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Resumo                                                                                                               F. L. C. SILVA; G. H. R. MARTINS 

RESUMO 
 

O presente trabalho visa avaliar, por meio de estudos comparativos, qual estrutura apresenta o 

melhor desempenho para a concepção de um galpão industrial: estrutura em aço ou estrutura 

em concreto pré-fabricado. O objetivo deste artigo é confrontar as vantagens de cada sistema 

construtivo, levando-se em conta todo o processo envolvido, desde a concepção estrutural. 

Assim, será feita a comparação entre as soluções apresentadas para cada modelo estrutural 

proposto, com a análise de índice de resistência dos materiais, quantitativos de peças, peso da 

estrutura, estabilidade global, limitações e vantagens de cada sistema construtivo. Todo o 

processo de modelagem e dimensionamento dos galpões será feito com o auxílio de softwares 

comerciais de projeto de estrutura de concreto pré-fabricado e estrutura em aço, além do uso de 

planilha elaborada no Excel para verificação das vigas mistas de aço e concreto, trazendo uma 

maior capacidade de análise de dados e parâmetros utilizados no dimensionamento. 

Palavras-chave: Galpão. Estrutura em aço, Concreto pré-fabricado. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“Vive-se, hoje, em uma sociedade extremamente competitiva, onde os conceitos como 

eficiência, produtividade, desempenho, redução de custos etc. têm ocupado um lugar de 

destaque” (FONSECA, 2007). Essa nova preocupação atinge também o mercado da construção 

civil e os engenheiros levando-os a buscarem sempre a maior eficiência de seus projetos. 

Estudos comparativos no setor imobiliário, bem como estudos das viabilidades econômica e 

financeira para empreendedores, são temas amplamente discutidos e amparados pelo setor da 

construção civil, sendo validados na economia de qualquer país. Tendo em vista a 

competitividade no mercado da construção civil no Brasil, estudos que indicam parâmetros 

econômicos amparados tecnicamente apresentam forte tendência para o mercado, a fim de que 

o setor se mantenha em crescimento. 

Um ramo crescente tem sido as indústrias de pequeno e médio porte, onde o espaço demandado 

para funcionamento e operação das empresas exigem certas características em que se encaixam 

a tipologia do edifício escolhido para a realização deste trabalho. De acordo com Bellei (2010), 

“Edifícios industriais são construções, geralmente de um pavimento, que têm por finalidade 

cobrir grandes áreas destinadas a diversos fins, como fábricas, oficinas, almoxarifados, 

depósitos, hangares etc”. 

Em uma literatura mais recente, Tognetti (2018) apresenta os perfis de empresas em que 

demandam deste tipo de edificação, destacando-se em: 

• Operadores Logísticos: classificam-se em empresas que realizam os serviços de 

logística para uma determinada companhia terceira, que opta por não realizar essas 

funções internamente;  

• Indústrias Leves: são as empresas produtoras de bens de consumo e que realizam apenas 

pequenas transformações dos insumos ou montagem dos produtos, não necessitando de 

grandes equipamentos e construções especiais, conforme é apresentado na Figura 1.1; 
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Centros de Distribuição: conhecidos como “CDs” no mercado imobiliário, são unidade para 

armazenagem de produtos em um local intermediário entre o polo de produção e o ponto de 

venda ou consumo final. Cujo o objetivo é aumentar a eficiência logística das empresas, 

conforme é apresentado na Figura 1.2. 

Figura 1.1 – Galpão em estrutura metálica com tesoura treliçada trapezoidal Duque de Caxias - RJ 

 

Fonte: http://www.dagnese.com.br/web/obras_detalhes.php?id=102- acesso: 15/11/2019 

Figura 1.2 - Centro de Distribuição Zanotti S.A. em Pacatuba - CE 

 

Fonte: http://www.dagnese.com.br/web/obras_detalhes.php?id=63 - acesso: 15/11/2019 

http://www.dagnese.com.br/web/obras_detalhes.php?id=102
http://www.dagnese.com.br/web/obras_detalhes.php?id=63
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Queiros (2007), avalia a competitividade no mercado frente as demandas da sociedade moderna 

afirmando que estas demandas servem de impulso para que a cadeia produtiva da construção 

civil busque aumento de eficiência e melhoria nas condições de trabalho através de inovação 

tecnológica aplicada a novos sistemas e processos construtivos. 

Neste contexto, a fim de reduzir os custos com a construção civil melhorando a eficiência nos 

processos construtivos, uma ótima solução que vem ganhando força tem sido o uso de pré-

fabricados que apresentam diversas características que o tornam competitivo quando 

comparado com a construção convencional. Dentro disto, apresentam-se as vantagens que se 

obtêm com o uso da construção industrializada: 

• Grande velocidade de execução; 

• Menor prazo de execução e montagem; 

• Uso de mão de obra especializada e matéria prima selecionada; 

• Controle tecnológico dos materiais empregados na produção; 

• Consumo racionalizado de materiais; 

• Organização e limpeza do canteiro de obras; 

• Menor riscos de acidentes; 

• Redução de desperdício de materiais e de mão de obra; 

• Redução de processos, acarretando em redução do custo final. 

Em geral, em se tratando de estruturas pré-fabricadas em concreto, é mais comum a adoção 

deste no segmento de galpões industriais, devido apresentarem características de 

industrialização que são bem exploradas no quesito de maior controle de qualidade, atendendo 

a uma demanda com rapidez, fácil execução e montagem, ou seja, atendem prazos ousados com 

qualidade, segurança e sustentabilidade. Outra característica importante das estruturas pré-

fabricadas é a padronização das peças produzidas, uma vez que a confecção de elementos de 

tamanhos e características variáveis oneraria o custo de produção, acarretando a elevação dos 

custos e a consequente perda de competitividade com outros modelos construtivos. Na Figura 

1.3, apresenta-se um galpão industrial construído em concreto pré-fabricado em construção, 

localizado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO. 

 

 



16                                                          Estudo Comparativo de Uma Estrutura de Galpão: Aço versus Concreto 

 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                             

F. L. C. SILVA; G. H. R. MARTINS 

Figura 1.3 - Galpão em estrutura de concreto pré-fabricado, com cobertura e 

fechamentos laterais em telha metálica 

 

Fonte: (Autores, 2021) 

“As estruturas em aço se destacam pela maior eficiência estrutural quando comparadas a outros 

materiais, como pela industrialização da construção, facilidade de montagem, desmontagem, 

reforço estrutural e ampliação” (SOUZA, 2019). 

“Os setores industrial e comercial lideram a demanda por aço estrutural no Brasil e no mundo. 

No mercado brasileiro da construção em aço, um dos segmentos que tem maior demanda é o 

de galpões” (D'ALAMBERT, 2018). Assim, o aço já é fortemente utilizado na idealização do 

modelo estrutural deste tipo de empreendimento de forma positiva por permitir diversas 

modulações, composições, rápida execução e montagem, reduzindo processos dentro do 

canteiro de obra o que acarreta uma redução significativa dos custos finais, sendo este um dos 

principais motivos de escolha. 

“Nesse contexto, a construção em aço é cada vez mais frequente em edificações industriais, 

onde, geralmente, as vantagens citadas desse material, como aumento do espaço útil, redução 

de prazo e canteiro da obra são fatores fundamentais na seleção do sistema estrutural” (SOUZA, 

2019). Além disso, no processo de dimensionamento de estruturas em aço, os elementos 

dimensionados de acordo com os processos normativos podem resultar em alívio de cargas nas 

fundações sendo este, um fator econômico considerado que viabiliza a construção de edifícios 

em aço, ou até mesmo adoção de sistemas estruturais mistos, concreto e aço, visando o máximo 

desempenho destes materiais. 
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Estudos desenvolvidos por Souza (2019), proporcionaram melhor entendimento sobre o 

comportamento global da estrutura de edifícios industriais em aço, onde avaliou-se não apenas 

a estabilidade, resistência e economia da estrutura, como também os impactos no 

dimensionamento das fundações que refletem diretamente no custo total da obra permitindo ao 

projetista estrutural embasamentos teóricos para o dimensionamento de estruturas que resultem 

em menores custos na fundação, validando e fortalecendo o uso do aço no segmento de 

edificações horizontais. Assim, pretende-se ao avaliar a eficiência dos materiais aço e concreto 

pré-fabricado, com relação ao custo, complementar a literatura permitindo melhor poder de 

decisão por parte da comunidade em geral no momento de escolha sobre qual material construir. 

O investimento para a construção de edifícios industriais ou galpões é um valor a ser 

considerado pelos idealizadores do empreendimento, assim a avaliação de custos, por meio de 

levantamentos quantitativos, facilita na escolha sobre como será concebido o modelo estrutural. 

Além disso, a economia gerada na escolha do modelo pode ser um fator considerável para a 

escolha do cliente no momento de validação das propostas apresentadas pelos escritórios de 

projetos. 

Tendo em vista a consolidação de uso desses sistemas pré-fabricados, é importante o 

desenvolvimento de estudos que comprovem a eficácia desses modelos nos quesitos técnicos e 

econômico, no intuito de promover a consolidação dos mesmos perante agentes construtores e 

empresas investidoras. 

Os empreendimentos de galpões para uso de indústrias veem utilizando esses dois materiais na 

concepção dos modelos estruturais adotados como solução, justificando assim a escolha por 

estas tipologias como foco do estudo. 

1.2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Com a recuperação da economia nacional, a procura por novos espaços para a armazenagem e 

distribuição dos mais variados tipos de produto se torna mais evidente. Neste cenário, os 

galpões industriais se mostram como a alternativa mais viável, levando em conta otimização de 

recursos financeiros e de tempo de execução de obra. 
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Seguindo esse pensamento, a problemática abordada neste trabalho se resume na comparação 

entre os modelos construtivos em aço e concreto pré-fabricado, apresentando a alternativa mais 

viável e otimizada para a construção de um galpão industrial. 

1.3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o comparativo entre galpões construídos com o emprego de 

estrutura metálica ou estrutura em concreto pré-fabricado será baseada no estudo de caso de um 

galpão industrial, destinado a armazenagem e distribuição de mercadorias, localizado na cidade 

de Aparecida de Goiânia. Para efeito de comparação, será adotado um projeto arquitetônico 

único, com área construída de 2.497 m². 

De início, será efetuado uma criteriosa revisão bibliográfica, em busca de estudos de caso e de 

catálogos comerciais sendo este um condicionante principal para sustentação do tema a ser 

abordado no trabalho. Desta forma, pretende-se verificar a existência de alguns estudos 

comparativos entre galpões concebidos com estrutura metálica e com estrutura em concreto 

pré-fabricado. Já os catálogos obtidos junto aos diferentes fabricantes, será utilizado como 

auxílio na busca por novos elementos estruturais que compõe a maioria das estruturas dos 

diferentes tipos de galpões, comerciais, industriais, de estocagem etc. A partir dos mesmos, 

também pretende-se obter o detalhamento das peças e as características comerciais, como: 

dimensões mínimas e máximas de fabricação de pilares, vigas e lajes, resistência característica 

dos elementos, resistência à tração e a compressão, entre outros. 

De posse do estudo bibliográfico e dos conhecimentos dos elementos, será direcionado o estudo 

para as normas brasileiras vigentes que tratam e determinam os critérios para a elaboração do 

projeto estrutural em aço, NBR 8800 (ABNT, 2008) e NBR 14762 (ABNT, 2010), e em 

concreto pré-fabricado, NBR 9062 (ABNT, 2017). 

Seguindo todas as prescrições normativas, será iniciado a concepção e a definição da 

modelagem da estrutura do galpão via softwares computacionais específicos para o 

dimensionamento de estruturas em aço e em concreto pré-fabricado. 

Para a concepção do projeto estrutural do galpão em concreto pré-fabricado, será feito o uso do 

software TQS® (TQS, V21.8.20). O mesmo será bastante útil e necessário para a obtenção dos 
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esforços solicitantes na estrutura e para efetuar o detalhamento e dimensionamento das peças a 

serem utilizadas na montagem, como: pilares, vigas, lajes, terças, consolos etc.  

Já para o modelo estrutural constituído em estrutura metálica, será utilizado o software CYPE 

3D® (CYPE, 2016). 

Concluída a fase de dimensionamento da estrutura do galpão, será utilizado o software 

AutoCad® (AUTODESK; AUTOCAD, 2019) para a montagem das pranchas referentes ao 

projeto estrutural e ao detalhamento dos elementos estruturais. 

De posse do projeto arquitetônico e do estrutural, será efetuado o levantamento de quantitativos 

dos materiais empregados para a execução dos dois projetos em estudo, visando fazer uma 

análise comparativa do modelo mais otimizado, seja por oferecer uma estrutura mais leve, com 

redução no número de peças, seja pela capacidade de vencer maiores vãos, ou seja, por 

apresentar um menor consumo de materiais para a produção dos elementos estruturais etc. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Realizar um estudo comparativo e apresentar as possibilidades para a concepção estrutural de 

um galpão, avaliando as possibilidades para estrutura metálica e em concreto pré-fabricado. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Realizar uma revisão bibliográfica a respeito de estudos de concepção e comparativos 

de um galpão; 

• Desenvolver uma proposta de concepção e elaboração de projeto, levando-se em conta 

o processo executivo e montagem de uma estrutura em aço; 

• Desenvolver uma planilha de verificação de vigas mistas para perfis I laminados 

assimétricos; 

• Desenvolver uma proposta de concepção e elaboração de projeto, levando-se em conta 

o processo executivo e montagem de uma estrutura pré-fabricada em concreto; 

• Levantar um comparativo com base em cada solução adotada para a concepção do 

galpão, incluindo a quantidade de elementos estruturais utilizados, peso da estrutura, 
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dimensões dos elementos, avaliando-se, discutindo-se e comparando-se os pontos 

positivos e negativos de cada modelo construtivo adotado. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica engloba a apresentação de referencial teórico sobre as tipologias para 

galpões em estrutura metálica e concreto pré-fabricado, tipos de ligações para as tipologias e 

materiais distintos, concepção estrutural de galpões em grandes vãos e estudos sobre o tipo de 

ligação de pilar à fundação. Além de apresentar o referencial teórico de trabalhos já 

desenvolvidos no segmento de estudo comparativo de galpões em aço e concreto pré-fabricado. 

2.1 ESTRUTURAS EM AÇO 

2.1.1 Tipologia para galpões industriais 

Pravia; Drehmer; Júnior (2010), classifica os galpões industriais em: 

Os galpões ou edifícios industriais são construções em aço geralmente de um único 

pavimento, constituídos de sistemas estruturais compostos por pórticos regularmente 

espaçados, com cobertura superior apoiada em sistemas de terças e vigas ou tesouras 

e treliças, com grandes áreas cobertas e destinadas para uso comercial (lojas, 

estacionamentos, centros de distribuição, entre outros), uso industrial, agrícola ou 

outras aplicações. 

A seguir, na Figura 2.1 apresenta-se as partes componentes principais dos tipos mais comuns 

de galpões em aço, com um único vão transversal, cobertura a duas águas estruturada em 

tesoura trapezoidal e pilar em perfis I laminados ou soldados. 
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Figura 2.1 - Figura de um galpão industrial com indicação do nome usual de seus principais componentes 

 

Fonte: (CHAVES, 2007) - Adaptada pelos autores 

Ainda nesta mesma condição, na Figura 2.2, encontram-se aqueles que apenas usam perfis I 

laminados ou soldados, sendo o pórtico de alma cheia com travamento lateral em ‘X’. 

Figura 2.2 - Edifício industrial de duas águas com perfis I laminados ou soldados 

 

Fonte: https://www.medabil.com.br/ - acesso: 20/10/2019 

https://www.medabil.com.br/
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Já nas Figura 2.3 e Figura 2.4 apresentam-se os casos que quando há a necessidade de 

movimentação de pesos dentro da edificação, em edifícios industriais, uma solução apresentada 

é a ponte rolante que são apoiadas em vigas de rolamento; no primeiro caso, a solução adotada 

é um console para apoio da viga de rolamento, já no segundo caso, a viga de rolamento é 

apoiada em um pilar treliçado inferior. 

Figura 2.3 - Edifício industrial de duas águas, com viga de ponte rolante, apoiada em pilar com console 

 

Fonte: https://ponterolante.loja2.com.br/2009659-Fabricacao-de-Galpao-Metalico - acesso: 20/10/2019 

 

https://ponterolante.loja2.com.br/2009659-Fabricacao-de-Galpao-Metalico
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Figura 2.4 - Edifício industrial com pilares treliçados com consolo para a viga de rolamento para ponte rolante e 

tesoura de banzos paralelos 

 

Fonte: https://www.medabil.com.br/ - acesso: 20/10/2019 

Outras soluções adotadas, são o uso de consolo normalmente em chapa gusset e ligação soldada, 

ou uso de colunas independentes para o pórtico e para a viga de rolamento ligada por um sistema 

de travejamento com diagonais, de acordo com a  Figura 2.5. 

Figura 2.5 - Diferentes tipologias estruturais para pilares com consolo para pontes rolantes 

 

Fonte: (AISC, 2005) 

http://www.irontec.com.br/obras/7
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Outra tipologia encontrada são galpões geminados com quatro meias-águas e pilar 

intermediário, Figura 2.6; e geminado com meias-águas no sentido transversal, conforme 

apresentado na Figura 2.7. 

Figura 2.6 - Galpão geminado com quatro meias-águas 

 

Fonte: (PRAVIA; DREHMER; JÚNIOR, 2010) 

Figura 2.7 – Galpão geminado com meias-águas no sentido transversal 

 

Fonte: https://www.viannaeletrometal.com/more - acesso: 20/10/2019 

 

http://www.irontec.com.br/obras/7
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São comuns conforme apresentado nas Figura 2.8 e Figura 2.9, os galpões com cobertura do 

tipo shed com o uso de vigas mestras e secundárias em treliças que além da função de cobrir 

apresenta funcionalidade ao trazer iluminação e ventilação para o ambiente interno. Nesta 

tipologia, as tesouras empregadas são de banzos paralelos e diagonais inclinadas de acordo com 

a melhor disposição geométrica em que se resulte em menores esforços horizontais; a cobertura 

é constituída por uma face de iluminação, normalmente vertical, e outra de cobrimento, 

inclinada. Usualmente, têm-se utilizada para fechamento lateral venezianas do tipo comovente 

para ventilação. 

Figura 2.8 - Galpão do tipo shed com vigas mestras treliçadas 

 

Fonte: https://www.tractuengenharia.com.br/industrial?lightbox=dataItem-j74xaajr - acesso: 16/11/2019  

Figura 2.9 - Galpão em shed com pórticos em perfis I, vigas mestras e secundárias em treliças 

 

Fonte: (PRAVIA et al., 2010) 

https://www.tractuengenharia.com.br/industrial?lightbox=dataItem-j74xaajr
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Para os casos em que pretende-se vencer grandes vãos, a tipologia mais comumente empregada 

é a solução de treliça em arco de círculo com tesoura atirantada, de acordo com a Figura 2.10. 

Figura 2.10 – Galpão em arco Aeroporto do Galeão Rio de Janeiro - RJ 

 

Fonte: http://www.dagnese.com.br/web/obras_detalhes.php?id=52 - acesso: 15/11/2019 

2.1.2 Dispositivos de ligação em estruturas metálicas 

“As ligações metálicas consistem em elementos de ligação, como enrijecedores, chapas de 

ligação, cantoneiras e consolos, e meios de ligação, como soldas, parafusos, barras redondas 

rosqueadas e pinos” NBR 8800 (ABNT, 2008). 

“As peças metálicas estruturais são fabricadas com dimensões transversais limitadas pela 

capacidade dos laminadores e com comprimentos limitados pela capacidade dos veículos de 

transporte” (PFEIL; PFEIL, 2009). Assim, surge a necessidade de se pensar em ligações, seja 

para consolidação dos perfis estruturais formandos por chapas e geometrias diferentes, seja para 

complementação de peças específicas em que a sua conformação no processo fabril foi limitada 

pela capacidade dos laminadores, ou ainda, esse processo foi pensado e definido para atender 

uma ligação específica utilizando-se para isso uma chapa de gusset ou para atender um meio de 

transporte específico disponível para determinada construção de um empreendimento. 

http://www.dagnese.com.br/web/obras_detalhes.php?id=52
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“Ligação é a união entre dois membros ou peças em qualquer tipo de estrutura e em especial 

nas estruturas de aço e é de fundamental importância pelo que ela representa, a segurança da 

construção” (BELLEI, 2008). 

“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” (FILHO; SILVA, 2018). Assim, ao analisar a racionalização na construção de 

galpões, na escolha das ligações, deve-se levar em conta a racionalidade na execução das 

ligações como um fator competitivo, seja na fábrica ou canteiro de obra, respaldando-se para a 

escolha do sistema construtivo.  

Bellei (2008), atenta para questões a serem consideradas no custo das ligações: 

É um item que deve ser tratado com cuidado pois pode representar um custo elevado 

dependendo da sua complexidade. Uma ligação mais complexa pode custar três vezes 

ou mais o custo de uma mais simples. Deve ser estudada levando-se em conta 

principalmente o tipo de montagem a ser realizado, pois dependendo da dificuldade 

de ajuste pode ocasionar atraso e provocar acidentes durante a união das partes. 

“Para um melhor controle de qualidade das ligações soldadas deve-se, quando possível, utiliza-

las apenas na fábrica, onde tem-se melhores mecanismos de controle e utilizar em campo (na 

obra) apenas ligações parafusadas” (PINHEIRO, 2005). 

“As estruturas de aço são formadas por associação de peças ligadas entre si. Os meios de união 

entre peças têm assim importância fundamental” (PFEIL; PFEIL, 2009). “Atualmente, os 

dispositivos mais utilizados para a união de elementos estruturais em aço são os parafusos (de 

baixo carbono ou de alta resistência) e a solda elétrica” (VASCONCELLOS, 2011). 

“O termo ligação é aplicado a todos os detalhes construtivos que promovam a união de partes 

da estrutura entre si ou a sua união com elementos externos a ela, como por exemplo as 

fundações” (VASCONCELLOS, 2011). 

De acordo com Vasconcellos (2011), as ligações são compostas dos elementos de ligação e dos 

meios de ligação, sendo os elementos de ligação todos os componentes incluídos no conjunto 

para permitir ou facilitar a transmissão dos esforços: enrijecedores, chapas de ligação, placas 

de base, cantoneiras, consolos, talas de emenda e parte das peças ligadas envolvidas localmente 

na ligação. Já os meios de ligação são os elementos que promovem a união entre as partes da 

estrutura para formar a ligação: soldas, parafusos, barras redondas rosqueadas e pinos. 
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2.1.3 Parafusos utilizados em ligações em estruturas metálicas 

a) Parafusos de comuns 

Pfeil; Pfeil (2009), descreve o material constituinte dos parafusos comuns e os específica: 

Os parafusos comuns são, comumente, forjados com aço-carbono de baixo teor de 

carbono, em geral segundo a especificação ASTM 307. Eles têm numa extremidade 

uma cabeça quadrada ou sextavada e na outra uma rosca com porca. No Brasil, utiliza-

se com mais frequência a rosca do tipo americano, embora o tipo padronizado seja a 

rosca métrica.  

“As ligações envolvendo parafusos de baixo carbono são assumidas sempre como ligações do 

tipo contato, ou seja, os parafusos são solicitados ao cisalhamento, à tração ou a ambos os 

esforços simultaneamente” (VASCONCELLOS, 2011). Na Figura 2.11, ilustra-se graficamente 

um parafuso comum com porca sextavada e arruelas. 

Figura 2.11 - Parafuso comum com porca sextavada e arruelas 

 

Fonte: (PFEIL; PFEIL, 2009) 

b) Parafusos de alta resistência 

“A utilização de aços de alta resistência mecânica na fabricação de parafusos permite a 

montagem desses parafusos com protensão evitando o deslizamento entre as partes conectadas, 

pois as superfícies de contato das chapas ficam firmemente pressionadas umas contra as outras” 

(VASCONCELLOS, 2011). Assim, o método de ligação destes parafusos se dá pelo torque, 

sendo que quanto maior a aplicação deste maior é a pressão de contato imposta e, 

consequentemente, maior a resistência ao deslizamento devido a maior pressão de contato 

imposta. 



Estudo Comparativo de Uma Estrutura de Galpão: Aço versus Concreto                                                          29 

 

 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                

F. L. C. SILVA; G. H. R. MARTINS                                                                                                                                    

“Embora os parafusos de alta resistência trabalhem através do esforço de protensão que aplicam 

nas chapas, o dimensionamento dos mesmos se faz no estado limite último, utilizando tensões 

nominais de corte ou de apoio, tal como nos casos de rebites e parafusos comuns” (PFEIL; 

PFEIL, 2009). 

“Os fabricantes de parafusos de alta resistência estampam na cabeça as especificações A325 ou 

A490” (VASCONCELLOS, 2011). Na Figura 2.12 ilustra-se um parafuso de alta resistência 

com especificação do fabricante. 

Figura 2.12 - Parafuso de alta resistência com especificação do fabricante 

 

Fonte: (VASCONCELLOS, 2011) 

2.1.4 Ligações com solda para perfis utilizados em edifícios industriais 

“A soldabilidade dos aços reflete a maior ou menor facilidade de se obter uma solda resistente 

e sem fraturas” (PFEIL; PFEIL, 2009). “Alguns aços estruturais são melhores para a soldagem 

do que outros e os procedimentos de soldagem devem levar em conta a composição química do 

metal-base” (FILHO; SILVA, 2018). 

Filho; Silva (2018), atenta para ligações a serem adotadas no uso chapas de aços diferentes: 

Devem ser tomadas precauções na utilização de diferentes aços na concepção da 

mesma ligação. Por exemplo, deve-se evitar a utilização de elementos com diferentes 

composições químicas (aços patináveis com aços carbono), sob o risco de que, em 

certas condições ambientais, ocorra corrosão galvânica. Este tipo de ataque 

intensificará a degradação do material menos nobre, que nesse caso é o aço carbono, 

seja ele ASTM A36 ou ASTM A572. 
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Quanto às patologias no processo de soldagem, Pfeil; Pfeil (2009) atenta a cuidados que devem 

ser tomados no processo executivo: 

Na fabricação de estruturas metálicas soldadas, devem ser tomadas precauções com a 

retração da solda após o seu resfriamento, o que pode resultar em distorção dos perfis. 

Por isso, a sequência de soldagem deve ser programada de maneira que distorções 

causadas por uma solda sejam compensadas por outra. Além disso, o aquecimento 

produzido pela solda e o posterior resfriamento diferenciados entre partes do perfil 

resultam em tensões residuais internas nos perfis. 

“Denomina-se soldagem ao processo de união entre duas partes metálicas, usando uma fonte 

de calor, com ou sem aplicação de pressão. A solda é o resultado desse processo” (WAINER; 

BRANDI; MELLO, 2004). 

“A solda é um tipo de união por coalescência do material, obtida por fusão das partes 

adjacentes” (PFEIL; PFEIL, 2009). “Devido à alta temperatura produzida por um arco voltaico, 

processa-se também a fusão parcial dos componentes a serem ligados. Após o resfriamento, 

metal base e metal do eletrodo passam a constituir um corpo único” (VASCONCELLOS, 

2011). 

A NBR 8800 (ABNT, 2008) recomenda a aplicação das disposições contidas no Structural 

Welding Code da American Welding Society (AWS) para a especificação dos materiais de 

soldagem e especifica os quatro processos de soldagem, apresentado a seguir: 

• Soldagem com eletrodo revestido ou “Shield Metal Arc Welding (SMAW)”, conforme é 

apresentado na Figura 2.13; 

• Soldagem com proteção gasosa ou “Gas Metal Arc Welding (GMAW)”, conforme é 

apresentado na Figura 2.14; 

• Soldagem com fluxo no núcleo ou “Flux Cored Arc Welding (FCAW)”, conforme é 

apresentado na Figura 2.15; 

• Soldagem a arco submerso ou “Arc Welding (SAW)”, conforme é apresentado na Figura 

2.15. 
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Figura 2.13 - Soldagem com eletrodo revestido - SMAW 

 

Fonte: (DIAS, 2008) 

Figura 2.14 - Soldagem Metal Inert Gas / Metal Inert Gas - GMAW 

 

Fonte: (WAINER; BRANDI; MELLO, 2004) 

Figura 2.15 - Soldagem a arco submerso – FCAW/SAW 

 

Fonte: (WAINER; BRANDI; MELLO, 2004) 
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“Com referência à posição, as soldas se classificam em: planas, horizontais, verticais e sobre 

cabeça. Quanto ao tipo, as soldas podem ser de: filete, entalhe ou chanfro, ranhura e tampão” 

(BELLEI, 2008). 

2.1.5 Ligações rígidas e flexíveis para galpões industriais 

“A flexibilidade é comumente descrita pela relação entre o momento solicitante na conexão e 

o ângulo de rotação relativo entre os membros conectados. Na prática, as relações momento-

rotação não são lineares” (BARBOSA, 2006). 

São comumente utilizadas em ligações flexíveis, de acordo com Dias (2008), cantoneiras 

conectadas à alma da viga para garantir a transmissão da reação de apoio, ou seja, força cortante 

ao pilar e ter dimensões tais que impeçam a rotação da viga em torno do seu próprio eixo, 

juntamente à conexão. “As ligações flexíveis são mais simples de serem instaladas e têm menor 

custo em relação às ligações rígidas” (PFEIL; PFEIL, 2009). 

“A concepção da união rígida é tal que o ângulo entre os elementos estruturais conectados 

permanece essencialmente o mesmo após o carregamento da estrutura, com uma restrição à 

rotação de cerca de 90% ou mais daquela teoricamente necessária para que nenhuma rotação 

ocorresse” (PRAVIA; FICANHA; FABEANE, 2013), conforme Figura 2.16. 

“Esses dois tipos ideais de ligação são difíceis de serem materializados. Na prática, os 

comportamentos de alguns detalhes de ligação podem ser assemelhados a um ou outro caso 

ideal de ligação” (PFEIL; PFEIL, 2009). Por exemplo, a ligação viga-pilar com cantoneira 

dupla, de topo e de assento, pode ser considerada no modelo estrutural como rótula, embora 

haja alguma restrição à rotação relativa c. Já a ligação com chapa de topo é classificada como 

semirrígida e poderia ser modelada como uma ligação rígida. Por fim, a ligação com cantoneira 

de alma simples é considerada no modelo estrutural como rótula, transmitindo apenas esforços 

normais e cortantes, não absorvendo valores consideráveis de momento fletor, conforme é 

apresentado por Silva (2009) na Figura 2.17. 
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Figura 2.16 - Aspectos típicos das curvas momento-rotação de uma ligação 

 

Fonte: (SILVA, 2009) 

De acordo com a NBR 8800 (ABNT, 2008), as ligações podem ser classificadas de acordo com 

sua rigidez inicial, correspondente a dois terços do momento resistente de cálculo da ligação. 

Uma ligação viga-pilar pode ser considerada rotulada se atender a condição da Eq. (2.1). Caso 

atenda a condição da Eq. (2.2) pode ser considerada rígida. 

O limite expresso pela Eq. (2.2) só é admitido para pórticos que satisfazem a relação da Eq. 

(2.3), caso então não for atendida, então a ligação deverá ser considerada semirrígida. 
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𝑆𝑖 ≤
0,5. 𝐸. 𝐼𝑣

𝐿𝑣
 (2.1) 

𝑆𝑖 ≤
25. 𝐸. 𝐼𝑣

𝐿𝑣
 (2.2) 

Onde: 

Si: é a rigidez da ligação; 

E: é o modulo de elasticidade longitudinal; 

Iv: momento de inércia da seção transversal no plano da estrutura; 

Lv: comprimento da viga conectada à ligação. 

𝐾𝑣

𝐾𝑝
≥ 0,1 (2.3) 

O valor de Kv é o valor médio de Iv / Lv para todas as vigas no topo do andar e Kp é o valor 

médio de Ip / Lp para todos os pilares do andar e das ligações analisadas, onde: 

Ip: é o momento de inércia de um pilar no plano da estrutura; 

Lp: é a altura do andar para um pilar. 

Ressaltando-se que estas considerações são válidas para a análise elástica e que em qualquer 

um dos casos citados a ligação pode ser admitida como semirrígida. 

Para as ligações flexíveis de vigas e de treliças a NBR 8800 (ABNT, 2008), permite levar em 

conta apenas as reações de cálculo compatíveis com a hipótese de flexibilidade de forma que 

se a rigidez inicial for igual ou inferior aos limites inferiores apresentados nas Equações (2.1) 

e (2.2) podem ser consideradas ligações flexíveis, desprezando-se os efeitos de sua rigidez na 

resposta global da estrutura. Já para as ligações rígidas ou semirrígidas nos apoios, devem ser 

considerados os efeitos combinados de todos os esforços solicitantes de cálculo, provenientes 

da rigidez total ou parcial das ligações, podendo ser consideradas rígidas as ligações cuja rigidez 

Si seja igual ou superior aos limites superiores apresentados nas Equações (2.1) e (2.2). 
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2.1.6 Ligações de pilares às fundações para galpões industriais 

“Para garantir a flexibilidade da ligação, deve-se reduzir o momento resistente em consequência 

de binários. Assim, são aproximados ao máximo os chumbadores, barras redondas rosqueadas, 

que servem de ligação entre os pilares e as fundações de concreto” (DIAS, 2008). 

As bases rotuladas são dimensionadas para resistir às cargas verticais e horizontais, sem levar 

nenhum momento às fundações. São mais comuns as bases formadas por uma chapa soldada 

no pé do pilar e pela colocação de dois chumbadores no centro, o mais próximo do seu eixo de 

rotação, conforme é apresentado na Figura 2.17. 

Figura 2.17 - Exemplo de bases para pilares com conexão flexível 

 

Fonte: (BELLEI, 2008) 

“As bases engastadas são usadas quando se tem necessidade de dar à estrutura uma maior 

rigidez às deformações laterais. Por esse motivo podem tornar as estruturas um pouco mais 

econômicas em detrimento das fundações que são mais onerosas” (BELLEI, 2008). Para as 

bases para pilares com conexão rígida Dias (2008) evidencia que para garantir a rigidez, são 

afastados ao máximo os chumbadores que servem de ligação entre o pilar e a fundação de 

concreto, conforme é apresentado na Figura 2.18. 
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Figura 2.18 - Exemplo de base para pilares com conexão rígida 

 

Fonte: (BELLEI, 2008) 

Estudos apresentados por Nogueira (2009), evidenciaram que a taxa de consumo de aço é 

fortemente influenciada pelo tipo de vinculação das bases das colunas dos modelos estruturais, 

conforme apresentado na Figura 2.19, constatando-se que os pórticos transversais com as 

vinculações das bases rotuladas apresentaram maiores taxas de consumo de aço que os pórticos 

com as bases engastadas. 
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Figura 2.19 - Variação da taxa de consumo de aço global para as tipologias AC, TA, BP, TP e TT, em função do 

tipo de vinculação das bases, V0 = 35m/s e L= 6m 

 

Fonte: (NOGUEIRA, 2009) 

Onde: 

• AC: pórtico de alma cheia; 

• TA: pórtico com treliça em arco; 

• BP: pórtico com treliças de banzos paralelos; 

• TP: pórtico com treliça trapezoidal;  

• TT: pórtico com treliça triangular. 

Para além disso, Nogueira (2009) verificou por meio da Figura 2.19 que, das tipologias em 

pórticos treliçados, admitindo os modelos com as bases engastadas, o (TA) registra menor valor 

para taxa de consumo de aço, enquanto que, para modelos com as bases rotuladas, o (BP) e o 

(TP) demonstram ser mais eficientes com relação a taxa de consumo de aço por metro quadrado. 

Nogueira (2009) também verificou que os deslocamentos horizontais obtidos para cada modelo 

elaborado na pesquisa representam um indicador relevante na análise da eficiência estrutural de 

cada modelo, sendo que o deslocamento horizontal se altera de forma expressiva, quanto ao 

tipo de vinculação das bases. 
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De acordo com Chaves (2007), o pórtico engastado nas bases permite uma melhor 

redistribuição de esforços na estrutura e um dimensionamento mais econômico da mesma, além 

de apresentar maior facilidade de montagem, pois as colunas isoladas possuem estabilidade sem 

a necessidade de instalação de estais. 

Areias (2018), em um de seus estudos de caso utiliza a ligação engastada entre os pilares e a 

fundação para que os esforços de momentos fletores fossem transmitidos às fundações 

objetivando-se a redução dos esforços internos na estrutura como cita Chaves (2007). Na Figura 

2.20 é apresentado a proposta de Areias (2018) para a ligação ao exterior na base dos pilares, 

sendo esta escolha devido, principalmente, ao fato de a seção do pilar possuir uma altura de 8 

metros, o que resultaria no dimensionamento em seções mais robustas caso a ligação do pilar 

na base fosse considerada rotulada. 

Figura 2.20 - Proposta para ligação ao exterior na base dos pilares 

 

Fontes: (AREIAS, 2018) – Adaptado pelos autores 

Estudos apresentados por Souza (2019), onde considerou para o dimensionamento duas 

tipologias estruturais com o modelo de pórtico com coluna em perfil de alma cheia e cobertura 

em treliça trapezoidal modulados em perfis laminados de aço  e utilizando-se para o 

modelamento de dois tipos de edifícios industriais, cuja as características são apresentadas na 

Tabela 2.1, e as simulações realizadas no software SAP 2000 fazendo-se as verificações dos 

perfis com base nas formulações apresentada na norma  NBR 8800 (ABNT, 2008), evidenciou 

que o aumento da rigidez das bases das colunas proporciona estruturas mais leves, 
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principalmente em casos de pequenos vão de cobertura, visto que a influência dessa ligação é 

mais relevante nos pilares. 

Tabela 2.1 - Principais características adotadas na concepção de projeto por Souza (2019) 

 
Galpão de pequeno porte 

(GP) 

Galpão de médio porte 

(GM) 

Distância entre pórticos transversais 4,00 metros 6,00 metros 

Inclinação na cobertura 10% 10% 

Altura dos pilares 6,00 metros 6,00 metros 

Vão teórico da cobertura 12,00 metros 24,00 metros 

Comprimento total do galpão 24,00 metros 48,00 metros 

Espaçamento horizontal entre terças 2,00 metros 2,00 metros 

Espaçamento vertical entre perfis de 

fechamento lateral 
2,00 metros 2,00 metros 

Fonte: (Autores, 2021) 

Assim, nos resultados apresentados por Souza (2019), constatou-se que a alteração de base 

rotulada para engastada, chegou a reduzir em 20,5% a taxa de consumo de aço do (GP), e em 

15% do (GM), conforme apresenta a Figura 2.21. 

Figura 2.21 - Variação da taxa de aço em função da ação do vento e tipo de base 

 

Fonte: (SOUZA, 2019) 
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Quanto a influência dos valores dos deslocamentos horizontais do topo dos pilares com relação 

à base, Souza (2019) constatou que a rigidez das bases de pilares possui forte influência 

reduzindo em 64,5% o deslocamento horizontal do (GP), e em 78,9% do (GM) ao alterar de 

base rotulada para engastada. 

Entretanto, o estudo de vinculação de pilares à fundação torna-se interessante ao possibilitar a 

avaliação da eficiência da solução estrutural adotada, validando-se para análise de custo da 

edificação a taxa de consumo de aço por metro quadrado, comumente utilizada na literatura 

como parâmetro de análise, e o custo global da estrutura incluindo os elementos de fundação 

que de acordo com Souza (2019) as bases rotuladas, por não transmitirem momentos fletores, 

são mais econômicas para as fundações contrabalanceando a taxa de consumo de aço por metro 

quadrado elevada, com relação à base engastada. 

Para além disso, Souza (2019) constatou, por meio dos galpões em objeto de estudo, que o 

volume total de concreto das bases engastadas tende a ser o dobro do que das bases rotuladas, 

conforme é apresentado na Figura 2.22. 

Figura 2.22 - Variação do preço total das fundações em concreto armado 

 

Fonte: (SOUZA, 2019) 
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2.1.7 Concepção para galpões em grandes vãos 

Na perspectiva de trabalhos desenvolvidos sobre a avaliação de desempenho estrutural para a 

concepção de grandes vãos para galpões industriais, Chaves (2007), desenvolveu um estudo 

paramétrico considerando pórticos transversais de diversas tipologias submetidos a 

carregamentos usuais, com vãos livres variando de 16 a 32 metros. Neste estudo, foi avaliado, 

exclusivamente, a influência da tipologia e vão livre no desempenho do pórtico transversal. 

Para isso, foi utilizado como parâmetro da avaliação da eficiência dos sistemas estruturais a 

taxa de consumo de aço e a resposta estrutural dos diversos modelos analisados. 

Com isso, na Tabela 2.2, apresentam-se as demais características de projeto considerados por 

Chaves (2007), onde o mesmo levou em conta valores normalmente encontrados em galpões 

industriais leves: 

Tabela 2.2 - Principais características adotadas na concepção de projeto por Chaves (2007) 

Distância entre pórticos transversais 6 metros 

Inclinação da cobertura 10% 

Altura do pilar 6 metros 

Comprimento total do galpão 60 metros 

Fonte: (Autores, 2021) 

Na Figura 2.24 apresentam-se as taxas de consumo de aço com relação aos vãos livres, para as 

duas opções de composição dos banzos superiores e inferiores da treliça, sendo avaliado o perfil 

do tipo eletro-soldado (TE) e cantoneira dupla (2L). Com base na Figura 2.24 pode-se observar 

o desempenho das tipologias estudadas em função do vão livre, sendo a eficiência avaliada na 

taxa de consumo de aço por metro quadrado. Assim, constata-se que a tipologia do pórtico 

transversal exerce maior influência à medida que aumenta o vão livre. 
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Figura 2.23 - Taxa de consumo de aço para as tipologias de pórtico transversal consideradas, em função do vão 

livre 

 

Fonte: (CHAVES, 2007) 

Observa-se que o pórtico com treliça trapezoidal avaliado por Chaves (2007), na Figura 2.24, 

apresenta uma ligeira vantagem em relação aos demais modelos, visto que em todos os gráficos 

a taxa de consumo de aço por metro quadrado é menor do que a das demais tipologias. 

Com relação aos deslocamentos verticais, Chaves (2007), verificou que o pórtico com treliça 

trapezoidal é o que apresenta menor valor. Isto se deve à grande inércia equivalente da viga 

treliçada trapezoidal e da ligação viga/pilar. Assim, constata-se que o modelo de tesoura 
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trapezoidal apresenta melhor desempenho estrutural com relação as demais tipologias 

analisadas. 

Estudos sobre a avaliação do desempenho das tipologias estruturais para galpões industriais 

desenvolvido por Nogueira (2009), onde considerou-se para o dimensionamento perfis 

formados a frio sendo a metodologia desenvolvida baseada na análise global elástica, ou seja, 

diagrama tensão-deformação elástico-linear e análise linear embasada na teoria de primeira 

ordem; utilizando-se o programa computacional mCalc2008 para análises estruturais e 

dimensionamento dos modelos mostraram que, por meio do comparativo da taxa de consumo 

de aço, a tipologia do (TP) apresenta um bom desempenho para grandes vãos resultando em 

redução taxas de consumo de aço à medida que o vão livre do pórtico transversal aumenta, 

conforme Figura 2.24. 

Figura 2.24 - Taxa de consumo de aço global para treliça trapezoidal em função do vão livre e V0 = 35m/s 

 

Fonte: (NOGUEIRA, 2009) 

A seguir, na Tabela 2.3, apresenta-se as características principais adotadas na concepção do 

projeto utilizada para comparação do desempenho de soluções estruturais por Nogueira (2009). 
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Tabela 2.3 - Principais características adotadas na concepção do projeto por Nogueira (2009) 

Tipologia Pórtico com Treliça Trapezoidal 

Modulação dos Vãos 
16 a 32 metros, com incrementos 

de 4 metros 

Vinculação na Base Rotulada 

Ligações na Tesoura Rotulada 

Ligação Tesoura-Pilar Rotulada 

Fonte: (Autores, 2021) 

Quando comparado com diversas tipologias verifica-se que para vãos livres maiores que 20m 

as tipologias em (BP) e (TP) apresentam menor taxa de consumo de aço por metro quadrado, 

conforme observado na Figura 2.25. 

Figura 2.25 - Taxa de consumo de aço global para as tipologias AC, TA, BP e TP, em função do vão livre, Vo = 

35m/s e L= 7,5m 

 

Fonte: (NOGUEIRA, 2009) 

Com relação a vinculação de bases, Nogueira (2009) comparou a taxa de consumo de aço global 

das diferentes tipologias em função do tipo de vinculação das bases, ou seja, engastada e 

rotulada, conforme Figura 2.27. Assim, observou-se que para os pórticos constituídos pelas 

tipologias (BP) e (TP) a taxa de consumo de aço são aproximadamente iguais e de valor igual 

a 14 kg/m². 
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Figura 2.26 - Variação da taxa de consumo de aço global para as tipologias AC, TA, BP e TP, em função do tipo 

de vinculação das bases, V0 = 35m/s e L= 6m 

 

Fonte: (NOGUEIRA, 2009) 

Ao avaliar os deslocamentos verticais Nogueira (2009), constatou que o (TP) apresenta menor 

deslocamento vertical justificando-se a grande inércia equivalente da viga treliçada trapezoidal 

e da ligação viga/coluna.  

Em uma literatura mais recente, estudos realizados por Silva (2018), avaliaram a solução de 

diferentes tipologias de coberturas treliçadas para galpões de uso geral, conforme são 

apresentadas as variáveis principais utilizada no estudo paramétrico na Tabela 2.4, sendo as 

estruturas compostas, utilizadas para a verificação, formadas por três seções de perfis formados 

a frio: Perfil (U), Perfil U enrijecido (Ue) e Perfil Cantoneira; e quatro diferentes tipologias 

estruturais: (BP), (TP), (TT) e (TA); utilizando-se o método  de primeira ordem do módulo de 

otimização do software ANSYS (2010), cuja implementação computacional é embasada na 

Metodologia de Elementos Finitos (MEF). 
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Tabela 2.4 - Principais características adotadas na concepção de projeto por Silva (2018) 

Tipologia das Treliças TT, TA, BP e TP; 

Distância entre pórticos transversais (L) 6, 7,5 e 9 metros; 

Vãos livres 16, 20, 24, 28 e 32 metros 

Perfis empregados U, Ue e Cantoneira; 

Inclinação da cobertura 10% para BP, TP e TA; 20% para TT; 

Comprimento do galpão 
60 metros para L = 6 e 7,5 metros; 

63 metros para L = 9 m; 

Altura dos pilares 6 metros; 

Velocidade básica do vento 35m/s. 

Fonte: (SILVA, 2018) – Adaptado pelos autores 

Os resultados obtidos por Silva (2018), mostraram o desempenho de algumas soluções 

estruturais, utilizando-se da otimização do volume de aço empregado para as configurações 

adotadas, destacando-se as tipologias em (TT) e (TP) apresentaram melhor desempenho no que 

se refere ao menor consumo de aço por metro quadrado, conforme é observado na Figura 2.27. 

Silva (2018) mostrou que galpões com espaçamento entre pórticos de 6 metros apresentaram 

taxas menores de aço por metro quadrado empregado para o modelo (TP) para todos os vãos 

estudados. 

Figura 2.27 - Taxa de consumo de aço considerando o espaçamento entre as treliças de 6m para todos os perfis e 

todas as tipologias 

 

Fonte: (SILVA, 2018) 
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Entretanto, para espaçamentos entre pórticos transversais maiores no objeto de estudo, 7,5 e 9 

metros, Silva (2018), mostrou que as tipologias (TT) e (TP) competem a medida em que variam-

se os vãos, ora a tipologia (TP) mostra-se mais eficiente apresentando menor taxa de aço por 

metro quadrado, ora (TT), conforme é apresentado na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 - Tipologias que apresentam as menores taxas de aço empregado 

L (m) Tipologias 
Vão Livre (m) 

16 20 24 28 32 

6 
TP x  x x x 

TT  x    

7,5 
TP x   x  

TT  x x  x 

9 
TP x     

TT  x x x x 

Fonte: (SILVA, 2018) 

Estudos mais recentes para modulação de pórticos transversais em grandes vãos utilizando-se 

perfis formados a frio foram desenvolvidos por Areias (2018), onde foi concebido para análise 

de edifícios industriais três casos de estudo com vãos de 36 e 50 metros sendo dos casos 

referidos no estudo um em sistema aporticado com 36 metros de vão, um em sistema treliçado 

plano com 50 metros de vão e outro em sistema treliçado espacial com 50 metros de vão. 

As condições gerais proposta por Areias (2018) para efeito comparativo das soluções estruturais 

foram modulação dos pilares em 8 metros e inclinação da cobertura dos pavilhões em 8º. Para 

além disso, para a modelagem dos estudos de casos proposto foi utilizado o software de cálculo 

automático Scia Engineer sendo efetuando-se uma análise global elástica de 1ª ordem para a 

obtenção dos esforços solicitantes. 

Areias (2018) constatou que é possível conceber soluções de grandes vãos em aço formado a 

frio, sendo que os problemas de estabilidade estrutural, característico do material utilizado, 

foram solucionados utilizando-se um adequado número de travamentos ou com espessura da 

ordem dos 3 milímetros. Com isso, as duas soluções propostas mostraram-se eficientes, 

resistindo aos esforços solicitantes com espessuras reduzidas para os vãos estudados e ainda 

apresentaram boas propostas ao avaliar a quantidade de material utilizado, sendo a estrutura em 

treliça plana a mais pesada seguida da estrutura em pórtico e, por último, a treliça espacial.  

Areias (2018) constatou ainda que a solução em treliça espacial é a pior solução ao avaliar o 

transporte dos elementos necessários até o canteiro de obra. 
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2.2 ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO 

Segundo a NBR 9062 (ABNT, 2017), pode-se classificar elemento pré-fabricado, como: 

elemento pré-fabricado executado industrialmente, em instalações permanentes de empresa 

destinada para este fim, que seja feito o uso de mão de obra treinada e especializada; os 

elementos devem ser produzidos com o auxílio de máquinas e equipamentos industriais que 

racionalizam e qualificam o processo; o processo de cura do elemento deve ser controlado. 

2.2.1 Tipologia para galpões em concreto pré-fabricado 

A grande maioria dos galpões construídos com o uso de elementos de concreto pré-fabricado 

fazem o uso do sistema estrutural denominado “esqueleto”. Segundo Van Acker (2002): 

 A estrutura em esqueleto consiste num conjunto de elementos de viga e pilar, 

interligados de maneira racional entre si, objetivando compor um sistema estrutural 

que seja capaz de suportar e transferir as ações horizontais e verticais dos pavimentos 

e fachadas para a fundação.  

Desta forma, as estruturas em esqueleto se caracterizam pelo uso de modulações semelhantes 

de pilares e vigas, e pode ser dividida em dois tipos básicos: 

• Estrutura em esqueleto com traves planas: 

Oriunda da junção de dois pilares e uma viga de fechamento, sendo empregada em 

edificações de um pavimento, como armazéns e construções industriais, conforme 

Figura 2.28. 

• Estrutura em esqueleto aporticada: 

Comumente utilizada em edificações de múltiplos pavimentos, dispensando o uso de 

contraventamentos, apresentando ligações rígidas entre pilares e vigas, conforme Figura 

2.29. 
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Figura 2.28 - Estrutura em esqueleto com traves planas 

 

Fonte: (VAN ACKER, 2002) 

Figura 2.29 - Estrutura em esqueleto aporticado 

 

Fonte: (VAN ACKER, 2002) 

Neste trabalho será empregado o modelo estrutural de traves planas aporticada com pisos 

intermediários. Ou seja, será acrescentado ao galpão um pavimento intermediário, 

diversificando o uso da edificação. Com o incremento do mezanino, será necessário empregar 

um novo arranjo de pilares, vigas e laje para suportar a carga proveniente da nova estrutura. Na 

Figura 2.30, pode-se conferir a representação do modelo estrutural. 
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Figura 2.30 - Estrutura aporticada com piso intermediário 

 

Fonte: http://construtoracajamar.com.br - acesso em: 10/11/2019 

2.2.2 Elementos construtivos em edifícios industriais 

Os elementos construtivos principais de edificações concebidas com elementos pré-fabricados 

são, basicamente: pilares, vigas, vigotas, lajes, painéis, terças, telhas, escadas e elementos de 

fundação. A seguir, a caracterização de cada elemento é apresentada.  

2.2.3 Pilares pré-fabricados em edificações industriais 

Os pilares são de fundamental importância para a concepção estrutural da edificação. Eles são 

responsáveis por fazer a ligação e a transferência de carga entre as vigas e a fundação. Também 

podem possuir aberturas em seu núcleo para a passagem de tubulação de água, esgoto e elétrica, 

desde que seja especificado em projeto. Geralmente são fabricados com seção transversal 

mínima de 300 mm, uma vez que elementos de dimensão inferior acarretariam dificuldade de 

manuseio e poderia não acomodar com eficácia as vigas que descarregam sobre eles. 

Geralmente os pilares padrão apresentam seção de 40 x 40 cm, obedecendo as variações 

modulares de 10 em 10 cm, objetivando a padronização das peças. Os pilares também dispõem 

dos consoles, que possibilitam a ligação viga-pilar. Os consoles podem apresentar seção 

retangular ou trapezoidal, conforme Figura 2.31.  
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Figura 2.31 - Representação ilustrativa de um pilar em concreto pré-fabricado 

 

Fonte: (SUDESTE PRÉ-FABRICADOS, 2019) 

Os pilares podem possuir diversos tipos de seção transversal, como: seção quadrada, retangular, 

circular, em “I”, vazadas etc.  Na Figura 2.32, é apresentado alguns modelos. 

Figura 2.32 - Seções usuais de pilares em concreto pré-fabricado 

 

Fonte: (DEBS, 2017) 
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2.2.4 Vigas pré-fabricadas para estruturas de galpões 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2017), vigas são “elementos lineares em que a flexão é 

preponderante”. As vigas podem ser vistas, de maneira simplista, como elemento estrutural 

horizontal, responsável pela transferência de carga para os pilares, cargas essas proveniente de 

paredes, lajes, cobertura e até mesmo de outras vigas apoiadas umas nas outras. Como mostrado 

na Figura 2.33, podemos encontrar vigas com diferentes seções. 

Figura 2.33 - Seções usuais de vigas em concreto pré-fabricado 

 

Fonte: (DEBS, 2017) 

As vigas podem ser classificadas com base na sua condição de apoio. Assim, têm-se: 

• Viga bi-apoiada: Trata-se de uma viga com pelo menos dois apoios em suas 

extremidades, podendo, também, ser engastada ou simplesmente apoiada; 

• Viga contínua: Apresenta mais de dois pontos de apoios, conferindo capacidade para 

vencer grandes vãos; 

• Viga em balanço: Caracterizada por concentrar toda a sua solicitação em um único 

apoio. Na grande maioria das vezes esse apoio é engastado, conferindo maior rigidez 

para a viga. 

Segundo Van Acker (2002), os tipos mais clássicos de vigas pré-fabricadas podem ser descritos 

através da Figura 2.34. 
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Figura 2.34 - Modelos usuais de vigas pré-moldadas 

 

Fonte: (VAN ACKER, 2002).    

Como visto na figura 2.34, as vigas podem possuir diversas formas, proporcionando uma maior 

flexibilidade para a elaboração do projeto. Um outro tipo de viga que merece destaque especial 

se refere às vigas-calhas, responsáveis por receber toda a descarga de água pluvial dos telhados 

e encaminhá-la para as descidas e caixas de passagem. Segundo o manual Munte (2007), vigas 

calhas podem possuir seção retangular, vencendo vãos de até 10 m. Já as vigas com seção “I” 

podem ser utilizadas para vencer vãos superiores a 10 m. Vale ressaltar que ambos os tipos de 

vigas são protendidas, sendo possível obter elementos mais leves e com uma maior capacidade 

de carga. A Figura 2.35 mostra a esquematização de montagem para as vigas calha. 

Figura 2.35 - Esquematização da instalação de viga calha 

 

Fonte: (SUDESTE PRÉ-FABRICADOS, 2019) 
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2.2.5 Terças e tesouras para cobertura de galpões 

Às terças protendidas em concreto pré-fabricado são vastamente utilizadas na construção de 

galpões, servindo como apoio para as telhas de cobertura. Segundo Debs (2017), geralmente as 

terças são biapoiadas e apresentam vãos de 5 a 10 m e espaçamento entre terças de 1,5 a 3,0 m. 

Por outro lado, podemos encontrar alguns catálogos de fabricantes que produzem terças com 

vão máximo de até 15 m. 

Já as tesouras são utilizadas como apoio para as terças, possuindo capacidade para vencer vãos 

de até 40 m, com altura de 80 a 200 cm, Debs (2017). Geralmente as tesouras são fabricadas 

como viga “I”, possuindo altura variável durante o seu eixo longitudinal. Geralmente as 

tesouras são biapoiadas em pilares ou em vigas principais. Por meio da Figura 2.36, podemos 

conferir o emprego das tesouras e das terças trabalhando em conjunto na montagem da estrutura 

de um galpão industrial. 

Figura 2.36 - Cobertura constituída de tesouras e terças em concreto pré-fabricado 

 

Fonte http://www.preforengenharia.com.br - acesso: 10/11/2019 

2.2.6 Lajes pré-fabricadas para mezaninos 

As lajes ou pisos pré-fabricados são de extrema importância para a composição de estruturas 

pré-fabricadas aporticadas, com o incremento de múltiplos pavimentos. Desta forma, 

usualmente os fabricantes costumam trabalhar com os seguintes modelos de lajes pré-

fabricadas: laje alveolar e laje em duplo-T. Outros modelos também podem ser utilizados, 

como: lajes maciças moldadas in loco, lajes treliçadas etc. 

http://www.preforengenharia.com.br/coberturas-pre-moldadas.html
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As lajes em duplo-T costumam ser produzidas com largura de 2,5 m, e espessura de até 60 cm 

e 20 m de comprimento. A sobrecarga suportada pela laje pode ser aumentada com o incremento 

de uma camada de concreto armado, aumentando a espessura da peça, além de combater os 

esforços cisalhantes presentes próximos aos apoios. A Figura 2.37 descreve a representação 

esquemática da laje em duplo-T. 

Figura 2.37 - Esquematização de montagem de laje em duplo-T 

 

Fonte: http://www.premart.com.br/ - acesso em: 10/11/2019 

Seguindo a mesma premissa, as lajes alveolares possuem o seu uso difundido nas diferentes 

obras que fazem o uso das estruturas pré-fabricadas, como: galpões, shoppings, supermercados, 

centros de distribuição etc. Dessa maneira, elas possuem como característica a capacidade de 

vencer grandes vãos e possuem peso próprio reduzido devido ao incremento da protensão e por 

serem constituídas por elementos vazados no sentido longitudinal. Segundo Van Acker (2002), 

as lajes alveolares possuem cerca de 30 a 50% de volume de vazios para o total do volume da 

laje. Usualmente os fabricantes costumam produzir peças com largura de 1,2 m, espessura de 

15 a 45 cm e comprimento de até 20 m. O preenchimento das aberturas entre os painéis é feito 

com o emprego de graute. Geralmente emprega-se um cobrimento de aproximadamente 5 cm 

para o assentamento do piso, implantação de mantas de impermeabilização e para a proteção 

mecânica de peças submetidas a passagem de veículos. Por meio das Figura 2.38 e Figura 2.39, 

podemos entender a montagem e a aplicação dos painéis de lajes alveolares.  

 

http://www.premart.com.br/
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Figura 2.38 - Montagem de laje alveolar 

 

Fonte: https://www.aecweb.com.br/cls/catalogos/tatu/catalogo-tatu-laje-alveolar.pdf - acesso em: 10/11/2019. 

Figura 2.39 - Esquematização de montagem de laje alveolar 

 
 

Fonte: http://www.leonardi.com.br/laje-alveolar/ - acesso em: 10/11/2019 

2.2.7 Escadas pré-fabricadas para mezaninos 

As escadas pré-fabricadas em concreto se mostram como uma boa opção em substituição das 

trabalhosas escadas produzidas in loco. Para a instalação das escadas pré-moldadas, podemos 

dispensar o corte e a montagem de fôrmas para concretagem, assim como a dispensa do corte e 

dobra de armadura.  

Assim, tomando como base o catálogo da empresa Cassol pré-fabricados, as escadas podem ser 

produzidas com largura máxima de 1,25 m e vão máximo de 500 cm; vencendo desníveis de 

até 1,60 m de altura, com 9 degraus por lance, incluindo o patamar, formado por um painel de 

laje que se apoia na viga de sustentação. O modelo padrão, descrito anteriormente, é 

apresentado na Figura 2.40. 

https://www.aecweb.com.br/cls/catalogos/tatu/catalogo-tatu-laje-alveolar.pdf
http://www.leonardi.com.br/laje-alveolar/
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Figura 2.40 - Escada em concreto pré-fabricado com 9 degraus 

 

Fonte: (CASSOL PRÉ-FABRICADOS, 2019) 

2.2.8 Painéis pré-fabricados para o fechamento lateral de galpões 

Os painéis pré-fabricados se mostram como uma boa opção para a execução do fechamento 

lateral de edificações do tipo galpão. Podemos empregar o uso de painéis alveolares, duplo-T, 

Placas cimentícias etc. 

Os painéis autoportantes alveolares possuem como característica a dispensa de viga baldrame, 

uma vez que os mesmos podem ser apoiados diretamente nos pilares. Outro ponto importante 

é a necessidade de um bom acabamento na face externa da peça, levando em conta que a mesma 

ficará exposta às intempéries: sol, chuva, poluição etc. Assim, é indispensável o emprego de 

uma boa impermeabilização, assim como materiais ou mantas que propiciem um bom 

isolamento térmico e acústico. 

Em sua grande maioria, os elementos de fechamento são constituídos por uma camada dupla 

de painéis, os chamados painéis “sanduiche”. Devido a sua dupla camada, os painéis tipo 

sanduiche podem receber o emprego de materiais de enchimento com propriedades de 

isolamento térmico. Além da função de vedação, os painéis de fechamento lateral também 

contribuem para a estabilidade horizontal da edificação, funcionando como elemento de 

contraventamento. 
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Segundo Munte (2007), os painéis alveolares autoportantes são fabricados com as seguintes 

dimensões: 1,20 m de largura, espessura a partir de 15 cm e comprimento máximo de 15 m. 

Vale ressaltar que após a instalação as peças não podem ser recortadas para a instalação de 

portas ou esquadrias, devido ao fato de serem elementos protendidos. Através da Figura 2.41 

podemos conferir o procedimento de instalação dos painéis alveolares de fechamento lateral. 

Figura 2.41 - Esquema de instalação de painéis alveolares 

 

Fonte: (MUNTE, 2007) 

Geralmente os painéis são fixados por meio de 4 a 6 pontos de apoio. Todo o sistema deve 

resultar em uma estrutura estaticamente determinada. Na Figura 2.42, podemos conferir um 

exemplo de vinculação dos painéis com a estrutura principal: vigas e pilares. 
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Figura 2.42 - Esquema de ligação entre painéis pré-fabricados e a estrutura principal 

 

Fonte: (DEBS, 2017) 

2.2.9 Elementos de fundação para galpões industriais 

Atualmente as empresas fabricantes de peças pré-fabricadas em concreto oferecem aos seus 

clientes uma grande gama de elementos de fundação, como: estacas pré-moldadas, sapatas, 

blocos, colarinhos, vigas baldrames etc.  Assim, após um criterioso estudo sobre o solo ao qual 

a estrutura será edificada, procederemos com a escolha dos elementos que irão constituir a 

fundação de nossa edificação. 

Após o processo de escavação e de concretagem do bloco de fundação, seja ela rasa ou 

profunda, inicia-se a colocação dos elementos pré-fabricados. Desta forma, seja em sapatas ou 

em estacas, o bloco pode ser dividido em duas partes: base e colarinho, responsáveis pelo apoio 

dos pilares pré-fabricados. 

Segundo Munte (2007), os colarinhos possuem, em média, 40 cm de profundidade, com 

ranhuras em suas paredes, com o objetivo de proporcionar uma maior aderência bloco-pilar. 

Sendo assim, após o encaixe do pilar no bloco de fundação, o colarinho é preenchido com 

graute, fazendo com que a estrutura trabalhe em conjunto. Na Figura 2.43 é apresentado os 

diferentes modelos de blocos e colarinhos para fundações com o emprego de sapatas, estacas 

ou tubulões. 
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Figura 2.43 - Blocos de fundação e colarinhos para os diferentes tipos de fundação 

 

Fonte – (DEBS, 2017) 

Outro elemento que merece destaque se refere à viga baldrame, responsável pelo recebimento 

das cargas provenientes da alvenaria ou dos painéis de vedação, distribuindo, em seguida, o 

carregamento para os pilares e para os blocos de fundação. A Figura 2.44 representa o arranjo 

de montagem da viga baldrame em uma estrutura pré-fabricada. 
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Figura 2.44 - Viga baldrame apoiada em pilar pré-fabricado 

 

Fonte: (CASSOL PRÉ-FABRICADOS, 2019) 

2.2.10  Ligações entre elementos pré-fabricados em galpões industriais 

A NBR 9062 (ABNT, 2017) define ligações, como: “dispositivos utilizados para compor um 

conjunto estrutural a partir de seus elementos, com a finalidade de transmitir os esforços 

solicitantes, em todas as fases de utilização, dentro das condições de projeto, mantendo a 

durabilidade ao longo da vida útil da estrutura”. 

Segundo Munte (2004), a existência das ligações é o que diferencia o pré-fabricado das 

estruturas moldadas in loco, pois o restante do conceito e o funcionamento estrutural das peças 

são os mesmos para os dois sistemas. 

Desta forma, as ligações são responsáveis pela junção de um ou mais elementos pré-fabricados, 

participando da suportação da estrutura e da transferência de esforços. 

Assim, são apresentados os seguintes tipos de ligação comumente utilizadas em pré-fabricados: 

• Ligações isostáticas; 

• Ligações rotuladas; 

• Ligações semi-rígidas; 

• Ligações rígidas ou engastadas. 
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2.2.11  Ligações isostáticas em elementos pré-fabricados 

As ligações isostáticas podem ser caracterizadas pelo fato de não transmitirem esforços de 

momento fletor. Assim, as ligações isostáticas são constituídas por elementos pré-fabricados 

que trabalham simplesmente apoiados uns nos outros, separadas, apenas, pelo aparelho de 

apoio, mais conhecido como Neoprene. O mesmo é usado em modulações de 1 cm de espessura, 

sustentando parte da carga das vigas que descarrega em pilares. Devemos ressaltar, também, o 

emprego de pinos de fixação, que impedem o tombamento dos elementos de vigas sobre os 

pilares. Por meio da Figura 2.45, podemos conferir um exemplo de ligação isostática, com o 

emprego do pino de fixação e do Neoprene. 

Figura 2.45 - Exemplo de ligação isostática entre pilar e viga 

 

Fonte: (MUNTE, 2004) 

2.2.12  Ligações rotuladas em elementos pré-fabricados 

As ligações rotuladas diferem das ligações isostáticas por propiciar a transferência de esforços 

horizontais e verticais, oriundos do carregamento imposto. Assim, em muitas das vezes o 

Neoprene é substituído pelo emprego de graute, tornando a estrutura monolítica. Além disso, a 

abertura para a inserção do pino de junção entre os elementos pré-fabricados é grauteado após 

o acoplamento entre as peças, conferindo uma maior rigidez ao conjunto. Na Figura 2.46 

apresenta-se o exemplo de uma ligação rotulada entre pilar e viga. 
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Figura 2.46 - Exemplo de ligação rotulada entre pilar e viga 

 

Fonte: (MUNTE, 2004) 

2.2.13  Ligações semi-rígidas em elementos pré-fabricados 

As ligações semi-rígidas são uma extensão das ligações rotuladas, pois também transferem 

esforços horizontais e verticais. A diferença está no fato de que as ligações semi-rígidas 

resistem parte do momento fletor de engaste das peças. Para que seja possível a transferência 

de momento fletor a viga tem que ser fixada ao pilar por dois pinos, além da presença de 

Neoprene e graute na junção entre a viga e o pilar pré-fabricado. Por meio da Figura 2.47 é 

apresentado o exemplo de ligação semi-rígida. 
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Figura 2.47 - Exemplo de ligação semi-rígida entre pilar e viga 

 

Fonte: (MUNTE, 2004) 

2.2.14  Ligações engastadas em elementos pré-fabricados 

A ligação engastada se difere das demais pelo fato de resistir os esforços verticais e horizontais, 

assim como o momento fletor. A junção entre viga e pilar é fixada pelo emprego de pino e de 

graute, além do acréscimo de chapas metálicas para melhorar a aderência entre os elementos. 

Através das chapas metálicas são soldados insertos que fazem a ligação pilar-viga. Na Figura 

2.48 têm-se um exemplo de ligação engastada. 
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Figura 2.48 - Exemplo de ligação engastada entre pilar e viga 

 

Fonte: (MUNTE, 2004) 

2.2.15  Tipologia das ligações em concreto pré-fabricado 

A tipologia adotada para a ligação de elementos pré-fabricados de concreto é de fundamental 

importância para o desempenho da estrutura. Deve-se ressaltar que existem inúmeros tipos de 

ligação entre elementos, como: ligação pilar-fundação, ligação pilar-viga, ligação viga-viga são 

alguns exemplos de ligações que são vastamente empregados nas diferentes obras. Assim, será 

enunciado os principais tipos de ligação. 

2.2.16  Ligação pilar-fundação para galpões industriais 

As ligações pilar-fundação são de extrema importância para a estabilidade e segurança de 

estrutura. Segundo EL DEBS (2017), a mesma pode ser executada de diferentes formas, como: 

• Ligação por meio de cálice; 

• Ligação por meio de chapa de base; 

• Por emenda de armadura com graute e bainha; 

• Com emenda de armaduras salientes. 
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A Figura 2.49 apresenta a esquematização de cada ligação descrita anteriormente. 

Figura 2.49 - Representação dos modelos de ligação entre pilar e fundação 

 
Fonte: PCI (1998) adaptado por CANHA (2004) 

2.2.17  Ligação por meio de cálice 

Trata-se de um dos modelos mais utilizados na ligação entre pilar e a fundação. Uma de suas 

vantagens se refere ao processo de fixação do pilar, onde o mesmo é içado e encaixado no cálice 

pré-fabricado. Após o encaixe, se faz necessário alinhar o pilar. No processo de alinhamento 

são usados pequenos pedaços de madeira (cunhas) para promover a fixação temporária entre o 

pilar e o cálice. Após a centralização e do ajuste do pilar, é feito o grauteamento do colarinho, 

promovendo a unificação e a solidarização entre a fundação e os pilares. 

2.2.18  Ligação por meio de chapa de base 

Também se trata de um procedimento altamente difundido na concepção de estruturas pré-

fabricadas. A ligação é feita por meio da chapa de base que é concretada junto ao bloco de 

fundação, com a inserção de chumbadores com porcas e contra porcas que possuem a função 

de regular o nível ou o “prumo” do pilar. Após o alinhamento do pilar se faz necessário 

preencher o espaço entre a chapa de base e o bloco de fundação. Esse preenchimento é realizado 

com a aplicação de graute. A Figura 2.49 elucida melhor o entendimento do funcionamento do 

processo de ligação de pilar e fundação por meio do emprego de chapa de base. 



Estudo Comparativo de Uma Estrutura de Galpão: Aço versus Concreto                                                          67 

 

 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                

F. L. C. SILVA; G. H. R. MARTINS                                                                                                                                    

2.2.19  Ligação por emenda de armadura com graute e bainha 

Trata-se de um procedimento mais oneroso, pois necessita de escoramento do pilar e não 

possibilita ajustes no nível do pilar. Para que seja possível a emenda da armadura, é necessário 

a disponibilização de esperas nascendo no bloco de fundação ou no pilar pré-fabricado. 

Supondo que as esperas ou arranques sejam instaladas no bloco de fundação, a fixação junto ao 

pilar é feita pela inserção das esperas nas bainhas do pilar. Após o correto encaixe, o espaço 

entre as barras e a bainha é preenchido com graute. 

2.2.20  Ligação com emenda de armaduras salientes 

A ligação com a emenda de armaduras salientes se difere do processo anterior pelo fato da 

armadura saliente partir das duas peças, pilar e bloco, e não de uma peça somente. Como os 

dois elementos possuem armadura sobressalente, faz-se a solda das mesmas, seguida da 

concretagem da emenda, possibilitando a solidarização das peças. Vale ressaltar que esse 

procedimento é pouco empregado devido à dificuldade de execução. 

2.2.21  Ligação pilar-pilar em galpões industriais 

A ligação entre pilares geralmente é empregada em estruturas com múltiplos pavimentos, onde, 

geralmente, a altura é superior a 25 metros. A emenda é necessária, pois, existe limitação no 

tamanho das peças, devido ao transporte da indústria até o canteiro. Geralmente o elemento pré-

fabricado é produzido de acordo com o tamanho da carreta que irá transportar a peça. Diante 

da necessidade de peças cada vez mais esbeltas, existem algumas alternativas para a emenda de 

pilares, como: 

• Emenda dos pilares por meio da soldagem das armaduras; 

• Emenda por meio de chapa de aço e conectores de cisalhamento (conectores metálicos); 

• Por tubos metálicos; 

• Emenda por meio de cabos de protensão. 

Na Figura 2.50 é exemplificado uma ligação entre pilares por meio de chapa metálica e 

parafusos de fixação. 
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Figura 2.50 - Ligação entre pilares por meio de chapa metálica e parafusos 

 

Fonte: http://www.toppremo.com.br/pilares.ASP; acesso em: 16/11/2019 

2.2.22  Ligação viga-pilar e ligação viga-viga para edifícios industriais 

Santos; Cirilo; Souza (2014), afirmam que as ligações entre pilares e vigas podem ser 

parafusadas ou por meio de chumbadores mecânicos. Segundo os autores, esses elementos 

podem ser colocados nos pilares durante o processo de fabricação das peças ou podem ser 

fixados durante o processo de montagem. 

Assim, Debs (2000), classifica as ligações entre viga-pilar e viga-viga como sendo articuladas 

ou rígidas. As primeiras se dão geralmente pela fixação dos elementos por chumbadores ou 

chapas metálicas, garantindo a estabilidade lateral da viga. Já as ligações rígidas atuam na 

transferência de momento fletor entre os elementos da ligação, podendo ser empregada por 

solda, conectores metálicos ou por cabos de protensão. Por meio da Figura 2.51 podemos 

conferir um exemplo de ligação articulada, com o emprego de chumbadores. 

 

http://www.toppremo.com.br/pilares.ASP
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Figura 2.51 - Ligação articulada entre pilar e viga  

 

Fonte: (VAN ACKER, 2002) 

2.2.23  Ligação viga-laje em mezaninos 

A ligação entre viga e laje geralmente é feita por meio de tirantes. Van Acker (2002) considera 

que: 

O objetivo das ligações com tirantes nos apoios é assegurar a transferência das forças 

verticais e horizontais do piso para a estrutura adjacente, para as ações normais e/ou 

anormais. A ligação deve satisfazer os requisitos da transferência de forças, de 

integridade estrutural, de deformidade e de ductilidade. 

Por meio da Figura 2.52 pode-se visualizar o sistema de tirantes empregado na ligação entre 

laje e viga. 
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Figura 2.52 - Engaste entre laje e viga 

 

Fonte: (VAN ACKER, 2002) 

2.2.24  Ligação laje-laje em mezaninos 

Geralmente a ligação entre lajes tem como objetivo a transferência de esforços de cisalhamento. 

Assim, essa ligação pode ser feita por meio de chumbadores, barras metálicas (tirantes), 

parafusos (conectores de cisalhamento) etc. 

Sendo assim, na figura 2.53 podemos visualizar a esquematização da transferência de esforços 

cisalhantes na junção entre lajes. 
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Figura 2.53 - Transferência de esforço cisalhante entre lajes pré-fabricadas 

 

Fonte: (VAN ACKER, 2002) 

2.2.25  Uso de protensão em elementos de concreto pré-fabricado 

Neste trabalho, a protensão somente foi utilizada no dimensionamento das vigas, levando em 

consideração a necessidade de reduzir as seções das peças, as flechas imediatas e progressivas 

e o peso próprio dos elementos, reduzindo a carga nos pilares e consequentemente na fundação, 

além da possibilidade de vencer vãos maiores. 

Vale ressaltar que o objetivo do presente trabalho não é a discussão ou o detalhamento do 

cálculo de elementos protendidos, sendo abordado apenas os procedimentos necessários para o 

dimensionamento das vigas do galpão em estudo. 

2.2.25.1 Diferença entre o concreto armado e o concreto protendido 

Segundo Hanai (2005), a principal diferença entre o concreto armado e o protendido se resume 

a tecnologia aplicada, uma vez que o concreto protendido requer o emprego de conhecimento 

específico, maior controle de qualidade na fabricação das peças e na seleção dos materiais etc. 

Hanai (2005), ainda enumera alguns aspectos referentes ao emprego do concreto protendido, 

como: 
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• Possibilidade de controlar de modo mais eficiente a fissuração do concreto, podendo até 

mesmo eliminá-la; 

• Possibilidade de empregar aços de alta resistência; 

• Emprego de concreto de resistência elevada, podendo-se reduzir o peso próprio da 

estrutura; 

• Possibilidade de controlar melhor as deformações sofridas pela estrutura. 

2.2.25.2  Propriedades e materiais empregados 

De maneira geral, iremos abordar o tipo e classe do concreto utilizado na produção das peças 

protendidas, o aço empregado na armadura ativa, e a forma de ancoragem da armadura ativa. 

2.2.25.2.1 Concreto 

O concreto utilizado na protensão necessariamente deve apresentar características superiores a 

do concreto empregado em peças de concreto armado. Uma das características mais importantes 

é a resistência à compressão, que no concreto protendido variam, geralmente, de 30 a 70 MPa, 

diferindo do concreto armado, que geralmente faz o uso de concreto com resistência de 20 a 30 

MPa. Essa resistência elevada é necessária para garantir o bom desempenho do elemento, uma 

vez que no ato da protensão as solicitações são bastante elevadas, onde em alguns casos a força 

empregada pode ocasionar o esmagamento do concreto, inutilizando a peça.  

Outra característica importante do concreto de alta resistência é a possibilidade de redução de 

seção e do peso próprio dos elementos, como já mencionado acima, tomando como premissa 

que o controle tecnológico empregado na produção de peças pré-fabricadas protendidas é 

elevado, viabilizando a redução da relação água cimento, o uso de agregados selecionados e de 

menores dimensões etc. 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), a classe e a resistência mínima do concreto empregado 

em elementos protendidos podem ser obtidas a partir da classe de agressividade ambiental ao 

qual o mesmo está inserido. A partir do Quadro 2.1, retirado da referida norma 

regulamentadora, pode-se observar os critérios para a classificação de agressividade ambiental. 
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Quadro 2.1 - Determinação da classe de agressividade ambiental 

 
Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

Após a análise da, podemos fazer o uso do Quadro 2.2 para obter a relação água cimento e a 

classificação do concreto que será empregado na protensão. 

Quadro 2.2 - Determinação da relação água cimento e da classe do concreto dos elementos protendidos 

 
Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

2.2.25.2.2 Exigência quanto a durabilidade das peças protendidas 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), o elemento estrutural submetido à protensão deve 

obedecer a alguns limites referentes a abertura de fissura, proteção da armadura e durabilidade 

da peça. Assim, por meio do Quadro 2.3 e das considerações expressas no Quadro 2.1 e Quadro 

2.2, pode-se determinar os parâmetros necessários para atender as exigências de durabilidade 

relacionadas a fissuração e a durabilidade do elemento protendido. Vale salientar que no 
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dimensionamento das vigas do galpão em estrutura pré-fabricada, será feito o uso da pré-tração 

aderente.  

Quadro 2.3 – Limitação de fissuração para peças protendidas 

 

Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

Assim, por meio do Quadro 2.3, e após a determinação do tipo de protensão e da obtenção das 

exigências relacionadas à fissuração, seguiu-se com a execução das combinações em serviço 

para a obtenção dos esforços solicitantes nas peças. Através do Quadro 2.4, pode-se obter as 

seguintes combinações.  
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Quadro 2.4 - Combinações de serviço 

 
Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

Já o Quadro 2.5 apresenta os valores representativos para os fatores 𝜓1 𝑒 𝜓2, utilizados no 

cálculo das combinações quase permanentes, frequentes e raras, ambas em serviço. 
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Quadro 2.5 - Valores do coeficiente 𝛾f2 

 

Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

2.2.25.2.3 Aço utilizado na protensão 

Basicamente os aços utilizados no processo de proteção apresentam altíssima resistência e 

baixíssimo ou nulo patamar de escoamento. Assim, podemos dividir os aços de protensão e três 

categorias principais: fios de aço, cordoalhas engraxadas e não engraxadas e barras especiais, 

sendo que essa última não será objeto de discussão no presente trabalho. 

• Fios de aço 

São obtidos por processo de trefilação, sendo produzidas e distribuídas em rolos ou 

bobinas, onde podem apresentar diâmetro de 4 a 9 mm. Segundo a NBR 7482 (ABNT, 

2020), o módulo de elasticidade dos fios é de 205 MPa. Por meio da Figura 2.54, 

podemos observar um exemplo de rolo de fios para protensão. 
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Figura 2.54 - Rolo de fios para protensão 

 

Fonte: (BASTOS, 2019) 

No Quadro 2.6, pode-se observar os diâmetros comerciais dos fios, comercializados pela 

empresa Arcelor Mittal. 

Quadro 2.6 - Fios para protensão 

 

Fonte: (Catálogo Arcelor Mittal, 2015) 

Vale destacar que os aços podem ser de relaxação normal ou baixa. Os aços de relaxação normal 

apresentam redução nas tenções internas, ocasionadas pelo tratamento térmico recebido no 
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momento da trefilação. Já os aços de relaxação baixa possuem melhor desempenho elástico, 

reduzindo as perdas de tensão por relaxação.  

• Cordoalhas  

Podem ser engraxadas e não engraxadas e são fornecidas em rolos. Geralmente cada 

cordoalha pode ser composta de três a sete fios, sendo comercializada nos diâmetros de 

9,5, 12,7 e 15, 2 mm. As cordoalhas também podem ser divididas em duas categorias, 

CP-190 e CP-210, onde CP significa concreto protendido e a numeração é referente a 

resistência característica mínima à tração da cordoalha, simbolizado por (fptk), dado em 

KN/cm². A NBR 7482 (ABNT, 2020), apresenta o módulo de elasticidade para 

cordoalhas como sendo de 200 GPa. 

Assim como no tópico referente aos fios, representaremos na Figura 2.55 um exemplo de 

produção e comercialização das cordoalhas para protensão. 

Figura 2.55 - Rolo de cordoalhas engraxadas e não engraxadas para protensão 

  

Fonte: (Catálogo Arcelor Mittal, 2015) 

No Quadro 2.7, pode-se observar os diâmetros comerciais para as cordoalhas. 



Estudo Comparativo de Uma Estrutura de Galpão: Aço versus Concreto                                                          79 

 

 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                

F. L. C. SILVA; G. H. R. MARTINS                                                                                                                                    

Quadro 2.7 - Características das cordoalhas para protensão 

 

Fonte: (Catálogo Arcelor Mittal, 2015) 

2.2.25.2.4 Ancoragem na pré-tração 

No processo de fabricação de peças pré-fabricadas, o processo de protensão mais utilizado é o 

de pré-tração com aderência inicial, onde as cordoalhas ou fios são esticados nas pistas de 

protensão, onde posteriormente são envolvidas por formas metálicas que dão forma a vigas, 

lajes e elementos especiais. A ancoragem envolvida nesse processo pode ser definida como 

ancoragem passiva e ativa, sendo a primeira fixada em um dos blocos da pista e o segundo é 

submetido a ação dos macacos de protensão, como pode ser visto nos itens (a) e (b) da Figura 

2.56. Após a concretagem das peças esses cabos são cortados, transferindo o esforço de 

protensão do cabo para a peça de concreto, Figura 2.56 item (c). 
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Figura 2.56 - Aplicação da pré-tração em peça de concreto 

 

Fonte: (BASTOS, 2019) 

2.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Em 2016, estudos desenvolvidos por Rezin e Daré (2016), sobre análise de custos diretos para 

dois galpões industriais de tipologias diferentes, ambos concebidos em estrutura híbrida e 

construídos no Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde fez-se análise de custos 

diretos utilizando-se planilhas orçamentárias e quantitativos formulados através de dados 

fornecidos pela Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, sendo a atuação da 

empresa estudada em construção de estruturas de concreto pré-fabricado, estruturas metálicas, 

estruturas híbridas e telhas metálicas; foi comparado os custos diretos para a implantação de 

dois galpões subdivididos em tipologias diferentes, a seguir apresenta-se a Tabela 2.6 onde são 

dispostas as tipologias distintas do estudo de caso apresentado: 
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Tabela 2.6 - Características dos empreendimentos do galpão de tipologia 1 e 2 

Galpão 

industrial 

Tipologia 01: 

vedação metálica + placas de concreto 

Tipologia 02: 

vedação em placas de concreto 

Área (m²) 1254,80 1254,80 

Técnicas 

Construtivas 

▪ Edificação em estrutura de 

concreto pré-fabricado e 

estruturas metálicas em aço; 

▪ Pilares e vigas baldrame em 

concreto pré-fabricado. 

▪ Edificação em estruturas de 

concreto pré-fabricado e 

estruturas metálicas em aço; 

▪ Pilares e vigas baldrame em 

concreto pré-fabricado. 

▪ Vedação de placas em concreto 

pré-fabricado e estruturas 

metálicas de fechamento. 

▪ Vedação de placas em 

concreto pré-fabricado. 

▪ Estrutura metálica de cobertura 

em tesouras, terças e telhas 

metálicas. 

▪ Estrutura metálica de 

cobertura em tesouras, terças 

e telhas metálicas. 

Fonte: (REZIN; DARÉ, 2016) – Adaptado pelos autores 

Como resultados obtidos, Rezin e Daré (2016), constatou que o galpão de tipologia 1 

apresentado na Figura 2.57, resultou em um acréscimo de 12,99 % para a execução no Rio 

Grande do Sul, quando comparado ao de Santa Catarina; já para o de tipologia 2 apresentado 

na Figura 2.58, resultou em um acréscimo de 26,84 % para a execução no Rio Grande do Sul, 

quando comparado ao de Santa Catarina; comparando-se as duas tipologias, o galpão de 

tipologia 1 para a execução em Santa Catarina resultou em 16,54 % maior, quando comparado 

ao galpão de tipologia 2; para a construção no Rio Grande do Sul obteve-se o custo direto para 

o galpão de tipologia 1 3,82 % maior que o galpão de tipologia 2. 
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Figura 2.57 - Galpão de tipologia 1 

 

 

 Fonte: (REZIN; DARÉ, 2016) 

Figura 2.58 - Galpão de tipologia 2 

 

Fonte: (REZIN; DARÉ, 2016) 

Assim, Rezin e Daré (2016), constatou que para a mesma tipologia implantada em estados 

diferentes de regiões próximas, o custo final direto diverge isto se deve em função de diversos 

fatores bem como, aquisição de materiais, transporte, mão de obra, impostos etc. 

Estudos semelhantes também foram desenvolvidos por Soares et al. (2015), onde realizou-se 

uma análise comparativa de galpões em aço e concreto pré-fabricado onde adotaram um projeto 

de galpão em concreto pré-fabricado já calculado e disponibilizado, conforme Figura 2.59, por 

uma empresa do ramo e para efeitos de comparação um Engenheiro Civil desenvolveu e 

disponibilizou o projeto do galpão em estrutura metálica, conforme Figura 2.60, com auxílio 

do software STRAP 2014. 
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Figura 2.59 - Projeto do galpão em concreto pré-fabricado 

 

Fonte: (SOARES et al., 2015) 
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Figura 2.60 - Estrutura lançada no STRAP 2014 para dimensionamento do galpão em aço 

 

Fonte: (SOARES et al., 2015) 

O projeto em estrutura de aço foi concebido em pórtico com alma cheia engastados na base 

com ligação rígida entre as colunas e a viga de cobertura. Além disso, para minimizar as 

deformações sujeitas as ações atuantes na estrutura foram adicionados contraventamentos, 

conforme Figura 2.61. 
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Figura 2.61 - Projeto do galpão em aço 

 

Fonte: (SOARES et al., 2015) 

De posse do projeto básico para os dois modelos estruturais Soares et al. (2015) solicitou a 

cotação, para a construção na cidade de Vitória - ES, a três empresas de cada área de atuação, 

resididas no Estado do Espírito Santo, sendo considerado o menor preço total de cada tipologia 

estrutural. Soares et al. (2015) realizou um comparativo econômico com auxílio de planilhas 

orçamentária, sendo considerado materiais e mão de obra. Com isso, de acordo com os 

orçamentos solicitados, para a edificação em estudo, a solução estrutural em aço apresentou um 

percentual de 115 % maior que a solução em concreto pré-fabricado, sendo a mão de obra para 

o modelo em aço 246,26 % mais cara; já para os materiais, a solução em aço mostrou-se 76,96 

% mais cara que a solução em concreto pré-fabricado. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Ripoll e Júnior (2017) desenvolveram um estudo de 

viabilidade que compara o custo entre pilares metálicos e pilares em concreto armado, com o 
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objetivo de construir um galpão industrial do tipo “tenda”, obedecendo as seguintes dimensões 

de projeto: 

• 30 metros de largura; 

• 50 metros de comprimento; 

• Pilares espaçados a cada 5 metros; 

• Pé-direito do galpão de 6 metros. 

Figura 2.62 - Vista frontal do galpão com o uso de pilares em aço 

 

Fonte: (RIPOLL; JÚNIOR, 2017) 
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Figura 2.63 - Vista frontal do galpão com o uso de pilares em concreto armado 

 

Fonte: (RIPOLL; JÚNIOR, 2017) 

Após a elaboração do projeto estrutural, como representado nas Figura 2.62 e Figura 2.63, se 

fez possível a tomada de orçamentos de materiais para a execução da estrutura em aço e em 

concreto. Ripoll e Júnior (2017) observou que a estrutura executada com pilares em concreto 

armado se mostrou 17,9 % mais barato do que a estrutura executada compilares em perfis de 

aço. Desta forma, como já abordado anteriormente, vários fatores devem ser levados em 

consideração para a tomada de decisão sobre qual processo executivo deve ser tomado, levando 

em conta o custo-benefício. 

A pesquisa desenvolvida por Ripoll e Júnior (2017) fica restrita ao valor gasto com a compra 

de materiais principais, como aço e concreto. Na pesquisa não foi considerado o custo com mão 

de obra, equipamentos e insumos básicos para a execução dos serviços. 

Desta forma, em nosso trabalho abordaremos não só o custo com os insumos principais, mas 

também o custo com mão de obra, materiais diversos, impostos e bonificações, com o objetivo 

de apresentar um comparativo completo, demostrando a melhor alternativa executiva entre 

estrutura em aço ou estrutura em concreto armado pré-fabricado. 
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Sabe-se que os elementos estruturais em aço apresentam maior esbeltez o que resulta em peças 

mais leves e, consequentemente, em alívio de cargas nas fundações, quando comparado a 

estrutura em concreto pré-fabricado. Assim, os trabalhos já realizados não consideraram como 

elemento de análise a infraestrutura, o que será considerado neste trabalho a fim de trazer dados 

representativos mais próximos da realidade tendo em vista que ao comparar custos deve-se 

fazer uma análise global do empreendimento. 

3 ANÁLISE ESTRUTURAL 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO E SUA LOCALIZAÇÃO 

Galpão industrial em duas águas, com vãos simples, sem ponte rolante, com planta retangular, 

sendo a estrutura principal composta por pórticos transversais dispostos longitudinalmente e 

elementos de estrutura secundária adotados de acordo com o sistema construtivo avaliado. 

Assim, apresentam-se as características básicas para o estudo de vento do edifício proposto: 

• Local: terreno plano, Aparecida de Goiânia – GO; 

• Vão livre entre apoios da estrutura principal: 37,90 m; 

• Comprimento: 66,84 m; 

• Inclinação da cobertura: 12%; 

• Pé direito (H): 12 m; 

• Espaçamento entre pórticos transversais (d): 11,00 m; 

• Fechamento de cobertura, tapamentos frontais e laterais em telha de chapa zincada 

trapezoidal MF 40, espessura de 0,65 mm fornecidas pela METFORM®; 

•  Aberturas nas laterais: em uma lateral o edifício possui 4 portões, sendo 3 portões de 3 

m de largura por 5 m de altura e, 1 portão de 1,60 m de largura por 2,10 m de altura. 

Destaca-se que o vão livre entre apoios podem sofrer pequenas alterações em função das seções 

dos pilares para os sistemas construtivos avaliados. 
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3.2 CARGAS ADOTADAS  

“Os galpões industriais estão sujeitos a um conjunto de cargas que atuam ora isoladamente ora 

em combinações umas com as outras. Essas cargas devem ser levadas em conta na elaboração 

do memorial de cálculo, de acordo com o princípio da estática das construções” (BELLEI, 

2010). Assim, as cargas consideradas e suas influências são apresentadas a seguir. 

3.2.1 CARGAS PERMANENTES 

Como a análise da estrutura do edifício industrial foi realizada com o uso de softwares, a 

consideração do peso próprio de cada elemento é feita de forma automática, levando em 

consideração as propriedades geométricas de cada elemento. 

Para os carregamentos permanente na laje do mezanino apresenta-se a Tabela 3.1 elencando-se 

as diferentes fases de atuação, diferenciando-se em antes e após a cura do concreto. O 

carregamento da laje de concreto foi retirado do catálogo ISODECK@75, em específico para 

lajes com altura total de 130 mm. Foram adotados os valores característicos nominais mínimos 

dos pesos dos componentes construtivos de acordo com o item 5.4 da NBR 6120 (ABNT, 2019).  

Tabela 3.1 – Carregamentos permanente na laje do mezanino 

Fase de atuação Especificação Valor de qk (KN/m²) 

Antes e após a cura do concreto Laje de concreto 2,4024 

Somente após a cura do 

concreto 

Revestimento cerâmico 0,40 

Forro de gesso acartonado 0,25 

Ar condicionado 0,30 

Eq. incêndio (sprinkler) 0,15 

Material elétrico 0,10 

Divisórias móveis (Drywall) 0,50 

 Fonte: (Autores, 2021) 

Com base na Tabela 3.1, ressalta-se que o carregamento referente a laje de concreto não foi 

considerado para o dimensionamento da laje alveolar, aplicada no galpão pré-fabricado. 

3.2.2 CARGA ACIDENTAL 

Para o edifício industrial em questão, foi adotado o valor de 0,25 KN/m², conforme o item 6.4 

da NBR 6120 (ABNT, 2019) para sobrecarga na cobertura e, em específico, para o 

dimensionamento das terças adotou-se 0,25 KN/m², ou uma carga concentrada de 1 KN no 

centro, a mais desfavorável; Já para o mezanino, de acordo com a Tabela 10 da NBR 6120 

(ABNT, 2019), para pisos de salas administrativas a sobrecarga é de 2,5 KN/m² e para escadas 
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com acesso público de 3 KN/m²; considerou-se ainda, na fase de construção, de acordo com o 

item B.6 da NBR 8800 (ABNT, 2008), uma sobrecarga de construção de 1 KN/m² para o 

dimensionamento das vigas de aço na situação de carregamentos atuando na construção. 

3.2.3 CARGAS ESTÁTICAS DEVIDAS AO VENTO 

“A ação do vento nas estruturas metálicas é uma das mais importantes a considerar, 

principalmente se não houver ações de ponte rolante, não podendo ser negligenciada, sob o 

risco de colocar a estrutura em colapso” (BELLEI, 2010). 

Assim, as considerações para avaliação das forças devidas ao vento, para efeito de cálculo do 

edifício, foram seguidas de acordo com as prescrições da norma NBR 6123 (ABNT, 1988) e 

apresentadas a seguir, a fim de se estabelecer a ação do vento frontal e lateral ao galpão, vento 

a (0°) e vento a (90°), respectivamente. 

A ação do vento foi determinada para o edifício com planta retangular, com cobertura em duas 

águas e, foram adotadas as seguintes premissas: 

• Velocidade básica do vento (Vo): 35 m/s; 

• Fator topográfico (S1): 1,0 (terreno fracamente acidentado); 

• Fator de rugosidade (S2): as considerações para a obtenção deste fator são, terrenos 

cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou 

urbanizada. Categoria IV e Classe C: dimensão maior ou igual a 50 metros. 

• Fator de rugosidade (S3): 1,0 (edificação para uso industrial com alto fator de ocupação). 

Assim, na Tabela 3.2 apresenta-se o cálculo da velocidade característica do vento (Vk) e da 

pressão dinâmica do vento (qk). 

Tabela 3.2 – Velocidades característica (Vk - m/s) e pressão dinâmica do vento (qk - N/m²) 

Altura   

(m) 

Fatores Topográficos Vo      

(m/s) 

Vk      

(m/s) 

qk 

(N/m²) S1 S2 S3 

5 

1 

0,73 

1 35 

25,55 400 

10 0,80 28,00 481 

15 0,84 29,40 530 

15,23 0,842 29,47 532 

15,35 0,843 (interpolado) 29,51 534 

Fonte: (Autores, 2021) 

Já para a determinação dos coeficientes de forma para paredes de edificações de planta 

retangular e telhados com duas águas, simétricos, em edificações de planta retangular, 
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apresenta-se a Figura 3.1 onde ilustram-se as dimensões utilizadas para o cálculo da altura 

relativa e proporção em planta cujos estes são dados de entrada nas Tabelas 4 e 5 da NBR 6123 

(ABNT, 1988), para a obtenção dos coeficientes de pressão e de forma, externos. 

Figura 3.1 - Dimensões em planta e ângulo de incidência para estrutura em aço 

 

Fonte: (Autores, 2021) 

Onde: 

• h: altura do pilar onde o vento é incidido; 

• b: vão do pórtico; 

• a: comprimento da edificação; 

• b: largura da edificação. 

Na Tabela 3.3 ilustram-se os valores dos coeficientes de pressão e de forma, externos, para 

paredes frontais e laterais do edifício, onde alguns coeficientes foram interpolados linearmente 

conforme prescrições da NBR 6123 (ABNT, 1988). 

Tabela 3.3 – Coeficientes de pressão e de forma, externos, para as paredes laterais e frontais do edifício 

Valores de Ce para  

Cpe médio α = 0° α = 90° 

A1 e B1 A2 e B2 C D A3 e B3 A B C1 e D1 C2 e D2 

- 0,8 -0,447 + 0,7 - 0,347 - 0,271 + 0,7 - 0,453 - 0,853 - 0,453 - 0,953 

Fonte: (Autores, 2021) 

Assim, na Figura 3.2 apresentam-se as incidências dos coeficientes de forma, externos, para as 

paredes laterais e frontais do edifício. Os coeficientes com valores positivos indicam 

sobrepressões e negativos indicam sucções nas paredes. 



92                                                          Estudo Comparativo de Uma Estrutura de Galpão: Aço versus Concreto 

 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                             

F. L. C. SILVA; G. H. R. MARTINS 

Figura 3.2 – Incidências dos coeficientes de forma, externos, para as paredes laterais e frontais do edifício 

 

Fonte: (Autores, 2021) 

Na Tabela 3.4 ilustram-se as regiões de incidência dos coeficientes de pressão e de forma, 

externos, para telhados com duas águas, simétricos, em edificações de planta retangular; onde 

para a inclinação de 12% e, relações geométricas em planta do edifício, entre o comprimento e 

a largura igual a 1,763 m; os valores apresentados foram obtidos por meio de interpolação linear 

conforme prescrições da NBR 6123 (ABNT, 1988). 

Tabela 3.4 – Coeficiente de pressão e de forma, externos, para telhado do edifício 

 

Valores de Ce para Cpe médio 

α = 90° α = 0° 
                                                                                                                                                                                                         EFI GHJ EG FH IJ 

6,84° - 1,01 - 0,4 - 0,8 - 0,47 -0,265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 1,4 - 1,27 - 1,07 

Fonte: (Autores, 2021) 

Assim, na Figura 3.3 apresentam-se as incidências dos coeficientes de pressão e de forma, 

externos, para as faces do telhado quando da ação do vento longitudinal e transversal, vento a 

(0°) e vento a (90°), respectivamente. 
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Figura 3.3 – Incidências dos coeficientes de pressão e de forma, externos, para o telhado do edifício 

 

Fonte: (Autores, 2021) 

Já para a determinação dos coeficientes de pressão interna (Cpi), como não é possível determinar 

as relações de permeabilidade com exatidão, utilizou-se o item 6.2.7 da NBR 6123 (ABNT, 

1988), para reproduzir os coeficientes para os diferentes arranjos de aberturas na edificação. 

Este item recomenda-se adotar para o valor do coeficiente de pressão interna (Cpi) o mesmo 

valor do coeficiente de forma externo (Ce). O Cpi resultante é obtido por média ponderada em 

relação à área das aberturas. 

Assim, na Figura 3.4 apresentam-se os coeficientes de pressão interna, para paredes e telhado 

do edifício, com permeabilidade indeterminada e vento incidindo nas paredes frontais e laterais, 

vento a 0° e 90°, respectivamente. 
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Figura 3.4 - Coeficientes de pressão interna, para paredes e telhado do edifício, com permeabilidade 

indeterminada e vento a 0° e 90° 

 

Fonte: (Autores, 2021) 

Para efeito de pórtico, a seção A, para vento a (0°), é a mais desfavorável, considerando-se os 

efeitos de sucção na estrutura somado ao efeito de pressão interna (Cpi= +0,7), sendo esta 

adotada como estado de carregamento crítico; já para vento a (90°), a seção crítica acontece 

igualmente na direção longitudinal à estrutura, quando da incidência do vento transversal, 

reproduzindo ação desfavorável de sobrepressão na face à sotavento da cobertura. Assim, 

apresenta-se na Figura 3.5 as seções com os coeficientes de pressão a serem utilizados para as 

combinações críticas de carregamento da ação do vento, conforme é apresentado na Figura 3.6. 
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Figura 3.5 – Coeficientes de pressão para combinações últimas de carregamento crítico  

  

Fonte: (Autores, 2021) 

Figura 3.6 – Combinações entre pressão externa e interna mais crítica 

 

Fonte: (Autores, 2021) 

Assim, após a obtenção dos coeficientes de pressão para as combinações críticas (V e VI), 

apresenta-se na Tabela 3.5 o cálculo das cargas estáticas devidas ao vento, sendo (d – 11,04 m) 

espaçamento entre pórticos transversais e, em seguida, na Figura 3.7, apresenta-se a seção 

genérica de atuação de carregamento do vento. 
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Tabela 3.5 – Cargas de vento para as combinações V e VI 

Variação com 

a altura (m) 
Carregamentos 

d×qk 

(KN/m) 

Combinação V 

(KN/m) 

Combinação VI 

(KN/m) 

0 - 5 q1 4,416 6,624 5,975 

5 - 10 q2 5,310 7,965 7,185 

10 - 15 q3 5,851 8,777 7,917 

15 - 15,35 q4 5,895 8,843 7,976 

12,75 - 15,35 q5 5,895 8,843 2,104 

12,75 - 15,35 q6 5,895 8,843 1,491 

15 – 15,35 q7 5,895 8,843 1,179 

10 - 15 q8 5,851 8,777 1,170 

5 - 10 q9 5,310 7,965 1,062 

0 - 5 q10 4,416 6,624 0,883 

Fonte: (Autores, 2021) 

Figura 3.7 – Seção genérica de atuação de carregamentos do vento 

 

Fonte: (Autores, 2021) 

3.3 ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS 

Como o objetivo geral do trabalho não é, propriamente, o dimensionamento das estruturas em 

aço e concreto pré-fabricado, apenas será feita uma apresentação das principais verificações 

normativas, critérios de projeto, soluções técnicas adotadas e elucidação do dimensionamento 

das estruturas.  
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3.3.1 ESTRUTURA EM AÇO 

3.3.1.1 Definição de geometrias 

Com o objetivo de exemplificar o trabalho realizado para a geração da geometria e verificação 

dos elementos do galpão, apresentam-se a seguir os procedimentos para definição das seções 

transversais e sistemas de contraventamentos. 

Com o auxílio do AUTOMETAL definiu-se a geometria da treliça trapezoidal através da opção 

de geração automática de cobertura treliçada em duas águas onde definiu-se como dados de 

entradas a altura do montante nos apoios igual a 75 cm, inclinação da cobertura, ângulo de 

arranque nos apoios igual a 90º e intervalo para os ângulos das diagonais entre 35º e 60°. Com 

esses dados gerou-se a seguinte geometria descrita em 18 terças (sendo 2 de cumeeira), 

dispostas a cada 236 cm. A treliça apresenta 32 diagonais, e o banzo inferior é dividido 

igualmente em 32 partes de 117,20 cm cada. Destaca-se que após a geração automática da 

treliça no AUTOMETAL, observou-se que para os vínculos adotados e os estados de carga 

atuantes, seria mais conveniente que as 5 últimas diagonais próximas ao apoio fossem invertidas 

o sentido gerado automático de forma a trabalharem ao esforço predominante de tração, sendo 

então alterado e definido conforme Figura 3.8. 

Figura 3.8 – Pórtico transversal com tipologia (TP) 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

Destaca-se que para a determinação do espaçamento máximo entre as terças foi definido em 

função da carga de vento de 128,33 kgf/m² e utilizando-se como referência o catálogo da 
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METFORM®; de telhas metálicas, sendo adotado a telha trapezoidal MF 40, de espessura 0,65 

mm, cujo limite de resistência é 142 kgf/m² para um número de apoios igual ou superior a 4. 

A disposição dos sistemas aporticados dos oitões seguiu-se de acordo com os níveis dos banzos 

superior da treliça, sendo este o nível superior das vigas em perfil I laminados que constituem 

o sistema. 

Na Figura 3.9, apresenta-se o modelo 3D do galpão em estrutura de aço. 

Figura 3.9 - Visualização 3D do galpão projetado em estrutura de aço 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

Assim, por meio da planta de locação do galpão, Figura 3.10, é possível observar a modulação 

adotada, além da locação dos pilares de sustentação dos pórticos. 
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Figura 3.10 – Planta de locação para galpão em aço 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 
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3.3.1.2 Especificação de materiais  

A estrutura das vigas do mezanino, vigas dos oitões e pilares é constituída de perfis laminados 

de aço ASTM A572 – Grau 50 e os elementos constituintes das treliças é constituído de perfis 

de chapa dobrada (formados a frio) de aço estrutural CF-26. 

O aço ASTM A572 – Grau 50 foi escolhido em função da facilidade de se encontrar nos 

fabricantes regionais assim como o aço CF-26 é facilmente encontrado em perfis de chapa 

dobrada no mercado. Assim, apresentam-se na Figura 3.11 as propriedades mecânicas dos 

materiais utilizados como dados de entrada no CYPE 3D®. 

Figura 3.11 – Propriedades mecânicas dos elementos em aço 

 
Fonte: CYPE 3D® 

3.3.1.3 Determinação dos sistemas estruturais 

Para os sistemas estruturais adotados levou-se em consideração os estudos realizados por 

Chaves (2007), Nogueira (2009), Silva (2018) e Souza (2019), já abordados no capítulo 2, cuja 

tipologia e vínculos apresentaram menores taxa de aço, consumo de concreto nas fundações e 

menores deslocamentos para o vão do galpão estudado. Assim, definiu-se o sistema estrutural 

para o edifício em estudo da seguinte forma: para os oitões definiu-se sistema aporticado e para 

os pórticos transversais a tipologia (TP), ambos com pilares em alma cheia, sendo que os 

pórticos transversais possuem espaçamento de 11040 mm; Com relação aos vínculos nas 

fundações, as linhas de pórticos principais não contraventados, foram definidos para estas bases 

engastadas na direção transversal de forma a limitar os deslocamentos horizontais às relações 

limites estabelecidas pelo Anexo C da NBR 8800 (ANBT, 2008), para as demais bases os 

sistemas estruturais possuem vinculação com a fundação rotulados na base e no plano dos 

pórticos transversais definido como ligações rotuladas e semi-rígidas, para as treliças e sistema 

aporticado, respectivamente. As barras da treliça são consideradas bi-rotuladas. 
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Para a estabilidade lateral em todas as direções em termos gerais conforme exemplifica Fakury; 

Castro e Silva, Caldas (2016) “As estruturas, de modo geral, são tridimensionais e precisam 

possuir subestruturas de contraventamento que as estabilizem lateralmente em todas as 

direções”. Assim, o galpão é composto de sistemas de contraventamentos sendo eles vertical e 

horizontal. 

Dessa maneira, no edifício industrial em estudo, para a estabilidade transversal dispôs-se de 

contraventamentos verticais, em forma de X e Y e K, e longitudinal, por contraventamentos 

horizontais e verticais, ambos em forma de X. 

 Assim, no plano da cobertura, para o sistema de contraventamento horizontal definiu-se pontos 

de contraventamento a cada duas terças para o banzo superior; já para o banzo inferior da treliça, 

definiu-se as distâncias dos pontos de travamento a projeção dos pontos travados no banzo 

superior, e este foi definido com o uso de mãos-francesas, formadas por barras inclinadas que 

ligam nós da corda inferior às escoras, tornando tais nós apoiados horizontalmente. É 

importante ressaltar que para as escoras utilizou-se as terças, que por analogia de um sistema 

treliçado constitui o montante da treliça.  Assim, apresenta-se na Figura 3.12 a vista de metade 

do plano da cobertura de uma das águas indicando o sistema de contraventamento horizontal 

em cor azul, sendo o sistema de contraventamento na outra face simétrico. 

Figura 3.12 - Sistema de contraventamento horizontal no plano da cobertura 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

Para a contenção da estrutura vertical e transmissão dos esforços devido as cargas de vento para 

as fundações, ou seja, garantir estabilidade vertical, apresentam-se as Figura 3.13, Figura 3.14 
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e Figura 3.15 as vistas lateral e frontal dos sistemas utilizados, onde os sistemas de 

contraventamento destacam-se em cor azul. 

Figura 3.13 - Sistema de contraventamento vertical na direção longitudinal 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

Figura 3.14 - Sistema de contraventamento transversal para o oitão da frente do edifício 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 
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Figura 3.15 - Sistema de contraventamento transversal para o oitão do fundo do edifício 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

3.3.1.4 Normas utilizadas 

Foram utilizadas para a verificação das tensões e deformações nos perfis e deslocamentos 

limites, de acordo com a edificação, a NBR 8800 (ABNT, 2008) e NBR 14762 (ABNT, 2010). 

3.3.1.5 Combinações de ações 

Para se levar em conta na análise estrutural as incertezas relacionadas aos valores dos efeitos 

das atuações de cargas de forma a simular estatisticamente situações desfavorável para a 

estrutura deve-se levar em consideração coeficientes de majoração das ações permanentes e 

variáveis de acordo com a NBR 8800 (ABNT, 2008). Dessa maneira, como opção 

simplificadora para a combinação de ações, apresenta-se a Tabela 3.6 os coeficientes de 

ponderação unificados das ações permanentes diretas e variáveis adotados, para sobrecarga 

inferior a 5 KN/m², conforme orienta a Tabela 1 da NBR 8800 (ABNT, 2008). Destaca-se ainda 

que para as combinações em que as ações permanentes produzem efeitos favorável à segurança, 

o software considera o coeficiente de majoração para esses casos igual a 1. 

Tabela 3.6 - Coeficientes de ponderação unificados das ações permanentes diretas e variáveis 

Intensidade de todas as ações 

variáveis características atuando 

no piso ou na cobertura em 

consideração 

Combinação 

Ações que aumentam o valor do efeito procurado 

Permanentes diretas 

(g) 
Variáveis (q) 

≤ 5 KN/m² 
Normal 1,40 1,40 

De construção 1,30 1,20 

Fonte: (AUTORES, 2021) 
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O fator de combinação 0 adotado para a obtenção do valor reduzido das ações variáveis foi 

definido de acordo com a Tabela 2 da NBR 8800 (ABNT, 2008) para edificações comerciais, 

de escritório e de acesso ao público. Nesse caso, foi informado ao software o tipo de edificação 

para geração das combinações das ações. Destaca-se ainda que para o fator de combinação do 

vento o software já possui em seu default o valor normativo não sendo necessário informar. 

Dessa maneira, o software gera combinações distintas buscando-se estados de carregamentos 

desfavorável à estrutura, de forma a considerar os critérios normativos da NBR 8800 (ANBT, 

2008), para combinação das ações no Estados Limites Últimos e de Serviço de uma estrutura 

de aço.  

3.3.1.6 Análise de estabilidade global 

Conforme descreve Fakury; Castro e Silva, Calda (2016): 

“Se as equações de equilíbrio são estabelecidas com base na geometria deformada da 

estrutura, com os materiais considerados com um comportamento sempre elástico-

linear, a análise é elástica de segunda ordem. Este tipo de análise é complexo, pois, 

como a geometria deformada da estrutura não é conhecida durante a resolução das 

equações de equilíbrio, é necessário empregar um procedimento incremental-

interativo”. 

Assim, a NBR 8800 (ABNT, 2008), prescreve que para a análise de estabilidade global de uma 

estrutura deve ser realizado uma análise de segunda ordem de forma a englobar as imperfeições 

geométricas das vigas e pilares a serem contidas lateralmente. Assim, destaca-se que o CYPE 

3D 2016 considera automaticamente os efeitos de segunda ordem atendendo ao critério 

normativo. 

3.3.1.7 Deslocamentos dos pórticos transversais 

Para limitação dos deslocamentos horizontais e verticais a NBR 8800 (ABNT, 2008), 

recomenda no Anexo C para a verificação dos Estados Limites de Utilização as relações de 

deslocamentos verticais e horizontais, para barras da estrutura e conjuntos de elementos 

estruturais constituintes do edifício industrial, por exemplo, piso do mezanino, vigas e treliças 

de cobertura e pilares. Dessa maneira, conforme orientação da Tabela C.1 no Anexo C, limitou-

se o deslocamento horizontal máximo (ΔH) do topo dos pilares em relação à base em H/300, 

sendo H a altura total do pilar (distância do topo à base); já para a treliça trapezoidal e vigas do 

sistema aporticado dos oitões, adotou-se a relação de L/250 destacando-se ainda que para o 

dimensionamento das vigas mistas, limitou-se o deslocamento com a relação L/350. 
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Nogueira (2009), recomenda considerar para o deslocamento vertical máximo a sobrecarga de 

cobertura limitando-se este deslocamento em L/250 conforme Anexo C da NBR 8800 (2008); 

já para o deslocamento horizontal máximo este recomenda-se levar em conta a ação do vento e 

estabelece um valor máximo de H/300, conforme mencionado à cima. 

Para o galpão em estudo, o deslocamento vertical máximo admitido é de L/250 = 15 cm; Já 

para o deslocamento horizontal o limite é de H/300 = 4,00 cm. Assim, para garantir as 

limitações dos deslocamentos prescritos no Anexo C da NBR 8800 (ABNT, 2008), realizou-se 

uma verificação dos deslocamentos horizontais e verticais. Dessa maneira, levando-se em 

consideração os estados de carregamentos devido a ação do vento na estrutura, apresenta-se na 

Tabela 3.7 os resultados obtidos dos maiores deslocamentos horizontais no pórtico transversal. 

Tabela 3.7 – Valores máximos de deslocamento horizontal 

Deslocamentos máximos 

Casos Ang 
Deslocamento 

obtido (cm) 

Deslocamento máximo 

(H/300 - cm) 

1 Vento a 90º 3,84 

4,00 
2 Vento a 270º 3,84 

3 Vento a 0º 1,12 

4 Vento a 180º 1,12 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

As Figura 3.16 e Figura 3.17 indicam os deslocamentos obtidos após a verificação e definição 

das barras, junto a deformada da estrutura dos pórticos. 

Figura 3.16 – Deslocamento horizontal máximo obtido e deformada da estrutura 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

  

ΔH = 3,84 cm 
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Figura 3.17 – Deslocamento vertical máximo obtido e deformada da estrutura 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

3.3.1.8 Verificação da vibração do mezanino 

“Nos pisos de edifícios, deve-se efetuar análise dinâmica para verificar a possibilidade de 

ocorrência de vibrações excessivas. Essas vibrações causam sensação de desconforto para os 

ocupantes da edificação, que percebem o movimento da estrutura” FAKURY; CASTRO E 

SILVA; CALDAS (2016). 

Dessa forma, a NBR 8800 (ABNT, 2008) no Anexo L item L.3.2 recomenda um método 

simplificado em substituição à análise dinâmica, advertindo que eventualmente seu emprego 

pode não constituir a uma análise adequada, ficando a opção por esse tipo de avaliação a critério 

do projetista, sendo este método descrito pelas seguintes regras a seguir adotado para a análise 

da vibração da laje do mezanino: 

• Nos pisos em que as pessoas caminham regularmente, como os de residências e 

escritórios, a menor frequência natural não pode ser inferior a 4 Hz, o deslocamento 

vertical máximo, desprezando as possíveis contraflechas das vigas, deve ser menor que 

20 mm. 

Ressalta-se que para o cálculo do deslocamento vertical máximo causado pelas ações 

permanentes, excluindo a parcela dependente do tempo, e pelas ações variáveis, as vigas são 

calculadas como bi-apoiadas e utilizando-se as combinações frequentes de serviço. 

 

ΔH = 3,50 cm 
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A Figura 3.18 exemplifica o deslocamento vertical nas lajes. Destaca-se que em função da 

rigidez dos pilares do mezanino, desprezou-se para esta análise a contribuição os deslocamentos 

dos pilares. 

 Figura 3.18 - Deslocamento vertical de pisos 

 

Fonte: (FAKURY; CASTRO E SILVA; CALDAS, 2016) 

3.3.1.9 Dimensionamento das vigas mistas de aço e concreto 

Para a verificação das vigas mistas elaborou-se uma planilha onde os critérios de 

dimensionamento estão de acordo com o Anexo O da NBR 8800 (ABNT, 2008), onde por 

simplificação, paras as vigas com chapa de reforço na mesa inferior por se tratar de perfis 

laminados, considerou-se para a verificação dos perfis monossimétrico o mesmo critério para 

perfis I duplamente simétricos, que de acordo com Fakury; Castro e Silva; Caldas (2016), esta 

simplificação é usual em vigas mistas; já para o dimensionamento dos perfis de aço para as 

ações atuantes antes da cura do concreto a verificação dos perfis seguiu-se de acordo com o 

grupo em que se enquadram conforme especifica a Tabela G.1 da NBR 8800 (ABNT, 2008). 

Destaca-se ainda que para a verificação da vibração do piso, o cálculo da flecha da seção mista 

causada pelas ações que atuam após a cura do concreto, considerando-se a combinação 

frequente de ações, utilizou-se o momento de inércia da seção homogeneizada, desprezando-se 

os efeitos de retração e fluência do concreto, supondo-se sempre interação completa entre a 

viga de aço e laje de concreto, mesmo que tenha sido considerado grau de interação parcial e 
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tomou-se para o cálculo da verificação da largura efetiva da laje a substituição da relação de 

1/8 do vão da viga mista por 1/5 do vão. 

No Apêndice B, apresenta-se os espelhos da verificação de uma viga interna e externa do 

mezanino. 

De posse dos carregamentos normativos em função da edificação, disposições construtivas e 

materiais, realizou-se o dimensionamento e análise dos elementos do edifício industrial 

utilizando-se o CYPE 3D. 

3.3.2 ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 

Para o dimensionamento do galpão em estrutura pré-fabricada, fez-se necessário o uso do 

software TQS©, onde obtemos o detalhamento e a verificação da estabilidade global. Já para o 

cálculo e verificação das vigas protendidas, fez-se o uso do software V-PRO©. 

De início, foi necessário definir a modulação dos pórticos do galpão, buscando obter a maior 

repetição de vãos possíveis, onde consequentemente haverá a repetição de elementos, tornando 

viável a aplicação do conceito de elementos pré-fabricados. 

Assim, por meio da planta de locação do galpão, Figura 3.19, é possível observar a modulação 

adotada, além da locação dos pilares de sustentação dos pórticos. 
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Figura 3.19 – Planta de locação para galpão pré-fabricado 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 
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O espaçamento entre os pórticos é de 11 m, excetuando-se a distância entre os pórticos do eixo 

F e G, cujo espaçamento é de 11,40 m. Já no mezanino, a distância de modulação adotada entre 

os pilares foi de 9,35 m. Além da modulação, o galpão pré-fabricado possui altura de 14,57 m, 

com 66,85 m de comprimento e 37,8 m de largura. Lembrando que as dimensões adotadas para 

o dimensionamento da estrutura metálica e em concreto pré-fabricado podem sofrer pequenas 

alterações devido as especificações de cada modelo construtivo, uma vez que para que se 

consiga comparar os modelos, essas dimensões devem ser o mais próximo possível.  

A cobertura adotada para os dois galpões fez o uso de telha metálica. Já as terças de cobertura 

do galpão em concreto são protendidas e em formato de “T”, com comprimento de 11 m. Essas 

terças são apoiadas nas vigas de cobertura, dimensionadas para vencer 18,75 m de vão livre, 

com seção transversal de 40 x 80 cm. O travamento da estrutura foi feito em três níveis 

diferentes, visando reduzir o deslocamento e o comprimento de flambagem dos pilares. Assim, 

o travamento entre os pilares foi feito por meio de vigas protendidas em seção “U”, com seção 

transversal de 40 x 40 cm. As vigas do mezanino também fizeram o uso de protensão para que 

se fosse possível reduzir a altura da seção do elemento, além do peso próprio, apresentando 

após o dimensionamento, seção de 40 x 60, apoiada entre vãos de 11 a 9 m. As lajes do 

mezanino são alveolares, com 11 m de comprimento. As vigas-calhas também foram 

dimensionadas com protensão e possuem seção em “U” de 40 x 40. 

Dessa maneira, parte dos elementos estruturais expostos anteriormente serão detalhados nos 

tópicos seguintes. Na Figura 3.20, apresenta-se o modelo 3D do galpão em estrutura pré-

fabricada de concreto que foi dimensionado. 
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Figura 3.20 – Visualização 3D do galpão projetado em estrutura pré-fabricada 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

Na Figura 3.21, Figura 3.22 e Figura 3.23, representam os cortes longitudinal, transversal e do 

mezanino para que se possa ter uma melhor visualização da solução estrutural adotada. 

Figura 3.21 - Corte da fachada do galpão projetado em estrutura pré-fabricada 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 
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Figura 3.22 - Corte transversal do galpão projetado em estrutura pré-fabricada 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

Figura 3.23 - Corte do mezanino do galpão projetado em estrutura pré-fabricada 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

3.3.2.1 Estados limites e combinações de ações para estrutura em 

concreto pré-fabricado 

Segundo a NBR 9062 (ABNT, 2017), todos os elementos pré-fabricados, devem, 

obrigatoriamente, serem verificados aos Estados Limites Último e de Serviço. Essas 

verificações são necessárias para garantir a segurança e a estabilidade da estrutura, garantindo 

que os limites estabelecidos para cada estado-limite sejam respeitados, como será visto a seguir. 

Já as combinações de ações são utilizadas para a verificação dos Estados Limites Últimos e de 

Serviço. Assim, são feitas combinações de carregamentos acidentais, permanentes e 

excepcionais. Esse último caracterizado pela ação de explosões, sismos, incêndios etc. 
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3.3.2.1.1 Estados Limites de Serviço (ELS) 

O Estado Limite de Serviço está relacionado a eficiência e a usabilidade da estrutura, tratando 

de aspectos de durabilidade, aparência e conforto. Dessa forma, pode-se elencar algumas 

verificações de serviço que fazem parte do projeto de galpões pré-fabricados: 

a) ELS-F: estado-limite de formação de fissura: 

Correspondente ao estado de início da fissuração da peça de concreto, limitado pela 

resistência do concreto à tração na flexão (fct,f). 

b) ELS-W: estado-limite de abertura de fissura: 

Estado em que as fissuras atingem os limites estabelecidos, influenciando na proteção 

das armaduras e na durabilidade, especificado no item 13.4.2 da NBR 6118 (ABNT, 

2014). 

c) ELS-D: estado-limite de descompressão: 

Estado no qual as tensões normais na seção transversal da peça são nulas, não havendo 

tração ao longo da seção. Essa verificação é de fundamental importância para o cálculo 

da protensão. 

d) ELS-DEF: estado-limite de deformações excessivas: 

Está relacionado com os deslocamentos limites da estrutura, caracterizados pelo Quadro 

3.1, retirado da NBR 9062 (ABNT, 2017). 

Quadro 3.1 - Limites para os deslocamentos horizontais globais 

 

Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

 No dimensionamento do galpão em estrutura pré-fabricada, para o cálculo dos limites de 

deslocamentos horizontais, fez-se o uso do caso (A), mesmo que o galpão possua laje no 
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mezanino. Assim, a escolha foi baseada no fato da laje do mezanino cobrir apenas 1/6 da área 

do galpão, não exercendo grande influência no deslocamento global da estrutura. 

3.3.2.1.2 Combinações de serviço 

Como explicado anteriormente, as combinações referentes aos estados limites de serviço visam 

garantir a usabilidade e o conforto propiciado pela estrutura, podendo ser dividida em três tipos 

diferentes de combinação: 

• Combinação quase permanente (CQP): 

Nessa combinação todas as ações variáveis são consideradas com os seus valores quase 

permanentes, conforme a Eq. (3.1). 

, 2 ,

1 1

m n

CQP Gi k j Qj k

i j

F F F
= =

= + 
    

(3.1) 

• Combinação frequente de serviço (CF) 

Pode ser definida pela combinação das ações variáveis, com valor frequente, somando-

se as demais ações variáveis com valores quase permanente, conforme a Eq. (3.2). 

 

, 1 1, 2 ,

1 2

m n

CF Gi k Q k j Qj k

i j

F F F F 
= =

= + + 
  

(3.2) 

 

• Combinação raras de serviço (CR) 

Combinação caracterizada pela soma dos valores característicos da ação variável, com 

as demais ações tomadas com os seus valores frequentes, conforme a Eq. (3.3). 

𝐹𝐶𝐹 = ∑ 𝐹𝐺𝑖,𝑘
𝑚
𝑖=1 + 𝐹𝑄1,𝑘 + ∑ 𝜓1𝑗𝐹𝑄𝑗,𝑘

𝑛
𝑗=2                    (3.3) 

Onde:  

- ,G kF  é o valor característicos das ações permanentes; 

- 1,Q kF
 é o valor característicos da ação variável admitida como principal; 

- ,Qj kF
 é o valor característicos das ações variáveis secundárias; 
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- 𝛹1: Fator de redução de ações variáveis para combinações frequentes; 

- 𝛹2: Fator de redução de ações variáveis para combinação quase permanentes. 

3.3.2.1.3 Combinações últimas 

Referem-se a combinação de esforços com o objetivo de evitar a ruína total ou parcial da 

estrutura, garantido segurança estrutural e podendo ser simplificadamente representada pela Eq. 

(3.4). 

𝐹𝑑 = 𝛾𝐺𝐹𝐺𝑖,𝑘 + 𝛾𝑒𝐺𝐹𝑒𝐺,𝑘 + 𝛾𝑄 (𝐹𝑄𝑗,𝑘 + 𝜓0𝑗𝐹𝑄𝑗,𝑘) + 𝛾𝑒𝑄𝜓0𝑒𝐹𝑒𝑄,𝑘                                          (3.4) 

Onde:  

 -𝜓0 = Fator de redução de combinação para as ações variáveis diretas; 

 --𝛾𝑓 = coeficiente de ajuste de 𝛾𝑛; 

-𝛾𝑓 = 𝛾𝑓1+  𝛾𝑓3 . 

Por meio do Quadro 3.2 e Quadro 3.3, é possível consultar o valor de cada coeficiente, com as 

suas respectivas característica. 

Quadro 3.2 - Coeficientes 𝛾𝑓  = 𝛾𝑓1+  𝛾𝑓3  

 

Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 
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Quadro 3.3 - Valores do coeficiente 𝛾𝑓2 

 

Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

3.3.2.2 Verificação da estabilidade global da estrutura 

A verificação da estabilidade global da estrutura é uma das etapas mais importante no cálculo 

de estruturas em concreto, uma vez que através dessa verificação pode-se entender o 

comportamento da estrutura submetida aos diferentes tipos de carregamentos, seus 

deslocamentos e suas restrições.  

Dessa maneira, será utilizado os dados de dimensionamento do galpão, fornecidos pelo 

software TQS©, onde será possível determinar se os deslocamentos sofridos pela estrutura 

estão dentro dos parâmetros discretizados na NBR 6118 (ABNT, 2014). Com isso, será 

analisado primeiramente o parâmetro α (alfa) da estrutura, determinando se ela é de nós fixos 

ou móveis. 

3.3.2.2.1 Parâmetro (α)                      

A NBR 6118 (ABNT, 2014) define o parâmetro alfa como sendo o parâmetro de instabilidade 

da estrutura, onde para ser considerada uma estrutura de nós fixos, α < α1. Onde α e α1 são 

dados pelas Eqs. (3.5) e Eq. (3.6). 
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α =  𝐻𝑡𝑜𝑡 × √
𝑁𝑘

𝐸𝑐𝑠𝐼𝑐
 (3.5) 

α1 = 0,2 + 0,1𝑛      𝑠𝑒: 𝑛 ≤ 3         (3.6) 

α1 = 0,6        𝑠𝑒: 𝑛 ≥ 4 

Onde:   

• n: o número de níveis de barras horizontais (andares) acima da fundação ou de 

um nível pouco deslocável do subsolo; 

• 𝐻𝑡𝑜𝑡: altura total da estrutura, medida a partir do topo da fundação ou de um 

nível pouco de deslocável do subsolo; 

• NK: é o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura (a partir do 

nível considerado para o cálculo de Htot), com seu valor característico; 

• 𝐸𝑐𝑠𝐼𝑐: representa o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares na 

direção considerada. 

Tomando como base que o galpão apresenta dois níveis acima da fundação, térreo e mezanino, 

tomaremos o valor de α1 como sendo: 

α1 = 0,2 + 0,1 × 2 = 0,4 
 

Por meio do Quadro 3.4, extraído do relatório de estabilidade global do software TQS©, obteve-

se os seguintes valores de α para o galpão em estudo:  
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Quadro 3.4 - Valores de α 

 

Fonte: (TQS, 2021) 

O maior valor de α obtido foi de 1,28 >> 0,4, comprovando que a estrutura é do nós móveis, 

como já era de se esperar, tratando-se de uma estrutura em esqueleto, onde as ligações entre 

pilar e viga são rotuladas, aumentando o deslocamento dos pórticos. A combinação utilizada 

para se chegar a esse valor de α, no estado limite último, foi baseada no somatório do peso 

próprio dos elementos com o carregamento permanente e acidental, acrescido da parcela de 

carregamento devido a incidência do vento a 90º, ponderado de acordo com os coeficientes 

apresentados no Quadro 2.5. 

                   COMB 1:  PP + PERM + ACID + 0,6*VENTO(90º) 

 

3.3.2.2.2 Determinação dos efeitos de 2ª ordem pelo método P-Δ 

Como descrito acima, a estrutura do galpão é de nós móveis, fazendo-se necessário determinar 

os efeitos de segunda ordem ocasionados pela ação das cargas horizontais. Dessa maneira, no 

lançamento estrutural escolheu-se o parâmetro P-Δ para determinar os esforços de segunda 

ordem. De maneira geral, o P-Δ é um processo iterativo, onde são feitas inúmeras combinações 

de ações na estrutura, relacionadas a ação do carregamento horizontal, buscando-se convergir 

para um valor final de deslocamento que será somado com o deslocamento oriundo dos efeitos 

de 1ª ordem, resultando no deslocamento final, como determina a NBR 6118 (ABNT, 2014). 
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Assim, por meio do Quadro 3.5 é possível verificar os valores dos efeitos de segunda ordem na 

estrutura do galpão por meio do processo P-Δ. 

Quadro 3.5 - Valores de P-Δ 

 

Fonte: (TQS, 2021) 

Os valores de P-Δ foram obtidos pela Eq. (3.7), que relaciona os momentos de 1ª e 2ª ordem, 

multiplicados pelo coeficiente de majoração de cargas horizontais e verticais, presente no item 

15.3.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014).  

𝑃∆ = 1 +
𝑀2

𝑀1
×

𝛾𝐹

𝛾𝐹3
, 𝑐𝑜𝑚 

𝛾𝐹

𝛾𝐹3
= 1,27                            (3.7) 

Como já era de se esperar, os valores de P-Δ foram elevados, obtidos através da mesma 

combinação de esforços expressa no item anterior. Mesmo 1,3 sendo um valor alto, este ainda 

se encontra dentro dos limites. Salienta-se que esse valor será reduzido após o travamento dos 

pórticos com o incremento da cobertura, mais especificamente com o uso das terças pré-

fabricadas, que irão contribuir com a redução do deslocamento no topo do edifício. Por motivos 

técnicos, o travamento dos pórticos pelas peças da cobertura não foi considerado no lançamento 

estrutural, contribuindo para valores elevados de P-Δ. 

3.3.2.2.3 Verificação dos deslocamentos laterais máximos  

Para a verificação dos deslocamentos globais da estrutura do galpão, fez-se o uso do Quadro 

3.1, onde o valor máximo permitido de deslocamento para a estrutura é de (H/400). Assim, 
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como a altura total do galpão é de 14,57 m, o valor limite para o deslocamento será de 3,64 cm. 

Dessa maneira, levando-se em consideração os casos de carregamento devido ao vento, 

obtivemos os resultados expostos no Quadro 3.6. 

Quadro 3.6 - Valores de deslocamento horizontal máximo 

Deslocamentos máximos 
Caso Ang Deslocamento Obtido (cm) Deslocamento Máximo (H/400) cm 

1 Vento a 90° 0,75 

3,64 
2 Vento a 270° 0,75 
3 Vento a 0° 1,63 
4 Vento a 180° 1,63 

Fonte: (TQS, 2021) 

Analisando os resultados apresentados no Quadro 3.6, pode-se constatar que a estrutura 

apresenta deslocamento laterais aceitáveis, com valores abaixo do máximo estabelecido, 

contribuindo para a estabilidade estrutural. 

3.3.2.3 Elementos estruturais que compõe o galpão pré-fabricado 

Neste tópico será feito a exposição e o detalhamento dos elementos estruturais que compõem o 

galpão em estrutura pré-fabricada, como: pilares, vigas e lajes. Desta forma, como todos os 

elementos foram calculados e detalhados com o auxílio do software TQS©, será feito apenas 

algumas observações a respeito do processo de cálculo das peças, uma vez que o objetivo do 

presente trabalho é a comparação entre os modelos construtivos em aço e concreto. 

3.3.2.3.1 Pilares 

No processo de pré-fabricação, geralmente, os pilares são os elementos com a execução mais 

difícil, tomando como base a menor padronização das peças, além da execução dos consolos e 

em alguns casos a incorporação de tubos para a passagem de água pluvial, como já exposto no 

item 2.2.3. Assim, para os pilares do projeto, fez-se a adoção de alguns parâmetros importantes, 

como: fck dos pilares: 50 MPa e cobrimento mínimo: 2,5 cm. 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), item 7.4.7.4, o cobrimento mínimo de pilares e vigas 

pode ser reduzido em 5 mm em casos de elementos fabricados com adequado controle de 

qualidade, como é o caso das peças pré-fabricadas. Além disso, pela modulação adotada para o 

galpão, se fez necessário o uso de 27 pilares pré-fabricados. 
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Grande parte dos pilares possui seção de 40 x 40 cm, sendo que os demais variam a seção de 

10 em 10 cm, para que seja possível padronizar o processo de produção das peças. Se fez 

necessário o uso de pilares com seção 50 x 70 cm, de fundamental importância para combater 

os deslocamentos excessivos no pórtico, possuindo inércia maior do que os demais. Esses 

pilares de maior seção foram locados na face principal do galpão, uma vez que na outra face os 

pilares estão travados pela laje e pelas vigas do mezanino, auxiliando na redução dos 

deslocamentos na região. A altura máxima dos pilares centrais é de 15,57 m, considerando 70 

cm de engastamento no cálice da fundação. Diante dessa informação, fica claro a necessidade 

do contraventamento da estrutura, buscando-se reduzir o comprimento de flambagem dos 

pilares e consequentemente os deslocamentos ocasionados pelos efeitos de 1ª e 2ª ordem, como 

já discutido em tópico anterior.  

Ainda sobre os pilares, um ponto que merece especial atenção é a taxa geométrica de armadura 

(ρ), obtida pela divisão da área de aço da seção do pilar pela seção de concreto (Ac), definido 

pela NBR 6118 (ABNT, 2014) com os seguintes limites: 

• Ρmin: 0,004 x Ac; 

• Ρmáx: 0,04 x Ac, se houver emenda por transpasse; 

• Ρmáx: 0,08 x Ac, se não houver emendas. 

Assim, para o galpão pré-fabricado, grande parte dos pilares apresenta baixa taxa de armadura. 

Esses resultados podem ser justificados pela relação entre o carregamento e a área da seção 

transversal de cada pilar. Como já mencionado, para combater os deslocamentos excessivos, 

devido a esbeltez dos elementos, se fez necessário o aumento de seção dessas peças, que em 

muitos casos apresentou baixos valores de tensão ao dividir carregamento aplicado ao pilar pela 

área da seção transversal, contribuindo para uma baixa taxa geométrica de armadura. 

Vale ressaltar que para os objetivos do presente trabalho, o cálculo e detalhamento da armadura 

dos pilares não se faz necessário, uma vez que as comparações entre os modelos construtivo 

entre aço e concreto se restringirá nas propriedades geométricas e nas ações sofridas pelos 

diferentes elementos que compõe a estrutura do galpão. Nesse mesmo contexto, se enquadra os 

consoles e o aparelho de apoio, que no dimensionamento do galpão foi considerado com 1 cm 

de espessura. 

A análise mais aprofundada das características dos pilares dimensionados para o galpão pré-

fabricado será apresentada no tópico referente a discussão dos resultados do trabalho. 
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3.3.2.3.2 Lajes pré-fabricadas 

Como já apresentado no item 2.2.6 (lajes pré-fabricadas para mezaninos), a tipologia de laje 

adotada para a suportação e transferência de esforços do mezanino foi a laje alveolar, 

caracterizada por vencer grandes vãos, sem a presença de escoramento e apresentando peso 

próprio reduzido devido aos seus alvéolos, aliado ao uso da protensão. 

Desta forma, adotou-se a laje alveolar catalogada, com espessura de 26,5 cm, largura de 1,20 

m e comprimento de 11 m; necessário para vencer o vão do mezanino, conforme modulação 

apresentada anteriormente. Sendo assim, por meio da Quadro 3.7 é possível verificar que a 

sobrecarga admitida pela laje está acima da sobrecarga que atua no elemento, tornando a 

escolha viável. 

Quadro 3.7 - Catálogo para dimensionamento das lajes alveolares do galpão pré-fabricado 

  

Fonte: (MUNTE, 2007) 

A laje alveolar apresentada no Quadro 3.7 foi escolhida levando-se em conta o vão a ser vencido 

(11 m) e a sobrecarga que o elemento deve resistir, conforme exposto nos tópicos 3.3.1 e 3.3.2. 

A análise quantitativa e qualitativa dos painéis de laje alveolar será feita no tópico referente a 

discussão dos resultados. 
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3.3.2.3.3 Vigas 

As vigas pré-fabricadas deste trabalho serão todas protendidas, como exposto no tópico 2.2.25, 

calculadas pelo processo de pré-tração aderente, visando a obtenção de peças com seções 

menores, peso próprio reduzido e deformação controlada.  

Como o objetivo do trabalho não é a discussão ou o detalhamento do cálculo de protensão, será 

apresentado o processo de concepção e cálculo de maneira simplificada, destacando-se que para 

o cálculo utilizou-se o software V-PRO©. 

Assim, será realizada a demonstração da metodologia de cálculo simplificado da protensão 

apenas para a viga de cobertura do galpão, com seção “I” 80 X 40 cm, tomando como premissa 

que o elemento apresenta as maiores dimensões e deverá ser projetado para vencer um vão de 

18,75 m, além de ser objeto de comparação com a solução adotada para o galpão em estrutura 

metálica. As demais vigas o processo de cálculo é feito de maneira análoga. Além disso, o 

memorial de cálculo completo da protensão para a viga em análise é apresentado no Apêndice 

A, sendo apresentado a seguir apenas os principais resultados. 

3.3.2.3.4 Cálculo e detalhamento da protensão para viga de seção “I” 40 X 80 

Como já mencionado anteriormente, o processo de cálculo do galpão pré-fabricado foi feito por 

meio do software TQS©, excetuando-se o cálculo e detalhamento das vigas protendidas, que 

foram dimensionadas com o auxílio do software V-PRO©, para posteriormente terem o seu 

carregamento lançado na estrutura inicial. Assim, é apresentado a seguir os cálculos dos 

parâmetros básicos para que se possa dimensionar a viga em estudo, sendo os resultados para a 

perda de protensão e as conferências dos estados-limites de formação de fissura, descompressão 

e no ato da protensão, expostos no Apêndice A. 

3.3.2.3.4.1 Classe de agressividade ambiental e cobrimento da viga 

Por meio do Quadro 2.1, retirado da NBR 6118 (ABNT, 2014), pode-se obter a seguinte 

classificação de agressividade ambiental para o galpão em estudo: 

• Classe de agressividade ambiental: II; 

• Agressividade: moderada; 

• Classificação: urbana; 

• Risco de deterioração da estrutura: pequeno. 
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Para vigas protendidas, a NBR 6118 (ABNT, 2014) determina, para a classe de agressividade 

ambiental moderada, o cobrimento mínimo de 35 mm. Lembrando que o concreto utilizado na 

produção das peças terá resistência de 50 MPa. 

3.3.2.3.4.2 Durabilidade das peças 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), o elemento estrutural submetido à protensão deve 

obedecer à alguns limites referentes a abertura de fissura, proteção da armadura e durabilidade 

da peça. Assim, por meio do Quadro 2.3 e das considerações já feitas anteriormente, obteve-se 

os seguintes parâmetros para o dimensionamento das vigas. 

• Tipo de concreto: concreto protendido nível 2 (protensão limitada); 

• Exigências relativas à fissuração: verificação do ELS-F (combinação frequente) e do 

ELS-D (combinação quase permanente). 

3.3.2.3.4.3 Características do concreto 

Para a produção e dimensionamento das vigas pré-fabricadas, considerou-se as seguintes 

propriedades para o concreto: 

Resistência característica à compressão do concreto (fck): 50 MPa; 

Resistência característica do concreto à tração: 

Para o cálculo da resistência à tração do concreto, tanto superior quanto inferior, fez-se o uso 

das relações abaixo, retiradas da NBR 6118 (ABNT, 2014): 

Resistência característica à tração média (fct,m), para classes até C50: 

fct, m = 0,3 × (fck)2/3
                            

assim, fct, m = 4,07 MPa. 

Resistência característica à tração inferior (fctk, inf):  

fctk, inf = 0,7 × fct, m            

assim, fctk, inf = 2,85 MPa 

Resistência característica à tração superior (fctk, sup):  
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fctk, sup = 1,3 × fct, m          

assim, fctk, sup = 5,29 MPa 

3.3.2.3.4.4 Módulo de elasticidade do concreto 

Para o cálculo do módulo de elasticidade do concreto (Eci), fez-se o uso da Eq. (3.8), também 

retirada da NBR 6118 (ABNT, 2014). 

𝐸𝑐𝑖 =  𝛼𝐸  × 5600 ×  √𝑓𝑐𝑘                     (3.8) 

Considerando 𝛼𝐸 = 0,9 (𝑐𝑎𝑙𝑐á𝑟𝑖𝑜), obteve-se o seguinte valor para o módulo de elasticidade 

do concreto:   

𝐸𝑐𝑖 ≅ 35 𝐺𝑃𝑎 

3.3.2.3.4.5 Características do aço par armadura ativa 

No dimensionamento da armadura ativa das vigas submetidas à protensão, fez-se o uso de 

cordoalhas CP 190 com 7 fios, conforme o Quadro 2.7. Assim, as cordoalhas em questão podem 

ser caracterizadas pelas seguintes propriedades: 

• Diâmetro nominal da cordoalha: 12,7 mm RB; 

• Área da seção da cordoalha (Ap): 0,99 cm²; 

• ptk: 187 KN; 

• pyk: 169 KN; 

• Fptk = 
𝑝𝑡𝑘

𝐴𝑝
 × 10  ≅ 1900 MPa; 

• Fpyk = 
𝑝𝑦𝑘

𝐴𝑝
 × 10  ≅ 1710 MPa; 

• Perda máxima por relaxação após 1.000 horas a 20°C, para carga inicial 

de 80% da carga de ruptura: 3,5%; 

• Módulo de elasticidade: 202 kN/mm², +/- 3%. 

3.3.2.3.4.6 Seção da viga 

As vigas principais de cobertura possuem as seguintes características: 

• Viga “I”, Seção 80 X 40 cm; 
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• Comprimento (L): 18,75 m; 

• Ac: 0,1625 m²; 

• Ic: 0,01336 m4; 

• yi: 0,39308 m; 

• ys: 0,40692 m; 

• Momento resistente Inferior: 

• 𝑤𝑖 =
𝐼𝑐

𝑦𝑖
  = 

0,01336

0,39308
 = 0,03398 m³ 

• Momento resistente superior: 

𝑤𝑠 =
𝐼𝑐

𝑦𝑠
  = 

0,01336

0,40692
 = 0,03282 m³ 

 

Figura 3.24 - Seção da viga de cobertura 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

3.3.2.3.4.7 Determinação dos esforços solicitantes 

A seguir será apresentado os esforços solicitantes na viga, como: momento fletor máximo e 

carregamento distribuído na viga. 

a) Peso próprio (PP) 

O peso próprio da viga pode ser determinado com base na área de seção transversal (Ac) e do 

peso específico do concreto armado, definido pela NBR 6120 (ABNT, 2019) como sendo de 
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ϒca: 25 KN/m³. Através da Figura 3.25, pode-se verificar a distribuição linear do carregamento 

devido ao peso próprio. 

Assim o peso próprio da peça é de: 

𝑃𝑃 = 𝐴𝑐 × 𝛾𝑐𝑎 =  0,1625 𝑚2𝑥 25 
𝐾𝑁

𝑚3  = 4,06 
𝐾𝑁

𝑚
 

 

Figura 3.25 - Carga distribuída devido ao peso próprio 

 
Fonte: (AUTORES, 2021) 

O momento fletor máximo na seção, devido ao peso próprio, foi obtido da seguinte forma:  

𝑀 =
𝑞 × 𝑙²

8
 =  

4,06 
𝐾𝑁

𝑚
 × (18,75 𝑚)²

8
 = 178,53 𝐾𝑁. 𝑚  

b) Carregamento acidental (q) 

O carregamento acidental ao qual a viga de cobertura está submetida foi obtido com base na 

NBR 6120 (ABNT, 2019), onde o valor sugerido é de 0,25 KN/m². Para obter o carregamento 

distribuído por metro, multiplica-se o valor da sobrecarga pelo vão entre as vigas de cobertura, 

vão esse de 11 m. Na Figura 3.26 é representado o carregamento acidental distribuído na viga. 

𝑞 = 0,25 
𝐾𝑁

𝑚²
 × 11 𝑚 = 2,75 

𝐾𝑁

𝑚
  

 

Figura 3.26 - Carga distribuída devido a carga acidental 

 
Fonte: (AUTORES, 2021) 
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O momento fletor máximo na seção, devido a carga acidental, foi obtido de maneira análoga ao 

momento fletor devido ao peso próprio. 

𝑀 =
𝑞 × 𝑙²

8
 =  

2,75 
𝐾𝑁

𝑚
 × (18,75 𝑚)²

8
 = 120,85 𝐾𝑁. 𝑚  

c) Permanente (g) 

O carregamento permanente na viga de cobertura foi determinado através do carregamento 

proveniente das telhas, terças e suporte para a fixação das terças na viga de cobertura.  

• Carregamento devido às terças pré-fabricadas protendidas: 2,95 KN/m; 

• Carregamento devido aos suportes para as terças pré-fabricadas protendidas: 1,69 

KN/m; 

• Carregamento linear devido as telhas metálicas MF - 40 da METFORM® é de 0,68 

KN/m; 

Assim o carregamento total permanente atuante na viga é de 5,32 KN/m, conforme representado 

na Figura 3.27. 

Figura 3.27 - Carga distribuída devido ao carregamento permanente 

 
Fonte: (AUTORES, 2021) 

Conforme os itens anteriores, o momento fletor máximo para o carregamento permanente foi 

obtido da seguinte forma: 

𝑀 =
𝑞 × 𝑙²

8
 =  

5,32 
𝐾𝑁

𝑚
 × (18,75 𝑚)²

8
 =  233,7 𝐾𝑁. 𝑚  

3.3.2.3.4.8 Tensões máximas atuantes no centro da seção da viga 

Para a determinação dos valores de tensão na fibra superior e na fibra inferior da viga, fez-se o 

uso dos resultados obtidos nos tópicos anteriores, referente ao momento superior e inferior, 

além dos esforços de momento fletor referente aos carregamentos devido ao peso próprio, carga 

permanente e carga acidental. 
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Desta forma, por meio da relação entre o momento fletor da seção mais solicitada e do momento 

nas fibras superiores Eq. (3.9), chegou-se aos resultados para as tensões máximas na viga, 

localizadas no meio do vão e representadas no Quadro 3.8. 

𝜎 =
𝑀

𝑊𝑠,𝑖
 (3.9) 

Onde:  

• 𝜎 = Tensão atuante na seção inferior ou superior; 

• M = Momento fletor máximo atuante na seção; 

• 𝑊𝑠,𝑖 = Momento na fibra superior (comprimida) e na fibra inferior 

(tracionada) da seção. 

Quadro 3.8 - Tensões atuantes na viga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (AUTORES, 2021) 

3.3.2.3.4.9 Carga de protensão 

Para a determinação da carga de protensão, se faz necessário aplicar os conceitos estabelecidos 

no Quadro 2.3, onde é determinado que para o dimensionamento sob regime de pré-tração 

limitada é necessário fazer a verificação em relação as combinações em serviço, tanto na 

combinação frequente quanto na combinação quase permanente. 

Assim, segundo Menezes (2017), para determinar a carga de protensão, pode-se verificar o 

estado limite de descompressão com o uso da Eq. (3.10) e o estado limite de formação de fissura 

Eq. (3.11), da seguinte forma: 

𝜎𝐷 = (𝑃∞). (
1

𝐴
+

𝑒𝑝

𝑊𝑖
) −

𝑀𝑔1

𝑊𝑖
−

𝑀𝑔2

𝑊𝑖
−

Ψ2. 𝑀𝑞

𝑊𝑖
= 0 (3.10) 

TENSÕES ATUANTES NO CENTRO DA VIGA 

Local Peso Próprio 
(KN/m²) 

Acidental 
(KN/m²) 

Permanente 
(KN/m²) 

Borda Superior -5439,67 -3682,21 -7120,66 

Borda Inferior 5253,97 3556,50 6877,58 

*Valores negativos indicam que está havendo compressão na seção 
analisada 
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𝜎𝐷 = (𝑃∞). (
1

𝐴
+

𝑒𝑝

𝑊𝑖
) −

𝑀𝑔1

𝑊𝑖
−

𝑀𝑔2

𝑊𝑖
−

Ψ1. 𝑀𝑞

𝑊𝑖
 (3.11) 

Onde: 

• A: área da seção de concreto da viga; 

• ep: excentricidade do cabo de protensão em relação ao baricentro da seção transversal, 

no centro do vão; 

• fctk: resistência característica à tração do concreto; 

• Mg1: momento atuante na peça devido ao peso próprio; 

• Mg2: momento atuante na peça devido a carga permanente; 

• Mq: momento atuante na peça devido a carga acidental. 

• P: força de protensão após a ocorrência de todas as perdas de protensão; 

• Wi: módulo de resistência elástico da seção transversal relativo à borda inferior; 

• σd: tensão limite no concreto correspondente ao estado limite de serviço de 

descompressão; 

• σf: tensão limite no concreto correspondente ao estado limite de serviço de formação de 

fissuras; 

• Ψ1: fator de redução de ações variáveis para combinações frequentes; 

• Ψ2: fator de redução de ações variáveis para combinações quase-permanentes. 

Fazendo-se o uso dos valores de esforços solicitantes obtidos anteriormente, chegou-se aos 

seguintes valores de tensão no estado limite de descompressão (Pd) e de formação de fissura 

(Pf): 

• Pd: 904, 67 KN 

• Pf: 598,12 KN 

Obs: a excentricidade do cabo considerada nos cálculos foi de 0,3 m. 

Para determinar a força de protensão, fez-se o uso do maior valor em módulo, acrescido da 

porcentagem estimada da perda de protensão, que geralmente varia de 25 a 30 %.  

Assim, o valor obtido para a carga de protensão é o seguinte: 
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𝑃0  = 𝑃𝑑    × 1,3 = 904,67 × 1,3 ≅ 1176 𝐾𝑁 

O valor obtido apresentou uma diferença de aproximadamente 1,38 % em relação ao valor 

calculado pelo software V-PRO®, que foi de 1160 KN. Os valores obtidos via software estão 

expostos no memorial descritivo, exposto no Apêndice A. 

3.3.2.3.4.10 Cálculo do número de cordoalhas 

O número de cordoalhas necessárias para suportar a força de protensão requerida pela peça 

pode ser determinada em função dos esforços atuantes na peça e dos dados da cordoalha, 

fornecidos pelo fabricante. 

Assim, foi escolhida a cordoalha CP 190 RB de 12,70 mm, composta de 7 fios, como 

demonstrado no Quadro 2.7 – (cordoalhas para protensão). Por meio da Eq. (3.12), pode-se 

determinar o número de cordoalhas.     

                                                    𝑛º𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 =
𝑃0

0,82∗𝑓𝑝𝑦𝑘
𝑜𝑢

𝑃0

0,74∗𝑓𝑝𝑡𝑘
                              

(3.12) 

Conforme determina a NBR 6118 (ABNT, 2014), a força aplicada em cada cordoalha é limitada 

como sendo o menor valor entre 0,82 da resistência de escoamento convencional do aço (pyk) 

ou 0,74 da resistência à tração (ptk). 

Como já calculado anteriormente, temos: 

• ptk = 187 KN; 

• pyk = 169 KN; 

𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 ≤ {
0,82∗𝑝𝑦𝑘

0,74∗𝑝𝑡𝑘
 kN = 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 ≤ {

0,82∗ 169

0,74∗187
 = 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 ≤ {

138,58

138,38
 

 

Assim, 

 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 = 138,38 𝐾𝑁 

 

𝑛º𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 =
1176 𝐾𝑁

138,38
 ≅ 8 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 

Desta forma, para a correta aplicação da protensão na viga, adotou-se 8 cordoalhas de 7 fios, 

com 12,7 mm de diâmetro. 
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3.3.2.3.4.11 Espaçamento entre cordoalhas 

Para garantir o cobrimento adequado da cordoalha pelo concreto, a NBR 6118 (ABNT, 2014), 

em sua seção 18.6.2.3, determina os espaçamentos mínimos entre cordoalhas, tanto no sentido 

horizontal quanto no vertical, no caso de pré-tração, conforme o Quadro 3.9. 

Quadro 3.9 - Espaçamentos mínimos na pré-tração 

 
Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

Como na viga que está sendo dimensionada foi feito o uso de cordoalhas de 12,7 mm, o 

espaçamento adotado foi determinado da seguinte forma: 

{
𝑎ℎ ≥ 2 × 1,27 𝑐𝑚 = 2,54 𝑐𝑚
𝑎ℎ ≥ 1,2 × 2 𝑐𝑚 = 2,40 𝑐𝑚

 

 

{
𝑎𝑣 ≥ 2 × 1,27 𝑐𝑚 = 2,54 𝑐𝑚
𝑎𝑣 ≥ 1,2 × 2 𝑐𝑚 = 2,40 𝑐𝑚

 

Adotando o diâmetro máximo do agregado graúdo como sendo 20 mm. 

Como deve-se adotar o maior valor de 𝑎𝑣   𝑒 𝑎ℎ  , o valor selecionado foi de 2,54 mm. Por uma 

questão de execução, o valor foi arredondado para 3 cm de espaçamento entre as cordoalhas. 

Na Figura 3.28 é possível verificar o arranjo das cordoalhas na viga em estudo. 
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Figura 3.28- Arranjo de cordoalhas 

 
Fonte: (AUTORES, 2021) 

3.3.2.3.4.12 Armadura de pele 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), em vigas com altura superior a 60 cm, se faz necessário 

a determinação da armadura de pele a ser fixada em cada face da viga, evitando o surgimento 

de fissuras. Segundo a normativa, o cálculo da armadura de pele é dado como sendo 0,10% de 

Ac, alma em cada face da alma da viga é composta por barras de alta aderência, sendo o 

espaçamento máximo de 20 cm. 

Desta forma,  

Ac,alma: 0,1625 m² ou 1625 cm²,  

ficando: 

As,pele: 0,001 x 1625 cm² 

As,pele: 1,625 cm², onde adotou-se 6 x  6.3 mm com o espaçamento de 17,5 cm, atendendo 

ao item 17.3.5.2.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014).  

3.3.2.3.4.13 Perda de carga na protensão e verificação das tensões na viga 

Como já comentado, o arquivo referente a perda de carga na protensão e as verificações de 

tensões serão apresentados no Apêndice A. Cabe destacar que a perda de carga total obtida por 
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meio do dimensionamento feito através do software V-PRO® foi de aproximadamente 22,76 

%, diferindo dos 30% adotados no início dos nossos cálculos para estimar a carga de protensão.  

3.3.2.3.4.14 Detalhamento da armadura passiva e ativa 

Após a realização de todas as conferências referentes ao Estado Limite de Descompressão, 

Formação de Fissura e Estado Limite Último no ato da protensão, conforme é apresentado no 

Apêndice C, além dos dados já determinados anteriormente, tem-se condição de representar o 

arranjo de armaduras ativas e passivas da viga em estudo. 

a) Cálculo da armadura passiva longitudinal: 

Para o cálculo da armadura passiva, ou popularmente conhecida como “armadura frouxa” da 

viga protendida, foi feito o uso do item 17.3.5.2.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014), que estabelece 

o momento mínimo (Ms,min) ao qual as armaduras longitudinais devem resistir, sendo 

determinado pela relação Ms,min = 0,8W0 fctk,sup.  

Assim, Ms,min é atendido se forem respeitadas as taxas de armadura representadas pela tabela 

17.3, aqui apresentada pelo Quadro 3.10. 

Quadro 3.10 - Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas 

 
Fonte: (NBR 6118, ABNT 2014) 

Desta maneira, seguindo o disposto no Quadro 3.10, considerou-se a taxa mínima de armadura 

ρmin = 0,208 % para o concreto de fck de 50 MPa e Aaço = 0,1625 cm². 

Assim,  
.conc

aço
min

A

A
= = 

0,208

100
=  

𝐴𝑎ç𝑜

0,1625 𝑐𝑚²
 , Aaço = 0,000338 cm² 

Considerando-se 4 barras de 12,5 mm, tem-se a área de aço determinada como sendo: As, det 

= 4,92 cm². A escolha de 4 barras foi necessária por questões de montagem e suportação dos 
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estribos. Para a armadura superior, considerou-se 4 barras de 8,0 mm para fazer a função de 

porta estribo. 

b) Cálculo da armadura passiva transversal 

Para que se possa determinar armadura de cisalhamento, considerou-se o modelo de cálculo I, 

presente no item 17.4.2.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014), onde é admitido que a parcela de força 

cortante absorvida por mecanismos complementares ao da treliça tenha valor constante, 

independente de Vsd. A verificação da compressão na diagonal do concreto é dada pela seguinte 

relação: 

𝑉𝑠𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑2 = 0,27 𝛼𝑉2 𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑤 𝑑 

Onde: 

• 𝑉𝑠𝑑 = força cortante de cálculo; 

• 𝑉𝑅𝑑2 = força cortante resistente de cálculo; 

• bw = menor largura da seção; 

• d = altura útil; 

• 𝛼𝑉2 = (1-fck/250), com fck expresso e MPa = 1 −  
50

250
;  𝛼𝑉2 = 0,8. 

consequentemente,  

𝑉𝑠𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑2 = 0,27 × 0,8 ×  35714,28 × 0,1 × (0,8 − 0,05) = 578,57 𝐾𝑁 

𝑉𝑠𝑑 = 1,4 × 113,72 = 159,21;               𝑉𝑠𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑2 𝑂𝐾! 

Para o cálculo da armadura transversal, faremos o uso da seguinte relação: 

s*b

A

f

f
2,0

w

min,sw

ywk

m,ct

min,sw ==  

No caso de estribos, 𝑓𝑦𝑤𝑑 =  𝑓𝑦𝑘, tem-se: 

 

 fctd = fctk,inf / c, em MPa = 
2,85 𝑀𝑃𝑎

1,4
= 2,035 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑉𝑐 = 0,6 ×  𝑓𝑐𝑡𝑑 × 𝑏𝑤 × 𝑑  = 0,6 × 2035,71 × 0,1 × 0,75 = 91,60 𝐾𝑁  

Considerando o espaçamento (s) como sendo de 15 cm, foi obtido a seguinte área de armadura 

transversal: 
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s*b

A

f

f
2,0

w

min,sw

ywk

m,ct

min,sw ==  

 

𝐴𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,2 ×

0,3 × 502/3

500
× 20,3 = 3,30 𝑐𝑚2/𝑚 

 

bw = bw,med - largura média da seção transversal = 20,3 cm. 

Vale lembrar que todo o projeto de protensão das vigas foi feito através do software V-PRO, 

sendo toda a memória de cálculo apresentada no Apêndice A. 

A seguir, por meio da Figura 3.29 é possível conferir o detalhamento da armadura passiva 

“frouxa” da viga analisada.  

Figura 3.29 - Detalhamento da armadura passiva da seção transversal 

 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

Dessa forma, o detalhamento completo das vigas protendidas apresentadas, que compõem o 

galpão em estrutura de concreto pré-fabricado, estão expostas no Apêndice C. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os estudos comparativos entre os modelos construtivos de aço e concreto pré-fabricado não são 

novidade, principalmente quando se trata da construção de galpões industriais, demandando 

diferentes tipos de soluções e concepções estruturais. Assim, levando-se em conta que cada um 

desses modelos apresentam características distintas, se faz oportuno apresentar uma simples 

comparação, elencada por meio de tabela, das vantagens e desvantagens entre o aço e o concreto 

armado, que pode ser estendida para o caso dos pré-fabricado.  

Sendo assim, na Tabela 4.1 são expostos alguns pontos de comparação levantados por 

Carvalho; Grigoletti; Barbosa (2020). 

Tabela 4.1 - Comparativo Aço versus Concreto Armado 

COMPARAÇÃO AÇO C.A 

Leveza - relação peso/resistência 

ϒa = 7.850 kgf/m³ ϒca = 2500 kgf/m³ 

fy = 300 MPa fck = 30 MPa 

r = 2,61 r = 8,33 

Relação: baixa Relação: alta 

Módulo de elasticidade longitudinal Ea ≅ 200.000 MPa Ea ≅ 25.000 MPa 

Facilidade para fabricação e produção em massa 

(industrialização) 
Sim Pré - moldado: sim 

Facilidade na montagem Sim Pré - moldado: sim 

Velocidade de execução: dependência das condições 

meteorológicas Sim Pré - moldado: sim 

Qualidade da execução: medidas, dimensões, 

prumadas e esquadros 
Sim Não, a precisão é centimétrica 

Retoques, reforços e manutenções Sim Sim, mas são difíceis e caros 

Fonte: (CARVALHO; GRIGOLETTI; BARBOSA, 2020) 

Como pode ser visto na Tabela 4.1, tanto o aço quanto a estrutura em concreto armado possuem 

vários pontos positivos em relação a velocidade de execução da montagem, fabricação e 

desempenho. Contudo, fica evidente que o aço apresenta, nessa comparação, uma certa 

vantagem sobre o concreto, principalmente na relação entre peso e resistência, apontando que 

a estrutura em aço pode suportar o mesmo carregamento que a estrutura em concreto, 

apresentando uma estrutura mais leve. 

Com isso, aplicando esses conceitos ao presente trabalho, será feito através dos dados obtidos 

com o dimensionamento do galpão em aço e concreto pré-fabricado, comparações quantitativas 

e qualitativas, a fim de analisar, de maneira simplificada, o modelo estrutural mais eficiente.  
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Com isso, iniciou-se a análise comparativa pelo peso estrutural de cada modelo, avaliando-se 

somente os principais elementos estruturais, sendo estes compostos pelos pórticos principais e 

estrutura do mezanino e, em seguida, realizou-se uma análise dos sistemas estruturais adotados 

para vencer os vãos teóricos da edificação levantando-se um comparativo dos elementos 

estruturais adotados para os dois casos, comparando-se o consumo de materiais e desempenho 

dos elementos. 

4.1 PESO DA ESTRUTURA: AÇO VERSUS CONCRETO 

A determinação do peso estrutural de cada modelo foi feita com base nos dados extraídos do 

lançamento estrutural feito através de softwares computacionais já citados anteriormente. 

Destaca-se que o peso da estrutura impacta diretamente na estabilidade do edifício e, 

principalmente, nos custos com a fundação.  

Sendo assim, através do Quadro 4.1 e Quadro 4.2, é possível visualizar o peso, por elementos, 

da estrutura dos pórticos principais e mezanino que constituem o galpão em concreto pré-

fabricado e em aço. 
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Quadro 4.1 – características dos elementos pré-fabricados 

Elemento Quantidade  
Largura 

(cm) 
Altura 
(cm) 

Comprimento 
(cm) 

Volume 
(m³) 

Peso Total 
(tf) 

P1 2 40 40 1487 4,97 12,43 

P2 1 40 40 1557 2,6 6,5 

P3 1 30 40 1557 1,93 4,82 

P4 4 30 40 1557 7,47 18,68 

P5 2 40 70 1487 8,49 21,24 

P6 1 70 50 1557 5,53 13,83 

P7 2 20 40 598 1,08 2,69 

P8 1 40 40 1370 2,34 5,85 

P9 1 40 40 1370 2,37 5,93 

P10 1 40 40 1370 2,37 5,93 

P11 1 40 40 1370 2,34 5,85 

P12 4 40 40 1370 9,37 23,41 

P13 4 40 40 1370 9,37 23,41 

P14 1 50 70 1370 4,93 12,33 

P15 1 50 70 1370 4,93 12,33 

Viga Retangular 
Protendida 

8 40 60 940 18,66 45,98 

Viga Retangular 
Protendida 

2 40 60 1056 5,07 12,67 

Viga "I" Protendida 10 40 80 1875 30,54 77,8 

Viga Retangular 
Protendida 

8 40 50 930 14,96 37,4 

Laje alveolar 31 120 26,5 1100 41 102,51 

        Total 180,32 451,59 

Fonte: (AUTORES, 2021) 
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Quadro 4.2 - características dos elementos em aço 

Elemento Perfil 

Comprimento Volume Peso 

Perfil Perfil Perfil 

(m) (m³) (kg) 

Diagonais e montantes  L 76X5, Duplo U 627,182 0,897 7040,440 

Pilar W 530 x 82 128,500 1,345 10561,350 

Pilarete na Platibanda W 150 x 18 35,000 0,082 642,910 

Pilar W 460 x 74 71,750 0,681 5345,120 

Pilar W 310 x 52 102,450 0,686 5388,360 

Viga mista W 610 x 101 40,830 0,532 4176,320 

Viga mista W 530 x 82 114,895 1,201 9425,120 

Viga mista W 460 x 60 11,040 0,084 660,380 

Pilar W 360 x 64 14,550 0,119 933,160 

Viga mista W 610 x 140.0 56,250 1,009 7917,220 

Escora contraventamento W 200 x 31.3 21,296 0,086 673,710 

Viga de apoio da escada W 310 x 44.5 4,880 0,028 219,120 

Viga de apoio da escada W 200 x 19.3 2,340 0,006 46,110 

Escora contraventamento W 150 x 13 2,140 0,004 27,890 

Viga do sistema 

aporticado 
W 200 x 52.0 75,538 0,505 3967,000 

Montante 
U250x100x6,30, 

Duplo I 
15.000 0,081 636,630 

Banzo superior e inferior U250x100x6,30 140.962 0,381 2991,360 

Banzo superior e inferior U250X100X8,00 235.383 0,797 6259,580 

  Total  8,524 66911,780 

Fonte: (AUTORES, 2021) 

Assim, através do Quadro 4.1 e Quadro 4.2, pode-se observar que para o sistema em pré-

fabricado, a estrutura como um todo, desconsiderando os carregamentos que foram adotados 

em comum para ambas os modelos, apresenta peso total de 451590,0 Kg, sendo uma carga 

considerável, mesmo com a adoção de vigas protendidas que contribuíram para a redução do 

peso próprio das peças da estrutura, quando comparado com a solução em aço cuja carga total 

dos elementos constituintes é igual a 66911,78 Kg. 

A estrutura em aço é, portanto, a mais adequada às obras em que há a necessidade de vencer 

grandes vãos, como é o caso do edifício em estudo. Isso se deve ao fato de o aço apresentar-se 

como o material estrutural que possui maior índice de resistência (razão entre resistência e peso 

específico). 

 Assim, conforme descreve Carvalho; Grigoletti; Barbosa (2020), o peso próprio elevado é uma 

característica das peças em concreto, exigindo melhor desempenho da fundação. Por outro lado, 

devido a robustez das seções, os elementos pré-fabricados em concreto apresentam maior 

inércia do que o aço, proporcionando maior estabilidade para a estrutura e minimizando os 

efeitos de deslocamento lateral do pórtico. 
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Em contrapartida, para situações em que as condições do solo são pouco favoráveis para a 

fundação, por causa do menor peso próprio da estrutura, o uso do aço torna-se mais vantajoso.  

4.2 ANÁLISE DE SOLUÇÕES ADOTADAS PARA OS PÓRTICOS 

PRINCIPAIS 

Uma das maiores dificuldades no projeto do galpão foi definir a melhor solução para a 

cobertura, tomando-se como base que geralmente em galpões industriais os vãos entre os pilares 

tendem a ser cada vez maiores, objetivando ganho de espaço e consequentemente maior área 

de estocagem. 

Dessa maneira, na concepção estrutural do projeto, foram apresentadas duas soluções 

estruturais para os pórticos principais, sendo uma em aço e a outra em concreto pré-fabricado. 

Vale lembra que o carregamento adotado para a cobertura da edificação foi o mesmo para 

ambos os modelos construtivos. 

A solução em concreto pré-fabricado se baseou na tentativa de reduzir o vão entre os pilares de 

extremidade, acrescentando pilares no eixo central, possibilitando um projeto menos complexo, 

tomando como base que o vão em questão possui cerca de 37,9 m, inviabilizando a produção 

de vigas pré-fabricadas que consigam atender a essa solicitação. Essa inviabilidade se deve ao 

transporte das peças produzidas na indústria, onde geralmente o comprimento máximo dos 

elementos é de 24 m, distância menor do que a exigida para o projeto desenvolvido. Dessa 

maneira, cada pórtico do galpão pré-fabricado é composto de duas vigas de cobertura, apoiadas 

nos pilares centrais, reduzindo o vão a ser vencido de 37,9 m para 18,75 m. 

Como já exposto no item 3.4.2.3.1, a viga de cobertura foi dimensionada com seção em “I”, 

apresentando as dimensões de 40x80 cm. No processo de cálculo, conseguiu-se reduzir 

consideravelmente a seção da peça, possibilitando maior economia de materiais e 

consequentemente reduzindo o peso da estrutura. 

Comparando-se a treliça trapezoidal adotada para a viga de cobertura para a estrutura em aço, 

as vigas protendidas de cobertura levam uma ligeira desvantagem, seja pelo peso próprio do 

elemento, apresentado no Quadro 4.1 ou pela dificuldade na montagem e transporte de grandes 

elementos, uma vez que a treliça em aço pode ser transportada em partes e montada no momento 

da execução da estrutura, por meio de ligações parafusadas ou soldadas e esta é constituída de 
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perfis de chapa dobrada cuja disposição dos perfis em forma de treliçado conseguiu-se maior 

inércia e um peso ligeiramente baixo comparado ao concreto pré-fabricado. 

Por outro lado, a viga protendida apresenta baixos valores de deformação ao longo do tempo, 

além de ser resistente aos agentes do meio, dependendo da classe de agressividade ambiental. 

Já a treliça em aço é bem mais suscetível a degradação ao longo do tempo, ocasionada, 

principalmente, pelo processo de oxidação dos perfis, sendo necessário o tratamento da 

superfície por meio de pintura e manutenções estabelecidas ao longo da vida útil da estrutura 

para garantir a durabilidade desta. 

4.3 ANÁLISE DOS VÃOS TEÓRICOS MÁXIMOS 

Partindo do princípio de que a modulação adotada para o galpão em aço e em concreto é 

praticamente a mesma, o fator determinante para a análise dos vãos teóricos máximos fica 

restrita a avaliação da quantidade e disposição dos pilares na estrutura, influenciando 

diretamente na flexibilidade arquitetônica da edificação. O galpão pré-fabricado, conforme o 

Quadro 4.1, possui 27 pilares de seções padronizadas, sendo 5 deles de seção 30x40 cm, 

localizados no centro do galpão, com a finalidade de apoiar as vigas de cobertura, como 

explicado no item 3.5.2. Dessa maneira, o galpão em estrutura de aço possui uma maior 

flexibilidade em relação aos pilares, não sendo necessário posicionar os elementos no centro do 

galpão. Por outro lado, o galpão em estrutura de aço necessita de um maior rigor em relação ao 

seu contraventamento, que em muitas vezes é mínimo no caso da estrutura pré-fabricada. 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE VIGAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO 

E DE CONCRETO PROTENDIDO 

Para este estudo comparativo, seguiu-se a mesma metodologia levantada por Fakury; Castro e 

Silva; Caldas (2016), onde os autores apresentam alguns vãos livres vencidos por uma viga em 

concreto armado e em aço, para o mesmo estado de carregamento e compara os pesos dos 

materiais em função das seções dimensionadas.  Dessa maneira, para a edificação proposta e 

dimensionada neste trabalho, tem-se a situação de duas vigas de extremidade sob o mesmo 

estado de carregamento, sendo apresentadas no Apêndice A, o dimensionamento da viga 

protendida do mezanino (40x60) e Apêndice B, o dimensionamento da viga mista de aço e 
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concreto, viga de extremidade. No Apêndice C consta o detalhamento da armadura da viga 

protendida em estudo. 

Dessa maneira, a área da seção transversal do perfil I W610x140 de aço dimensionado com a 

largura colaborante da laje em Steel Deck é de 179,30 cm² com o peso total da peça de 1.309,00 

Kg. Já a viga protendida dimensionada com a largura colaborante da laje alveolar apresentou 

área da seção transversal de 2.400,00 cm² e peso total de aproximadamente 5.752,10 Kg. Assim, 

sob as mesmas modulações e condições de carregamento, a viga retangular protendida 

representa mais de quatro vezes o peso da viga em aço. 

Dessa forma, a estrutura em aço apresenta peso e área ligeiramente menores que a viga 

protendida, isto se deve, conforme descreve Fakury; Castro e Silva; Caldas (2016) “O aço é o 

material que possui maior índice de resistência (razão entre resistência e peso específico). Por 

esse motivo, os elementos estruturais de aço têm seção transversal com dimensões menores que 

os de outros materiais)”.  
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CONCLUSÃO 

Por meio do presente trabalho, se fez possível a análise estrutural de dois modelos construtivos 

diferentes, o aço e o concreto pré-fabricado. Com isso, de posse do uso de programas de cálculo 

de estruturas, como é o caso do TQS© e do CYPE 3D 2016, possibilitou-se uma maior agilidade 

na modelagem e cálculo dos esforços solicitantes em cada modelo, além da avaliação da 

estabilidade global da estrutura. 

Assim, para a análise e comparação dos resultados referentes aos dois modelos construtivos, se 

fez necessário definir os pontos que seriam comuns ao projeto da estrutura em aço e concreto 

pré-fabricado, fazendo-se possível a aplicação de critérios comparativos. 

Desta forma, o primeiro item avaliado foi o peso das estruturas, onde a estrutura em concreto 

pré-fabricado apresentou peso de 451.590,00 Kg, contra 66.911,78 Kg da estrutura em aço, 

valor este bastante expressivo e que representa uma diferença de aproximadamente 6 vezes em 

relação ao encontrado no galpão em estrutura de aço. Dessa forma, essa diferença entre os pesos 

ficou na casa dos 574,90%. Esse valor, em princípio, é impactante, porém justifica-se pelo 

grande espaçamento entre os pórticos, onde se fez necessário o uso de vigas bastante robustas, 

principalmente as de cobertura, onde foram projetadas para vencer vãos médios de 18,75 m 

para o sistema construtivo em concreto pré-fabricado. Em relação a cobertura e a possibilidade 

de vencer grandes vãos, no caso de galpões industriais, a solução em aço é mais viável, como 

exposto nos itens 3.4.1 e 3.4.2. 

Sendo assim, a análise dos vãos teóricos foi necessária para comparar-se a densidade de 

elementos presentes em cada modelo estrutural. Levando-se em conta que a modulação definida 

para os galpões é praticamente a mesma, apresentando pequenas variações, sendo a comparação 

mais representativa restrita aos pilares, onde na estrutura pré-fabricada foram utilizados 27 

pilares e na estrutura em aço foram utilizados 26 pilares. É interessante notar que a disposição 

dos elementos muda conforme as limitações de cada projeto. Em relação ao galpão pré-

fabricado, há uma maior concentração de pilares no centro do galpão, necessário para reduzir o 

vão a ser vencido pelas vigas de cobertura e que servem de fator limitante para o projeto. Já no 

galpão em aço encontramos a maior concentração de pilares nas laterais da edificação, 

evidenciando a maior necessidade de contraventamento, característico de galpões em aço. 
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Por fim, com base em estudos realizados por Fakury; Castro e Silva; Caldas (2016), foi 

realizada a comparação de seção e de peso para as vigas do mezanino, que servem de apoio 

para as lajes. O vão a ser vencido pelas vigas e o carregamento é o mesmo para os dois modelos 

de galpão, tornando a comparação viável entre os elementos em estrutura mista de aço e 

concreto e concreto protendido.  

Sendo assim, como resultado, a área da seção transversal do perfil I W610x140 de aço foi de 

179,30 cm² com o peso total da peça de 1309,00 Kg. Já a viga protendida apresentou área da 

seção transversal de 2.400,00 cm² e peso total de aproximadamente 5.752,10 Kg. Assim, como 

resultado da comparação, a viga retangular protendida apresentou mais de quatro vezes o peso 

da viga em aço, evidenciando-se o maior índice de resistência do material aço, o que justifica a 

seções das vigas mais compactas quando comparado às seções das vigas protendidas. 

Em suma, os resultados obtidos através do presente trabalho foram satisfatórios, levando-se em 

conta a dificuldade de se estudar e comparar modelos construtivos diferentes e que possuem 

suas particularidades. Dessa maneira, para que se possa escolher qual a melhor concepção 

estrutural para galpões industriais, se faz necessário uma série de análises referentes à altura da 

edificação, área construída, exigências arquitetônicas e estudo dos vãos a serem vencidos e da 

modulação do projeto para que se possa determinar o modelo construtivo mais viável. 

Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se o estudo e a abordagem dos custos 

envolvidos desde o projeto até a finalização da obra para a concepção de galpões industriais, 

fazendo-se o uso dos sistemas construtivos abordados no presente trabalho: estrutura em aço e 

em concreto pré-fabricado. Recomenda-se que seja feito a parametrização dos vãos e 

espaçamento entre pórticos transversais de forma a verificar até que ponto os sistemas 

construtivos apresentam melhor desempenho avaliando-se os custos totais. 
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APÊNDICE A – Memorial Descritivo e Detalhamento das Vigas 

Pré-Fabricadas Protendidas 

Os arquivos a seguir fazem parte do memorial de cálculo das vigas protendidas utilizadas no 

dimensionamento do galpão em estrutura de concreto pré-fabricado. Todo o detalhamento das 

armaduras foi obtido através do software V-PRO®, próprio para o cálculo de vigas protendidas. 

Na tentativa de otimizar o trabalho, será representada apenas as vigas principais. 

VIGA DE COBERTURA EM SEÇÃO “I” 40X80  

 
 

Concreto: 

fck = 50 MPa 

fctm = 4,08 MPa 

Ec = 35 GPa 

fcj = 30 MPa 

fctm,j = 2,9 MPa 

Ec,j = 27 GPa 

c = 1,40 

Armadura ativa: 

fptk = 1900,00 

fpyk = 1710,00 

Ep = 200 GPa 

p = 1,15 

 

Armadura passiva: 

fyk = 500,00 

Es = 210 GPa 

s = 1,15 
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Seção transversal  

Tabela A1 - Propriedades geométricas seção transversal (Ato da protensão) 

Seção x (m) h (m) yi (m) ys (m) Ac (m²) Ic (m⁴) Wi (m³) Ws (m³) 

1 0,0000 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

2 0,9375 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

3 1,8750 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

4 2,8125 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

5 3,7500 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

6 4,6875 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

7 5,6250 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

8 6,5625 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

9 7,5000 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

10 8,4375 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

11 9,3750 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

12 10,3125 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

13 11,2500 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

14 12,1875 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

15 13,1250 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

16 14,0625 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

17 15,0000 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

18 15,9375 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

19 16,8750 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

20 17,8125 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

21 18,7500 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

 

Tabela A2 - Propriedades geométricas seção transversal (Fase Final) 

Seção x (m) h (m) yi (m) ys (m) Ac (m²) Ic (m⁴) Wi (m³) Ws (m³) 

1 0,0000 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

2 0,9375 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

3 1,8750 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

4 2,8125 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

5 3,7500 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

6 4,6875 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

7 5,6250 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

8 6,5625 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

9 7,5000 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

10 8,4375 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

11 9,3750 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

12 10,3125 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

13 11,2500 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

14 12,1875 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

15 13,1250 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

16 14,0625 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

17 15,0000 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

18 15,9375 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

19 16,8750 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

20 17,8125 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 

21 18,7500 0,8 0,39308 0,40692 0,1625 0,01336 0,03398 0,03282 
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Onde: 

x - abcissa da seção; 

h - altura da seção transversal; 

yi - distância do centro de gravidade da seção à fibra inferior; 

ys - distância do centro de gravidade da seção à fibra superior; 

Ac - área da seção transversal; 

Ic - momento de inércia seção transversal; 

Wi – módulo resistente da seção em relação a fibra inferior; 

Ws – módulo resistente da seção em relação a fibra superior. 

 

Ações consideradas 

A Tabela A3 apresenta os casos de carregamentos considerados, bem com os correspondentes 

coeficientes de ponderação e fatores de combinações das cargas variáveis. 

Tabela A3 - Casos de carregamentos considerados 

Caso f f (fav.) 0 1 2 

Peso próprio (G0) 1,4 1 - - - 

Hiperestático de protensão (HP) 1,1 0,9 - - - 

Permanente (G1) 1,4 1 - - - 

Acidental (Q) 1,4 - 0,7 0,6 0,4 

Onde: 

f - coeficiente de ponderação para as ações; 

0 - fator de redução de combinação para ELU; 

1 - fator de redução de combinação frequente para ELS; 

2 - fator de redução de combinação quase permanente para ELS. 

     

Combinações 

A seguir são apresentadas as combinações de esforços solicitantes para os estados limites último 

e de serviço, obtidas de acordo com a NBR 8681. 

Combinações últimas das ações (ELU): 

As combinações últimas normais são dadas pela seguinte expressão: 

, 1, 0 ,

1 2

m n

d g Gi k q Q k j Qj k

i j

F F F F  
= =

 
= + + 

 
   

Onde: 

 ,G kF - é o valor característicos das ações permanentes; 

 1,Q kF
- é o valor característicos da ação variável admitida como principal; 

 ,Qj kF
- é o valor característicos das ações variáveis secundárias. 
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Combinações de serviço das ações 

A seguir são definidas as cominações em serviço: 

- Combinação quase permanente (CQPERM):  

, 2 ,

1 1

m n

CQP Gi k j Qj k

i j

F F F
= =

= +   

 

- Combinação frequente (CFREQ): 

, 1 1, 2 ,

1 2

m n

CF Gi k Q k j Qj k

i j

F F F F 
= =

= + +   

 

- Combinação rara (CRARA): 

, 1, 1 ,

1 2

m n

CR Gi k Q k j Qj k

i j

F F F F
= =

= + +   

 

Protensão 

Tabela A4 - Força e momento de protensão nos instantes To e T 

Seção x (m) Pi (kN) Po (kN) MPo (kN.m) P (kN) MP (kN.m) 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,9375 1072,13 1039,81 -309,94 816,61 -243,41 

3 1,875 1160,00 1124,16 -335,09 881,04 -262,62 

4 2,8125 1160,00 1125,35 -335,44 887,45 -264,53 

5 3,75 1160,00 1126,37 -335,75 893,00 -266,18 

6 4,6875 1160,00 1127,24 -336,00 897,70 -267,58 

7 5,625 1160,00 1127,95 -336,22 901,54 -268,73 

8 6,5625 1160,00 1128,50 -336,38 904,53 -269,62 

9 7,5 1160,00 1128,90 -336,50 906,66 -270,25 

10 8,4375 1160,00 1129,13 -336,57 907,94 -270,64 

11 9,375 1160,00 1129,21 -336,59 908,37 -270,76 

12 10,3125 1160,00 1129,13 -336,57 907,94 -270,64 

13 11,25 1160,00 1128,90 -336,50 906,66 -270,25 

14 12,1875 1160,00 1128,50 -336,38 904,53 -269,62 

15 13,125 1160,00 1127,95 -336,22 901,54 -268,73 

16 14,0625 1160,00 1127,24 -336,00 897,70 -267,58 

17 15 1160,00 1126,37 -335,75 893,00 -266,18 

18 15,9375 1160,00 1125,35 -335,44 887,45 -264,53 

19 16,875 1160,00 1124,16 -335,09 881,04 -262,62 

20 17,8125 1072,13 1039,81 -309,94 816,61 -243,41 

21 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

Pi - força máxima aplicada à armadura de protensão pelo equipamento de tração; 

Po - força de protensão após as perdas imediatas (t = 0); 

MPo - momento isostático após as perdas imediatas (t = 0); 

P - força de protensão após todas as perdas ao longo do tempo (t = ); 

MP - momento isostático de protensão após todas as perdas ao longo do tempo (t = ). 
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Esforços solicitantes 

Tabela A5 - Momento fletor combinações ELS e ELU (KN.m) 

Seção x (m) MCQP,max MCQP,min MCF,max MCF,min MCR,max MCR,min MSd,max MSd,min 

1 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,9375 87,51 78,32 92,10 78,32 101,28 78,32 141,80 78,32 

3 1,8750 165,80 148,40 174,51 148,40 191,91 148,40 268,67 148,40 

4 2,8125 234,89 210,24 247,22 210,24 271,87 210,24 380,62 210,24 

5 3,7500 294,76 263,83 310,23 263,83 341,17 263,83 477,64 263,83 

6 4,6875 345,43 309,17 363,55 309,17 399,81 309,17 559,73 309,17 

7 5,6250 386,88 346,27 407,18 346,27 447,79 346,27 626,90 346,27 

8 6,5625 419,12 375,13 441,11 375,13 485,10 375,13 679,14 375,13 

9 7,5000 442,15 395,74 465,35 395,74 511,76 395,74 716,46 395,74 

10 8,4375 455,96 408,11 479,89 408,11 527,75 408,11 738,85 408,11 

11 9,3750 460,57 412,23 484,74 412,23 533,08 412,23 746,31 412,23 

12 10,3125 455,96 408,11 479,89 408,11 527,75 408,11 738,85 408,11 

13 11,2500 442,15 395,74 465,35 395,74 511,76 395,74 716,46 395,74 

14 12,1875 419,12 375,13 441,11 375,13 485,10 375,13 679,14 375,13 

15 13,1250 386,88 346,27 407,18 346,27 447,79 346,27 626,90 346,27 

16 14,0625 345,43 309,17 363,55 309,17 399,81 309,17 559,73 309,17 

17 15,0000 294,76 263,83 310,23 263,83 341,17 263,83 477,64 263,83 

18 15,9375 234,89 210,24 247,22 210,24 271,87 210,24 380,62 210,24 

19 16,8750 165,80 148,40 174,51 148,40 191,91 148,40 268,67 148,40 

20 17,8125 87,51 78,32 92,10 78,32 101,28 78,32 141,80 78,32 

21 18,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

MCQP,max - Momento fletor máximo para combinação quase permanente; 

MCQP,min - Momento fletor mínimo para combinação quase permanente; 

MCF,max - Momento fletor máximo para combinação frequente; 

MCF,min - Momento fletor mínimo para combinação frequente; 

MCR,max - Momento fletor máximo para combinação rara; 

MCR,min - Momento fletor mínimo para combinação rara; 

MSd,max - Momento fletor máximo para combinação ELU; 

MSd,min - Momento fletor mínimo para combinação ELU. 
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Tabela A6 - Esforço cortante combinações ELS e ELU (kN) 

Seção x (m) VCQP,max VCQP,min VCF,max VCF,min VCR,max VCR,min VSd,max VSd,min 

1 0,0000 98,25 87,94 103,41 87,94 113,72 87,94 159,21 87,94 

2 0,9375 88,43 79,15 93,07 79,15 102,35 79,15 143,29 79,15 

3 1,8750 78,60 70,35 82,73 70,35 90,98 70,35 127,37 70,35 

4 2,8125 68,78 61,56 72,39 61,56 79,61 61,56 111,45 61,56 

5 3,7500 58,95 52,77 62,05 52,77 68,23 52,77 95,53 52,77 

6 4,6875 49,13 43,97 51,71 43,97 56,86 43,97 79,61 43,97 

7 5,6250 39,30 35,18 41,36 35,18 45,49 35,18 63,69 35,18 

8 6,5625 29,48 26,38 31,02 26,38 34,12 26,38 47,76 26,38 

9 7,5000 19,65 17,59 20,68 17,59 22,74 17,59 31,84 17,59 

10 8,4375 9,83 8,79 10,34 8,79 11,37 8,79 15,92 8,79 

11 9,3750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 10,3125 -8,79 -9,83 -8,79 -10,34 -8,79 -11,37 -8,79 -15,92 

13 11,2500 -17,59 -19,65 -17,59 -20,68 -17,59 -22,74 -17,59 -31,84 

14 12,1875 -26,38 -29,48 -26,38 -31,02 -26,38 -34,12 -26,38 -47,76 

15 13,1250 -35,18 -39,30 -35,18 -41,36 -35,18 -45,49 -35,18 -63,69 

16 14,0625 -43,97 -49,13 -43,97 -51,71 -43,97 -56,86 -43,97 -79,61 

17 15,0000 -52,77 -58,95 -52,77 -62,05 -52,77 -68,23 -52,77 -95,53 

18 15,9375 -61,56 -68,78 -61,56 -72,39 -61,56 -79,61 -61,56 -111,45 

19 16,8750 -70,35 -78,60 -70,35 -82,73 -70,35 -90,98 -70,35 -127,37 

20 17,8125 -79,15 -88,43 -79,15 -93,07 -79,15 -102,35 -79,15 -143,29 

21 18,7500 -87,94 -98,25 -87,94 -103,41 -87,94 -113,72 -87,94 -159,21 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

VCQP,max – Esforço cortante máximo para combinação quase permanente; 

VCQP,min – Esforço cortante mínimo para combinação quase permanente; 

VCF,max – Esforço cortante máximo para combinação frequente; 

VCF,min – Esforço cortante mínimo para combinação frequente; 

VCR,max – Esforço cortante máximo para combinação rara; 

VCR,min – Esforço cortante mínimo para combinação rara; 

VSd,max – Esforço cortante máximo para combinação ELU; 

VSd,min – Esforço cortante mínimo para combinação ELU. 
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Estado limite de formação de fissura (ELS-F) 

 
Tabela A7 - Verificação ELS-F (σc ≤ 3,71 MPa) 

Seção x (m) σc,min (MPa) σc,max (MPa) 

1 0 0,00 0,00 

2 0,9375 -9,88 0,00 

3 1,875 -8,78 -1,94 

4 2,8125 -7,06 -3,81 

5 3,75 -6,84 -4,20 

6 4,6875 -8,45 -2,70 

7 5,625 -9,77 -1,47 

8 6,5625 -10,79 -0,52 

9 7,5 -11,52 0,16 

10 8,4375 -11,96 0,57 

11 9,375 -12,11 0,71 

12 10,3125 -11,96 0,57 

13 11,25 -11,52 0,16 

14 12,1875 -10,79 -0,52 

15 13,125 -9,77 -1,47 

16 14,0625 -8,45 -2,70 

17 15 -6,84 -4,20 

18 15,9375 -7,06 -3,81 

19 16,875 -8,78 -1,94 

20 17,8125 -9,88 0,00 

21 18,75 0,00 0,00 

 

Estado limite de descompressão (ELS-D) 

Tabela A8 - Verificação ELS-D (σc ≤ 0) 

Seção x (m) σc,min (MPa) σc,max (MPa) 

1 0 0,00 0,00 

2 0,9375 -9,88 0,00 

3 1,875 -8,78 -1,94 

4 2,8125 -7,06 -3,81 

5 3,75 -6,37 -4,65 

6 4,6875 -7,90 -3,23 

7 5,625 -9,15 -2,07 

8 6,5625 -10,12 -1,17 

9 7,5 -10,82 -0,52 

10 8,4375 -11,23 -0,13 

11 9,375 -11,37 0,00 

12 10,3125 -11,23 -0,13 

13 11,25 -10,82 -0,52 

14 12,1875 -10,12 -1,17 

15 13,125 -9,15 -2,07 

16 14,0625 -7,90 -3,23 

17 15 -6,37 -4,65 

18 15,9375 -7,06 -3,81 

19 16,875 -8,78 -1,94 

20 17,8125 -9,88 0,00 

21 18,75 0,00 0,00 
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Estado limite de último no ato de protensão (ELU-ATO) 

Tabela A9 - Verificação ELU-ATO (-21 MPa ≤ σc ≤ 3,48 MPa) 

Seção x (m) σc,min (MPa) σc,max (MPa) 

1 0 0,00 0,00 

2 0,9375 -16,07 2,31 

3 1,875 -16,57 1,66 

4 2,8125 -15,80 0,85 

5 3,75 -15,13 0,15 

6 4,6875 -14,57 -0,45 

7 5,625 -14,11 -0,94 

8 6,5625 -13,75 -1,32 

9 7,5 -13,49 -1,59 

10 8,4375 -13,34 -1,75 

11 9,375 -13,29 -1,80 

12 10,3125 -13,34 -1,75 

13 11,25 -13,49 -1,59 

14 12,1875 -13,75 -1,32 

15 13,125 -14,11 -0,94 

16 14,0625 -14,57 -0,45 

17 15 -15,13 0,15 

18 15,9375 -15,80 0,85 

19 16,875 -16,57 1,66 

20 17,8125 -16,07 2,31 

21 18,75 0,00 0,00 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

σc,min - Tensão mínima nas fibras de concreto (negativo para compressão); 

σc,max - Tensão máxima nas fibras de concreto (negativo para compressão).  
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VIGA DO MEZANINO (40X60) 

 
 

Concreto: 

fck = 50 MPa 

fctm = 4,08 MPa 

Ec = 35 GPa 

fcj = 30 MPa 

fctm,j = 2,9 MPa 

Ec,j = 27 GPa 

c = 1,40 

Armadura ativa: 

fptk = 1900,00 

fpyk = 1710,00 

Ep = 200 GPa 

p = 1,15 

 

Armadura passiva: 

fyk = 500,00 

Es = 210 GPa 

s = 1,15 

 

Seção transversal  

Tabela A10 - Propriedades geométricas seção transversal (Ato da protensão) 

Seção x (m) h (m) yi (m) ys (m) Ac (m²) Ic (m⁴) Wi (m³) Ws (m³) 

1 0,00 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

2 0,47 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

3 0,94 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

4 1,41 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

5 1,88 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

6 2,35 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

7 2,82 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

8 3,29 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

9 3,76 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

10 4,23 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

11 4,70 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

12 5,17 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

13 5,64 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

14 6,11 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

15 6,58 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

16 7,05 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

17 7,52 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

18 7,99 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

19 8,46 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

20 8,93 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

21 9,40 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 
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Tabela A11 - Propriedades geométricas seção transversal (FASE FINAL) 

Seção x (m) h (m) yi (m) ys (m) Ac (m²) Ic (m⁴) Wi (m³) Ws (m³) 

1 0,00 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

2 0,47 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

3 0,94 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

4 1,41 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

5 1,88 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

6 2,35 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

7 2,82 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

8 3,29 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

9 3,76 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

10 4,23 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

11 4,70 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

12 5,17 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

13 5,64 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

14 6,11 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

15 6,58 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

16 7,05 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

17 7,52 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

18 7,99 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

19 8,46 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

20 8,93 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

21 9,40 0,6 0,3 0,3 0,24 0,0072 0,024 0,024 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

h - altura da seção transversal; 

yi - distância do centro de gravidade da seção à fibra inferior; 

ys - distância do centro de gravidade da seção à fibra superior; 

Ac - área da seção transversal; 

Ic - momento de inércia seção transversal; 

Wi – módulo resistente da seção em relação a fibra inferior; 

Ws – módulo resistente da seção em relação a fibra superior. 

Ações consideradas 

A Tabela A12 apresenta os casos de carregamentos considerados, bem com os 

correspondentes coeficientes de ponderação e fatores de combinações das cargas variáveis. 

Tabela A12 - Casos de carregamentos considerados 

Caso f f (fav.) 0 1 2 

Peso próprio (G0) 1,4 1 - - - 

Hiperestático de protensão (HP) 1,1 0,9 - - - 

Permanente (G1) 1,4 1 - - - 

Acidental (Q) 1,4 - 0,7 0,6 0,4 

Onde: 

f - coeficiente de ponderação para as ações; 

0 - fator de redução de combinação para ELU; 

1 - fator de redução de combinação frequente para ELS; 

2 - fator de redução de combinação quase permanente para ELS. 
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Protensão 

Tabela A13 - Força e momento de protensão nos instantes To e T 

Seção x (m) Pi (kN) Po (kN) MPo (kN.m) P (kN) MP (kN.m) 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,47 708,77 696,98 -104,55 585,08 -87,76 

3 0,94 1305,00 1274,08 -191,11 1033,27 -154,99 

4 1,41 1305,00 1274,55 -191,18 1035,87 -155,38 

5 1,88 1305,00 1274,95 -191,24 1038,12 -155,72 

6 2,35 1305,00 1275,30 -191,29 1040,03 -156,00 

7 2,82 1305,00 1275,58 -191,34 1041,59 -156,24 

8 3,29 1305,00 1275,79 -191,37 1042,80 -156,42 

9 3,76 1305,00 1275,95 -191,39 1043,67 -156,55 

10 4,23 1305,00 1276,04 -191,41 1044,19 -156,63 

11 4,70 1305,00 1276,08 -191,41 1044,36 -156,65 

12 5,17 1305,00 1276,04 -191,41 1044,19 -156,63 

13 5,64 1305,00 1275,95 -191,39 1043,67 -156,55 

14 6,11 1305,00 1275,79 -191,37 1042,80 -156,42 

15 6,58 1305,00 1275,58 -191,34 1041,59 -156,24 

16 7,05 1305,00 1275,30 -191,29 1040,03 -156,00 

17 7,52 1305,00 1274,95 -191,24 1038,12 -155,72 

18 7,99 1305,00 1274,55 -191,18 1035,87 -155,38 

19 8,46 1305,00 1274,08 -191,11 1033,27 -154,99 

20 8,93 708,77 696,98 -104,55 585,08 -87,76 

21 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

Pi - força máxima aplicada à armadura de protensão pelo equipamento de tração; 

Po - força de protensão após as perdas imediatas (t = 0); 

MPo - momento isostático após as perdas imediatas (t = 0); 

P - força de protensão após todas as perdas ao longo do tempo (t = ); 

MP - momento isostático de protensão após todas as perdas ao longo do tempo (t = ). 
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Esforços solicitantes 

Tabela A14 - Momento fletor combinações ELS e ELU (KN.m) 

Seção x (m) MCQP,max MCQP,min MCF,max MCF,min MCR,max MCR,min MSd,max MSd,min 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,47 47,85 36,10 53,72 36,10 65,47 36,10 91,66 36,10 

3 0,94 90,66 68,39 101,79 68,39 124,06 68,39 173,68 68,39 

4 1,41 128,43 96,89 144,20 96,89 175,75 96,89 246,05 96,89 

5 1,88 161,17 121,58 180,96 121,58 220,55 121,58 308,77 121,58 

6 2,35 188,87 142,48 212,06 142,48 258,45 142,48 361,83 142,48 

7 2,82 211,53 159,58 237,51 159,58 289,47 159,58 405,25 159,58 

8 3,29 229,16 172,88 257,30 172,88 313,59 172,88 439,03 172,88 

9 3,76 241,75 182,38 271,44 182,38 330,82 182,38 463,15 182,38 

10 4,23 249,31 188,07 279,92 188,07 341,16 188,07 477,62 188,07 

11 4,70 251,83 189,97 282,75 189,97 344,60 189,97 482,45 189,97 

12 5,17 249,31 188,07 279,92 188,07 341,16 188,07 477,62 188,07 

13 5,64 241,75 182,38 271,44 182,38 330,82 182,38 463,15 182,38 

14 6,11 229,16 172,88 257,30 172,88 313,59 172,88 439,03 172,88 

15 6,58 211,53 159,58 237,51 159,58 289,47 159,58 405,25 159,58 

16 7,05 188,87 142,48 212,06 142,48 258,45 142,48 361,83 142,48 

17 7,52 161,17 121,58 180,96 121,58 220,55 121,58 308,77 121,58 

18 7,99 128,43 96,89 144,20 96,89 175,75 96,89 246,05 96,89 

19 8,46 90,66 68,39 101,79 68,39 124,06 68,39 173,68 68,39 

20 8,93 47,85 36,10 53,72 36,10 65,47 36,10 91,66 36,10 

21 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

MCQP,max - Momento fletor máximo para combinação quase permanente; 

MCQP,min - Momento fletor mínimo para combinação quase permanente; 

MCF,max - Momento fletor máximo para combinação frequente; 

MCF,min - Momento fletor mínimo para combinação frequente; 

MCR,max - Momento fletor máximo para combinação rara; 

MCR,min - Momento fletor mínimo para combinação rara; 

MSd,max - Momento fletor máximo para combinação ELU; 

MSd,min - Momento fletor mínimo para combinação ELU. 
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Tabela A15 - Esforço cortante combinações ELS e ELU (KN) 

Seção x (m) VCQP,max VCQP,min VCF,max VCF,min VCR,max VCR,min VSd,max VSd,min 

1 0,00 107,16 80,84 120,32 80,84 146,64 80,84 205,30 80,84 

2 0,47 96,44 72,76 108,29 72,76 131,98 72,76 184,77 72,76 

3 0,94 85,73 64,67 96,26 64,67 117,31 64,67 164,24 64,67 

4 1,41 75,01 56,59 84,22 56,59 102,65 56,59 143,71 56,59 

5 1,88 64,30 48,50 72,19 48,50 87,98 48,50 123,18 48,50 

6 2,35 53,58 40,42 60,16 40,42 73,32 40,42 102,65 40,42 

7 2,82 42,86 32,34 48,13 32,34 58,66 32,34 82,12 32,34 

8 3,29 32,15 24,25 36,10 24,25 43,99 24,25 61,59 24,25 

9 3,76 21,43 16,17 24,06 16,17 29,33 16,17 41,06 16,17 

10 4,23 10,72 8,08 12,03 8,08 14,66 8,08 20,53 8,08 

11 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 5,17 -8,08 -10,72 -8,08 -12,03 -8,08 -14,66 -8,08 -20,53 

13 5,64 -16,17 -21,43 -16,17 -24,06 -16,17 -29,33 -16,17 -41,06 

14 6,11 -24,25 -32,15 -24,25 -36,10 -24,25 -43,99 -24,25 -61,59 

15 6,58 -32,34 -42,86 -32,34 -48,13 -32,34 -58,66 -32,34 -82,12 

16 7,05 -40,42 -53,58 -40,42 -60,16 -40,42 -73,32 -40,42 -102,65 

17 7,52 -48,50 -64,30 -48,50 -72,19 -48,50 -87,98 -48,50 -123,18 

18 7,99 -56,59 -75,01 -56,59 -84,22 -56,59 -102,65 -56,59 -143,71 

19 8,46 -64,67 -85,73 -64,67 -96,26 -64,67 -117,31 -64,67 -164,24 

20 8,93 -72,76 -96,44 -72,76 -108,29 -72,76 -131,98 -72,76 -184,77 

21 9,40 -80,84 -107,16 -80,84 -120,32 -80,84 -146,64 -80,84 -205,30 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

VCQP,max – Esforço cortante máximo para combinação quase permanente; 

VCQP,min – Esforço cortante mínimo para combinação quase permanente; 

VCF,max – Esforço cortante máximo para combinação frequente; 

VCF,min – Esforço cortante mínimo para combinação frequente; 

VCR,max – Esforço cortante máximo para combinação rara; 

VCR,min – Esforço cortante mínimo para combinação rara; 

VSd,max – Esforço cortante máximo para combinação ELU; 

VSd,min – Esforço cortante mínimo para combinação ELU. 
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Estado limite de formação de fissura (ELS-F) 

Tabela A16 - Verificação ELS-F (σc ≤ 3,71 MPa) 

Seção x (m) σc,min (MPa) σc,max (MPa) 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,47 -4,59 -0,29 

3 0,94 -7,91 -0,70 

4 1,41 -6,75 -1,88 

5 1,88 -5,75 -2,90 

6 2,35 -6,67 -2,00 

7 2,82 -7,73 -0,95 

8 3,29 -8,55 -0,14 

9 3,76 -9,14 0,44 

10 4,23 -9,49 0,79 

11 4,70 -9,61 0,90 

12 5,17 -9,49 0,79 

13 5,64 -9,14 0,44 

14 6,11 -8,55 -0,14 

15 6,58 -7,73 -0,95 

16 7,05 -6,67 -2,00 

17 7,52 -5,75 -2,90 

18 7,99 -6,75 -1,88 

19 8,46 -7,91 -0,70 

20 8,93 -4,59 -0,29 

21 9,40 0,00 0,00 

 

Estado limite de descompressão (ELS-D) 

Tabela A17 - Verificação ELS-D (σc ≤ 0) 

Seção x (m) σc,min (MPa) σc,max (MPa) 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,47 -4,59 -0,29 

3 0,94 -7,91 -0,70 

4 1,41 -6,75 -1,88 

5 1,88 -5,75 -2,90 

6 2,35 -5,70 -2,96 

7 2,82 -6,64 -2,04 

8 3,29 -7,38 -1,31 

9 3,76 -7,90 -0,80 

10 4,23 -8,21 -0,49 

11 4,70 -8,32 -0,39 

12 5,17 -8,21 -0,49 

13 5,64 -7,90 -0,80 

14 6,11 -7,38 -1,31 

15 6,58 -6,64 -2,04 

16 7,05 -5,70 -2,96 

17 7,52 -5,75 -2,90 

18 7,99 -6,75 -1,88 

19 8,46 -7,91 -0,70 

20 8,93 -4,59 -0,29 

21 9,40 0,00 0,00 
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Estado limite de último no ato de protensão (ELU-ATO) 

Tabela A18 - Verificação ELU-ATO (-21 MPa ≤ σc ≤ 3,77 MPa) 

Seção x (m) σc,min (MPa) σc,max (MPa) 

1 0 0,00 0,00 

2 0,47 -7,46 1,07 

3 0,94 -13,60 1,93 

4 1,41 -13,20 1,51 

5 1,88 -12,84 1,15 

6 2,35 -12,54 0,85 

7 2,82 -12,30 0,60 

8 3,29 -12,11 0,41 

9 3,76 -11,97 0,27 

10 4,23 -11,89 0,19 

11 4,7 -11,86 0,16 

12 5,17 -11,89 0,19 

13 5,64 -11,97 0,27 

14 6,11 -12,11 0,41 

15 6,58 -12,30 0,60 

16 7,05 -12,54 0,85 

17 7,52 -12,84 1,15 

18 7,99 -13,20 1,51 

19 8,46 -13,60 1,93 

20 8,93 -7,46 1,07 

21 9,4 0,00 0,00 

Onde: 

x - abcissa da seção; 

σc,min - Tensão mínima nas fibras de concreto (negativo para compressão); 

σc,max - Tensão máxima nas fibras de concreto (negativo para compressão).  
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APÊNDICE B – Espelho da Planilha de Verificação das Vigas 

Mistas de Aço e Concreto 

Viga Mista de Aço e Concreto – TCC (Viga Interna) 

 

Materiais 

Laje de concreto  Aço 

Agressividade: 
Moderada 

(Urbana) 
 Ea (kgf/cm²) = 2000000 

CAA: II  Aço: 
ASTM A572 – 

GR50 

Classe de Concreto Mínima: C25  fy (kgf/cm²) = 3450 

Classe do Concreto: C30  fyd (kgf/cm²) = 3136 

fck (kgf/cm²) = 300    

fcd (kgf/cm²) = 214,286  Conector Pino com Cabeça 

 Granito e 
gnaise 

 fu (kgf/cm²) = - 

alfa_E = 1  Bitola φd (mm): 3/4" (19) 

alfa_i = 0,875  Comprimento Total (L - mm) = 4.1/8"(105) 

Ec (kgf/cm²) = 268384,0532  Altura Mínima da Laje (mm) = 125 
     

Propriedades do perfil de aço 

W 530 x 82,0  Reforço com Chapa? 

Aa' (cm²) = 104,500  Não 

Ia' (cm4) = 47569,000  e (mm) L(mm) 

ya,i' ( mesa superior para baixo) : 26,400  6,3  

Wax,s(cm³) = 1801,800   
 
 

 

Wax,inf (cm³) = 1801,800    

Zx (cm³) = 2058,500    

d (cm) = 52,800    

bf (cm) = 20,900    

tfs (cm) = 1,330    

Afs (cm²) = 27,797    

hw (cm) = 50,100    

tw (cm) = 0,95    

Afi (cm²) = 27,797    
     

Dados da Viga e Laje 

      
Viga interna  Altura total da laje (mm) = 130 

Vão livre (Le)  1130,00 cm L_inf (cm) = 311,67 

e1,esq 311,67 cm hF (cm) = 7,5 

e1,dir 311,67 cm tc (cm) = 5,5 

bint 282,50 cm PP_Laje (kg/m²) = 240,24 

Viga escorada: Não  Le_inf (cm) = 1130 
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Obs.: e2 = largura da mesa superior / 2 (mínimo)    

     

Carregamentos 
     

Permanentes: kgf/m² kgf/m   

Perfil de aço (FG1) 26,310 82,000   

Laje de concreto (FG2) 240,240 748,756   

Revestimento Cerâmico (FG3) 40,000 124,668   

Forrro de gesso (FG4) 25,000 77,918   

Ar condicionado (FG5) 30,000 93,501   

Eq. Incêndio (sprinkler) (FG6) 15,000 46,751   

Material Elétrico (FG7) 10,000 31,167   

Divisórias móveis (Drywall) (FG8) 50,000 155,835   

variáveis:     

Sobrecarga de Construção (FQ1) 100,000 311,670   

Sobrecarga de utilização (FQ2) 250,000 779,175   

     

     

     

  
Vigas diretamente apoiadas (máx. 5 em cada lado): 

 

  x (cm) 

Fase de 

Construç

ão (Ppa,d) 

Fase de utilização(vida útil) 

(Pvm,d) 
 

1        

2        

3        

4        

5        

Reações    

Antes da cura    

RA (kgf) = 8215,025    

RB (kgf) = 8215,025    

Depois da cura 

 

  

RA (kgf) = 16925,581    

RB (kgf) = 16925,581    

     
  

 

  

     

Combinações e Estimativa Inicial de Seção Portante 
     

Estimativa Inicial  Estimativa de Seção de Aço Portante - Fase de 

Construção 

qpa,d = γG.(FG1(=0)+FG2) + γQ.FQ1 = 13,474 kgf/cm Jx_nec (cm4 ) = 31010,05 

Carregamentos - ELU  W 530 x 82,0 

qpa,d = γG.(FG1+FG2) + γQ.FQ1 = 14,540 kgf/cm Jx_disponível (cm4 ) = 47569,00 

Ppa,d = [ qpa,d ]*Le*0,5 = 8215,025 kgf  OK 

qvm,d = γG.(FG1+FG2+ ...+FG8) + γQ.FQ2= 29,957 kgf/cm Jx_nec + PP (Corrigida - cm4 ) 33463,446 

Figura B1: Distribuição de carregamentos; Fonte: (CBCA, 2011) 
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Pvm,d = [ qvm,d ]*Le*0,5 = 16925,581 kgf   

Carregamentos - ELS    

FG1 = 82,000 kgf/m   

qGa,k = FG1 + FG2 = 8,308 kgf/cm   

qL,k = FG3 + FG4 +...+FG8 + FQ2 = 13,090 kgf/cm   

qp,pa = FG1 + FG2 = 8,308 kgf/cm   

qp,ld = FG3 + FG4 +...+FG8 = 5,298 kgf/cm   

qv,cd = (1 - 2).qv,total = (1 - 2).FQ2 = 4,675 kgf/cm   

qv,ld = 2.qv,total = 2.FQ2 = 3,117 kgf/cm   

qp,vm = FG1 + FG2 +...+FG8 = 13,606 kgf/cm   

qv,vm = FQ2 = 7,792 kgf/cm   

PGa,k = qGa,k*Le*0,5 = 4693,771 kgf   

PL,k = qL,k*Le*0,5 = 7395,9291 kgf   

Pp,pa = qp,pa*Le*0,5 = 4693,771 kgf   

Pp,ld = qp,ld*Le*0,5 = 2993,590 kgf   

Pv,cd = qv,cd*Le*0,5 = 2641,403 kgf   

Pv,ld = qv,ld*Le*0,5 = 1760,936 kgf   

Pp,vm = qp,vm*Le*0,5 = 7687,362 kgf   

Pv,vm = qv,vm*Le*0,5 = 4402,33875 kgf   

     

Verificação ELS 
     

Inércia da Seção Homogeneizada  Flecha Admissível NBR 8800:2008 

Grau de interação mínimo: 0,588  Alvenaria sobre a viga? Não 

Grau de interação (α): 0,590  lim (cm) = 3,2286 

Solicitações de Curta Duração  Viga suporta pilar? Não 

αE = 7,452  lim (cm) = 3,2286 

btr = 37,909 cm Limitação de tensão para cálculo elástico: 

ytr,i (ref. mesa inferiro) = 50,814 cm MGa,Sk = 1325990,433 

LNE no Perfil de Aço  ML,Sk = 2089349,971 

a = 5,500 cm Wa,i = 1801,80 

Ac,tr = 208,501 cm² Wef,i = 2558,24 

Itr = 141597,816 cm4 
Tensão para Cálculo Elástico - OK ! Lim. (fy - kgf/cm²) = 

3450 

Ief = 119793,904 cm4 Tensão atuante: 1552,64 

Solicitações de Longa Duração  p,pa (cm) = 1,8538 

αE,ld = 22,356  p,ld (cm) = 0,6196 

btr,ld = 12,64 cm v,cd (cm) = 0,4143 

ytr,i,ld = 41,04 cm v,ld (cm) = 0,3645 

LNE no Perfil de Aço  c (máxima admitida - cm) = 2,4735 

a = 5,500 cm c(adotado - cm) = 1,5 

Ac,tr,ld = 69,50 cm² p (cm) = 3,2286 

Itr,ld = 103810,37 cm4 Verificação: OK 

Ief,ld = 90768,81 cm4 máx (cm) = 1,7522 

Verificação da Vibração do Piso  Verificação da Vibração do Piso 

bint 311,67 cm p,vm (cm) = 0,9983 

a = 5,50 cm v,vm (cm) = 0,5717 

Itr = 144668,05 cm4 máx (cm) = 1,3414 
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Verificação para solicitações antes da cura (Viga não 

escorada) 
OK 

Perfil Assimétrico Aproveitamento: 36% 
     

1.1. Flambagem Lateral por Torção (FLT)   OK 

λ = 97,51  Cb = 1,67 

λp = 42,38  Mpl = 7101825 

λr = 120,54  Mr = 4351347 

Comprimento destravado (Lb) = 430 cm 
desconsiderar FLT se houver contenção lateral 

contínua 

Momento Solicitante: 2320744,698 kgf.cm   

Momento Resistente: 7836679,095 kgf.cm   

     

1.2. Flambagem Local da Mesa (FLM)   OK 

λ = 7,857    

λp = 9,149  Mpl = 7101825 

λr = 23,886  Mr = 4351347 

Momento Solicitante: 2320744,698 kgf.cm   

Momento Resistente: 6456204,545 kgf.cm   

     

1.3. Flambagem Local da Alma (FLA)   OK 

λ = 50,211    

λp = 90,530  Mpl = 7101825 

λr = 137,240  Mr = 6216210 

Momento Solicitante: 2320744,698 kgf.cm   

Momento Resistente: 6456204,545 kgf.cm   

     

Verificação para solicitações depois da cura OK 

1. Verificações Estado Limite Último - Anexo O NBR8800 Aproveitamento: 46% 
     

1.1. Momento Fletor   (para h/tw≤3,76(E/fy)
½ ) (Análise 

Plástica) 
 OK 

λ = 50,211    

3,76 (E/fy) ½ = 90,530    

Momento Solicitante: 4781476,566 kgf.cm   

Momento Resistente: 10453744,714 kgf.cm   

Interação Parcial de grau: 0,59     

     

1.2. Momento Fletor    (para 3,76(E/fy)
½< h/tw ≤ 5,7(E/fy)

 ½) (Análise Elástica) N.A. 

 
    

Momento Solicitante (kgf.com): 4781476,566 kgf.cm Wtr,s = 9448,580 

Momento Resistente (kgf.cm): 8023565,546 kgf.cm Wtr,i = 2786,599 

     

Verificação de tensões no aço e no concreto: 
 Limites:  

Tensão no aço: 
1869,051 kgf.cm 3136,364 kgf.cm 

Tensão no concreto: 
67,908 kgf.cm 214,286 kgf.cm 

Verificação adicional para viga não escorada: 
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Tensão no aço: 2173,696 kgf.cm 3136,364 kgf.cm 

MGa,SD = 1856386,607 kgf.cm Wa,i = 1801,800 

ML,SD = 2925089,959 kgf.cm Wef,i = 2558,238 

1.3. Esforço Cortante (Obs.: sem enrijecedores) 
 OK 

λ = 50,21  Aproveitamento: 18% 

λp = 59,22 kv = 5  

λr = 73,76    

Cortante Resistente de Cálculo: 94392,00 kgf   

Cortante Solicitante: 16925,581 kgf   
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Viga Mista de Aço e Concreto – TCC (Viga Externa) 

 

Materiais 

Laje de concreto  Aço 

Agressividade: 
Moderada 

(Urbana) 
 Ea (kgf/cm²) = 2000000 

CAA: II  Aço: ASTM A572 – GR50 

Classe de Concreto Mínima: C25  fy (kgf/cm²) = 3450 

Classe do Concreto: C30  fyd (kgf/cm²) = 3136 

fck (kgf/cm²) = 300    

fcd (kgf/cm²) = 214,286  Conector Pino com Cabeça 
 Granito e gnaise  fu (kgf/cm²) = - 

alfa_E = 1  Bitola φd (mm): 3/4" (19) 

alfa_i = 0,875  Comprimento Total (L - mm) 
= 

4.1/8"(105) 

Ec (kgf/cm²) = 268384,0532  Altura Mínima da Laje (mm) 

= 
125 

     

Propriedades do perfil de aço 
     

W 610 x 140,0  Reforço com Chapa? 

Aa' (cm²) = 179,300  Não 

Ia' (cm4) = 112619,000  e (mm) L(mm) 

ya,i' ( mesa superior para baixo) : 30,850  6,3  

Wax,s(cm³) = 3650,500   
 
 

 

Wax,inf (cm³) = 3650,500    

Zx (cm³) = 4173,100  
 

 

d (cm) = 61,700    

bf (cm) = 23,000    

tfs (cm) = 2,220    

Afs (cm²) = 51,060    

hw (cm) = 57,300    

tw (cm) = 1,31    

Afi (cm²) = 51,06    
     

Dados da Viga e Laje 
     

Viga de extremidade  Altura total da laje (mm) = 130 

Vão livre (Le)  935,00 cm L_inf (cm) = 311,67 

e2 15,00 cm hF (cm) = 7,5 

e1 500,00 cm tc (cm) = 5,5 

bext 131,88 cm PP_Laje (kg/m²) = 240,24 

Viga escorada: Não  Le_inf (cm) = 1130 

 
 
 

    

     

     

     

     

     

     

Obs.: e2 = largura da mesa superior / 2 (mínimo)    
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Carregamentos 
     

Permanentes: kgf/m² kgf/m   

Perfil de aço (FG1) 44,919 140,000   

Laje de concreto (FG2) 240,240 748,756   

Revestimento Cerâmico (FG3) 40,000 124,668   

Forrro de gesso (FG4) 25,000 77,918   

Ar condicionado (FG5) 30,000 93,501   

Eq. Incêndio (sprinkler) (FG6) 15,000 46,751   

Material Elétrico (FG7) 10,000 31,167   

Divisórias móveis (Drywall) (FG8) 50,000 155,835   

variáveis:     

Sobrecarga de Construção (FQ1) 100,000 311,670   

Sobrecarga de utilização (FQ2) 250,000 779,175   

     
     

  
Vigas diretamente apoiadas (máx. 5 em cada lado) : 

 

  x (cm) 

Fase de 

Construç

ão (Ppa,d) 

Fase de utilização(vida útil) 

(Pvm,d) 
 

1 311,67 8641,035 17384,361  

2 623,34 8641,035 17384,361  

3        

4        

5        

Reações    

Antes da cura    

RA (kgf) = 15790,919    

RB (kgf) = 15790,919 
 

  

Depois da cura    

RA (kgf) = 31768,765    

RB (kgf) = 31768,765    

     
     

Combinações e Estimativa Inicial de Seção Portante 
     

Estimativa Inicial  Estimativa de Seção de Aço Portante - Fase de 

Construção 

qpa,d = γG.(FG1(=0)+FG2) + γQ.FQ1 = 13,474 kgf/cm Jx_nec (cm4 ) = 17567,18 

Carregamentos - ELU  W 610 x 140,0 

qpa,d = γG.(FG1+FG2) + γQ.FQ1 = 15,294 kgf/cm Jx_disponível (cm4 ) = 112619,00 

Ppa,d = [ qpa,d ]*Le*0,5 = 8641,035 kgf  OK 

qvm,d = γG.(FG1+FG2+ ...+FG8) + 

γQ.FQ2= 
30,769 kgf/cm Jx_nec + PP (Corrigida - cm4 ) 19940,087 

Pvm,d = [ qvm,d ]*Le*0,5 = 17384,361 kgf   

Carregamentos - ELS    

FG1 = 82,000 kgf/m   

qGa,k = FG1 + FG2 = 8,308 kgf/cm   

qL,k = FG3 + FG4 +...+FG8 + FQ2 = 13,090 kgf/cm   

qp,pa = FG1 + FG2 = 8,308 kgf/cm   

qp,ld = FG3 + FG4 +...+FG8 = 5,298 kgf/cm   

qv,cd = (1 - 2).qv,total = (1 - 2).FQ2 = 4,675 kgf/cm   

Figura B1: Distribuição de carregamentos; Fonte: (CBCA, 2011) 
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qv,ld = 2.qv,total = 2.FQ2 = 3,117 kgf/cm   

qp,vm = FG1 + FG2 +...+FG8 = 13,606 kgf/cm   

qv,vm = FQ2 = 7,792 kgf/cm   

PGa,k = qGa,k*Le*0,5 = 4693,771 kgf   

PL,k = qL,k*Le*0,5 = 7395,9291 kgf   

Pp,pa = qp,pa*Le*0,5 = 4693,771 kgf   

Pp,ld = qp,ld*Le*0,5 = 2993,590 kgf   

Pv,cd = qv,cd*Le*0,5 = 2641,403 kgf   

Pv,ld = qv,ld*Le*0,5 = 1760,936 kgf   

Pp,vm = qp,vm*Le*0,5 = 7687,362 kgf   

Pv,vm = qv,vm*Le*0,5 = 4402,33875 kgf   

Verificação ELS 
     

Inércia da Seção Homogeneizada  Flecha Admissível NBR 8800:2008 

Grau de interação mínimo: 0,529  Alvenaria sobre a viga? Não 

Grau de interação (α): 0,600  lim (cm) = 2,6714 

Solicitações de Curta Duração  Viga suporta pilar? Não 

αE = 7,452  lim (cm) = 2,6714 

btr = 17,697 cm Limitação de tensão para cálculo elástico: 

ytr,i (ref. mesa inferiro) = 45,311 cm MGa,Sk = 3102654,798 

LNE no Perfil de Aço  ML,Sk = 4990110,187 

a = 5,500 cm Wa,i = 3650,50 

Ac,tr = 97,331 cm² Wef,i = 4574,02 

Itr = 219429,387 cm4 
Tensão para Cálculo Elástico - OK ! Lim. (fy - kgf/cm²) = 

3450 

Ief = 195353,970 cm4 Tensão atuante: 1940,89 

Solicitações de Longa Duração  p,pa (cm) = 0,6046 

αE,ld = 22,356  p,ld (cm) = 0,2922 

btr,ld = 5,90 cm v,cd (cm) = 0,1961 

ytr,i,ld = 37,15 cm v,ld (cm) = 0,1719 

LNE no Perfil de Aço  c (máxima admitida - cm) = 0,0000 

a = 5,500 cm c(adotado - cm) = 0 

Ac,tr,ld = 32,44 cm² p (cm) = 2,6714 

Itr,ld = 159107,84 cm4 Verificação: OK 

Ief,ld = 148629,10 cm4 máx (cm) = 1,2648 

Verificação da Vibração do Piso  Verificação da Vibração do Piso 

bext 202,00 cm p,vm (cm) = 0,4452 

a = 5,50 cm v,vm (cm) = 0,2549 

Itr = 250499,76 cm4 máx (cm) = 0,5981 

Verificação para solicitações antes da cura (Viga não 

escorada) 
OK 

Perfil Assimétrico Aproveitamento: 45% 
     

1.1. Flambagem Lateral por Torção (FLT)   OK 

λ = 85,66  Cb = 1,67 

λp = 42,38  Mpl = 14397195 

λr = 128,58  Mr = 8815957,5 

Comprimento destravado (Lb) = 430 cm 
desconsiderar FLT se houver contenção lateral 
contínua 
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Momento Solicitante: 5859816,193 kgf.cm   

Momento Resistente: 17603089,47 kgf.cm   

     

1.2. Flambagem Local da Mesa (FLM)   OK 

λ = 5,180    

λp = 9,149  Mpl = 14397195 

λr = 23,886  Mr = 8815957,5 

Momento Solicitante: 5859816,193 kgf.cm   

Momento Resistente: 13088359,091 kgf.cm   

     

1.3. Flambagem Local da Alma (FLA)   OK 

λ = 41,298    

λp = 90,530  Mpl = 14397195 

λr = 137,240  Mr = 12594225 

Momento Solicitante: 5859816,193 kgf.cm   

Momento Resistente: 13088359,091 kgf.cm   

     

Verificação para solicitações depois da cura OK 

1. Verificações Estado Limite Último - Anexo O NBR8800 Aproveitamento: 75% 
     

1.1. Momento Fletor   (para h/tw≤3,76(E/fy)
½ ) (Análise 

Plástica) 
 OK 

λ = 41,298    

3,76 (E/fy) ½ = 90,530    

Momento Solicitante: 11951724,030 kgf.cm   

Momento Resistente: 15918584,843 kgf.cm   

Interação Parcial de grau: 0,6     

     

1.2. Momento Fletor    (para 3,76(E/fy)
½< h/tw ≤ 5,7(E/fy)

 ½) (Análise Elástica) N.A. 

 
    

Momento Solicitante (kgf.com): 11951724,030 kgf.cm Wtr,s = 7466,330 

Momento Resistente (kgf.cm): 11922674,15 kgf.cm Wtr,i = 4842,760 

     

Verificação de tensões no aço e no concreto: 
 Limites:  

Tensão no aço: 
2612,958 kgf.cm 3136,364 kgf.cm 

Tensão no concreto: 
214,808 kgf.cm 214,286 kgf.cm 

Verificação adicional para viga não escorada: 
   

Tensão no aço: 2717,252 kgf.cm 3136,364 kgf.cm 

MGa,SD = 4343716,718 kgf.cm Wa,i = 3650,500 

ML,SD = 6986154,261 kgf.cm Wef,i = 4574,021 
     

1.3. Esforço Cortante (Obs.: sem enrijecedores) 
 OK 

λ = 41,30  Aproveitamento: 21% 

λp = 59,22 kv = 5  

λr = 73,76    

Cortante Resistente de Cálculo: 152101,72 kgf   

Cortante Solicitante: 31768,765 kgf   
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APÊNDICE C – Detalhamentos e desenhos 
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Figura C1 - Planta de locação dos pilares em estrutura de aço 
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Figura C2 – Dimensionamento definitivo dos pórticos internos 
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Figura C3 - Dimensionamento definitivo das vigas metálicas do mezanino 

 
 

 
 

 


