painéis
contraventados é muito eficiente para o comportamento da estrutura, porque
aumenta a rigidez com pouco peso, permite ligações flexíveis que são mais simples
e mais baratas e ainda permite o dimensionamento dos pilares de forma mais
econômica, considerando apenas cargas axiais, sem a ação combinada com
momentos fletores.

De forma geral, os sistemas estruturais podem ser classificados em:
Sistemas Contraventados

Também conhecidos como indeslocáveis, devido a sua maior

rigidez, permite ligações flexíveis, que são ligações apenas da alma do perfil.
Sistemas em Pórticos

Também conhecidos como deslocáveis. Por serem mais

deformáveis em função dos momentos desenvolvidos nas vigas e pilares, as ligações
devem ser rígidas ou semi-rígidas, que são ligações da alma e das abas do perfil.

Sistema em pórticos rígidos

Sistema contraventado

Figura 6 – Sistemas de estabilização horizontal mais usados.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para o projeto do exemplo do Apêndice A, em função das características
arquitetônicas foram adotados contraventamentos nas fachadas cegas e pórticos
rígidos nas demais fachadas.

Figura 7 – Fachadas contraventadas adotadas no projeto do exemplo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 8 – Fachadas em pórtico rígido adotadas no projeto do exemplo.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.4 Estudo das ligações

Definir corretamente as ligações dos elementos estruturais é uma das
principais etapas no estudo e elaboração de projetos de estruturas de aço. Além
dos aspectos técnicos relacionados com resistência, qualidade e segurança, é
importante levar em consideração que as ligações representam um importante
componente no custo da estrutura e no prazo da obra.
A racionalidade torna-se um fator de competitividade que pode, inclusive,
influenciar a escolha do sistema construtivo. É bom lembrar também que as ligações
fazem parte do conjunto de elementos que compõem a estética da construção,
principalmente nas estruturas aparentes.

A padronização dos componentes e a correta escolha do tipo de ligação são
fatores que contribuem significativamente para a redução dos custos de fabricação e
montagem das estruturas metálicas.
Para o projeto de exemplo dos Apêndices A, B e C, foram adotadas ligações
padronizadas sugeridas na publicação da GERDAU intitulada “Ligações para
estruturas de aço – Guia prático para estruturas com perfis laminados”. O manual
da GERDAU fornece todos os detalhes construtivos a as resistências das ligações
flexíveis, ligações rígidas, emendas de pilares e placas de base e chumbadores,
para os tipos de ligação mais empregados pelos fabricantes de estruturas de aço.

Figura 9 – Ligações flexíveis tipo LCHS (ligação com chapa simples) e rígidas tipo LMPA (ligação a
momento parafusada assimétrica) , adotadas no projeto do exemplo.
Fonte: Manual de Ligações da GERDAU.
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3.5 Interfaces com as sistemas de pisos e vedações (Apêndice C)
São inúmeras as possibilidades para os sistemas de pisos e de vedações
externas e internas, e a escolha deve ser cuidadosa porque é exatamente nestas
interfaces que ocorrem as principais patologias que podem comprometer a
durabilidade e encarecer a manutenção ao longo da vida de uma edificação.

Nos edifícios HIS, em vista da maior dificuldade dos usuários em fazer as
manutenções, um cuidado ainda maior deve-se ter na escolha das soluções de
pisos, vedações e suas interfaces.

Para o projeto do exemplo foram adotadas soluções para as vedações, que
favoreçam interfaces simples de executar e manter, conforme ilustrado na Figura 10
e Figura 11, sendo as soluções detalhadas no Apêndice C.

Figura 10 - Soluções para as interfaces com os sistemas de piso e vedações em alvenarias do projeto
do exemplo. Fonte: Pinho, Manuela (2012)
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Figura 11 - Soluções para as interfaces com os sistemas de piso e vedações em painéis do projeto do
exemplo. Fonte: Pinho, Manuela (2012)
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4 ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA
Uma análise de viabilidade econômica de um sistema estrutural de um
empreendimento pode ser complexa e demorada, sendo difícil fazer uma análise
simples e objetiva que dê as respostas com um nível de precisão satisfatório.
O que se pretende no presente trabalho não é eliminar a necessidade de
análises mais detalhadas do resultado financeiro do empreendimento, mas encontrar
um método simples, que utilize informações úteis já conhecidas, e resuma a análise
da viabilidade apenas para as diferenças mais importantes entre os sistemas
estruturais. Tal análise, todavia, deve levar em conta todos os elementos
necessários para a tomada de decisão de qual é o sistema estrutural mais
apropriados para as edificações de um empreendimento.

A escolha do tipo de estrutura normalmente tem grande influência para a obra,
quase sempre muito maior do que a sua simples participação nos seus custos
diretos, ou seja, o tipo de estrutura irá intervir no custo, produtividade e desempenho
de vedações verticais, sistemas de pisos, acabamentos e instalações. E quanto mais
cedo for feita a escolha do sistema estrutural, mais tempo haverá para otimizar a
alternativa escolhida na fase do projeto, melhorando não somente a facilidade de
execução e a produtividade da obra mas também o seu desempenho ao longo de
toda a vida útil da edificação.
Os componentes industrializados como as estruturas de aço, quando
concebidos e empregados corretamente, podem trazer uma série de vantagens para
o conjunto da obra, e assim contribuir para melhorar o seu resultado final. Mesmo
quando se empregam componentes industrializados, juntos com componentes
artesanais, pode-se também obter bons resultados, considerando os benefícios que
cada um pode dar para o conjunto da obra.

4.1 Critérios para a análise e metodologia proposta
O processo de escolha da estrutura deve ser simples, e ao mesmo tempo,
confiável e rápido para permitir as decisões corretas dos investidores e ganhar o
tempo necessário para a maturação do sistema escolhido, considerando todas
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implicações com os demais elementos e acabamentos da obra, logística,
durabilidade e demais aspectos de desempenho.
Esta análise mais envolvente e completa na hora da escolha do sistema
estrutural, deve-se levar em conta, não somente o custo inicial da estrutura mas
todas as implicações relativas à logística, velocidade de execução, redução de
perdas e minimização na geração de entulho, possibilidade de redução do número
de pilares, gerando projetos mais abertos, etc.
O que se pretende não é encontrar a solução estrutural ótima, mas poder
escolher o sistema estrutural, não pela intuição, mas de forma racional e estruturada,
levando em conta muitos dos aspectos que podem influenciar o desempenho de
uma estrutura e o conjunto da obra. A Figura 12, resume a metodologia proposta
confrontando estruturas de aço com estruturas de concreto armado ou estruturas
mistas de aço e concreto. Pode-se ainda incluir na metodologia de confrontação
outros tipos de estrutura, como aquelas em alvenaria armada, etc.

Figura 12 - Fluxograma proposto para a análise da viabilidade das estruturas de aço.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A metodologia proposta para a análise da viabilidade do emprego de
estruturas de aço com perfis laminados passa pelas seguintes etapas:

QUANDO CONSTRUIR EM AÇO - Escolha do sistema estrutural com base
no maior número de informações do empreendimento, identificando o sistema
que agrega o maior número de qualidades para atingir os resultados
esperados.

No item 4.5 – estrutura-se todo o processo de escolha de um sistema
estrutural, que envolverá uma série de variáveis ligadas à estrutura e à própria obra,
e organizando-se uma proposta simples e racional para o processo de escolha do
sistema estrutural mais adequado.

COMO CONSTRUIR EM AÇO - Configuração do sistema estrutural para
atender da melhor forma as características do empreendimento.

A configuração da estrutura de aço envolve as seguintes etapas:
- Especificação do tipo de aço estrutural;
- Escolha dos tipos de perfis para cada elemento da estrutura;
- Modulação estrutural, posição dos pilares e sistema de vigas e lajes;
- Esquema de estabilidade horizontal;
- Escolha dos tipos de ligações;
- Escolha do tipo de proteção contra a corrosão e contra a ação do fogo;
- Escolha dos sistemas de vedação interna e externa;
- Estudo dos detalhes para as interfaces

VIABILIDADE ECONÔMICA - Análise econômica do empreendimento.

No item 4.6 – Examina-se a viabilidade econômica do empreendimento de
forma simples e interativa podendo-se desenvolver várias alternativas e verificar o
seu resultado para o empreendimento.
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4.2 Os indicadores do SINAPI e do CUB
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil
O sistema objetiva atender aos dispositivos legais e prestar informações sobre
preços de materiais, mão-de-obra, equipamentos e custos de serviços e obras, além
de índices de evolução dos custos da construção no país (habitação, urbanização
de áreas, saneamento ambiental, infraestrutura urbana e rural, etc.).
Com a gestão da CAIXA, são atualizados mensalmente cerca de 49.000
composições de 77 órgãos públicos, cujos preços dos insumos são coletados pelo
IBGE e validados pela EPUSP.
Os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos
dos orçamentos da União não poderão ser superiores à mediana daqueles
constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção
Civil – SINAPI, mantido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que deverá
disponibilizar tais informações na internet.
CUB – Custo Unitário Básico (ABNT NBR 12721:2006)
Os Sindicatos Estaduais da Indústria da Construção Civil – SINDUSCONs,
divulgam mensalmente os custos unitários de construção em cada região,
calculados de acordo com os projetos básicos da NBR 12721, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 – Projetos-padrão de acordo com a NBR 12721.
Projetos-padrão Residenciais: R1 (residência), PP4 (prédio popular 4 pav.), R8 (residência multifamiliar 8 pav.), R16 (residência
multifamiliar 16 pav.), PIS (projeto de interesse social)
Padrão Baixo
Padrão Normal
Padrão Alto
R1-B
PP4-B
R8-B
PIS

R1-N
PP4-N
R8-N
R16-N

R1-A
R8-A
R16-A

Projetos-padrão Comerciais: CAL (Comercial de andares livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas)
Padrão Normal

Padrão Alto

CAL8-N
CSL8-N
CSL16-N

CAL8-A
CSL8-A
CSL16-A

Projetos-padrão Residência Popular e Galpão industrial: RP1Q (residência popular) e GI (Galpão industrial)
RP1Q
GI

Fonte: ABNT NBR 12721

No método proposto para a análise da viabilidade econômica, adotou-se o padrão
do CUB.
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4.3 O efeito de escala na compra de materiais e serviços

Segundo (SANT´ANA -2005), que estudou a influência da escala de compras
de materiais de construção em um empreendimento de HIS, é possível se obter
economia nos insumos e componentes quando estes forem adquiridos em grandes
quantidades, devido à competitividade do comércio de materiais de construção
visando à redução dos custos dos empreendimentos habitacionais de interesse
social.

Os indicadores do SINAPI, que servem de base para os orçamentos para a
construção destas unidades, são atualizados mensalmente para todas as capitais
dos estados, mas não consideram a escala de compras para a aquisição dos
diversos insumos destes projetos em grandes quantidades para a implantação de
todas as unidades do empreendimento.

A pesquisa realizada por Sant’Ana levantou o fator de escala para os materiais
de maior impacto no custo total do empreendimento, sempre que possível junto aos
próprios fabricantes, para quantidades correspondentes a:
- um edifício ou 40 unidades habitacionais;
- cinco edifícios ou 200 unidades habitacionais;
- 10 edifícios ou 400 unidades habitacionais;
- 20 edifícios ou 800 unidades habitacionais;

Com os resultados dos orçamentos dos quatro itens de maior peso no custo
total do empreendimento para um, cinco, 10 e 20 edifícios, foram montados gráficos
com a curva de tendência de redução do custo de cada item em função da escala da
compra. Na Figura 13 exemplifica-se o gráfico montado para o caso de concreto
usinado, devendo-se considerar que os valores variarão em função de época e local
de execução do empreendimento.
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Figura 13 - Gráfico obtido para o item concreto usinado. Fonte: Sant´Ana, 2005

Para o empreendimento analisado, os materiais representavam 59% do custo
total, sendo que os quatro itens de maior peso representavam 20,65% do custo total.

Nestas condições o estudo indicou, para um empreendimento composto de
20 edifícios, uma redução no custo total do empreendimento de 3,72%,
demonstrando a importância do efeito de escala de compras no custo total de
empreendimentos habitacionais, indicando a conveniência de se proceder à
pesquisa de mercado, junto com negociações que levem em conta a variável
“quantidade de compra” ao se elaborar o orçamento da obra, principalmente as
grandes implantações de HIS.

Pode-se observar ainda que quando se leva em consideração a influência da
escala de compras na análise da viabilidade de um empreendimento de HIS os
edifícios estruturados em aço podem não ser competitivos para uma unidade e
serem competitivos para quantidades acima de um determinado número de
unidades na implantação.
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4.4 Planilhas interativas
Para realizar análise isenta e rápida desenvolveu-se planilhas interativas que
utilizam informações disponíveis, de fácil uso, e que podem fornecer resultados para
um diagnóstico correto sobre o potencial do sistema e sua viabilidade econômica.

4.5 Avaliação dos sistemas estruturais
A viabilidade de uma construção industrializada depende de uma análise global
do empreendimento. O desempenho do conjunto da obra deve ter uma importância
maior do que o comportamento dos subsistemas que compõem as edificações.
Para que se tenha uma visão geral do empreendimento, deve-se conhecer
todos os aspectos envolvidos, desde a escolha do terreno, a logística do canteiro até
a entrega da obra e os custos decorrentes da operação e manutenção do imóvel ao
longo dos anos. E para evitar conclusões precipitadas ou baseadas em simples
intuições, ou ainda em alguma experiência anterior, bem ou mal sucedida, deve-se
sistematizar os critérios de análise para uma visão mais correta de cada
empreendimento.
Este trabalho se propõe a examinar a viabilidade de edifícios habitacionais de
quatro pavimentos para habitações de interesse social de 0 a 3 SM, que mesmo
subsidiadas dentro dos programas governamentais, podem ser difíceis de se
viabilizar economicamente, pelas pequenas margens previstas.
“A ideia é, se uma estrutura de aço empregando os perfis estruturais laminados
se viabilizar técnica e economicamente para esta faixa de renda, pode-se esperar
viabilizar para as demais faixas de renda mais facilmente.”
Para evitar enveredar por muitos cálculos e concluir pela inviabilidade do
sistema, propõe-se iniciar por uma análise qualitativa, empregando um método
relativamente simples, descrito no Manual de Construção em Aço do CBCA –
“Viabilidade econômica”. Tal análise é apresentada no capítulo 2 do referido manual,
intitulado “Quando construir em aço” (PINHO, Viabilidade Econômica-2008), texto
originalmente preparado para empreendimentos comerciais, mas que está sendo
aqui adaptado para empreendimentos habitacionais de interesse social – EHIS.
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Análise dos requisitos do empreendimento
O primeiro passo será o levantamento do maior número possível de requisitos do
empreendimento em análise, e que possam ter algum tipo de influência na escolha
do sistema estrutural. Deve-se identificar os atributos mais importantes para os
objetivos e as particularidades do empreendimento.
Conhecimento de cada sistema
Todo sistema estrutural tem sempre várias alternativas de solução para os seus
materiais e componentes (natureza do material, geometria, etc.), seus elementos
(vigas, pilares, etc.), seus subsistemas (módulos, pórticos, contraventamentos, etc.)
e seus sistemas complementares (pisos, vedações, proteções, etc.). A escolha das
alternativas para cada item que irá configurar o sistema estrutural deve ser feita por
profissional qualificado para atingir o melhor desempenho do edifício HIS.
Método de escolha do sistema estrutural
Como metodologia de escolha do sistema estrutural mais adequado, propõe-se o
cruzamento dos requisitos mais importantes da obra com os diversos sistemas
estruturais passíveis de serem adotados para o tipo de obra. Para comparação de
forma correta, cada sistema deve estar devidamente configurado (lançamento da
estrutura e pré-dimensionamento dos seus componentes) para atingir o melhor
desempenho na obra.

Dos requisitos levantados da obra, vão existir sempre uns mais importantes
que os outros. A ideia é então hierarquizar os requisitos identificados, definindo um
peso para cada um deles, de acordo com a sua “importância” para o
empreendimento e, em seguida, estabelecer notas para os sistemas estruturais que
representem o seu “mérito” para responder a cada um dos requisitos analisados,
independentemente da importância que cada requisito possa ter para a obra. Na
Figura 14 a seguir apresenta-se fluxograma que resume a metodologia que
confronta sistema estrutural em aço e sistema estrutural de concreto armado,
lembrando-se que a metodologia pode ser estendida, por exemplo, para prédios em
alvenaria estrutural ou outros sistemas.

59

É claro que quando um sistema estrutural tem um mérito alto (e uma nota
alta) para um requisito que é muito importante para a obra (de peso alto), o sistema
se potencializa influenciando favoravelmente na comparação.

Muitas dos requisitos podem ser de difícil interpretação e quantificação, e,
muitas vezes, vão existir itens conflitantes (casos em que um requisito favorável de
um item implica em uma situação desfavorável para outro). Mas a análise Requisitos
x Sistema será sempre melhor do que a simples intuição dos avaliadores
responsáveis.

Figura 14 – Fluxograma para a escolha do sistemas estrutural mais adequado.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Uma planilha será usada para organizar os pesos dos diversos requisitos da
obra e as notas dos sistemas estruturais analisados. Ao final calculam-se as médias
aritméticas ponderadas para cada sistema, sendo que a maior média deve indicar o
sistema mais adequado para a obra. Com base nos resultados da avaliação reduzse a subjetividade da escolha, tornando-se mais eficiente a decisão de qual sistema
estrutural deve ser adotado. Uma escolha bem estruturada agrega valor ao processo
e, certamente, conduz a uma decisão final mais acertada.
Os parâmetros de análise assim como os pesos e notas, devem ser
desenvolvidos pela própria empresa/profissional considerando os requisitos
particulares de cada empreendimento, devendo ser o mais impessoal possível e
sendo aperfeiçoada continuamente, buscando-se sempre que possível alimentação
em experiências anteriores.

Abaixo exemplo de alguns requisitos para a avaliação e escolha do sistema
estrutural mais adequado para um EHIS:
1-

Política habitacional / política e conjuntura econômica do país

2-

Faixa de renda e tipo de financiamento

3-

Quantidade de unidades no empreendimento

4-

Prazo de construção do empreendimento

5-

Local da obra e condições dos acessos

6-

Características do solo e tipo de fundação

7-

Disponibilidade e custo dos materiais

8-

Recursos do construtor

9-

Possibilidade de adaptações e ampliações

10- Custo de manutenção e durabilidade
11- Compatibilidade com sistemas complementares
12- Características estéticas do projeto
13- Durabilidade/necessidade de proteções contra a corrosão outros processos deletérios
14- Desperdício de materiais e mão de obra
15- Segurança do trabalhador
16- Tipo de empreendimento
17- Adequação ambiental
18- Resultados de avaliações pós-ocupação anteriormente realizadas
19- Incômodos para as áreas próximas
20- Aprovação do projeto e liberação dos recursos

Pressupõe-se, obviamente, o conhecimento dos requisitos semelhantes para
os outros sistemas estruturais que farão parte do estudo comparativo.
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Esta primeira avaliação dos sistemas estruturais é relativamente subjetiva, e não
tem como objetivo examinar a viabilidade econômica do empreendimento, servindo
apenas como análise inicial que visa identificar se o sistema estrutural em aço,
quando comparado com outros sistemas apresenta “qualidades” potenciais. Em caso
afirmativo, compensaria investir em um anteprojeto da estrutura de aço, e passando
para a etapa seguinte de análise da viabilidade econômica para o empreendimento.
EXEMPLO: Para demonstrar o método proposto, simula-se a aplicação fase a fase
em um empreendimento habitacional com edifícios de múltiplos andares, conforme
resumido na Tabela 7 que foi elaborada com base nas seguintes premissas:
Fase 1 – Levantamento dos requisitos relevantes para o empreendimento.
Fase 2 – Classificação dos requisitos relevantes para o empreendimento em função
da sua importância. Estabeleceu-se para cada requisito um peso (entre 1 e 5) em
função da sua importância para o empreendimento.
Fase 3 – Identificação dos sistemas estruturais compatíveis com o empreendimento,
no exemplo:

Sistema A – estrutura de aço, Sistema B – alvenaria estrutural e

Sistema C – estrutura de concreto
Fase 4 – Configuração dos sistemas estruturais para o melhor desempenho em
função das características classificadas do empreendimento.
Fase 5 – Classificação pelo mérito de cada sistema estrutural para os mesmos
requisitos do empreendimento. Estabeleceu-se para cada requisito uma nota (entre
1 e 10 ), que pode ser baseada nas análises de custos ou simples comparativos.
Fase 6 – Cruzamento dos pesos dos requisitos com as notas de cada sistema, por
meio de uma média ponderada para cada sistema (conforme figura 14 anterior). As
médias ponderadas assim calculadas, são o resultado da uma análise subjetiva de
muitos requisitos da obra, junto com a avaliação do comportamento de cada sistema
construtivo em relação aos mesmos itens, e embora não tenha grande precisão,
ajuda a identificar o sistema que apresenta “qualidades” e pode apresentar um bom
resultado para a obra, se devidamente configurado. Para minimizar a influência da
subjetividade pode-se por exemplo, recorrer ao julgamento de três profissionais,
cada um preenchendo sua própria planilha, obtendo-se médias no final do processo.
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Tabela 7 – Exemplo da planilha interativa para a avaliação dos sistemas estruturais.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em casos de mais de dois sistemas em análise, médias muito próximas podem
indicar que mais de um sistema estrutural pode atender bem às necessidades da
obra. Lembrando ainda que quanto mais cedo se identifique o sistema que será
usado, mais tempo poderá ser dedicado a otimizar o sistema escolhido e assim obter
desempenho ainda melhor.
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4.6 Análise econômica do empreendimento
Para iniciar a análise, deve-se ter as informações mínimas necessárias para
avaliar a influência apenas da estrutura que é o item novo da análise, partindo da
premissa que as partes comuns (vedações, acabamentos, etc.) têm pouca influência
no resultado na análise. Um anteprojeto poderá fornecer estas informações e em
alguns casos, o emprego de dados de arquivo pode ser suficiente para a análise.

No caso de empreendimentos do PMCMV as informações necessárias são obtidas
de diversas fontes, ou seja:
- Dados e limitações da implantação do empreendimento;
- Requisitos do PMCMV e órgãos financiadores;
- Projeto conforme exemplo dos Apêndices A, B e C ou dados de arquivo;
- Normas ABNT e Diretrizes;
- Indicadores do SINAPI e CUB;
- Mercado para a influência da escala de compras (itens de maior peso);

Com estas informações define-se a visão do empreendedor.
- Número de unidades habitacionais/edifício;
- Número de edifícios do empreendimento;
- Área real de um edifício;
- Área privativa total como um percentual da área total;
- O valor que a CAIXA paga por unidade, definido no PMCMV;
- O custo do terreno e/ou terraplenagem no caso de doação pela Prefeitura;

Com estas informações define-se o custo da construção convencional.
- Área equivalente como um percentual da área real;
- Custo unitário básico (CUB ou SINAPI) regional para o tipo de edificação;
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- Quanto representa o custo unitário básico no custo total em percentual;
- Custo da estrutura de concreto (espessura média x custo do concreto);
- Custo das lajes (espessura média x custo do concreto);
- Prazo estimado para o empreendimento em concreto;
Com estas informações define-se o custo na construção em aço.
- Taxa média do consumo de aço nas estruturas;
- Custo dos materiais (perfis, chapas, parafusos, soldas);
- Custo dos serviços (projeto, detalhe, fabricação, pintura e montagem);
- Influência da escala de compra em percentual;
- Custo dos materiais e serviços de proteção contra o fogo (se necessária);
- Custos dos materiais e serviços das lajes;
- Custo do canteiro de obras como percentual do custo total;
- Custo das fundações como percentual do custo total;
- Prazo estimado para o empreendimento em aço;
- Outras reduções ou acréscimos;
- Rendimento pela antecipação do prazo (se houver).
A planilha proposta na Tabela 8, compara a visão inicial do empreendimento
com a nova visão, mudando apenas as estruturas para estruturas de aço e suas
influências no projeto. A análise será totalmente independente, podendo-se alterar
os dados e ver imediatamente a sua influência de cada alteração no resultado do
empreendimento.
Outra informação importante fornecida na parte inferior da planilha, são os
percentuais de cada etapa, útil para se ter uma visão do peso de cada item para o
empreendimento.

Todos os campos de entrada de dados da planilha da Tabela 8 podem ser
alterados e de forma isenta representar o empreendimento analisado.
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Tabela 8 – Exemplo da planilha interativa para a análise da viabilidade
Visão do empreendedor,
Custo da construção convencional,
Custo da construção em aço
Percentuais finais de cada etapa.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 15 – Gráfico produzido pela planilha da Tabela 6 com o custo de cada etapa do
empreendimento de HIS. Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 16 – Gráfico produzido pela planilha da Tabela 6 com o comparativo final dos sistemas
estruturais. Fonte: Elaborado pelo autor
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5

CONCLUSÃO

O presente trabalho juntou e ordenou alguns conhecimentos existentes com
vistas a ajudar os profissionais envolvidos com a análise da viabilidade técnica e
econômica de empreendimentos habitacionais, particularmente aqueles de interesse
social, a escolher o sistema estrutural mais adequado para o empreendimento. Para
tanto propõe-se a utilização de uma metodologia relativamente simples, tomando-se
de exemplo um projeto de um edifício de quatro pavimentos com estrutura com
perfis laminados de aço para o qual foi desenvolvido memorial de cálculo passo a
passo e preparadas planilhas eletrônicas interativas, que possibilitam relativizar a
importância dos diversos itens que interferem no desempenho final de um
empreendimento.

Espera-se ter demonstrado que para os empreendimentos de HIS, onde as
margens de lucro serão sempre mais apertadas, é muito importante levar em conta
outras

alternativas

de

sistema

estrutural

e

suas

respectivas

influências,

enquadrando-se aí o sistema estrutural com perfis laminados de aço, onde, mesmo
que existam algumas características negativas, determinado sistema estrutural pode
representar, num determinado local e numa determinada conjuntura, a melhor
alternativa para os requisitos específicos do empreendimento que se está
examinando.

Como o objetivo foi demonstrar a viabilidade de um sistema estrutural em aço
para EHIS, procurou-se detalhar mais as informações relacionadas à construção em
aço, mais especificamente com a utilização dos perfis estruturais laminados. Não se
pretendeu com isto passar a ideia de que este sistema é melhor do que qualquer
outro conhecido pelo mercado, mas fornecer mais informações sobre as estruturas
de aço, que não são novas e muito menos um sistema inovador, mas que ainda não
são suficientemente conhecidas e aceitas no mercado brasileiro. Nas análises dos
sistemas já consagrados e conhecidos (estruturas de concreto e alvenarias
estruturais), a certeza de que os profissionais envolvidos saberão avaliar e
estabelecer os parâmetros correspondentes da melhor forma.
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Outro ponto a incluir nesta conclusão é que, em se tratando de edificações para
HIS, tudo é importante, mas quanto maior for o empreendimento, maior número de
componentes industrializados deve ser cogitado. Recomenda-se não deixar de
analisar, pelo menos para os itens de maior impacto no orçamento, as influências
favoráveis da escala de compra, porque esta é uma das principais vantagens da
industrialização.

O memorial de cálculo apresentado no Apêndice A, preparado com base em um
projeto de arquitetura muito usual no Brasil para edificações de interesse social, e
levando em conta os perfis disponíveis no mercado e a normalização técnica
brasileira vigente, tem como objetivo secundário fornecer ao meio técnico um roteiro
de cálculo completo, facilitando assim o trabalho de projetistas de estrutura que
começam a se envolver com projetos de estrutura de aço, particularmente os jovens
profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho.

A consideração de condições reais de preço dos principais insumos para a
construção hoje disponíveis no mercado nacional, inclusive com a adoção de índices
oficiais SINAPI e CUB que foram aqui considerados, propiciou alimentar as planilhas
interativas que foram aqui apresentadas como exemplo, demonstrando de certa
forma que os sistemas estruturais com perfis laminados de aço podem ser mais uma
alternativa para atingir mais rapidamente as metas dos programas sociais tão
necessários ao desenvolvimento equilibrado do país.
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APÊNDICE A

Projeto do sistema estrutural do edifício com perfis laminados de aço
Preparado pelo Autor e denominado de “Projeto exemplo”
Memorial de cálculo - passo a passo, comentado com as opções e escolhas feitas em
cada etapa.

SISTEMA ESTRUTUTAL COM PERFIS LAMINADOS DE AÇO
PARA EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 4 PAVIMENTOS
PARA PMCMV
Mestrado Profissional IPT
Este memorial de cálculo da estrutura de aço de um edifício residencial de 4 pavimentos com 4
apartamentos por andar para atender ao Programa Minha Casa Minha Vida, empregando os Perfis
Estruturais Laminados, é parte integrante desta dissertação de mestrado.
Com o objetivo de servir como guia para outros projetos semelhantes, além de toda a sequência do
cálculo mostrada passo a passo, as observações à direita indicam as normas que foram usadas e
esclarecem as razões para as escolhas adotadas em cada item.

Índice:
1 - Características do edifício
2 - Sistema estrutural
3 - Normas adotadas
4 - Especificações dos materiais
5 - Cargas básicas
6 - Pré-dimensionamento de elementos isolados
7 - Modelo e resultados da análise pelo computador
8 - Dimensionamento dos pórticos
9- Dimensionamento das ligações
10- Lista de material
Mestrado Profissional − IPT
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1- Características do Edifício:
b

1

c

2

V3

A

b

3

4

V3

As dimensões do
edifício devem
atender as
dimensões
mínimas dos
apartamentos do
PMCMV e serem
compatíveis com
as características
do tipo de
estrutura, além
de observar as
condições de
fornecimento
dos materiais,
fabricação e
montagem.

a
V6

V4

V2

V6

V2

V5

V7

V7

V2

V4

V1

B

V1

V2

V5

V5

V3

V2

V2C

V2

V3

V1

C

V1

V2

a

b

4

Importante
ainda uma
análise da
compatibilidade
da estrutura com
todos os demais
componentes da
edificação.

Planta pavimento tipo
1

b

2

c

3

Adotamos uma
concepção com
4 pilares/unidade
definindo uma
estrutura
simples, com
poucas peças
(vigas e pilares)
a serem
fabricadas e
montadas.

pd

h

A concepção
adotada,
favorece
também a uma
fundação com
menos bases.

Elevação

Comprimento -------------------------Largura --------------------------------Largura da escada ---------------------

a := 7000 ⋅ mm

Altura ----------------------------------Pé-direito ------------------------------Número de pavimentos ---------------

H := 11200 ⋅ mm
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b := 6000 ⋅ mm
c := 6600 ⋅ mm
pd := 2800 ⋅ mm
pav := 4
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2- Sistema Estrutural:
Transversal - Contraventamentos verticais
1

2

3

4

A estabilidade
horizontal do
sistema estrutural
deve, quando a
arquitetura
permite,
previlegiar os
contraventamentos, porque são
elementos de
baixo peso e
grande eficiência
no travamento
da estrutura,
além de
possibilitar o
emprego de
ligações flexíveis
e favorecer o
dimensionamento
dos elementos.

Longitudinal - Quadros rígidos
A

Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

B

C
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As dimensões do
apartamento tipo
devem prever
em uma área
mínima de 39,0
m2, um arranjo
para acomodar
todos os
equipamentos
previstos no
PMCMV, e
favorecer
simultâneamente
a padronização e
o melhor
aproveitamento
dos elementos
da estrutura.
Importante
também prever
condições
favoráveis para
as instalações
hidráulicas e
elétricas.

3- Normas Adotadas:
Normas brasileiras:
NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6123:1988 - Forças devidas aos ventos em edificações
NBR 7007:2011 - Aço-carbono e microligados para barras e perfis laminados a quente para uso
estrutural
NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto de edifícios
NBR 14432:2000 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações
NBR 14323:1999 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio
NBR 15980:2011 - Perfis laminados de aço para uso estrutural - Dimensões e tolerâncias

As normas
adotadas devem
estar sempre nas
últimas edições,
podendo-se
empregar
normas
estrangeiras
reconhecidas,
quando não
existirem normas
ABNT.

Normas estrangeiras:
AISC - American Institute of Steel Construction - Specification for strutural steel buildings - 14rd
ed. - Junho 2010
AWS D1.1- American Welding Society - Structural Welding Code
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4- Especificações dos Materiais:
4.1- Pesos específicos dos materiais básicos:
γconc ≡ 25 ⋅

concreto armado (NBR−6120).....................................................

m
γarg ≡ 21 ⋅

argamassa cimento e areia .(NBR−6120) / Placa cimentícia.................

3

kN
m

γaço ≡ 78.5 ⋅

aço (NBR−6120).....................................................................

3

kN
m

γzinco := 72

Zinco (NBR−6120)...................................................................

3

kN
m

3

kN

γgesso ≡ 12.5 ⋅

gesso (NBR−6120) ..................................................................

Os pesos
específicos dos
materiais básicos
são encontrados
na NBR 6120.
Entretanto para
os componentes
industrializados
de qualidade
comprovada,
pode-se usar os
pesos das
composições
informadas nos
catálogos dos
fabricantes.

kN

m
γsical ≡ 5.4 ⋅

Tijolos de concreto celular.....................................................

kN
m

γagua ≡ 9.81 ⋅

água ................................................................................

3

3

kN
m

3

4.2- Especificações dos materiais

Módulo de elasticidade do aço (NBR 8800)−−−−−−−−−−−−−−−−−

kN

E := 20000 ⋅

As especificações
dos materiais
empregados no
projeto devem
atender as
normas
específicas.

2

cm
Toda estrutura será em perfis estruturais laminados de aço (NBR 15980):
kN
Aço dos perfis estruturais laminados (NBR 7007)
fy := 34.5 ⋅
2
AR 350 ou ASTM A572 G50 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
cm

Aço das chapas e chumbadores ASTM A36 −−−−−−−−−−−−−−−−−

fu := 45.0 ⋅

2

cm
kN

fy_A36 := 28.8 ⋅

Concreto da laje (NBR 6118) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− fck := 3.0 ⋅

kN

2

cm
kN

fu_A36 := 40 ⋅

kN
2

cm

Para os
componentes de
aço, empregar
somente
especificações de
aços estruturais,
que tem
características
apropriadas de
ductibilidade e
soldabilidade.

2

cm

kN

Solda − eletrodo (AWS) E−70XX−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− fu_E70 := 49.2 ⋅

2

cm
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5- Cargas Básicas:

A escolha do
tipo de laje deve
atender, além da
resistência
necessária, o
manuseio
compatível com
a sequencia de
montagem e tipo
de equipamento
disponível na
obra.

5.1- Cargas Permanentes - CP
Peso Próprio da estrutura de aço (estimado) ................................

Estru := 35 ⋅

kgf
m

2

Para o projeto,
adotamos
pré-lajes
treliçadas em
painéis de
2960x435 mm,
que atenderá a
todos os pisos e
a cobertura das
escadas.

laje treliçada (3+6cm)........

tc := 9cm

Laje := tc ⋅ γconc

Laje = 2.25

kN
m

Revestimento Piso (3cm)........

tr := 3 ⋅ cm

Revest := tr ⋅ γarg

2

Revest = 0.63

kN
m
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O revestimento
de 3 cm, pode
representar um
piso ceâmico
assentado com
argamassa.

2
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Paredes externas
externas...(Bloco Sical 12,5x30x60cm +Revest( 1,0cm argamassa/Placa cimentícia
+ drywall 1,25cm)).
Parede_ext := ( 12.5 ⋅ cm ⋅ γsical + 1.0 ⋅ cm ⋅ γarg + 1.25 ⋅ cm ⋅ γgesso)

Parede_ext = 1.04

kN
m

Platibanda cobertura.............

Platibanda cobertura.............

Sobre as vigas.......................

2

kN

Parede_50 := Parede_ext ⋅ 0.5 ⋅ m

Parede_50 = 0.52

Parede_160 := Parede_ext ⋅ 1.6 ⋅ m

Parede_160 = 1.67

kN

Parede_240 := Parede_ext ⋅ 2.4 ⋅ m

Parede_240 = 2.50

kN

m

m

m

Paredes internas...(drywall
internas
2 x 1,25 cm com isolamento de Lã mineral).

Parede_int :=

( 2 ⋅ 1.25 ⋅ cm ⋅ γgesso ⋅ 1.1) ⋅ pd ⋅ 13 ⋅ m
a⋅b

Parede_int = 0.30

As vedações são
os principais
focos de
patologias em
estruturas de
aço. Portanto a
escolha correta
da solução e
principalmente o
estudo dos
detalhes nas
interfaces são
muito
importantes.

kN
m

2

Devem ser
examinadas para
as lajes e
paredes as
características de
isolamento
térmico e
acústico de
acordo com a
norma de
desempenho
NBR 15575.

As paredes
externas são de
tijolos de
concreto celular,
revestida
internamente
por placas de
gesso
acartonado e
externamente
emboçada ou
revestida com
placas
cimentícias.
As paredes
internas são de
"dry-wall" com
manta para o
isolamento
acústico.
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Telhas de aço zincadas trapezoidais (altura de 120mm e espessura de 1,25 mm)..................
chapa := 1200 ⋅ mm

Comentários

largura total

ondas := 2

largura útil

altura := 120 ⋅ mm

passo

altura

na
mi
ter

al

l

canal := 245 ⋅ mm

crista

n
go
dia

crista := 35 ⋅ mm

passo := 450 ⋅ mm
canal

nominal := 0.8 ⋅ mm

Escolhemos uma
telha metálica
zincada de onda
alta, porque
vencendo um
vão livre maior,
eliminamos a
necessidade de
estruturas de
apoio e
reduzimos o
número de
componentes a
serem fabricados
e montados.

revest := 39 ⋅ µm
aço := nominal − revest

aço = 0.761 mm

larg_útil := ondas ⋅ passo

larg_útil = 900 mm

diag :=

2

altura +

 ( passo − crista − canal) 


2



 altura 

 diag 

α := acos 
term :=

2

diag = 147.1 mm
As propriedades
das telhas
também podem
ser obtidas do
catálogo dos
fabricantes.

α = 35.3 deg

chapa − [ crista ⋅ ( ondas + 1) + ( canal + 2 ⋅ diag) ⋅ ondas ]

term = 8.39 mm

2

 ( passo − crista − canal)  ⋅ term

2

 diag

larg_total := ondas ⋅ passo + crista + 2 ⋅ 

Telha :=

y :=

chapa ⋅ ( aço ⋅ γaço + revest ⋅ γzinco)
larg_útil

Telha = 8.5

kgf
m

2

larg_total = 945 mm

Telha = 0.08

kN
m

2

 crista ⋅ aço ⋅ altura⋅ ( ondas + 1) + diag ⋅ aço ⋅ altura ⋅ 2 ⋅ ondas + term ⋅ aço ⋅  altura − term ⋅ cos ( α )  



2
2




Cuidar para
escolher telhas
de qualidade
comprovada,
principalmente
em relação ao
revestimento de
zinco ou
zinco/alumínio
que irá
determinar a
durabilidade do
telhado.

chapa ⋅ aço
y = 40.7 mm

   crista ⋅ aço3

 canal ⋅ aço3

 
2
2

+ crista ⋅ aço ⋅ ( altura − y)  ⋅ ( ondas + 1) + 
+ canal ⋅ aço ⋅ y  ⋅ ( ondas)  ...

12
12



 
 

2
2
2
2
2




 +  diag⋅ aço ⋅  aço ⋅ ( sin ( α ) ) + diag ⋅ ( cos ( α ) )  + diag ⋅ aço ⋅  altura − y  ⋅ 2 ⋅ ondas ...

12
 

 2
 

  term ⋅ aço ⋅  aço2 ⋅ ( sin ( α ) ) 2 + term2 ⋅ ( cos ( α ) ) 2 

+ 
...  ⋅ 2

12

 

2

 

term ⋅ cos ( α ) 




  + term ⋅ aço ⋅ altura − y − 

2
 





Itelha :=
larg_útil
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4

Itelha = 211

Wts :=

3

Itelha

Wts = 26.6

( altura − y)

cm

Wti :=

m

cm
m
3

Itelha

Wti = 51.8

y

cm
m

Situação das telhas no telhado:

θ := 10.deg

L :=

Limite de deformação

∆max :=
2 apoios

L

a
cos ( θ )

− 74 ⋅ mm

L = 7034 mm

tan ( θ ) = 0.18

N := 120

∆max = 59 mm

N

Qmax_def :=

∆max ⋅ 384 ⋅ E ⋅ Itelha
4

+ Telha

Qmax_def = 0.86

5⋅L

Limite de resistência

kN
m

fyt := 280 ⋅ MPa

2 apoios
Qmax_res :=

min ( Wts , Wti ) ⋅ fyt ⋅ 8
2

+ Telha

L ⋅ 1.1 ⋅ 1.4

Qmax_telha := min ( Qmax_def , Qmax_res)

Qmax_res = 0.87

Mestrado Profissional IPT
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O limite de
resistência
depende do tipo
de aço
empregado na
conformação da
telha.

kN
m

Qmax_telha = 0.86

2

kN
m
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O limite de
deformação
deve ser
compatível com
o vão livre e a
inclinação do
telhado de 18%.

2

2

Como a sucção
no telhado
predomina,
somamos o peso
da telha que
atua em sentido
contrário.
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Caixa Dagua:
Estimativa dos pesos da caixa dágua:
População média (4 pessoas/apto).....

pop := pav ⋅ 4 ⋅ 4

Consumo médio (litros/pessoa/dia).....

per_capta := 180 ⋅ liter

Volume caixas elevadas (50%).........

vol_nec := ( pop ⋅ per_capta) ⋅ 0.5

Sejam 2 caixas de polietileno de 3000 L ..

pop = 64

vol_cxd := 2 ⋅ 3000 ⋅ liter

Peso de uma caixa vazia com tampa (Fortleve 3000L) ........................

peso_cxd := cxd +

 vol_cxd ⋅ γagua 


2



V4C

V1C

V2C

Carga por ponto de apoio (4 apoios)... carga_cxd :=
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3000 L

peso_cxd

vol_nec = 5760 liter
vol_cxd = 6000 liter
cxd := 55 ⋅ kgf
peso_cxd = 30 kN

carga_cxd = 7.5 kN

4

V2C

Peso de uma caixa cheia ........

pessoas

Consideramos
que existirão
caixas dágua
enterradas e que
as caixas
elevadas terão
uma capacidade
de 50% do
consumo médio
calculado para a
população do
edifício com 16
apartamentos.
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5.2- Cargas Acidentais - CA

Comentários
kN

CA_tel := 0.25 ⋅

Telhado.(NBR−8800− B5 )...........................................................

m

kN

CA_cob := 0.5 ⋅

Cobertura .(NBR−6120− Forros s/acesso )........................................

m

2

kN

CA_piso := 1.5 ⋅

Pisos Pavimentos (NBR−6120 − Ed Residencial) ..................................

2

m

2

CA_escada := 2.5 ⋅

Escadas (NBR−6120−Escadas s/acesso público).................................

kN
m

2

5.3- Carga de Vento - CV (segundo a NBR 6123)
Velocidade Básica do Vento (cidade de são paulo) ......................

Vo := 40 ⋅

m
sec

Vo = 144

km
hr

S1 := 1.0

Fator Topográfico (Terreno plano)...................................
Fator de Rugosidade (Categoria IV, Classe A) item 5.3.3 − Tabela 1
bo := 0.86

Fr := 1.00

p := 0.12

Fator de Rugosidade p/ altura

Fator de Rugosidade p/ altura

Fator de Rugosidade p/ altura

Fator de Rugosidade p/ altura

p

z0 := 11.2 ⋅ m

 z0 
S20 := bo ⋅ Fr ⋅ 

 10 ⋅ m 

p

z1 := 8.4 ⋅ m

 z1 
S21 := bo ⋅ Fr ⋅ 

 10 ⋅ m 

p

z2 := 5.6 ⋅ m

 z2 
S22 := bo ⋅ Fr ⋅ 

 10 ⋅ m 

p

z3 := 2.8 ⋅ m

 z3 
S23 := bo ⋅ Fr ⋅ 

 10 ⋅ m 

S20 = 0.87

S21 = 0.84

S22 = 0.8

S3 := 1.0

Pressão Dinâmica (a 2,8, 5,6, 8,4 e 11,2m altura)....
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 34.9 


33.7  m

Vk =
 32.1  sec


 29.5 

Vk := Vo ⋅ S1 ⋅ S2 ⋅ S3

2

qv :=

Vk

1.63

2

⋅ newton ⋅

Esta condição de
carga de vento
deverá atender a
maior parte do
território nacional.

S23 = 0.74

Fator Estatístico ........................................................................

Velocidades Características do Vento ..........

O carregamento
devido ao vento,
terá como base a
cidade de São
Paulo e do gráfico
das isopletas
temos uma
velocidade básica
de Vo=40 m/s, em
terreno com
obstáculos
numerosos
e pouco
espaçados, típico
de zona ndustrial
ou urbanizada
(Categoria IV) e
como a edificação
tem comprimento
e altura menor
que 20m (Classe
A).

sec

Edifício de
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m

4

 0.75 


0.70  kN

qv =
 0.63  2

m
0.53



Página 83

5.3.1− Dimensões básicas da edificação
Comentários
Comprimento da Edificação ......................

2a = 14 m

Largura da Edificação ...........................

b = 6m

Largura da Escada ..............................

c = 6.6 m

Altura da Edificação ...........................

H = 11.2 m

5.3.2 −Coeficiente de arrasto − Vento de baixa turbulência Item 6.3 −
figura 4 (NBR 6123)

No caso do
edifício em
análise, como as
escadas serão
abertas, vamos
considerar cada
metade como
uma estrutura
independente.

Para α = 0 − Vento Frontal...(metade da estrutura)..........
l1 := b

l2 := 2a

l1
l2

H

= 0.43

l1

Do gráfico da figura 4, temos:...................

De acordo com o
item 5.3.2 da NBR
6123, devemos
considerar as
características da
estrutura que
originem pouca
ou nenhuma
continuidade
estrutural para a
definição das
partes da
edificação que
determinarão as
ações do vento.

= 1.87
Ca_frontal := 0.8

Para α = 90 − Vento Lateral..(metade da estrutura).........
l1 := 2a

l2 := b

l1
l2

H

= 2.33

l1

= 0.80

Do gráfico da figura 4, temos:...................

Ca_lateral := 1.25

=0 à 2,8, 5,6, 8,4 e 11,2m de altura
5.3.3− Cargas Finais Devidas ao Vento Frontal no Edifício (α
α=0)

Área de Influência Frontal..........

Influ_frontal :=

b +


2

c



2

Influ_frontal = 4.65 m

 2.78 


2.59  kN

Vento_frontal =
 2.35  m


 1.99 

Vento_frontal := qv ⋅ Ca_frontal ⋅ Influ_frontal

5.3.4− Cargas Finais Devidas ao Vento Lateral no Edifício (α
α=90)
=90 à 2,8, 5,6, 8,4 e 11,2m
Área de Influência Lateral..........

Influ_lateral := a

Vento_lateral := qv ⋅ Ca_lateral ⋅ Influ_lateral

Mestrado Profissional IPT
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Influ_lateral = 7 m

 6.53 


6.09  kN

Vento_lateral =
 5.53  m


 4.68 
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5.3.5- Cargas devidas ao vento frontal - α=0

 pd
+ 0.63 ⋅ m
2


Hf3 := Vento_frontal0 ⋅ 

Hf3 = 5.63 kN

H3

As cargas
devidas ao
vento frontal e
lateral serão
direcionadas
para o nível das
lajes, que é o
elemento com
rigidez que vai
levar estas
cargas até os
contraventamentos ou pórticos
rígidos.

Hf2 := Vento_frontal1 ⋅ pd
Hf2 = 7.25 kN

H2

Hf1 := Vento_frontal2 ⋅ pd
Hf1 = 6.58 kN

H1

Hf0 := Vento_frontal3 ⋅ pd
Hf0 = 5.57 kN

H0

5.3.6- Cargas devidas ao vento lateral - α=90
 pd + 0.63 ⋅ m
Hl3 := Vento_lateral0 ⋅ 

2


Hl3 = 13.25 kN

H3

Hl2 := Vento_lateral1 ⋅ pd

Hl2 = 17.06 kN

H2

Hl1 := Vento_lateral2 ⋅ pd

Hl1 = 15.48 kN

Hl0 := Vento_lateral3 ⋅ pd

Hl0 = 13.10 kN

P :=

( Hl3 ⋅ 4 ⋅ pd + Hl2 ⋅ 3 ⋅ pd + Hl1 ⋅ 3 ⋅ pd + Hl0 ⋅ pd)
c

Mestrado Profissional IPT
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P = 69 kN

Para o caso do
vento lateral, que é
resistido pelos
contraventamentos
verticais,
calculamos o valor
da componente
axial "P" que se
somará às cargas
gravitacionais para
o
pré-dimensionamento dos pilares.

H1

H0

P
P
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5.3.7- Cargas devidas ao vento na cobertura - α=90
Inclinação do telhado −−−−−−−−−−−−−−−−−

Comentários
A tabela 5 da
NBR 6123 indica
os valores de Ce
para as diversas
posições no
telhado.

θ = 10 deg

H = 11.2 m
2a = 14 m
qv0 = 0.75

kN
m

1
2

= 0.5

a

2

<

H
2a

= 0.80

Qmax := qv0 ⋅ Ce_max

<

3
2

= 1.5

Qmax = −0.82

kN
m

Da tabela 5, temos:

<

2

Qmax_telha = 0.86

Ce_max := −1.1

kN
m

2

Para algumas
regiões do
telhado,
encontramos Ce
= -2,0. Para
estas regiões,
podemos
verificar para
outros limites de
deformação e de
resistência.
A fixação das
telhas deve
resistir às
sucções máximas
em cada posição.

5.4- Combinações de cargas
Combinações de cargas:
A expressão geral para as combinações últimas normais decorrentes do uso previsto para um
edifício residencial, segundo a NBR 8800 é:
Fd = γg1.Fg1 + γg2.Fg2 + γg3.Fg3 + γq1.Fq1 + γq2.ψ0.Fq2

Que podemos traduzir em três combinações, como:
Combinação 1 ----> γg1.CP1 + γg2.CP2 + γg3.CP3 + γq1.CA

A NBR 8800
adotou os
fatores de carga
a as
combinações de
cargas da NBR
8681, que
tambem serve de
base para as
normas de
estruturas de
concreto e
madeira.

Combinação 2 ----> γg1.CP1 + γg2.CP2 + γg3.CP3 + γq1.CA + γq2.ψ 0.CV
Combinação 3 ----> γg1.CP1 + γg2.CP2 + γg3.CP3 + γq1.CV + γq2.ψ 0.CA
Sendo:
CP1 - peso próprio das estruturas e telhas de aço
CP2 - peso próprio das lajes e revestimentos
CP3 - peso próprio das paredes e caixas dágua
CA - ação variável decorrente do uso e ocupação
CV - ação variável decorrente da ação do vento

Teremos:
Combinação 1 -> 1,4.(CP1+CP2+CP3)+1,4.CA = 1,4.CP+1,4.CA
Combinação 2 -> 1,4.(CP1+CP2+CP3)+1,4.CA+1,40x0,6.CV= 1,4.CP+1,4.CA+0,84.CV

A NBR 8800
permite na notas
"c" e "d" da
Tabela 1, adotar
as ações
permanentes
todas agrupadas
com o fator único
de 1,40 e as ações
variáveis todas
agrupadas com
fator único de
1,40 (quando as
ações variáveis
de uso e
ocupação não
forem superiores
a 5 kN/m2).
Esta opção, além
de facilitar os
cálculos, gera
menores valores
em muitos casos.

Combinação 3 -> 1,4.(CP1+CP2+CP3)+1,4x0,7.CA+1,40.CV= 1,4.CP+0,98.CA+1,4.CV

Mestrado Profissional IPT
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6- Pré-dimensionamento de elementos isolados

Os pilares centrais
fazem parte dos
pórticos, mais tem
pouca influência
das ações do
vento.

6.1- Pilares centrais - P1
V3

Área de Influência/Pavimento:


 b   c
 +   ⋅ 2.8 ⋅ m 
 2   2


Influ_central :=  a ⋅

2

V5

V6
V6

V7

V7

V2

V1

V2

Influ_central = 30.24 m

Vamos
pré-dimensionar,
levando em conta
apenas as cargas
gravitacionais e
depois confirmar
o
dimensionamento
no programa
STRAP.

V5
V4

V5

CP1 Cobertura ... CP1_cbc := ( Estru + Telha) ⋅ Influ_central

CP1_cbc = 12.9 kN

CP2 Cobertura ... CP2_cbc := Laje ⋅ Influ_central

CP2_cbc = 68.0 kN

CP3 Cobertura ... CP3_cbc :=

peso_cxd
2

+ Parede_160 ⋅ a

CP3_cbc = 26.6 kN

CA Cobertura ... CA_cbc := CA_cob ⋅ Influ_central

CA_cbc = 15.1 kN

CP1 Tipo ... CP1_tpc := Estru ⋅ Influ_central ⋅ 3

CP1_tpc = 31 kN

CP2 Tipo ... CP2_tpc := ( Laje + Revest) ⋅ Influ_central ⋅ 3

CP2_tpc = 261.3 kN







CP3 Tipo ... CP3_tpc :=  Parede_240 ⋅  a +




Comentários

b

 b 
 + Parede_int ⋅  a ⋅   ⋅ 3
2
 2 

 b  + CA_escada ⋅  c ⋅ 2.8 ⋅ m  ⋅ 3



 2
2


CA Tipo ... CA_tpc :=  CA_piso ⋅  a ⋅

CP3_tpc = 93.7 kN
CA_tpc = 163.8 kN

Examinaremos
apenas a
Combinação 1,
porque as
demais
envolvem o
vento.

Comb1 := 1.4 ⋅ ( CP1_cbc + CP1_tpc + CP2_cbc + CP2_tpc + CP3_cbc + CP3_tpc) + 1.4 ⋅ ( CA_cbc + CA_tpc )
Cmax_P1 := Comb1

Mestrado Profissional IPT
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Cmax_P1 = 942 kN
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Comentários
Força de compressão solicitante de cálculo (força de compressão fatorada)
Csd := Cmax_P1

Csd = 942 kN

Propriedades do Aço:
AR 350 ou ASTM A572 Grau 50

fy = 34.5

kN

kN

fu = 45

2

cm

E = 20000

2

cm

kN
2

cm

Propriedades Geométricas:
Seja

W 200x41,7
2

Ag := 53.5 ⋅ cm

d := 20.5 ⋅ cm

tw := 0.72 ⋅ cm

Lx := pd

rx := 8.77 ⋅ cm

bf := 16.6 ⋅ cm

tf := 1.18 ⋅ cm

Ly := pd

ry := 4.1 ⋅ cm

h := 15.7 ⋅ cm

As dimensões e
propriedades
dos perfis são
encontradas nas
tabelas dos
fornecedores.

- Cálculo da força de compressão resistente de cálculo
Flambagem Local

h

Alma (AA)

tw
Q := 1.0 (seção compacta)

= 21.81

<

= 7.03

<

bf

Abas (AL)

2 ⋅ tf

1.49 ⋅

E

0.56 ⋅

E

fy

fy

= 35.87

ok

= 13.48

ok

O comprimento
de flambagem da
parte inferior do
pilar, poderia ser
a distância da
base até a linha
média da viga.

Flambagem Global
kx := 1.0

λox :=

ky := 1.0

λoy :=

kx ⋅ Lx
rx ⋅ π
ky ⋅ Ly
ry ⋅ π

  λox  

  λoy  

λo := max  

Crd :=

χ ⋅ Q ⋅ Ag ⋅ fy
1.10

⋅

fy

⋅

fy

E

rx
ky ⋅ Ly

λoy = 0.9

E

λo = 0.9

Crd = 1193 kN

kx ⋅ Lx

λox = 0.42

χ :=

>

ry

Fernando Ottoboni Pinho

= 68

< 200

2

λo 
0.658

 if λo ≤ 1.5
  0.877  
  2   otherwise
  λo  

Csd = 942 kN

χ = 0.71

Csd

ok

Seja o perfil

Mestrado Profissional IPT

= 31.9

Crd

W 200x41.7
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A utilização de
paredes mais
leves foi
fundamental para
o pré
dimensionamento
do pilar central
na proposta de
pilares com 166
mm de largura de
aba.

= 0.79
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6.2- Pilares extremos - P2
V3

Área de Influência/Pavimento:

 a b
 ⋅ 
 2 2

Influ_extremo = 10.5 m

V5

V6
V6

V7

V7

V2

V4

V1

V5
V2

Influ_extremo :=

Os pilares
extremos também
fazem parte dos
pórticos e tem
influência das
ações do vento.

2
V5

CP1 Cobertura ... CP1_cbe := ( Estru + Telha) ⋅ Influ_extremo

CP1_cbe = 4.5 kN

CP2 Cobertura ... CP2_cbe := Laje ⋅ Influ_extremo

CP2_cbe = 23.6 kN

 a
 + Parede_50 ⋅ b
 2

CP3 Cobertura ... CP3_cbe := Parede_160 ⋅ 

CP3_cbe = 9.0 kN

CA Cobertura ... CA_cbe := CA_cob ⋅ Influ_extremo

CA_cbe = 5.3 kN

CP1 Tipo ... CP1_tpe := Estru ⋅ Influ_extremo ⋅ 3

CP1_tpe = 11 kN

CP2 Tipo ... CP2_tpe := ( Laje + Revest) ⋅ Influ_extremo ⋅ 3

CP2_tpe = 90.7 kN




 a + b  + Parede_int ⋅ Influ_extremo ⋅ 3


 2 2


CP3 Tipo ... CP3_tpe := Parede_240 ⋅ 

CP3_tpe = 58.1 kN

CA Tipo ... CA_tpe := ( CA_piso ⋅ Influ_extremo) ⋅ 3

CA_tpe = 47.3 kN

CV 90 ...

CV_90 := P

Vamos
pré-dimensionar,
levando em conta
as cargas
gravitacionais e o
vento no
contraventamento, deixando uma
reserva de
resistência para os
momentos do
pórtico e depois
confirmar o
dimensionamento
no programa
STRAP.

CV_90 = 69.5 kN

Comb1 := 1.4 ⋅ ( CP1_cbe + CP1_tpe + CP2_cbe + CP2_tpe + CP3_cbe + CP3_tpe) + 1.4 ⋅ ( CA_cbe + CA_tpe)
Comb2 := 1.4 ⋅ ( CP1_cbe + CP1_tpe + CP2_cbe + CP2_tpe + CP3_cbe + CP3_tpe) ...
+ 1.4 ⋅ ( CA_cbe + CA_tpe) + 0.84 ⋅ CV_90
Comb3 := 1.4 ⋅ ( CP1_cbe + CP1_tpe + CP2_cbe + CP2_tpe + CP3_cbe + CP3_tpe) ...
+ 0.98 ⋅ ( CA_cbe + CA_tpe) + 1.4 ⋅ CV_90

Cmax_P2 := max ( Comb1 , Comb2 , Comb3)

Mestrado Profissional IPT
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Examinaremos
todas as
combinações,
porque estes
pilares recebem
influência do
vento pelos
contraventamentos.

Cmax_P2 = 424 kN
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Força de compressão solicitante de cálculo (força de compressão fatorada)
Csd := Cmax_P2

Csd = 424 kN

Propriedades do Aço:
AR 350 ou ASTM A572 Grau 50

fy = 34.5

kN

kN

fu = 45

2

cm

E = 20000

2

cm

kN
2

cm

Propriedades Geométricas:
Seja

W 150x22,5
2

Ag := 29 ⋅ cm

d := 15.2 ⋅ cm

tw := 0.58 ⋅ cm

Lx := pd

rx := 6.51 ⋅ cm

bf := 15.2 ⋅ cm

tf := 0.66 ⋅ cm

Ly := pd

ry := 3.65 ⋅ cm

h := 11.9 ⋅ cm

As dimensões e
propriedades
dos perfis são
encontradas nas
tabelas dos
fornecedores.

- Cálculo da força de compressão resistente de cálculo
Flambagem Local

h

Alma (AA)

tw
Q := 1.0 (seção compacta)

= 20.52

bf

Abas (AL)

2 ⋅ tf

<

= 11.52

<

1.49 ⋅

E

0.56 ⋅

E

fy

fy

= 35.87

ok

= 13.48

ok

O comprimento
de flambagem da
parte inferior do
pilar, poderia ser
a distância da
base até a linha
média da viga.

Flambagem Global
kx := 1.0

λox :=

ky := 1.0

λoy :=

kx ⋅ Lx
rx ⋅ π
ky ⋅ Ly
ry ⋅ π

  λox  

  λoy  

λo := max  

Crd :=

χ ⋅ Q ⋅ Ag ⋅ fy
1.10

⋅

fy

⋅

fy

E

rx
ky ⋅ Ly

λoy = 1.01

E

λo = 1.01

Crd = 591 kN

kx ⋅ Lx

λox = 0.57

χ :=

>

ry

Fernando Ottoboni Pinho

= 77

< 200

2

λo 
 0.658  if λo ≤ 1.5
  0.877  
  2   otherwise
  λo  

Csd = 424 kN

χ = 0.65

Csd

ok

Seja o perfil
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= 43

Crd

W 150x22,5
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Deixamos uma
reserva de carga
para a influência
dos momentos
devido ao
pórtico rígido.
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6.3- Viga V1 - viga mista

Comentários
V3

Cargas atuantes antes da cura da laje de concreto:
Estru = 0.34

m
kN
m

2
Serão
dimensionadas
como vigas
mistas
aço-concreto,
tirando partido
da laje para
compor a seção
resistente.

kN
V5

2
V2

m

Cargas atuantes após a cura da laje de concreto:
Revest = 0.63

kN
m

L1 := a

Vão livre:

2

distância à viga esquerda:

Parede_int = 0.30

2

distância à viga direita:

L1 = 700 cm
Be :=

b

Bd :=

b

Largura de Influência das cargas:

kN
m

V5

kN
m

CA_piso = 1.5

V4

V2

Forma := 0 ⋅

2

V1

Laje = 2.25

As vigas V1
fazem parte do
sistema de piso
com cargas
gravitacionais e
sem influência
do vento.

kN

2

B1 :=

Be
2

+

Bd

2

2

B1 = 300 cm

2

C1 -cargas suportadas pela viga de aço isolada
kN

Q1 := ( Estru + Laje + Forma) ⋅ B1

Q1 = 7.78

Qsd1 := Q1 ⋅ 1.4

Qsd1 = 10.89

m
kN
m

C2 -cargas suportadas pela viga mista (após a cura do concreto)
kN

Q2 := ( Revest + Parede_int) ⋅ B1

Q2 = 2.78

Q3 := CA_piso ⋅ B1

Q3 = 4.5

Qsd2 := Q2 ⋅ 1.4 + Q3 ⋅ 1.4

Qsd2 = 10.2

m

kN
m
kN
m

Esforços solicitantes de cálculo:
2

MF solicitante de cálculo− viga de aço:

Msd1 :=

Qsd1 ⋅ L1
8

Msd1 = 6671 kN ⋅ cm

2

MF solicitante de cálculo − viga mista:

Esforço cortante solicitante de cálculo:

Mestrado Profissional IPT
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Msd2 :=
Vsd :=

Qsd2 ⋅ L1
8

( Qsd1 + Qsd2) ⋅ L1
2
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Propriedades dos materiais:
Aço ASTM A572 Grau 50

kN

fy = 34.5

fu = 45

2

cm
Concreto da laje

E = 20000

2

cm


 ⋅ MPa
MPa 
fck

Ec :=  5600 ⋅

2

cm

Comentários

kN
2

cm




kN

fck = 3.0

kN

Ec = 3067

kN
2

cm

Na escolha do
perfil para as
vigas centrais,
observamos,
além da
resistência, as
dimensões
mínimas das abas
para permitir o
apoio dos
elementos
pré-moldados da
laje e com uma
largura que
permita embutir
as vigas dentro
das paredes ("in
wall").

Propriedades Geométricas:
tc = 9 cm

Da seção de aço:
Seja W 310x32,7

bc

hF := 0 ⋅ cm
tc

d := 31.3 ⋅ cm

ec

2

A := 42.1 ⋅ cm

bf := 10.2 ⋅ cm

4

Ix := 6570 ⋅ cm

tf := 1.08 ⋅ cm

LN

hF
d1

3

tw := 0.66 ⋅ cm

Wx := 419.8 ⋅ cm

R := 1.0 ⋅ cm

d

3

Zx := 485.3 ⋅ cm

h := 27.1 ⋅ cm

dcg
CG

4

Iy := 192 ⋅ cm
4

It := 12.91 ⋅ cm

tw

ry := 2.13 ⋅ cm

tf

6

Cw := 43612 ⋅ cm

bch

tch

bf

C/ chapa reforço:
bch := 0 ⋅ cm
tch := 0 ⋅ cm

A⋅
2

Ar := A + bch ⋅ tch




Ixr := Ix + A ⋅  d1 −
Wxsr :=

Ar = 42.1 cm
d

2

 +
2

Ixr

d1 :=

3

bch ⋅ tch
12




+ ( bch ⋅ tch) ⋅  d +
3

Wxsr = 419.8 cm

d1

d
2




+ ( bch ⋅ tch) ⋅  d +

tch 
2

Ar
tch
2

Wxir :=




2




d1 = 15.65 cm

4

− d1

Ixr = 6570 cm
Ixr

3

Wxir = 419.8 cm

( d + tch − d1)

Da seção mista:
- Cálculo da largura efetiva da laje de concreto
bdado := 0 ⋅ cm
2L1
8

αE :=

−> Interação parcial

= 175 cm

bc :=

E
Ec

 2L1 ,  Be + Bd  if bdado = 0


2 
 8  2

min 

αE = 6.5

bc = 175 cm

bdado otherwise

 Be + Bd  = 300 cm


2 
 2
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tc = 9 cm

ec :=

tc
2

+ hF
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A
cm2

Al :=

Laje
W310x32,7
c/ chapa

y
cm

bc ⋅ tc

3

y := d1 + ec

αE

A.y2
cm4

A.y
cm 2

2

Al ⋅ y = 4867 cm

Comentários

Io
cm4
3

4

Al ⋅ y = 98073 cm

2

It :=

bc ⋅ tc

αE ⋅ 12
4

Ar = 42.1 cm

Ixr = 6570 cm

At := Al + Ar

Io := It + Ixr
dcg :=

Posição da LN da seção mista a partir do CG do perfil −>

LN elástica da seção mista −> dm := d + tch − d1 + dcg

Al ⋅ y

dcg = 17.16 cm

At

dm = 32.8 cm

>

d + tch = 31.3 cm
linha na laje

2

Imx := Io + Al ⋅ y − At ⋅ dcg
Wmxi :=
dcgf :=

tw

4

Imx = 22757 cm

Imx

3

dm
Al ⋅ y

= 41.06
E

5.70 ⋅

E

fy

fy

Imx ⋅ αE

Fundamental,
quando o que
comanda o
dimensionamento é o limite de
deformação.

( d + hF + tc − dm)
3

Wc = 19809 cm

dcgf = 13.23 cm


 Al
3⋅
+ Ar
3



3.76 ⋅

Wc :=

Wmxi = 694 cm

Para longa duração −>

h

2

Observar que o
momento de
inércia da seção
mista (Imx) é
aproximadamente 4X maior que a
inércia do perfil
isolado (Ix).

Imxf :=

regime :=

= 90.5

 It + Ixr +  Al  ⋅ y2 −  Al + Ar ⋅ dcgf 2

  


3
 3
3


h

if

"Regime elástico"

if 3.76 ⋅

tw

"Viga de alma esbelta"

= 137.2

≤ 3.76 ⋅

"Regime plástico"

E
fy

<

4

Imxf = 18338 cm

E
fy
h
tw

≤ 5.70 ⋅

E
fy

otherwise
regime = "Regime plástico"

Todos os perfis
laminados tem
relação"h/tw"
para trabalharem
no regime
plástico.

Resistência ao momento fletor (Regime plástico)
− Cálculo do MF resistente de cálculo para as cargas depois da cura do concreto (viga mista):
Tad :=
Ccd :=
LNP :=

Ar ⋅ fy

Tad = 1320 kN

1.10
0.85 ⋅ fck ⋅ bc ⋅ tc
1.40

"na laje" if Ccd > Tad
"no perfil"

ac :=

Ccd = 2869 kN
LNP = "na laje"

otherwise

Tad
0.60 ⋅ fck ⋅ bc

ac = 4.19 cm
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Cad :=
yc :=
yt :=

 Ar ⋅ fy − Ccd

2  1.10

1

⋅

yp

Cad ⋅ 1.10 ⋅ tf

yp :=

bf ⋅ tf ⋅ fy

d + tch − yp

yt = 11.24 cm

3

if Cad ≤

Msd1 + Msd2 = 12917 kN ⋅ cm

>

Comentários

1.10

yp = −2.42 cm

ac 


Tad⋅  d1 + hF + tc −  if LNP = "na laje"
2 




 tc
 Cad ⋅ ( d − yt − yc) + Ccd ⋅  + hF + d − yt  otherwise
2




Mrd = 29781 kN ⋅ cm

bf ⋅ tf ⋅ fy

fy  



Cad − bf ⋅ tf ⋅
1.10  
 tf + h ⋅ 
otherwise



fy

 h ⋅ tw ⋅ 1.10  




yc = −1.21 cm

2

Mrd :=

Cad = −774 kN

Msd1 + Msd2

ok

Mrd

= 0.43

Cálculo do MF resistente de cálculo p/ as cargas antes da cura do concreto (viga de aço não escorada):
Lb :=

Seja: −> Viga contida lateralmente @ intervalos
Lp := 1.76 ⋅ ry ⋅

β1 :=

E

Lb = 700 cm

1

Lp = 90 cm

fy

( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Lr :=

E ⋅ It

Lr = 2154 cm

L1

 1.38 ⋅ Iy ⋅ It 

⋅ 1 +
 It ⋅ β1 

Lb = 700 cm

>

1+

 27 ⋅ Cw⋅ β12 


Iy



Lp = 90 cm

>

- Cálculo do momento fletor resistente de cálculo: (como Lr > Lb > Lp, verificar FLA, FLM e FLT)
h

Flambagem Local da Alma (FLA)

tw

= 41.06

<

= 4.72

<

bf

Flambagem Local das Mesas (FLM)

2 ⋅ tf

3.76 ⋅

E

0.38 ⋅

E

fy

fy

= 90.53

= 9.15

seção compacta

  Zx ⋅ fy  

  1.5 ⋅ Wx ⋅ fy  

min  
Para seção compacta −−>

Mrd1 :=

1.10
Cb := 1.0

Flambagem Lateral por torção (FLT)
Mpl := Zx ⋅ fy

Mpl = 16743 kN ⋅ cm

Mr := ( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Mr = 10138 kN ⋅ cm

2

Mcr :=

Cb ⋅ π ⋅ E ⋅ Iy
2

Lb

⋅

Cw
Iy



⋅  1 + 0.039 ⋅
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<

1.5 ⋅ Wx ⋅ fy = 21725 kN ⋅ cm

2

It ⋅ Lb
Cw




Mcr = 31180 kN ⋅ cm
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Mpl

Mrd2 :=

1.1

if Lb ≤ Lp

Comentários

 Cb 
 Lb − Lp   
 ⋅  Mpl − ( Mpl − Mr) ⋅ 
   if Lb ≤ Lr
 1.1 
 Lr − Lp   
Mcr
1.1

otherwise

  Mrd1  

  Mrd2  

Mrd := min  

Mrd2 = 13447 kN ⋅ cm
Mrd = 13447 kN ⋅ cm

> Msd1 = 6671 kN ⋅ cm

Msd1

ok

Mrd

= 0.50

Como a
condição que
está
dimensionamdo
é o limite de
deformação,
teremos uma
sobra de
resistência.

Resistência ao esforço cortante
Para sem enrijecedores −−> a1 := L1

kv :=

 3 


2
a1


5 if
≥ min  260   
  h   
h
 
 
  tw   
 5 + 5  otherwise
2

 a1  





h 

a1
h

Rv :=

tw

= 41.06

tw


kv ⋅ E
1.10 ⋅
fy

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw ⋅

h

tw


1.10

Vrd = 389 kN

Vsd = 74 kN

>

Aw = 20.66 cm

kv ⋅ E

≤ 1.10 ⋅

fy


kv ⋅ E
h
kv ⋅ E

 if 1.10 ⋅ fy < tw ≤ 1.37 ⋅ fy




kv ⋅ E
1.10 ⋅
fy

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw ⋅ 1.24

h

tw

Rv

2

Aw := d ⋅ tw

h

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw if

kv = 5

Vrd :=

h

= 25.83







2

otherwise

Vsd

ok

Vrd

= 0.19

Sem
contra-flecha a
fabricação será
bastante
facilitada, não
exigindo
equipamentos
especiais.

Deslocamento máximo para a combinação frequente de serviço (CP+0,4.CA)
sem contra−flecha e

L1

δlim :=

350
4

δ1 :=

Antes da cura do concreto −>

5 ⋅ Q1 ⋅ L1

Como a viga V1
suporta apenas
paredes de
"dry-wall", não
necessita atender
ao limite de 15
mm.

δ1 = 1.85 cm

384 ⋅ E ⋅ Ixr
4

δ2 :=

Após a cura do concreto (longa duração) −>

5 ⋅ Q2 ⋅ L1

δ2 = 0.24 cm

384 ⋅ E ⋅ Imxf

Alternativas:

4

δ3 :=

Após a cura do concreto (curta duração)−>

δser := δ1 + δ2 + δ3

δser = 2.2 cm

Mestrado Profissional IPT
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<

5 ⋅ ( 0.4Q3) ⋅ L1
384 ⋅ E ⋅ Imx

δlim = 2.0 cm

δ3 = 0.12 cm

- contra-flecha
- reforço na aba
inferior Ch 70x6,3

ok
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Conectores de cisalhamento (studs)

  Tad  

  Ccd  

Qsd := min  

Força de cisalhamento horizontal:

Seja STUD:

diam := 19 ⋅ mm

Comentários

Qsd = 1320 kN

altura

altura := 75 ⋅ mm

diam

= 3.95

fucs := 40 ⋅

kN
2

cm

Usamos os
conectores de
cisalhamento
tipo pino sem
cabeça ("stud
bolt") para
liberar uma parte
da largura da
aba para o apoio
dos elementos
pré-moldados da
laje.
O cobrimento
superior do
conector deve
atender aos
limites mínimos
de armadura de
laje pela NBR
6118.

Resistência de um conector tipo Stud:

2

Asc :=

π ⋅ diam

2

Asc = 2.84 cm

4

  0.4 ⋅ Asc ⋅ fck ⋅ Ec  

  0.8Asc ⋅ fucs  

Qrd := min  

Qrd = 91 kN

Número de conectores necessários para toda a viga para interação completa:
Ns := 2 ⋅

Qsd
Qrd

Ns = 29

Usar Studs φ19 x 75mm espaçados de

L1
Ns

= 240 mm

Seja o perfil

W 310x32,7
+ Ch 70x6,3
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Optamos por
fazer um reforço
na aba inferior
para evitar a
necessidade de
fazer
contra-flecha na
viga.
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6.4- Viga V2

Comentários
V3
As vigas V2
fazem parte do
sistema de piso
com cargas
gravitacionais e
tem influência do
vento por fazer
parte dos
pórticos rígidos.

Cargas atuantes:
kN

Estru = 0.34

m
Laje = 2.25

2

kN
m

2

Serão
dimensionadas
como vigas de
aço isoladas
porque tem
trechos de
momento
negativo onde a
laje não pode
participar da
seção resistente.

V5

2

Parede_int = 0.30

CA_piso = 1.5

2

L2 := a

Vão livre:

kN
m

kN
m

V4

V5

kN
m

Parede_240 = 2.5

V1

m

V2

kN
V2

Revest = 0.63

L2 = 700 cm

distância à viga esquerda:

Be := 12 ⋅ cm

distância à viga direita:

Bd :=

b
2

Largura de Influência das cargas:

2

B2 := Be +

Bd

B2 = 162 cm

2

kN

Qcp := ( Estru + Laje + Revest + Parede_int) ⋅ B2 + Parede_240

Qcp = 8.2

Qca := CA_piso ⋅ B2

Qca = 2.43
Qsd := 1.4 ⋅ Qcp + 1.4 ⋅ Qca

Combinação das ações:

m

Qsd = 14.89

kN
m
kN
m

Cálculo dos esforços solicitantes de cálculo (com base nas cargas fatoradas)
2

Msd :=

Qsd ⋅ L2
8

Msd = 9118 kN ⋅ cm

Propriedades do Aço:
ASTM A572 Grau 50

fy = 34.5

kN
2

Vsd :=

fu = 45

cm

Qsd ⋅ L2

Vsd = 52 kN

2

kN

E = 20000

2

cm

kN
2

cm

Cálculo do momento de inércia necessário para a flecha máxima (combinação frequente de serviço)

 L2 , 15 ⋅ mm

 350


δmax := min 

4

δmax = 1.5 cm

Ixmin :=

5( Qcp + 0.4 ⋅ Qca) ⋅ L2
384 ⋅ E ⋅ δmax

4

Ixmin = 9562 cm

Cálculo do módulo de seção plástico necessário (supondo a seção compacta)
Zxmin :=

Mestrado Profissional IPT
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Msd ⋅ 1.10
fy
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Como a viga
suporta uma
parede de
alvenaria, além
do limite L/350,
teremos que
atender também
ao ao limite de
15 mm.

3

Zxmin = 291 cm
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Propriedades Geométricas:
Seja W 310x32,7

4

d := 31.3 ⋅ cm

Ix := 6570 ⋅ cm

bf := 10.2 ⋅ cm

Wx := 419.8 ⋅ cm

tf := 1.08 ⋅ cm

Zx := 485.3 ⋅ cm

tw := 0.66 ⋅ cm

ry := 2.13 ⋅ cm

h := 27.1 ⋅ cm

Iy := 192 ⋅ cm

3

3

Lb :=

β1 :=

Lp := 1.76 ⋅ ry ⋅

>

E

E ⋅ It

4

It := 12.91 ⋅ cm

6

Cw := 43612 ⋅ cm

fy

 27 ⋅ Cw⋅ β12 

1+
Iy



Lr = 279 cm

Cálculo do momento fletor resistente de cálculo: (como Lr > Lb > Lp, verificar FLA, FLM e FLT)
h

Flambagem Local da Alma (FLA)

tw

= 41.06

bf

Flambagem Local das Mesas (FLM)

2 ⋅ tf

= 4.72

<

<

3.76 ⋅

E

0.38 ⋅

E

  Zx ⋅ fy  

  1.5 ⋅ Wx ⋅ fy  

Comentários
Não cobrimos a
inércia
necessária,
esperando que a
flecha de viga
contínua seja
inferior à
calculada como
viga apoiada.

Lb = 175 cm

4

Lp = 90 cm

 1.38 ⋅ Iy ⋅ It 
Lr := 
⋅ 1 +
 It ⋅ β1 

( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

L2

3

> Zxmin = 291 cm

4

Seja −> Viga com contenção lateral pela laje

Lb = 175 cm

4

< Ixmin = 9562 cm

fy

fy

Na escolha do
perfil para as
vigas V2,
observamos,
além da
resistência, as
dimensões das
devem permitir
uma ligação
rígida adequada
às dimensoões
dos pilares.

= 90.53

= 9.15

λ < λp
seção compacta

min  
Mrd1 :=

Para seção compacta −−>

Cb := 1.0

Flambagem Lateral por torção (FLT)

Mpl := Zx ⋅ fy

Mpl = 16743 kN ⋅ cm

Mr := ( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Mr = 10138 kN ⋅ cm

2

Mcr :=

Cb ⋅ π ⋅ E ⋅ Iy
2

⋅

Lb
Mrd2 :=

Mpl
1.1

Cw
Iy



⋅  1 + 0.039 ⋅



Mrd1 = 15221 kN ⋅ cm

1.10

<

2

It ⋅ Lb
Cw




Mcr = 21699 kN ⋅ cm

if Lb ≤ Lp

 Cb ⋅  Mpl − ( Mpl − Mr) ⋅  Lb − Lp    if Lb ≤ Lr




 1.1 
 Lr − Lp   
Mcr
1.1

1.5 ⋅ Wx ⋅ fy = 21725 kN ⋅ cm

Mrd2 = 12523 kN ⋅ cm

otherwise

  Mrd1  

  Mrd2  

Mrd := min  

Mrd = 12523 kN ⋅ cm > Msd = 9118 kN ⋅ cm
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Cálculo da força cortante resistente de cálculo ( viga sem enrijecedor transversal intermediário)
Comentários

a1 := L2

Viga sem enrijecedores −−>

h
tw

kv :=

= 41.06

2

Aw := d ⋅ tw
Vrd :=

Aw = 20.66 cm

( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw)
1.10

if

h
tw

≤ 1.10 ⋅

 3 


2
a1


5 if
≥ min  260   
  h   
h
 
 
  tw   
5 
5
 +
 otherwise
2

 a1  
  


h 

kv = 5

kv ⋅ E
fy


kv ⋅ E 
1.10 ⋅
kv ⋅ E
h
kv ⋅ E
fy  ( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw)

⋅
if 1.10 ⋅
<
≤ 1.37 ⋅


h
fy
tw
fy
1.10


tw


2


  1.10 ⋅ kv ⋅ E 

seção
λ < λp

fy  ( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw) 
compacta
1.24 ⋅ 

 ⋅ 1.10  otherwise
h



tw



Vrd = 389 kN

>

Vsd = 52 kN

Vsd

ok

Vrd

= 0.13

Verificação da flec ha máxima devido a c ombinação frequente de serv iço e sem c ontra-flecha:
4

Devido a comb. serviço −−>

δct = 2.18 cm

<

δct :=

5 ⋅ ( Qcp + 0.4 ⋅ Qca) ⋅ L2
384 ⋅ E ⋅ Ix

δct

δmax = 1.50 cm ok

δmax

Seja o perfil

W 310x32,7

= 1.46

para

Como a viga V2
é uma viga
contínua que faz
parte dos
pórticos rígidos,
a flecha será
verificada pelo
programa
STRAP.

V2

contenções @ 1750 mm

Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

Edifício de
4 pavimentos para PMCMV

Página 99

6.5- Viga V3 - viga mista

Comentários
V3

Cargas atuantes antes da cura da laje de concreto:
Estru = 0.34

kN
m

Laje = 2.25

2

kN
m

Forma := 0 ⋅

As vigas V3 serão
dimensionadas
como vigas mistas
aço-concreto,
tirando partido da
laje para compor
a seção resistente.

2

kN
m

2

Revest = 0.63

kN
m

V4

V5

2

Parede_int = 0.30

kN
m

Parede_240 = 2.50
CA_piso = 1.50

V1

V2

Cargas atuantes após a cura da laje de concreto:

V2

V5

kN

L3 = 600 cm

distância à viga esquerda:

Be := 12 ⋅ cm

distância à viga direita:

Bd := a

m

Largura de Influência das cargas:

kN
m

L3 := b

Vão livre:

2

2

Bd

B3 := Be +

B3 = 362 cm

2

C1 -cargas suportadas pela viga de aço isolada (Reação de V1)
P1 := ( Estru + Laje + Forma) ⋅ B1 ⋅

L1

P1 = 27.2 kN

2

Psd1 := P1 ⋅ 1.4

Psd1 = 38.1 kN

C2 -cargas suportadas pela viga mista (Reação de V1)
P2 := ( Revest + Parede_int) ⋅ B1 ⋅

L1

P2 = 9.7 kN

2

Q2 := Parede_240
P3 := CA_piso ⋅ B1 ⋅

Q2 = 2.5
L1

kN
m

P3 = 15.8 kN

2

Psd2 := ( P2 + P3) ⋅ 1.4

Psd2 = 35.7 kN

Qsd2 := Q2 ⋅ 1.4

Qsd2 = 3.5

kN
m

Esforços solicitantes de cálculo:
MF solicitante de cálculo− viga de aço:

MF solicitante de cálculo − viga mista:

Esforço cortante solicitante de cálculo:

Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

Msd1 :=
Msd2 :=
Vsd :=

Psd1 ⋅ L3

Msd1 = 5718 kN ⋅ cm

4
Psd2 ⋅ L3
4

P1 + P2
2

+

2

+

Qsd2 ⋅ L3
8

Qsd2 ⋅ L3
2
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Propriedades dos materiais:
Aço ASTM A572 Grau 50

kN

fy = 34.5

fu = 45

2

cm
Concreto da laje

E = 20000

2

cm


 ⋅ MPa
MPa 
fck

Ec :=  5600 ⋅

2

cm

Comentários

kN
2

cm




kN

fck = 3.0

kN

Ec = 3067

kN
2

cm

Na escolha do
perfil
observamos,
além da
resistência, as
dimensões
mínimas das abas
para permitir o
apoio dos
elementos
pré-moldados da
laje.

Propriedades Geométricas:
tc = 9 cm

Da seção de aço:
Seja W 310x28,3

bc

hF := 0 ⋅ cm
tc

d := 30.9 ⋅ cm

ec

2

A := 36.5 ⋅ cm

bf := 10.2 ⋅ cm

4

Ix := 5500 ⋅ cm

tf := 0.89 ⋅ cm

LN

hF
d1

3

tw := 0.6 ⋅ cm

Wx := 356 ⋅ cm

R := 1.0 ⋅ cm

d

3

Zx := 412 ⋅ cm

h := 27.1 ⋅ cm

dcg
CG

4

Iy := 158 ⋅ cm

4

It := 8.14 ⋅ cm

tw

ry := 2.08 ⋅ cm

tf

6

Cw := 35441 ⋅ cm

bch

tch

bf

C/ chapa reforço:
bch := 0 ⋅ cm
tch := 0 ⋅ cm

A⋅
2

Ar := A + bch ⋅ tch




Ixr := Ix + A ⋅  d1 −
Wxsr :=

Ar = 36.5 cm
d



2

Ixr

2

d1 :=

3

+

bch ⋅ tch
12




+ ( bch ⋅ tch) ⋅  d +
3

Wxsr = 356.0 cm

d1

d
2




+ ( bch ⋅ tch) ⋅  d +

tch 
2

Ar
tch
2

Wxir :=




2




d1 = 15.45 cm

4

− d1

Ixr = 5500 cm
Ixr

3

Wxir = 356.0 cm

( d + tch − d1)

Da seção mista:
- Cálculo da largura efetiva da laje de concreto
bdado := 0 ⋅ cm
2L3
8

αE :=

−> Interação parcial

= 150 cm

bc :=

E
Ec

 2L3 ,  Be + Bd  if bdado = 0


2 
 8 

min 

αE = 6.5

bc = 150 cm

bdado otherwise

 Be + Bd  = 362 cm


2 
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2

+ hF
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A
cm2

Al :=

Laje
W310x32,7
c/ chapa

y
cm

bc ⋅ tc

3

y := d1 + ec

αE

A.y2
cm4

A.y
cm 2

Io
cm4

2

Al ⋅ y = 4130 cm

2

dcg :=

LN elástica da seção mista −> dm := d + tch − d1 + dcg

dcgf :=

tw

2

Imx = 19247 cm

3

= 45.17
E

5.70 ⋅

E

fy

fy

dcg = 16.96 cm

At
>

d + tch = 30.9 cm
linha na laje

Imx ⋅ αE

Observar que o
momento de
inércia da seção
mista (Imx) é
aproximadamente
3X maior que a
inércia do perfil
isolado (Ix).
Fundamental,
quando o que
comanda o
dimensionamento
é o limite de
deformação.

( d + hF + tc − dm)
3

Wc = 16756 cm

dcgf = 13.05 cm

 Al

3⋅
+ Ar
3


3.76 ⋅

Wc :=

Wmxi = 594 cm

dm
Al ⋅ y

Al ⋅ y

dm = 32.4 cm

4

Imx

Para longa duração −>

h

αE ⋅ 12

Io := It + Ixr

Posição da LN da seção mista a partir do CG do perfil −>

Wmxi :=

bc ⋅ tc

Ixr = 5500 cm

At := Al + Ar

Imx := Io + Al ⋅ y − At ⋅ dcg

It :=

4

Ar = 36.5 cm

2

3

4

Al ⋅ y = 82402 cm

Comentários

Imxf :=

regime :=

= 90.5

 It + Ixr +  Al  ⋅ y2 −  Al + Ar ⋅ dcgf 2

  


3
 3
3


h

if

"Regime elástico"

if 3.76 ⋅

tw

"Viga de alma esbelta"

= 137.2

≤ 3.76 ⋅

"Regime plástico"

E
fy

<

4

Imxf = 15468 cm

E
fy
h
tw

≤ 5.70 ⋅

E
fy

otherwise
regime = "Regime plástico"

Todos os perfis
laminados tem
relação"h/tw"
para trabalharem
no regime
plástico.

Resistência ao momento fletor (Regime plástico)
− Cálculo do MF resistente de cálculo para as cargas depois da cura do concreto (viga mista):
Tad :=
Ccd :=
LNP :=

Ar ⋅ fy

Tad = 1145 kN

1.10
0.85 ⋅ fck ⋅ bc ⋅ tc
1.40

"na laje" if Ccd > Tad
"no perfil"

ac :=

Ccd = 2459 kN
LNP = "na laje"

otherwise

Tad
0.60 ⋅ fck ⋅ bc

ac = 4.24 cm
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Cad :=
yc :=
yt :=


 Ar ⋅ fy
− Ccd
2  1.10

1

⋅

yp

Cad ⋅ 1.10 ⋅ tf

yp :=

bf ⋅ tf ⋅ fy

d + tch − yp

yt = 10.98 cm

3

if Cad ≤

Msd1 + Msd2 = 12646 kN ⋅ cm

>

Comentários

1.10

yp = −2.05 cm

ac 


Tad⋅  d1 + hF + tc −  if LNP = "na laje"
2 



 tc

 Cad ⋅ ( d − yt − yc) + Ccd ⋅  + hF + d − yt  otherwise

2


Mrd = 25563 kN ⋅ cm

bf ⋅ tf ⋅ fy

fy  



Cad − bf ⋅ tf ⋅
1.10  
 tf + h ⋅ 
otherwise



fy

 h ⋅ tw ⋅ 1.10  

yc = −1.03 cm

2

Mrd :=

Cad = −657 kN

Msd1 + Msd2

ok

Mrd

= 0.49

Como a
condição que
está
dimensionamdo
é o limite de
deformação,
teremos uma
sobra de
resistência.

Cálculo do MF resistente de cálculo p/ as cargas antes da cura do concreto (viga de aço não escorada):
Lb :=

Seja: −> Viga contida lateralmente @ intervalos
Lp := 1.76 ⋅ ry ⋅

β1 :=

E

Lb = 600 cm

1

Lp = 88 cm

fy

( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Lr :=

E ⋅ It

Lr = 2134 cm

L3

 1.38 ⋅ Iy ⋅ It 

⋅ 1 +
 It ⋅ β1 

Lb = 600 cm

>

1+

 27 ⋅ Cw⋅ β12 


Iy



Lp = 88 cm

>

- Cálculo do momento fletor resistente de cálculo: (como Lr > Lb > Lp, verificar FLA, FLM e FLT)
h

Flambagem Local da Alma (FLA)

tw

= 45.17

<

= 5.73

<

bf

Flambagem Local das Mesas (FLM)

2 ⋅ tf

3.76 ⋅

E

0.38 ⋅

E

fy

fy

= 90.53

= 9.15

seção compacta

  Zx ⋅ fy  

  1.5 ⋅ Wx ⋅ fy  

min  
Para seção compacta −−>

Mrd1 :=

1.10
Cb := 1.0

Flambagem Lateral por torção (FLT)
Mpl := Zx ⋅ fy

Mpl = 14214 kN ⋅ cm

Mr := ( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Mr = 8597 kN ⋅ cm

2

Mcr :=

Cb ⋅ π ⋅ E ⋅ Iy
2

Lb

⋅

Cw
Iy



⋅  1 + 0.039 ⋅



Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

Mrd1 = 12922 kN ⋅ cm

<

1.5 ⋅ Wx ⋅ fy = 18423 kN ⋅ cm

2

It ⋅ Lb
Cw




Mcr = 30557 kN ⋅ cm
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Mpl

Mrd2 :=

1.1

if Lb ≤ Lp

Comentários

 Cb 
 Lb − Lp   
 ⋅  Mpl − ( Mpl − Mr) ⋅ 
   if Lb ≤ Lr
 1.1 
 Lr − Lp   
Mcr
1.1

otherwise

  Mrd1  

  Mrd2  

Mrd := min  

Mrd2 = 11644 kN ⋅ cm
Mrd = 11644 kN ⋅ cm

> Msd1 = 5718 kN ⋅ cm

Msd1

ok

Mrd

= 0.49

Resistência ao esforço cortante
Para sem enrijecedores −−> a1 := L3

kv :=

 3 


2
a1


260
 
5 if
≥ min 
  h   
h
 
 
  tw   
5 
5
 +
 otherwise
2

 a1  
  


h 

a1
h

Rv :=

tw

= 45.17

h

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw if

tw

1.10

Vrd = 349 kN

Vsd = 29 kN

>

Aw = 18.54 cm

kv ⋅ E

≤ 1.10 ⋅

fy


kv ⋅ E
h
kv ⋅ E

 if 1.10 ⋅ fy < tw ≤ 1.37 ⋅ fy




kv ⋅ E
1.10 ⋅
fy

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw ⋅ 1.24

h

tw

Rv

2

Aw := d ⋅ tw


kv ⋅ E
1.10 ⋅
fy

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw ⋅

h

tw


kv = 5

Vrd :=

h

= 22.14







2

otherwise

Vsd

ok

Vrd

= 0.08

Deslocamento máximo para a combinação frequente de serviço (CP+0,4.CA)
sem contra−flecha e

 L3

, 15 ⋅ mm
350



δlim := min 

3

δ1 :=

Antes da cura do concreto −>

P1 ⋅ L3

δ1 = 1.11 cm

48 ⋅ E ⋅ Ixr
3

Após a cura do concreto (longa duração) −>

δ2 :=

4

P2 ⋅ L3

48 ⋅ E ⋅ Imxf

+

5 ⋅ ( Q2) ⋅ L3

384 ⋅ E ⋅ Imxf

δ2 = 0.28 cm

3

δ3 :=

Após a cura do concreto (curta duração)−>

δser := δ1 + δ2 + δ3

δser = 1.47 cm <

Mestrado Profissional IPT
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0.4P3 ⋅ L3

48 ⋅ E ⋅ Imx

δlim = 1.5 cm

δ3 = 0.07 cm

ok
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δser
δlim

= 0.98

Perfil ajustado
para atender ao
limite de
deformação.
Como a viga
suporta uma
parede de
alvenaria, além
do limite L/350,
teremos que
atender também
ao ao limite de
15 mm.
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Conectores de cisalhamento (studs)

  Tad  

  Ccd  

Qsd := min  

Força de cisalhamento horizontal:

Seja STUD:

diam := 19 ⋅ mm

Comentários

Qsd = 1145 kN

altura

altura := 75 ⋅ mm

diam

= 3.95

fucs := 40 ⋅

kN
2

cm

Usamos os
conectores de
cisalhamento
tipo pino sem
cabeça ("stud
bolt") para
liberar uma parte
da largura da
aba para o apoio
dos elementos
pré-moldados da
laje.
O cobrimento
superior do
conector deve
atender aos
limites mínimos
de armadura de
laje pela NBR
6118.

Resistência de um conector tipo Stud:

2

Asc :=

π ⋅ diam

2

Asc = 2.84 cm

4

  0.4 ⋅ Asc ⋅ fck ⋅ Ec  

  0.8Asc ⋅ fucs  

Qrd := min  

Qrd = 91 kN

Número de conectores necessários para toda a viga para interação completa:
Ns := 2 ⋅

Qsd
Qrd

Ns = 25

Usar Studs φ19 x 75mm espaçados de

L3
Ns

= 238 mm

Seja o perfil

W 310x28,3

para

V3

25 studs @ 238 mm
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6.6- Viga V4 - viga mista

Comentários
V3

Cargas atuantes antes da cura da laje de concreto:
Estru = 0.34

m
kN
m

2

kN
2

V5

Cargas atuantes após a cura da laje de concreto:
Revest = 0.63

V2

m

V1

Forma := 0 ⋅

2

V2

Laje = 2.25

As vigas V4 serão
dimensionadas
como vigas mistas
aço-concreto,
tirando partido da
laje para compor
a seção resistente.

kN

V4

V5

kN
m

2

Parede_int = 0.30

kN
m

Parede_240 = 2.50
CA_piso = 1.50

kN

L4 = 600 cm

distância à viga esquerda:

Be := a

distância à viga direita:

Bd := a

m

Largura de Influência das cargas:

kN
m

L4 := b

Vão livre:

2

2

B4 :=

Be

+

2

Bd

B4 = 700 cm

2

C1 -cargas suportadas pela viga de aço isolada (Reação de V1)
P1 := ( Estru + Laje + Forma) ⋅ B1 ⋅ L1

P1 = 54.5 kN

Psd1 := P1 ⋅ 1.4

Psd1 = 76.2 kN

C2 -cargas suportadas pela viga mista (Reação de V1)
P2 := ( Revest + Parede_int) ⋅ B1 ⋅ L1

P2 = 19.5 kN

Q2 := Parede_240

Q2 = 2.5

P3 := CA_piso ⋅ B1 ⋅ L1

P3 = 31.5 kN

Psd2 := ( P2 + P3) ⋅ 1.4

Psd2 = 71.4 kN

Qsd2 := Q2 ⋅ 1.4

Qsd2 = 3.5

kN
m

kN
m

Esforços solicitantes de cálculo:
MF solicitante de cálculo− viga de aço:

MF solicitante de cálculo − viga mista:

Esforço cortante solicitante de cálculo:
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Msd1 :=
Msd2 :=
Vsd :=

Psd1 ⋅ L4

Msd1 = 11436 kN ⋅ cm

4
Psd2 ⋅ L4
4

P1 + P2
2

+

2

+

Qsd2 ⋅ L4
8

Qsd2 ⋅ L4
2
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Vsd = 47 kN
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Propriedades dos materiais:
Aço ASTM A572 Grau 50

kN

fy = 34.5

fu = 45

2

cm
Concreto da laje

E = 20000

2

cm


 ⋅ MPa
MPa 
fck

Ec :=  5600 ⋅

2

cm

Comentários

kN
2

cm




kN

fck = 3.0

kN

Ec = 3067

kN
2

cm

Na escolha do
perfil para as
vigas,
observamos,
além da
resistência, as
dimensões
mínimas das abas
para permitir o
apoio dos
elementos
pré-moldados da
laje.

Propriedades Geométricas:
tc = 9 cm

Da seção de aço:
Seja W 360x39,0

bc

hF := 0 ⋅ cm
tc

d := 35.3 ⋅ cm

ec

2

A := 50.2 ⋅ cm

bf := 12.8 ⋅ cm

4

Ix := 10331 ⋅ cm

tf := 1.07 ⋅ cm

LN

hF
d1

3

tw := 0.65 ⋅ cm

Wx := 585.3 ⋅ cm

R := 1.2 ⋅ cm

d

3

Zx := 667.7 ⋅ cm

h := 30.8 ⋅ cm

dcg
CG

4

Iy := 375 ⋅ cm
4

It := 15.83 ⋅ cm

tw

ry := 2.73 ⋅ cm

tf

6

Cw := 109551 ⋅ cm

bch

tch

bf

C/ chapa reforço:
bch := 0 ⋅ cm
tch := 0 ⋅ cm

A⋅
2

Ar := A + bch ⋅ tch

Ar = 50.2 cm

d1 :=

d
2




+ ( bch ⋅ tch) ⋅  d +

tch 
2

Ar

2
3
2
d
bch ⋅ tch
tch



Ixr := Ix + A ⋅  d1 −  +
+ ( bch ⋅ tch) ⋅  d +
− d1
2
12
2




Wxsr :=

Ixr

3

Wxsr = 585.3 cm

d1

Wxir :=




d1 = 17.65 cm

4

Ixr = 10331 cm

Ixr

3

Wxir = 585.3 cm

( d + tch − d1)

Da seção mista:
- Cálculo da largura efetiva da laje de concreto
bdado := 0 ⋅ cm
2L4
8

αE :=

−> Interação parcial

= 150 cm

bc :=

E
Ec

 2L4 ,  Be + Bd  if bdado = 0


2 
 8  2

min 

αE = 6.5

bc = 150 cm

bdado otherwise

 Be + Bd  = 700 cm


2 
 2
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tc = 9 cm

ec :=

tc
2

+ hF
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A
cm2

Al :=

Laje
W310x32,7
c/ chapa

y
cm

bc ⋅ tc

3

y := d1 + ec

αE

A.y2
cm4

A.y
cm 2

Io
cm4

2

Al ⋅ y = 4586 cm

3

4

Al ⋅ y = 101578 cm

2

Comentários

It :=

bc ⋅ tc

αE ⋅ 12
4

Ar = 50.2 cm

Ixr = 10331 cm

At := Al + Ar

Io := It + Ixr
dcg :=

Posição da LN da seção mista a partir do CG do perfil −>

LN elástica da seção mista −> dm := d + tch − d1 + dcg

Al ⋅ y

dcg = 17.83 cm

At

dm = 35.5 cm

>

d + tch = 35.3 cm
linha na laje

2

Imx := Io + Al ⋅ y − At ⋅ dcg
Wmxi :=
dcgf :=

tw

4

Imx = 31551 cm

Imx

3

dm
Al ⋅ y

= 47.38
E

5.70 ⋅

E

fy

fy

Imx ⋅ αE

Fundamental,
quando o que
comanda o
dimensionamento
é o limite de
deformação.

( d + hF + tc − dm)
3

Wc = 23319 cm

dcgf = 12.82 cm

 Al

3⋅
+ Ar
3



3.76 ⋅

Wc :=

Wmxi = 889 cm

Para longa duração −>

h

2

Observar que o
momento de
inércia da seção
mista (Imx) é
aproximadamente
3X maior que a
inércia do perfil
isolado (Ix).

Imxf :=

regime :=

= 90.5

 It + Ixr +  Al  ⋅ y2 −  Al + Ar ⋅ dcgf 2

  


3
 3
3


h

if

"Regime elástico"

if 3.76 ⋅

tw

"Viga de alma esbelta"

= 137.2

≤ 3.76 ⋅

"Regime plástico"

E
fy

<

4

Imxf = 25055 cm

E
fy
h
tw

≤ 5.70 ⋅

E
fy

otherwise
regime = "Regime plástico"

Todos os perfis
laminados tem
relação"h/tw"
para trabalharem
no regime
plástico.

Resistência ao momento fletor (Regime plástico)
− Cálculo do MF resistente de cálculo para as cargas depois da cura do concreto (viga mista):
Tad :=
Ccd :=
LNP :=

Ar ⋅ fy

Tad = 1574 kN

1.10
0.85 ⋅ fck ⋅ bc ⋅ tc
1.40

"na laje" if Ccd > Tad
"no perfil"

ac :=

Ccd = 2459 kN
LNP = "na laje"

otherwise

Tad
0.60 ⋅ fck ⋅ bc

ac = 5.83 cm
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<

tc = 9 cm
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Cad :=
yc :=
yt :=

 Ar ⋅ fy − Ccd

2  1.10

1

⋅

yp

Cad ⋅ 1.10 ⋅ tf

yp :=

bf ⋅ tf ⋅ fy

d + tch − yp

yt = 12.13 cm

3

if Cad ≤

>

Comentários

1.10

yp = −1.1 cm

ac 


Tad⋅  d1 + hF + tc −  if LNP = "na laje"
2 



 tc

 Cad ⋅ ( d − yt − yc) + Ccd ⋅  + hF + d − yt  otherwise

2


Mrd = 37369 kN ⋅ cm

bf ⋅ tf ⋅ fy

fy  



Cad − bf ⋅ tf ⋅
1.10  
 tf + h ⋅ 
otherwise



fy

 h ⋅ tw ⋅ 1.10  




yc = −0.55 cm

2

Mrd :=

Cad = −442 kN

Msd1 + Msd2 = 23718 kN ⋅ cm

Msd1 + Msd2

ok

Mrd

= 0.63

Como a
condição que
está
dimensionamdo
é o limite de
deformação,
teremos uma
sobra de
resistência.

Cálculo do MF resistente de cálculo p/ as cargas antes da cura do concreto (viga de aço não escorada):
Lb :=

Seja: −> Viga contida lateralmente @ intervalos
Lp := 1.76 ⋅ ry ⋅

β1 :=

E

Lb = 150 cm

4

Lp = 116 cm

fy

E ⋅ It

Lb = 150 cm

>

 27 ⋅ Cw⋅ β12 

1+
Iy



 1.38 ⋅ Iy ⋅ It 
Lr := 
⋅ 1 +
 It ⋅ β1 

( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Lr = 2000 cm

L4

>

Lp = 116 cm

Cálculo do momento fletor resistente de cálculo: (como Lr > Lb > Lp, verificar FLA, FLM e FLT)
h

Flambagem Local da Alma (FLA)

tw

= 47.38

<

= 5.98

<

bf

Flambagem Local das Mesas (FLM)

2 ⋅ tf

3.76 ⋅

E

0.38 ⋅

E

fy

fy

= 90.53

= 9.15

seção compacta

  Zx ⋅ fy  

  1.5 ⋅ Wx ⋅ fy  

min  
Para seção compacta −−>

Mrd1 :=

1.10
Cb := 1.0

Flambagem Lateral por torção (FLT)
Mpl := Zx ⋅ fy

Mpl = 23036 kN ⋅ cm

Mr := ( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Mr = 14135 kN ⋅ cm

2

Mcr :=

Cb ⋅ π ⋅ E ⋅ Iy
2

Lb

⋅

2

It ⋅ Lb 


⋅ 1 + 0.039 ⋅
Iy 
Cw 

Cw
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Mrd1 = 20942 kN ⋅ cm

<

1.5 ⋅ Wx ⋅ fy = 30289 kN ⋅ cm

Mcr = 196356 kN ⋅ cm
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Mpl

Mrd2 :=

1.1

if Lb ≤ Lp

Comentários

 Cb 
 Lb − Lp   
 ⋅  Mpl − ( Mpl − Mr) ⋅ 
   if Lb ≤ Lr
 1.1 
 Lr − Lp   
Mcr
1.1

otherwise

  Mrd1  

  Mrd2  

Mrd := min  

Mrd2 = 20794 kN ⋅ cm
Mrd = 20794 kN ⋅ cm

> Msd1 = 11436 kN ⋅ cm

Msd1

ok

Mrd

= 0.55

Resistência ao esforço cortante
Para sem enrijecedores −−> a1 := L4





2
a1
5 if
≥ min   260   
  h   
h
 
 
  tw   
5 

5 +
 otherwise
2

a1
 
  


h 

a1

h

= 19.48

h

tw

= 47.38

2

Aw := d ⋅ tw

Aw = 22.95 cm

3

kv :=

Rv :=

tw

kv ⋅ E

≤ 1.10 ⋅


kv ⋅ E
1.10 ⋅
fy

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw ⋅

h

tw


fy


kv ⋅ E
h
kv ⋅ E

 if 1.10 ⋅ fy < tw ≤ 1.37 ⋅ fy




kv ⋅ E
1.10 ⋅
fy

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw ⋅ 1.24

h

tw


kv = 5

Vrd :=

h

0.6 ⋅ fy ⋅ Aw if

Rv
1.10

Vrd = 432 kN

Vsd = 47 kN

>







2

otherwise

Vsd

ok

Vrd

= 0.11

Deslocamento máximo para a combinação frequente de serviço (CP+0,4.CA)
sem contra−flecha e

 L4 , 15 ⋅ mm

 350


δlim := min 

3

δ1 :=

Antes da cura do concreto −>

P1 ⋅ L4

δ1 = 1.19 cm

48 ⋅ E ⋅ Ixr
3

Após a cura do concreto (longa duração) −>

δ2 :=

Após a cura do concreto (curta duração)−>

δ3 :=

Perfil ajustado
para atender ao
limite de
deformação.

4

P2 ⋅ L4

48 ⋅ E ⋅ Imxf

+

5 ⋅ ( Q2) ⋅ L4

384 ⋅ E ⋅ Imxf

δ2 = 0.26 cm

3

δser := δ1 + δ2 + δ3

δser = 1.5 cm
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<

0.4P3 ⋅ L4

48 ⋅ E ⋅ Imx

δlim = 1.5 cm

δ3 = 0.09 cm

ok
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δser
δlim

= 1.02

Como a viga
suporta uma
parede de
alvenaria, além
do limite L/350,
teremos que
atender também
ao ao limite de
15 mm.

Página 110

Conectores de cisalhamento (studs)

  Tad  

  Ccd  

Qsd := min  

Força de cisalhamento horizontal:

Seja STUD:

diam := 19 ⋅ mm

Comentários

Qsd = 1574 kN

altura

altura := 75 ⋅ mm

diam

= 3.95

fucs := 40 ⋅

kN
2

cm

Usamos os
conectores de
cisalhamento
tipo pino sem
cabeça ("stud
bolt") para
liberar uma parte
da largura da
aba para o apoio
dos elementos
pré-moldados da
laje.
O cobrimento
superior do
conector deve
atender aos
limites mínimos
de armadura de
laje pela NBR
6118.

Resistência de um conector tipo Stud:

2

Asc :=

π ⋅ diam

2

Asc = 2.84 cm

4

  0.4 ⋅ Asc ⋅ fck ⋅ Ec  

  0.8Asc ⋅ fucs  

Qrd := min  

Qrd = 91 kN

Número de conectores necessários para toda a viga para interação completa:
Ns := 2 ⋅

Qsd
Qrd

Ns = 35

Usar Studs φ19 x 75mm espaçados de

L4
Ns

= 173 mm

Seja o perfil

W 360x39,0

para

V4

35 studs @ 173 mm
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6.7- Viga V5 - ligação

Comentários

Cargas atuantes:

Laje = 2.25

kN
m

V5

V6

V7

2

V7

m

V2

Estru = 0.34

V5

kN

V6

2

Revest = 0.63

V5

kN
m

2

CA_escada = 2.5

kN
m

2

B5 := 140 ⋅ cm

1/2 Largura dos degraus:

L5 := c

L5 = 660 cm

Qcp := ( Estru + Laje + Revest) ⋅ B5

Qcp = 4.51

Qca := CA_escada ⋅ B5

Qca = 3.5

kN
m

kN
m

Q := Qcp + Qca

Q = 8.01

Qsd := 1.4 ⋅ Qcp + 1.4 ⋅ Qca

Combinação das ações:

kN
m
kN

Qsd = 11.22

m

Cálculo dos esforços solicitantes de cálculo (com base nas cargas fatoradas)
2

Msd :=

Qsd ⋅ L5
8

Msd = 6108 kN ⋅ cm

Propriedades do Aço:
fy = 34.5

ASTM A572 Grau 50

kN
2

cm

Vsd :=

fu = 45

Qsd ⋅ L5
2

kN

Vsd = 37 kN

E = 20000

2

cm

kN
2

cm

-Cálculo do momento de inércia necessário para a flecha máxima (combinação rara de serviço)

δmax :=

L5
350

4

δmax = 1.89 cm

Ixmin :=

5Q ⋅ L5

384 ⋅ E ⋅ δmax

4

Ixmin = 5249 cm

Cálculo do módulo de seção plástico necessário (supondo a seção compacta)

Zxmin :=
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fy
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Propriedades Geométricas:
Seja W 310x28,3

4

Ix := 5500 ⋅ cm

bf := 10.2 ⋅ cm

Wx := 356 ⋅ cm

β1 :=

Lp := 1.76 ⋅ ry ⋅

>

tf := 0.89 ⋅ cm

Zx := 412 ⋅ cm

> Zxmin = 195 cm

tw := 0.6 ⋅ cm

ry := 2.08 ⋅ cm

It := 8.14 ⋅ cm

h := 27.1 ⋅ cm

Iy := 158 ⋅ cm

3

4

Lb :=

( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Lr :=

E ⋅ It

E

> Ixmin = 5249 cm

3

Seja −> Viga sem contenção lateral

Lb = 220 cm

4

d := 30.9 ⋅ cm

L5

3

4
6

Cw := 35441 ⋅ cm

Lb = 220 cm

3

Lp = 88 cm

fy

 1.38 ⋅ Iy ⋅ It 

⋅ 1 +
 It ⋅ β1 

1+

 27 ⋅ Cw⋅ β12 


Iy



Lr = 263 cm

Cálculo do momento fletor resistente de cálculo: (como Lr > Lb > Lp, verificar FLA, FLM e FLT)
h

Flambagem Local da Alma (FLA)

tw

= 45.17

bf

Flambagem Local das Mesas (FLM)

2 ⋅ tf

= 5.73

<

<

3.76 ⋅

E

0.38 ⋅

E

fy

fy

= 90.53

= 9.15

λ < λp
seção compacta

  Zx ⋅ fy



  1.5 ⋅ Wx ⋅ fy  

min  
Mrd1 :=

Para seção compacta −−>

Cb := 1.0

Flambagem Lateral por torção (FLT)

Mpl := Zx ⋅ fy

Mpl = 14214 kN ⋅ cm

Mr := ( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Mr = 8597 kN ⋅ cm

2

Mcr :=

Cb ⋅ π ⋅ E ⋅ Iy
2

⋅

Lb
Mrd2 :=

Mpl
1.1

Cw
Iy



⋅  1 + 0.039 ⋅



Mrd1 = 12922 kN ⋅ cm

1.10

<

2

It ⋅ Lb
Cw




Mcr = 11555 kN ⋅ cm

if Lb ≤ Lp

 Cb ⋅  Mpl − ( Mpl − Mr) ⋅  Lb − Lp    if Lb ≤ Lr




 1.1 
 Lr − Lp   
Mcr
1.1

Mrd2 = 9078 kN ⋅ cm

otherwise

  Mrd1  

  Mrd2  

Mrd := min  

1.5 ⋅ Wx ⋅ fy = 18423 kN ⋅ cm

Mrd = 9078 kN ⋅ cm > Msd = 6108 kN ⋅ cm
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Cálculo da força cortante resistente de cálculo ( viga sem enrijecedor transversal intermediário)

a1 := L5

Viga sem enrijecedores −−>

h
tw

kv :=

= 45.17

2

Aw := d ⋅ tw
Vrd :=

Aw = 18.54 cm

( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw)
1.10

if

h
tw

 3 


2 
a1


5 if
≥ min  260 
  h   
h
 
 
  tw   
5 

5 +
 otherwise
2

 a1  
  


h 

Comentários

kv = 5

kv ⋅ E

≤ 1.10 ⋅

fy


kv ⋅ E 
1.10 ⋅
fy  ( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw)
kv ⋅ E
h
kv ⋅ E

if 1.10 ⋅
<
≤ 1.37 ⋅

 ⋅ 1.10
h
fy
tw
fy


tw


2


  1.10 ⋅ kv ⋅ E 

seção
λ < λp

fy  ( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw) 
compacta
1.24 ⋅ 

 ⋅ 1.10  otherwise
h



tw



Vrd = 349 kN

>

Vsd = 37 kN

Vsd

ok

Vrd

= 0.11

Verificação da flec ha máxima devido a c ombinação rara de serv iço (s em contra-flecha)
4

Devido a comb. serviço −−>

δser = 1.8 cm

<

δser :=

5 ⋅ Q ⋅ L5

384 ⋅ E ⋅ Ix
δser

δmax = 1.89 cm ok

δmax

Seja o perfil

W 310x28,3

= 0.95

para

V5

contenções @ 2200 mm
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6.8- Viga V6 - escada

Comentários

Cargas atuantes:
Estru = 0.34

kN
m

Laje = 2.25

2

kN
m

2

Revest = 0.63

kN
m

2

CA_escada = 2.5

kN
m

2

1/2 Largura dos degraus:

B6 := 60 ⋅ cm

L6 := c − 2 ⋅ 1.09 ⋅ m

Qcp := ( Estru + Laje + Revest) ⋅ B6

Qcp = 1.93

Qca := CA_escada ⋅ B6

Qca = 1.5

kN
m

kN
m

Q := Qcp + Qca

Q = 3.43

Qsd := 1.4 ⋅ Qcp + 1.4 ⋅ Qca

Combinação das ações:

L6 = 442 cm

kN
m

Qsd = 4.81

kN
m

Cálculo dos esforços solicitantes de cálculo (com base nas cargas fatoradas)
2

Msd :=

Qsd ⋅ L6

Msd = 1174 kN ⋅ cm

8

Propriedades do Aço:
fy = 34.5

ASTM A572 Grau 50

kN
2

cm

Vsd :=

fu = 45

Qsd ⋅ L6
2

kN

Vsd = 11 kN

E = 20000

2

cm

kN
2

cm

-Cálculo do momento de inércia necessário para a flecha máxima (combinação rara de serviço)

δmax :=

L6
350

4

δmax = 1.26 cm

Ixmin :=

5Q ⋅ L6

384 ⋅ E ⋅ δmax

4

Ixmin = 676 cm

Cálculo do módulo de seção plástico necessário (supondo a seção compacta)

Zxmin :=
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Propriedades Geométricas:
Seja W 200x15,0

4

Ix := 1305 ⋅ cm

bf := 10 ⋅ cm

Wx := 130.5 ⋅ cm

β1 :=

Lp := 1.76 ⋅ ry ⋅

>

tf := 0.52 ⋅ cm

Zx := 147.9 ⋅ cm

tw := 0.43 ⋅ cm

ry := 2.12 ⋅ cm

h := 17.0 ⋅ cm

Iy := 87 ⋅ cm

3

( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Lr :=

E ⋅ It

L6

3

> Zxmin = 37 cm

4

Lb :=

E

> Ixmin = 676 cm
3

Seja −> Viga sem contenção lateral

Lb = 442 cm

4

d := 20 ⋅ cm

4

It := 2.05 ⋅ cm

6

Cw := 8222 ⋅ cm
Lb = 442 cm

1

Lp = 90 cm

fy

 1.38 ⋅ Iy ⋅ It 

⋅ 1 +
 It ⋅ β1 

1+

 27 ⋅ Cw⋅ β12 


Iy



Lr = 262 cm

Cálculo do momento fletor resistente de cálculo: (como Lr > Lb > Lp, verificar FLA, FLM e FLT)
h

Flambagem Local da Alma (FLA)

tw

= 39.53

bf

Flambagem Local das Mesas (FLM)

2 ⋅ tf

= 9.62

<

<

3.76 ⋅

E

0.38 ⋅

E

  Zx ⋅ fy  

  1.5 ⋅ Wx ⋅ fy  

O perfil da
escada, além de
resistir as cargas,
deve favorecer
uma ligação
simples nas
estremidades.
O perfil de 200
se conecta bem
nas vigas de
apoio de 250,
considerando a
inclinação da
escada.
Os degraus,
embora forneça
um boa rigidez,
não é contínuo e
não deve ser
considerado
como contenção
lateral, como
uma laje.

= 90.53

fy

= 9.15

fy

λ < λp
seção compacta

min  
Mrd1 :=

Para seção compacta −−>

Cb := 1.0

Flambagem Lateral por torção (FLT)

Mpl := Zx ⋅ fy

Mpl = 5103 kN ⋅ cm

Mr := ( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Mr = 3152 kN ⋅ cm

2

Mcr :=

Cb ⋅ π ⋅ E ⋅ Iy
2

⋅

Lb
Mrd2 :=

Mpl
1.1

Cw
Iy



⋅  1 + 0.039 ⋅



Mrd1 = 4639 kN ⋅ cm

1.10

2

It ⋅ Lb
Cw




Mcr = 1455 kN ⋅ cm

if Lb ≤ Lp

 Cb ⋅  Mpl − ( Mpl − Mr) ⋅  Lb − Lp    if Lb ≤ Lr




 1.1 
 Lr − Lp   
Mcr
1.1

1.5 ⋅ Wx ⋅ fy = 6753 kN ⋅ cm

<

Mrd2 = 1323 kN ⋅ cm

otherwise

  Mrd1  

  Mrd2  

Mrd := min  

Mrd = 1323 kN ⋅ cm > Msd = 1174 kN ⋅ cm
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Cálculo da força cortante resistente de cálculo ( viga sem enrijecedor transversal intermediário)

a1 := L6

Viga sem enrijecedores −−>

h
tw

kv :=

= 39.53

2

Aw := d ⋅ tw
Vrd :=

Aw = 8.6 cm

( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw)
1.10

if

h
tw

≤ 1.10 ⋅

 3 


2 
a1


260


5 if
≥ min
  h   
h
 
 
  tw   
 5 + 5  otherwise
2

 a1  





h 

Comentários

kv = 5

kv ⋅ E
fy


kv ⋅ E 
1.10 ⋅
fy  ( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw)
kv ⋅ E
h
kv ⋅ E

if 1.10 ⋅
<
≤ 1.37 ⋅

 ⋅ 1.10
h
fy
tw
fy


tw


2


  1.10 ⋅ kv ⋅ E 

seção
λ < λp

fy  ( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw) 
compacta
1.24 ⋅ 

 ⋅ 1.10  otherwise
h



tw



Vrd = 162 kN

>

Vsd = 11 kN

Vsd

ok

= 0.07

Vrd

Verificação da flec ha máxima devido a c ombinação rara de serv iço (s em contra-flecha)
4

Devido a comb. serviço −−>

δser = 0.65 cm

<

δser :=

5 ⋅ Q ⋅ L6

384 ⋅ E ⋅ Ix
δser

δmax = 1.26 cm ok

δmax

Seja o perfil

W 200x15,0

= 0.52

para

V6

sem contenções
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6.9- Terças da cobertura

Comentários

Dimensionamento da calha:

Um método
prático de
dimensionamento
da seção da calha
dado em BELLEI,
considera um
mínimo de 2,0
cm2/m2 de área
de telhado.

2

Sc := 2.4 ⋅

cm
m

hc :=

2

⋅ a ⋅ ( b + 2 ⋅ 0.6 ⋅ m)

Sc

2

Sc = 121 cm
hc = 6 cm

20 ⋅ cm

A calha será de
chapa
galvanizada de
0,95x570 mm e
fixada
diretamente na
extremidade das
telhas.

Cargas atuantes:

 a + 50 ⋅ cm

2


Telhas:

Qcp1 := Telha ⋅ 

Calhas:

Qcp2 := ( 57 ⋅ cm ⋅ 0.95 ⋅ mm) ⋅ γaço ...
+ ( 20 ⋅ cm ⋅ hc) ⋅ γagua

 a + 50 ⋅ cm

2


Acidental: Qca := CA_tel ⋅ 

Vento:


a
+ 50 ⋅ cm
2


Qcv := ( Qmax + Telha) ⋅ 

Lt := b
Para verificação da resistência:

Para verificação de deformação:

Lt = 600 cm
Qsd = 4.13

Qser := ( Qcp1 + Qcp2 + Qca)

Qser = 1.49

Cálculo dos esforços solicitantes de cálculo (com base nas cargas fatoradas)
Msd :=

Qsd ⋅ Lt

2

8

kN

Qsd := −Qcv ⋅ 1.4

Msd = 1858 kN ⋅ cm

Vsd :=

Qsd ⋅ Lt
2

Vsd = 12 kN

m
kN
m

Para o
dimensionamento
das terças, foram
examinadas duas
condições de
carregamentos:
- Cargas
gravitacionais e
uma sobrecarga
no telhado como
pressão
- Ação dos
ventos, como
sucção.

Propriedades do Aço:
ASTM A572 Grau 50

fy = 34.5

kN
2

cm
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Cálculo do momento de inércia necessário p/ um deformação limite de L/350 e sem contra-flecha:
δlim1 :=

δlim2 :=

Lt

δlim1 = 2.4 cm

250
Lt

Ixmin1 :=

δlim2 = 4.0 cm

150

Ixmin2 :=

5Qser ⋅ Lt

4

4

Ixmin1 = 841 cm

384 ⋅ E ⋅ δlim
5 ⋅ −Qcv ⋅ Lt

4

4

Ixmin2 = 1659 cm

384 ⋅ E ⋅ δlim

Cálculo do módulo de seção plástico necessário (supondo a seção compacta)
Zxmin :=

Msd ⋅ 1.10

3

Zxmin = 59.2 cm

fy

Ixmin := max ( Ixmin1 , Ixmin2)

Propriedades Geométricas:
Seja W 200x26,6

4

Ix := 2611 ⋅ cm

bf := 13.3 ⋅ cm

Wx := 252.3 ⋅ cm

β1 :=

E
fy

tf := 0.84 ⋅ cm

Zx := 282.3 ⋅ cm

tw := 0.58 ⋅ cm

ry := 3.10 ⋅ cm

h := 17.0 ⋅ cm

Iy := 330 ⋅ cm

3

 1.38 ⋅ Iy ⋅ It 
Lr := 
⋅ 1 +
 It ⋅ β1 

E ⋅ It
<

4

It := 7.65 ⋅ cm

4

Lb :=

3

> Zxmin = 59.2 cm

6

Cw := 32477 ⋅ cm

Lt

Lb = 600 cm

1

Lp = 131 cm

( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Lr = 412 cm

> Ixmin = 1659 cm
3

Seja: −> Viga sem contebção lateral

Lp := 1.76 ⋅ ry ⋅

4

d := 20.7 ⋅ cm

Lb = 600 cm

>

 27 ⋅ Cw⋅ β12 

1+
Iy



Lr = 412 cm

Lp = 131 cm

- Cálculo do momento fletor resistente de cálculo: (como Lr > Lb > Lp, verificar FLA, FLM e FLT)

h

Flambagem Local da Alma (FLA)

tw

= 29.31

bf

Flambagem Local das Mesas (FLM)

2 ⋅ tf

= 7.92

<

<

3.76 ⋅

E

0.38 ⋅

E

fy

fy

= 90.53

= 9.15

λ < λp
seção compacta

  Zx ⋅ fy



  1.5 ⋅ Wx ⋅ fy  

min  
Para seção compacta −−>

Mrd1 :=
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Cb := 1.0

Flambagem Lateral por torção (FLT)
Mpl := Zx ⋅ fy

Mpl = 9739 kN ⋅ cm

Mr := ( fy − 0.3 ⋅ fy) ⋅ Wx

Mr = 6093 kN ⋅ cm

2

Mcr :=

Cb ⋅ π ⋅ E ⋅ Iy
2

⋅

Cw

Lb

Mpl

Mrd2 :=

1.1

Iy



⋅  1 + 0.039 ⋅

Comentários
<

2

It ⋅ Lb






Cw

Mcr = 3725 kN ⋅ cm

if Lb ≤ Lp

 Cb 
 Lb − Lp   
 ⋅  Mpl − ( Mpl − Mr) ⋅ 
   if Lb ≤ Lr
 1.1 
 Lr − Lp   
Mcr
1.1

1.5 ⋅ Wx ⋅ fy = 13057 kN ⋅ cm

Mrd2 = 3387 kN ⋅ cm

otherwise

  Mrd1  

  Mrd2  

Mrd := min  

Mrd = 3387 kN ⋅ cm > Msd = 1858 kN ⋅ cm

Msd

ok

Mrd

= 0.55

Cálculo da força cortante resistente de cálculo ( viga sem enrijecedor transversal intermediário)

a1 := Lt

Viga sem enrijecedores −−>

h
tw

kv :=

= 29.31

2

Aw := d ⋅ tw
Vrd :=

Aw = 12.01 cm

( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw)
1.10

if

h
tw

≤ 1.10 ⋅

 3 


2
a1



260


5 if
≥ min
  h   
h
 
 
  tw   
 5 + 5  otherwise
2

 a1  





h 

kv = 5

kv ⋅ E
fy


kv ⋅ E 
1.10 ⋅
fy  ( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw)
kv ⋅ E
h
kv ⋅ E

⋅
if 1.10 ⋅
<
≤ 1.37 ⋅


h
1.10
fy
tw
fy


tw


2


  1.10 ⋅ kv ⋅ E 


fy  ( 0.6 ⋅ fy ⋅ Aw) 
1.24 ⋅ 

 ⋅ 1.10  otherwise
h



tw



Vrd = 226 kN

>

Vsd = 12 kN

Vsd

ok

Vrd
Seja o perfil

W 200x26,6

para

= 0.05

Terças

sem contenções
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7- Modelo e Resultados da análise pelo Computador

Comentários

7.1- Modelo e propriedades do programa STRAP
Com base nas
seções dos perfis
encontradas no
pré-dimensionamento, estimamos
as demais seções
iniciais para o
modelo no
programa STRAP.
O modelo
adotado é de
apenas uma torre
porque a
estrutura é
simétrica e
facilitando o
processamento.

Propriedade

Elemento

Perfil

Aço

Mista

fck

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Pilares P1

W 200x41,7

A572 G50

2

Pilares P2

W 150x22,5

A572 G50

3

Viga V1

W 310x32,7

A572 G50

4

Viga V2

W 310x32,7

A572 G50

5

Viga V3

W 310x28,3

6

Viga V4

7

Laje 6 cm

30 MPa

A572 G50

Laje 6 cm

30 MPa

W 360x39,0

A572 G50

Laje 6 cm

30 MPa

Viga V5

W 310x28,3

A572 G50

8

Viga V6

W 200x15,0

A572 G50

9

Viga V7

W 250x17,9

A572 G50

10

Viga V1C

W 310x32,7

A572 G50

11

Viga V2C

W 310x21,0

A572 G50

12

Viga V3C

W 310x21,0

13

Viga V4C

14

Laje 6 cm

30 MPa

A572 G50

Laje 6 cm

30 MPa

W 360x39,0

A572 G50

Laje 6 cm

30 MPa

Viga V5C

W 250x17,9

A572 G50

15

Terças 1

W 200x26,6

A572 G50

16

Terças 2

W 200x15,0

A572 G50

17

Contrav.

WT 75x9,0
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7.2- Carregamentos básicos e combinações para o programa STRAP

Comentários

Cargas Permanentes − CP:
Pavimento tipo
Em toda a área do pav.

Laje = 2.25

kN
m

Em todas as vigas externas

Revest = 0.63

2

kN
m

Parede_240 = 2.50

Parede_int = 0.30

2

kN
m

kN
m

Nos apoios das vigas V5/viga

 c 1.4 ⋅ m 
( Estru + Laje + Revest) ⋅  ⋅
 = 7.45 kN
2 2 

Nos apoios das vigas V5/pilar


c
( Estru + Laje + Revest) ⋅  ⋅ 1.4 ⋅ m = 14.89 kN
2


2

Estes são os
caregamentos
básicos que serão
usados nas
combinações
últimas de
resistência e nas
combinações de
serviço para o
dimensionamento
dos elementos da
estrutura.

Cobertura
Em toda a área da cob.

Laje = 2.25

kN
m

peso_cxd

Nas vigas centrais da cob.

2

+

Telha = 0.08

2

m

2
Nas vigas externas de 6m

Nos apoios das vigas V5C

2

peso_cxd ( a − 1.1 ⋅ m)
⋅
= 27.6 kN
2
a

Parede_160 + Parede_50

Nas vigas externas de 7m

kN

Parede_50 = 0.52

= 1.09

peso_cxd 1.1 ⋅ m
⋅
= 1.2 kN
4
a

kN
m

kN
m

c

( Estru + Laje) ⋅  ⋅ 1.4 ⋅ m = 12.0 kN
2


Cargas Acidentais − CA :
Pavimento tipo
Em toda a área do pav.

CA_piso = 1.50

kN
m

2

Nos apoios das vigas V5/viga

 c 1.2 ⋅ m 
( CA_escada) ⋅  ⋅
 = 5.0 kN
2 2 

Nos apoios das vigas V5/pilar

c

( CA_escada) ⋅  ⋅ 1.2 ⋅ m = 9.9 kN
2


Cobertura
Em toda a área da cob.

CA_cob = 0.50

kN
m

Nos apoios das vigas V5C

kN
m

2

c

( CA_cob) ⋅  ⋅ 1.4 ⋅ m = 2.3 kN
2
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A carga acidenta no
telhado foi usada
apenas para o
dimensionamento
das vigas, não
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simultâneamente
com a carga
acidental na laje da
cobertura.
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Cargas devidas aos Ventos − CV
CV0 − Vento frontal ((α
α=0)

2,8m

5,6m

Hf0 = 5.57 kN

Aplicado no nível da laje

CV90 − Vento lateral ((α
α=90)

Hf1 = 6.58 kN

2,8m

5,6m

Hl0 = 13.1 kN

Aplicado no nível da laje

8,4m

11,2m

Hf2 = 7.25 kN
8,4m

Hl1 = 15.48 kN

Hf3 = 5.63 kN

11,2m

Hl2 = 17.06 kN

Hl3 = 13.25 kN

Forças nocionais − FN (0,3% CP+CA)
CP := [ [ ( Estru + Laje + Parede_int + Revest) ⋅ ( 2 ⋅ a ⋅ b) + Parede_240 ⋅ ( 4 ⋅ a + 3 ⋅ b) ] ⋅ 3] ...

 Parede_50 + Parede_160  ⋅ 2 ⋅ a ⋅ 2
+  ( Estru + Laje + Telha) ⋅ ( 2 ⋅ a ⋅ b) + Parede_50 ⋅ 2 ⋅ b + 


2




CA := CA_piso ⋅ ( 2 ⋅ a ⋅ b) ⋅ 3 + ( CA_cob) ⋅ ( 2 ⋅ a ⋅ b)
FN :=

CP = 1494 kN

CA = 420 kN

0.003 ⋅ ( CP + CA)

FN = 0.18 kN

pav ⋅ 4 ⋅ 2

FN0 − Força nocional ((α
α=0)

2,8m

5,6m

8,4m

11,2m

Aplicado nos 2 pilares centrais FN = 0.18 kN

FN = 0.18 kN

FN = 0.18 kN

FN = 0.18 kN

Aplicado nos 4 pilares extremos 2FN = 0.36 kN

2FN = 0.36 kN

2FN = 0.36 kN

2FN = 0.36 kN

FN90 − Força nocional ((α
α=90)

2,8m

5,6m

8,4m

11,2m

Aplicado nos 2 pilares centrais FN = 0.18 kN

FN = 0.18 kN

FN = 0.18 kN

FN = 0.18 kN

Aplicado nos 4 pilares extremos 2FN = 0.36 kN

2FN = 0.36 kN

2FN = 0.36 kN

2FN = 0.36 kN

Classificação da estrutura quanto à deslocablidade − NBR 8800:
Rm := 0.85

Estrutura em pórtico
máximo para a análise de 1a ordem

∆h :=

H

Nsd := CP
Hsd := ( Hf0 + Hf1 + Hf2 + Hf3) ⋅ 2

Somatório cargas horizontais (CP+CV0)

1
1 ∆ h ∑ N Sd
1−
. .
Rm h ∑ H Sd

1

B_2 :=
1−

Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

∆h Nsd
⋅
Rm H Hsd
1

H
b

∆h = 2.8 cm

400

Somatório cargas gravitacionais (CP+CV0)

B2 =

H = 11.2 m

B_2 = 1.1

⋅

Edifício de
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= 1.9

Nsd = 1494 kN
Hsd = 50.1 kN
Nsd
Hsd

= 30

De acordo com a
NBR 8800, as
imperfeições
geométricas iniciais,
equivalentes à
"pd/333", podem
ser substituídas por
forças nocionais
fictícias aplicadas
nas duas direções
ortogonais da
estrutura.
As forças nocionais
são forças
horizontais
calculadas como
0,3% das cargas
gravitacionais (CP +
CA) e a aplicadas
nos pilares em cada
andar.
Distribuímos a carga
pela área de
imfluência de cada
pilar.

A relação ∆1/∆2,
entre a deformação
de 1a e 2a ordem
pode ser substituída
pelo coeficiente B2
(item D.2.3 da NBR
8800).
Hsd é a força
horizontal usada
para determinar ∆h.
Quando B2<1,1 a
estrutura é de
pequena
deslocabilidades e
podemos calcular
usando k=1,0 para
todas as barras.
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Combinações de cargas

Comentários

Grupos de cargas:

CP -> (Estrutura + Laje + Revestimento + Paredes internas + Paredes externas + Paredes cobertura
+ Telhas + Caixa dágua + Escadas)

A definição dos
grupos de cargas
dentro do
programa facilita a
formação das
combinações.

CA -> (CA_piso + CA_cobertura + CA_telhado + CA_escada)
CV0 -> (Vento frontal - fachadas de 6 m)
CV90 -> (Vento lateral - fachadas de 14 m)
FN0 -> (Forças nocionais - direção do vento frontal)
FN90 -> (Forças nocionais - direção do vento lateral)

Combinações últimas normais

Combinação 1 -> 1,4.CP + 1,4.CA + FN0
Combinação 2 -> 1,4.CP + 1,4.CA + FN90

As forças nocionais
não devem ser
empregadas junto
com as
combinações que
envolvem o vento,
exceto para as
estruturas de
grande
deslocabilidade.

Combinação 3 -> 1,4.CP + 1,4.CA + 0,84.CV0
Combinação 4 -> 1,4.CP + 1,4.CA + 0,84.CV90
Combinação 5 -> 1,4.CP + 0,98.CA +1,40.CV0
Combinação 6 -> 1,4.CP + 0,98.CA +1,40.CV90
As combinações de
serviço verificam os
limites de
deformação e
empoçamento.

Combinações de serviço

Combinação 7 -> CP

Os limites da NBR
8800 - Anexo C, são:

Combinação 8 -> CP + CA

- H/400 para a
deformação
horizontal máxima
no topo.

Combinação 7 -> CP + CV0

- H/500 para a
deformação
horizontal máxima
no andar.

Combinação 8 -> CP + CV90

- L/350 para as
deformações
verticais máximas,
limitada a 15 mm
para as vigas que
suportam paredes
de alvenaria..

Mestrado Profissional IPT
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7.3- Resultados do Programa STRAP

Comentários

Deformações horizontais pórtico do eixo 2 (x 102)
Combinação 7 − CP + CV0

Deformação horizontal máxima no topo:

Deformação horizontal máxima no andar:

Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

H
1.86 ⋅ cm

pd
0.52 ⋅ cm

= 602

>

400 ok

= 538

>

500 ok

Edifício de
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As deformações
foram inferiores aos
limites da NBR 8800.
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Comentários

Deformações horizontais contraventamento da fila A (x 103)
Combinação 7 − CP + CV0

Deformação horizontal máxima no topo:

Deformação horizontal máxima no andar:

Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

H
0.56 ⋅ cm

= 2000

pd
0.223 ⋅ cm

= 1256

Edifício de
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>

400 ok

>

500 ok

As deformações
foram inferiores aos
limites da NBR 8800.
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Resultados do dimensionamento (% da capacidade última)

Comentários

As vigas V1
apresentam valores
acima de 100%
porque oa
deformação máxima
ultrapassou o limite
L/350.
As altenativas para
controlar a
deformação são:
- Contra-flecha
- reforço na aba
inferior Ch 70c6,3
como mostrado no
pré-dimensionamento.

Mestrado Profissional IPT
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8- Dimensionamento dos pórticos

Comentários

Envoltória de momentos das combinações últimas:

Resultados obtidos
do programa
STRAP em análise
de primeira ordem.

Envoltória de axial das combinações últimas:

Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

Edifício de
4 pavimentos para PMCMV
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Comentários
Momentos:kN*metro , Forças:kN , Tensões:MPa , Propriedades:cm.
Barra:
15

2

5

X3 (Eixo maior)

2.69
RESTRIÇÕES
- Seções :
- Aço Tipo:

DADOS de CALCULO
Verificar
AR345

- Kx = 1.00
- Ky = 1.00
- Esbeltez adm. : 200 (compr.) 300 (trac.)
- Flecha admissível
: 1/350
- Fator Redutor de Área Tracionada :0.85
- Sistema : Deslocável

Verificação do
programa STRAP
para a parte inferior
do pilar P1 à
flexo-compressão
de acordo com a
NBR 8800.

Seção: W 200x41.7
Ix = 4114.00 Iy = 901.00cm4 Wplx = 448.6 Wply = 165.7cm3 Área = 53.50
hw = 205.00 bf = 166.00mm tw = 7.20 tf = 11.80mm
J = 23.19 Cw = 83950.0cm6
COMBINAÇAO de CALCULO= 5
Máx. Força AXIAL = -872.56 (compr.) Máx. Força CORTANTE=
Diagrama de Momentos M3

0.01

-33.11

20.78

Máx. Força AXIAL = -872.56 (compr.) Máx. Força CORTANTE=

20.00

CLASSIFICAÇAO DA SEÇAO: *** COMPACTA ***
Não84.7
13.6

Relação Limite: Comp.
h/t= 21.81
<
49.3
b/t= 7.03
<
9.1

CALCULO
Cortante V2
5.4.3.1.1a
Momento M3
(G.2.1a)
sem FLT
Deformacao

EQUAÇAO

(fy= 345.0 R = 0.473 )

FATORES

Vsd/Vrd < 1
Vrd=0.6*fy*Aw/1.1

Aw =

Msd

Z

=

14.76

448.60

VALORES RESUL
T
Vsd = 20.00
Vrd = 277.76
0.07

< 1.00

Msd = 33.11
Mrd = 140.70

0.24

< 1.00

def. =
0.00063

0.08

Mrd
def.
L / 350

Forca
Axial
5.3.2

Flambagem
Lateral
com Torcao
G.2.1b

Forcas
Combinadas
(compress.)
5.5.1.2a

Nsd
< 1.00
Nrd

(kL/r)x =31
(kL/r)y =66
Nrd=X*Q*Agfy/1.1
X
= 0.73

Nsd
Ag
Nrd
fy

= 872.56
= 53.50
= 1220.08
= 345.00

2.69
Msd = 33.11
Lb =
Lp =
1.74
Mrd = 140.70
Mrd
Lr =
6.43
Mr = 96.93
Cb =
2.20
Mp = 154.77
Segmento critico de 0.00 a 2.69 na mesa -z
Momentos na extr. do segmento: -33.11 e 20.78

0.72

Msd

< 1.00

Nsd 8Msdx
8Msdy
+
+
Nrd 9Mrdx
9Mrdy
< 1.00

Cmx =
1.00
Msdx =
Cmy =
1.00
Msdy =
Nex = 10989.03
B1x =
Ney = 2424.35
B1y =
Mrd = 140.70
Mrd =
( 0.72 + 0.23 + 0.00 )

35.96
0.03
1.09
1.56
51.07

0.24

0.94

em L = 0.00

9- Dimensionamento das ligações
Mestrado Profissional IPT
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9- Dimensionamento das ligações

Comentários

Envoltória de reações para as ligações:

Elemento
Perfil
Reação
Momento
Ligação Padrão
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Base P1
W 200x41,7
948 < 960 kN
33,1 > 29,0 kN.m
PBE
Base P2

W 150x22,5

386 < 392 kN

17,5 > 11,0 kN.m

PBE

Viga V1

W 310x32,7

74 < 112 kN

Viga V2

W 310x32,7

52 < 115 kN

Viga V3

W 310x28,3

29 < 56 kN

LCHS 20-B

Viga V4

W 360x39,0

47 < 112 kN

LCHS 30-B

Viga V5

W 310x28,3

37 < 56 kN

LCHS 20-B

Viga V6

W 200x15,0

11 < 27 kN

LCHS 20-A

Viga V7

W 250x17,9

11 < 56 kN

LCHS 20-B
LCHS 30-B

LCHS 30-B
98,1 < 151 kN.m

LMPA

Viga V1C

W 310x32,7

74 (=V1) < 112 kN

Viga V2C

W 310x21,0

52 (=V2) < 197 kN

Viga V3C

W 310x21,0

29 (=V3) < 56 kN

LCHS 20-B

Viga V4C

W 360x39,0

47 (=V4) < 112 kN

LCHS 30-B

Viga V5C

W 250x17,9

37 (=V5) < 56 kN

LCHS 20-B

Terças 1

W 200x26,6

12 < 27 kN

LCHS 20-A

Terças 2

W 200x15,0

12 < 27 kN

LCHS 20-A

Contrav.

WT 75x9,0

113 kN

58,4 > 56 kN.m

Bases PBE − Bases engastadas
Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho

Adotamos as
ligações
padronizadas do
Manual "Ligações
para estruturas de
aço - Guia prático
para estruturas com
perfis laminados" da
Coletânea do Uso
do Aço da Gerdau
Açominas.

LMPA

Comentários
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Bases PBE − Bases engastadas

Comentários

Ligações LMPA − engastadas com chapa de extremidade

Ligações LCHS − flexíveis com chapa simples
Mestrado Profissional IPT
Fernando Ottoboni Pinho
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Comentários
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Ligações LCHS − flexíveis com chapa simples

Comentários

10- Lista de material
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10- Lista de material
LISTA DE MATERIAL
Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Cliente: Mestrado Profissional IPT
Obra: Edifício PMCMV - 4 pav/16 aptos

DATA

do Estado de São Paulo

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
% Det

Material

Peso

Esp.

Compr.

(mm)

kg/m

(mm)

(mm)

Quant.

Observações

Peso

Aço: AR 350 ou ASTM A572 G50 E.A

( kg )

W
W
W
W
W
W
W
W
W

200x41,7
150x22,5
310x32,7
310x32,7
310x28,3
360x39,0
310x28,3
200x15,0
250x17,9

41,7
22,5
32,7
32,7
28,3
39,0
28,3
15,0
17,9

12977
12000
6974
6775
5974
5974
6600
5331
1400

4
8
12
24
12
6
9
6
6

P1 Pilares centrais
P2 Pilares extremos
V1 mista sem contraflecha - 29 studs
V2 sem contraflecha
V3 mista sem contraflecha - 25 studs
V4 mista sem contraflecha - 35 studs
V5 viga ligação
V6 viga escada
V7 viga apoio escada

2164,6
2160,0
2736,6
5317,0
2028,8
1397,9
1681,0
479,8
150,4

W
W
W
W
W

310x32,7
310x21,0
310x21,0
360x39,0
250x17,9

32,7
21,0
21,0
39,0
17,9

6974
6775
5974
5974
6600

4
8
4
2
2

V1C
V2C
V3C
V4C
V5C

912,2
1138,2
501,8
466,0
236,3

W 200x15,0
W 200x26,6
WT 75x9,0

15,0
26,6
9,00

7200
7200
8200

4
4
16

Terças
Terças
Contraventamento

25,0
6,3
6,3

1200
450
350
128
430
240
155

48
4
8
1144
64
80
46

Compr.T otal >

1183936

1525

CH 500x1200x3,0
CH 450x350x31,5
CH 350x250x31,5
Stud Diam 19x75
CH 130x390x25
CH 240x115x6,3
CH 155x115x6,3

500
350
250
130
115
115

0,5%

Peso Med.>

3,0
31,5
31,5
2,22

22

OBSERVA ÇÕES / COMPLEMENTOS:
ABCD-

34,9
(kg/m 2)

Resp: FOP

Altura

TAXA MÉDIA

Paredes externas em blocos e paredes internas de dry-wall
Sobrecarga apartamento = 1,5 kN/m2
Sobrecarga circulação e escadas = 2,5 kN/m2
Laje piso tipo treliçada H=90 mm

Mestrado Profissional IPT
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mista sem contraflecha - 29 studs
sem contraflecha
mista sem contraflecha - 25 studs
mista sem contraflecha - 35 studs
viga cobertura escada

Degraus da escada - BR 190
Placas de base P1 - MR 250
Placas de base P2 - MR 250
Conectores de cisalhamento
Ligações rígidas V2 - MR 250
Ligações flexíveis 3 parafusos - MR 250
Ligações flexíveis 2 parafusos - MR 250

Detalhes (soldas&parafusos)

432,0
766,1
1180,8
678,2
155,8
173,1
325,1
702,1
109,2
40,6

129,7

Peso total calculado (kg)

26063

Area Estruturada - (m 2)
Taxa Média - (kg/m2)

746
34,9

Revisões:
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APÊNDICE B

Projeto do sistema estrutural do edifício com perfis laminados de aço
Preparado pelo Autor e denominado de “Projeto exemplo”
Desenhos de projeto – Arquitetura básica e estruturas de aço com detalhes.
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APÊNDICE C

Projeto do sistema estrutural do edifício com perfis laminados de aço
Preparado pelo Autor e denominado de “Projeto exemplo”
Estudos das interfaces – detalhes das principais interfaces da estrutura com as vedações
e a laje.
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ANEXO A – Tabelas de perfis estruturais laminados produzidos no Brasil
NBR 15980:2011

Perfis W de abas paralelas

Perfil W

Bitolas padronizadas para Perfil W

Denominação
comercial

Referência
pol.

Alma

Mesa

Massa

d

tw

bf

tf

mm x kg/m

pol x lb/pés

mm

mm

mm

mm

kg/m

W 150 x 13,0

W 6 x 8.5

148

4,3

100

4,9

13,0

W 150 x 18,0

W 6 x 12

153

5,8

102

7,1

18,0

W 150 x 22,5

W 6 x 15

152

5,8

152

6,6

22,5

W 150 x 24,0

W 6 x 16

160

6,6

102

10,3

24,0

W 150 x 29,8

W 6 x 20

157

6,6

153

9,3

29,8

W 150 x 37,1

W 6 x 25

162

8,1

154

11,6

37,1

W 200 x 15,0

W 8 x 10

200

4,3

100

5,2

15,0

W 200 x 19,3

W 8 x 13

203

5,8

102

6,5

19,3

W 200 x 22,5

W 8 x 15

206

6,2

102

8,0

22,5

W 200 x 26,6

W 8 x 18

207

5,8

133

8,4

26,6

W 200 x 31,3

W 8 x 21

210

6,4

134

10,2

31,3

157

W 200 x 35,9

W 8 x 24

201

6,2

165

10,2

35,9

W 200 x 41,7

W 8 x 28

205

7,2

166

11,8

41,7

W 200 x 46,1

W 8 x 31

203

7,2

203

11,0

46,1

W 200 x 52,0

W 8 x 35

206

7,9

204

12,6

52,0

W 200 x 59,0

W 8 x 40

210

9,1

205

14,2

59,0

W 200 x 71,0

W 8 x 48

216

10,2

206

17,4

71,0

W 200 x 86,0

W 8 x 58

222

13,0

209

20,6

86,0

W 250 x 17,9

W 10 x 12

251

4,8

101

5,3

17,9

W 250 x 22,3

W 10 x 15

254

5,8

102

6,9

22,3

W 250 x 25,3

W 10 x 17

257

6,1

102

8,4

25,3

W 250 x 28,4

W 10 x 19

260

6,4

102

10,0

28,4

W 250 x 32,7

W 10 x 22

258

6,1

146

9,1

32,7

W 250 x 38,5

W 10 x 26

262

6,6

147

11,2

38,5

W 250 x 44,8

W 10 x 30

266

7,6

148

13,0

44,8

W 250 x 73,0

W10 x 49

253

8,6

254

14,2

73,0

W 250 x 80,0

W10 x 54

256

9,4

255

15,6

80,0

W 250 x 89,0

W10 x 60

260

10,7

256

17,3

89,0

W 250 x 101,0

W10 x 68

264

11,9

257

19,6

101,0

W 250 x 115,0

W10 x 77

269

13,5

259

22,1

115,0

W 310 x 21,0

W 12 x 14

303

5,1

101

5,7

21,0

W 310 x 23,8

W 12 x 16

305

5,6

101

6,7

23,8

W 310 x 28,3

W 12 x 19

309

6,0

102

8,9

28,3

W 310 x 32,7

W 12 x 22

313

6,6

102

10,8

32,7

W 310 x 38,7

W 12 x 26

310

5,8

165

9,7

38,7

W 310 x 44,5

W 12 x 30

313

6,6

166

11,2

44,5

W 310 x 52,0

W 12 x 35

317

7,6

167

13,2

52,0

W 310 x 97,0

W 12 x 65

308

9,9

305

15,4

97,0

W 310 x 107,0

W 12 x 72

311

10,9

306

17,0

107,0

W 310 x 117,0

W 12 x 79

314

11,9

307

18,7

117,0

W 360 x 32,9

W 14 x 22

349

5,8

127

8,5

32,9

W 360 x 39,0

W 14 x 26

353

6,5

128

10,7

39,0

W 360 x 44,0

W 14 x 30

352

6,9

171

9,8

44,0

W 360 x 51,0

W 14 x 34

355

7,2

171

11,6

51,0

W 360 x 57,8

W 14 x 38

358

7,9

172

13,1

57,8

W 360 x 64,0

W 14 x 43

347

7,7

203

13,5

64,0

W 360 x 72,0

W 14 x 48

350

8,6

204

15,1

72,0

W 360 x 79,0

W 14 x 53

354

9,4

205

16,8

79,0

W 360 x 91,0

W 14 x 61

353

9,5

254

16,4

91,0

158

W 360 x 101,0

W 14 x 68

357

10,5

255

18,3

101,0

W 360 x 110,0

W 14 x 74

360

11,4

256

19,9

110,0

W 360 x 122,0

W 14 x 82

363

13,0

257

21,7

122,0

W 410 x 38,8

W 16 x 26

399

6,4

140

8,8

38,8

W 410 x 46,1

W 16 x 31

403

7,0

140

11,2

46,1

W 410 x 53,0

W 16 x 36

403

7,5

177

10,9

53,0

W 410 x 60,0

W 16 x 40

407

7,7

178

12,8

60,0

W 410 x 67,0

W 16 x 45

410

8,8

179

14,4

67,0

W 410 x 75,0

W 16 x 50

413

9,7

180

16,0

75,0

W 410 x 85,0

W 16 x 57

417

10,9

181

18,2

85,0

W 460 x 52,0

W 18 x 35

450

7,6

152

10,8

52,0

W 460 x 60,0

W 18 x 40

455

8,0

153

13,3

60,0

W 460 x 68,0

W 18 x 46

459

9,1

154

15,4

68,0

W 460 x 74,0

W 18 x 50

457

9,0

190

14,5

74,0

W 460 x 82,0

W 18 x 55

460

9,9

191

16,0

82,0

W 460 x 89,0

W 18 x 60

463

10,5

192

17,7

89,0

W 460 x 97,0

W 18 x 65

466

11,4

193

19,0

97,0

W 460 x 106,0

W 18 x 71

469

12,6

194

20,6

106,0

W 530 x 66,0

W 21 x 44

525

8,9

165

11,4

66,0

W 530 x 72,0

W 21 x 48

524

9,0

207

10,9

72,0

W 530 x 74,0

W 21 x 50

529

9,7

166

13,6

74,0

W 530 x 82,0

W 21 x 55

528

9,5

209

13,3

82,0

W 530 x 85,0

W 21 x 57

535

10,3

166

16,5

85,0

W 530 x 92,0

W 21 x 62

533

10,2

209

15,6

92,0

W 530 x 101,0

W 21 x 68

537

10,9

210

17,4

101,0

W 530 x 109,0

W 21 x 73

539

11,6

211

18,8

109,0

W 610 x 101,0

W 24 x 68

603

10,5

228

14,9

101,0

W 610 x 113,0

W 24 x 76

608

11,2

228

17,3

113,0

W 610 x 125,0

W 24 x 84

612

11,9

229

19,6

125,0

W 610 x 140,0

W 24 x 94

617

13,1

230

22,2

140,0

W 610 x 155,0

W 24 x 104

611

12,7

324

19,0

155,0

W 610 x 174,0

W 24 x 117

616

14,0

325

21,6

174,0
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Perfis HP de abas paralelas

Figura A.5 – Perfil HP

Tabela A.5 — Bitolas padronizadas para Perfil HP

Denominação
comercial

Referência
pol

Alma

Mesa

Massa

d

tw

bf

tf

mm x kg/m

pol x lb/pés

mm

mm

mm

mm

Kg/m

HP 200 x 53,0

HP 8 x 36

204

11,3

207

11,3

53,0

HP 250 x 62,0

HP 10 x 42

246

10,5

256

10,7

62,0

HP 250 x 85,0

HP10 x 57

254

14,4

260

14,4

85,0

HP 310 x 79,0

HP 12 x 53

299

11,0

306

11,0

79,0

HP 310 x 93,0

HP 12 x 63

303

13,1

308

13,1

93,0

HP310 x 110,0

HP 12 x 74

308

15,4

310

15,5

110,0

HP310 x 125,0

HP 12 x 84

312

17,4

312

17,4

125,0
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ANEXO B – Perfis estruturais laminados produzidos pela Gerdau
com todas as propriedades para cálculo
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