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PREFáCIO

Esta obra foi criada com o intuito de ajudar tanto os novos 

aspirantes à área de Engenharia quanto os projetistas e 

engenheiros civil e estrutural, possuindo como meta prin-

cipal a sua aplicação direta na rotina de um escritório de 

projetos e cálculo estrutural. Também se aplica à área de 

obras e de concepções de laudos técnicos, pois traz à tona 

diversas situações reais já vivenciadas até então, classifi-

cadas de normais a emergenciais, nas quais o engenheiro 

precisa atuar sempre com imparcialidade, calma e preci-

são, a fim de manter a integridade baseada no tripé resis-

tência × durabilidade × funcionalidade.

Neste livro, tivemos a preocupação de apresentar, de 

forma organizada, todas as fórmulas com suas respecti-

vas variáveis e coeficientes, proporcionando uma aplica-

ção rápida e direcionada, tanto para agilizar a entrega de 

projetos no dia a dia quanto para atender possíveis ca-

sos de emergências diversas. Todos nós já passamos pela 

situação de lidar com um determinado problema novo e 

sabemos quanto tempo é despendido nesse processo, daí 

esse esforço de englobar, de forma minuciosa, uma gama 

maior de soluções baseadas nas normas atuais.

Um esforço extenuante foi dedicado a dois assuntos 

primordiais: as ligações parafusadas e as soldadas, pois a 

maioria das falhas estruturais se inicia por meio das liga-

ções, seja pelo início do processo de corrosão, pela falha 

estrutural decorrente de subdimensionamento dos conec-

tores e/ou das soldas, ou mesmo pela falha de verificação 

da compatibilização do metal-base com o metal da solda. 

Essas verificações muitas vezes são omitidas em diversos 

projetos de engenharia ou simplesmente citadas de modo 

genérico por meio de uma nota, o que não é recomendado. 

Toda ligação deve ser dimensionada com o rigor corres-

pondente à sua importância.

Laudos técnicos também constituem uma área crucial 

da engenharia que poderá vir a fazer parte da vida profis-

sional do engenheiro civil ou estrutural. A abordagem com 

base em evidências obtidas in loco por entrevistas com os 

envolvidos no processo, fotos ou outros meios, bem como 

o desenvolvimento de toda uma análise voltada ao pro-

blema objeto de estudo, é tratada nesta obra a partir da 

experiência adquirida nesse ramo e aplicada por mais de 

uma década a diversos casos, sendo, em sua maioria, si-

tuações de emergência que exigem laudos rápidos e sem 

margem para erros.

No Cap. 1, são abordados os critérios de determinação 

das ações e dos coeficientes de segurança atuantes numa 



estrutura, mostrando a obtenção dos esforços de vento, 

das ações permanentes e das ações acidentais, bem como 

as informações e orientações iniciais para a elaboração de 

um projeto estrutural.

O Cap. 2 é dedicado às ligações com uso de conectores 

(parafusos, barras e chumbadores químicos e mecânicos), 

ensinando desde o dimensionamento para as mais diver-

sas ligações, com esforços simples e combinados de mo-

mento fletor e esforço cortante, até suas especificações 

para projetos executivos aplicados a casos reais.

No Cap. 3 são apresentadas as ligações soldadas com 

base nos critérios rigorosos das normas AWS D1.1 e NBR 

8800, mostrando a compatibilização entre o metal da solda 

e o metal-base, seu dimensionamento para qualquer tipo 

de esforço solicitante e suas simbologias, envolvendo si-

tuações reais de projetos executivos já concebidos.

O Cap. 4 traz o dimensionamento de uma cobertura tí-

pica de um galpão, partindo dos carregamentos e das ações 

típicas, passando pelas terças até chegar às tesouras. Neste 

capítulo, também é apresentado o dimensionamento de 

perfis formados a frio a partir da norma NBR 14762.

O Cap. 5 apresenta um roteiro para o dimensionamento 

de um pequeno edifício de um pavimento, mostrando a 

determinação dos diversos carregamentos aos quais a 

estrutura está sujeita e o dimensionamento dos seus ele-

mentos constituintes.

No Cap. 6, aborda-se o universo da teoria das placas, 

envolvendo suas formulações complexas e seus aprofun-

damentos e apresentando fórmulas práticas aplicadas aos 

problemas cotidianos que envolvem chapas.

No Cap. 7, são apresentados diversos cuidados envol-

vendo compatibilizações de materiais, geometrias de per-

fis e outros, os quais evitam, a partir do projeto, o início 

do processo de corrosão.

Por fim, o Cap. 8 traz um estudo completo da elaboração 

de um laudo técnico aplicado a estruturas afetadas pelo 

processo de corrosão, tomando como base o levantamento 

in loco das evidências por meio de fotos e entrevistas com 

os envolvidos e a respeito do histórico da construção, pas-

sando pela análise de cada problema constatado e apre-

sentando soluções para os mais diversos problemas. 

No final de cada capítulo, procuramos abordar evidên-

cias fotográficas de casos reais relacionados ao respectivo 

tema, e, nos anexos, é dedicado um estudo aprofundado ao 

universo das placas (chapas), não só mostrando o desen-

volvimento desse campo complexo da Engenharia como 

também trazendo fórmulas rápidas e práticas para apli-

cações diárias.
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ABORDAGENS 
GERAIS

1
1.1 Ações e carregamentos

 Ao iniciar um projeto, parte-se de um planeja-

mento e da determinação de um arranjo estrutural onde 

se aliam as necessidades do cliente com as soluções que 

facilitem a construção, o melhor aproveitamento dos ma-

teriais e, consequentemente, um menor custo de execução.

As estruturas metálicas adaptam-se melhor a sistemas 

de construção modulares, ou seja, com a repetição de vãos, 

tanto na direção horizontal quanto na vertical (eixos x e y).

Em seguida, determinam-se as ações incidentes, que, 

segundo a NBR 8681 (ABNT, 2003), dividem-se em:

•	 Ações permanentes: são as cargas oriundas do peso 

próprio dos elementos da estrutura e dos equipa-

mentos fixos vinculados a ela.

•	 Ações variáveis: são as cargas acidentais da construção, 

em que se incluem os efeitos do vento, das variações 

de temperatura e das pressões hidrostáticas e hidro-

dinâmicas, entre outras. Classificam-se em normais, 

com grande probabilidade de ocorrência e devendo ser 

obrigatoriamente consideradas no projeto, e especiais, 

que devem ser definidas para situações específicas.

•	 Ações excepcionais: são as cargas decorrentes de cau-

sas tais como explosões, choques de veículos, incên-

dios, enchentes ou sismos excepcionais.

Posteriormente, essas ações são aplicadas isolada-

mente aos vários elementos da estrutura, partindo das 

barras superiores para as inferiores, e são determinados 

os valores a que elas estão sujeitas.

Em seguida, realiza-se a combinação dos esforços, e, 

para isso, aplica-se o que prescrevem a NBR 8681 (ABNT, 

2003) e a NBR 8800 (ABNT, 2008).

1.1.1  Critérios para combinações últimas
Devem ser considerados os seguintes critérios:

•	 Ações permanentes devem figurar em todas as com-

binações de ações.

•	 Ações variáveis nas combinações últimas normais: 

em cada combinação última, uma das ações variá-

veis é considerada a principal, admitindo-se que ela 

atue com seu valor característico Fk; as demais ações 

variáveis são consideradas secundárias, admitindo-

-se que elas atuem com seus valores reduzidos de 

combinação Ψ0 Fk.

•	 Ações variáveis nas combinações últimas especiais: 

nessas combinações, quando existirem, a ação variá-

vel especial deve ser considerada com seu valor re-

presentativo, e as demais ações variáveis devem ser 

consideradas com valores correspondentes a uma 
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em campo aberto, e que pode ser excedida em média uma 

vez em 50 anos. O gráfico que mostra essas velocidades, 

chamado de isopleta das velocidades básicas, é apresen-

tado na Fig. 1.1.

b) fator topográfico S1

O fator topográfico S1 leva em consideração as variações 

do relevo do terreno da seguinte maneira:

•	 terreno plano ou fracamente acidentado: S1 = 1,0.

•	 taludes e morros: consultar a NBR 6123 (ABNT, 1988).

•	 vales profundos, protegidos de ventos de qualquer 

direção: S1 = 0,9.

Tab. 1.2  VAloRES doS fAtoRES dE ComBinAção Ψo E dE REdução Ψ1 E Ψ2 pARA AS AçõES VARiáVEiS

Ações
λf2

a

Ψ0 Ψ1
d Ψ2

e

Ações variáveis 
causadas pelo uso e 
ocupação

locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem 
fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoasb 0,5 0,4 0,3

locais em que há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos 
por longos períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoasc 0,7 0,6 0,4

Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e sobrecargas em coberturas 0,8 0,7 0,6

Vento pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral 0,6 0,3 0,0

temperatura Variações uniformes de temperatura em relação à média anual local 0,6 0,5 0,3

Cargas móveis e seus 
efeitos dinâmicos

passarelas de pedestres 0,6 0,4 0,3

Vigas de rolamento de pontes rolantes 1,0 0,8 0,5

pilares e outros elementos ou subestruturas que suportam vigas de rolamento de 
pontes rolantes

0,7 0,6 0,4

a Ver alínea c) do item 4.7.5.3 desta mesma norma.
b Edificações residenciais de acesso restrito.
c Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público.
d para estado‑limite de fadiga (ver Anexo K da norma), usar Ψ1 igual a 1,0.
e para combinações excepcionais onde a ação principal for sismo, admite‑se adotar para Ψ2 o valor zero.

fonte: ABnt (2008).

Tab. 1.3  VAloRES doS CoEfiCiEntES dE pondERAção dAS 
RESiStênCiAS γm

Combinações

Aço estruturala

γa

Concreto
γc

Aço das 
armaduras

γs

Escoamento, 
flambagem e 
instabilidade

γa1

Ruptura
γa2

normais 1,10 1,35 1,40 1,15

Especiais 
ou de 
construção

1,10 1,35 1,20 1,15

Excepcionais 1,00 1,15 1,20 1,00
a inclui o aço de forma incorporada, usado nas lajes mistas de aço e concreto, 

de pinos e parafusos.

fonte: ABnt (2008).

Fig. 1.1 isopletas da velocidade básica V0 (em m/s)
fonte: ABnt (1988).
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1.3  deslocamentos máximos
 Para determinar os valores dos deslocamentos 

dos elementos de uma estrutura, utiliza-se o estado-limite 

de serviço, ou seja, os valores dos carregamentos sem os 

coeficientes de majoração de cargas.

Na Tab. 1.16 são apresentados os valores usuais dos 

deslocamentos máximos para situações recorrentes nas 

construções. Essa tabela consta do Anexo C da NBR 8800 

(ABNT, 2008).

1.4  listas de materiais
 As listas de materiais podem ser inseridas dire-

tamente nos projetos ou em uma planilha à parte, chamada 

de lista de materiais. A vantagem de seguirem nas plantas 

é deixar em um único documento todas as informações ne-

cessárias para a montagem da obra, o que facilita no campo 

em diversos aspectos, como identificar diretamente a massa 

dos elementos que serão içados – dado fundamental para 

um operador de guindaste, de empilhadeira, de munck etc.

Há diversas formas de conceber um modelo de lista de 

materiais, e, ao longo desta seção, serão mostrados alguns 

modelos retirados de projetos executivos reais de estru-

turas metálicas (Tabs. 1.17 a 1.20), desde alguns bem an-

tigos, da época do nanquim, até modelos feitos em CAD e 

outros softwares, para que o leitor possa ter ideia de como 

melhorar suas próprias tabelas.

Como itens obrigatórios em uma lista, constam:

•	 Item: pode ser nomeado por um número na tabela, 

devendo-se indicar no desenho a qual elemento o 

número pertence.

•	 Quantidade.

•	 Descrição ou especificação: aqui é feita uma descrição 

sucinta do elemento estrutural. Para perfis lamina-

dos, basta indicar sua altura seguida de sua mas-

sa em kg/m; para perfis de chapas finas dobradas, 

sempre especificar todas as dimensões geométricas 

(altura, largura, dimensão da aba enrijecida, massa 

em kg/m e espessura); para chapas, indicar sua es-

pessura seguida de suas dimensões; para barras e 

parafusos, sempre indicar seu diâmetro e seu com-

primento, além da quantidade de porcas e arruelas 

lisas e de pressão para cada conjunto; e, para chum-

badores químicos e mecânicos, sempre indicar a es-

pecificação do fabricante, incluindo seu código.

•	 Comprimento unitário e total: sempre em milímetro.

•	 Área: para esse item, só indicar a área de pintura de 

cada elemento. Quando se tratar de um perfil de se-

ção fechada (quadrada, retangular, circular), indicar 

apenas a área externa e mencionar em nota que não 

estão sendo computadas suas áreas internas, pois 

Tab. 1.16  dESloCAmEntoS máximoS

Descrição δa

Travessas de fechamento
L/180b

L/120c d

Terças de coberturag
L/180e

L/120f

Vigas de coberturag L/250h

Vigas de piso L/350h

Vigas que suportam pilares L/500h

Vigas de rolamentoj

deslocamento vertical para pontes rolantes com 
capacidade nominal inferior a 200 kn

L/600i

deslocamento vertical para pontes rolantes com 
capacidade nominal igual ou superior a 200 kn, 
exceto pontes siderúrgicas

L/800i

deslocamento vertical para pontes siderúrgicas com 
capacidade nominal igual ou superior a 200 kn

L/1.000i

deslocamento horizontal, exceto pontes 
siderúrgicas

L/400

deslocamento horizontal para pontes siderúrgicas L/600

Galpões em geral e edifícios de um pavimento

deslocamento horizontal do topo dos pilares em 
relação à base

H/300i

deslocamento horizontal do nível da viga de 
rolamento em relação à base

H/400k l

Edifícios de dois ou mais pavimentos

deslocamento horizontal do topo dos pilares em 
relação à base

H/400

deslocamento horizontal relativo entre dois pisos 
consecutivos

h/500m

a L é o vão teórico entre apoios ou o dobro do comprimento teórico do 

balanço, H é a altura total do pilar (distância do topo à base) ou a distância 

do nível da viga de rolamento à base, e h é a altura do andar (distância entre 

os centros das vigas de dois pisos consecutivos ou entre os centros das vigas 

e a base, no caso do primeiro andar).
b deslocamento paralelo ao plano do fechamento (entre linhas de tirantes, 

caso estes existam).
c deslocamento perpendicular ao plano do fechamento.
d Considerar apenas as ações variáveis perpendiculares ao plano de 

fechamento (vento no fechamento) com seu valor característico.
e Considerar combinações raras de serviço, utilizando‑se as ações variáveis 

de mesmo sentido que o da ação permanente.
f Considerar apenas as ações variáveis de sentido oposto ao da ação 

permanente (vento de sucção) com seu valor característico.
g deve‑se também evitar a ocorrência de empoçamento, com atenção 

especial aos telhados de pequena declividade.
h Caso haja paredes de alvenaria sobre ou sob uma viga, solidarizadas com 

essa viga, o deslocamento vertical também não deve exceder 15 mm.
i Valor não majorado pelo coeficiente de impacto.
j Considerar combinações raras de serviço.
k no caso de pontes rolantes siderúrgicas, o deslocamento também não pode 

ser superior a 50 mm.
l o diferencial do deslocamento horizontal entre pilares do pórtico que 

suportam as vigas de rolamento não pode superar 15 mm.
m tomar apenas o deslocamento provocado pelas forças cortantes no andar 

considerado, desprezando os deslocamentos de corpo rígido provocados 

pelas deformações axiais dos pilares e vigas.

para o caso das lajes mistas, ver Anexo q desta norma.

fonte: ABnt (2008).
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1.7   fases de um projeto de 
estruturas metálicas

Um projeto de estruturas metálicas compreende as fases 

de anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, as 

quais estão esquematizadas na Fig. 1.17.

No anteprojeto, são elaborados os primeiros esboços, 

com a ideia do que se pretende realizar, naturalmente com 

base nas necessidades e anseios do cliente. Essa é a fase 

mais importante de todo o processo, pois aqui é definido 

bem o que será feito, e como, em termos de estruturas, 

interagindo com todas as equipes de arquitetura (princi-

palmente), das demais disciplinas envolvidas no processo, 

de orçamento e de obra, pois “o combinado não sai caro”. 

Se algo não ficar claro nessa fase, fatalmente haverá di-

vergências de pensamento nas etapas subsequentes e, em 

consequência, o grande pavor do retrabalho! Nessa fase, 

deve-se conversar, deliberar, pensar, esboçar, elaborar cro-

quis, para quando se chegar à etapa de projeto executivo 

não ser necessário voltar e refazer o trabalho.

A principal finalidade da etapa de anteprojeto é a boa 

demarcação da estrutura inicial, o que envolve locações 

de pilares, dimensões mínimas dos elementos estruturais 

(pilares, vigas, lajes de piso etc.), distância de entreforro 

(distância entre o fundo da viga e o forro para permitir a 

passagem horizontal de dutos, principalmente os de ar 

condicionado, que são os maiores), criação de shafts (para 
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Fig. 1.16 Exemplo de 
gráfico com os perfis 
mais utilizados nos 
projetos executivos 
de um determinado 
escritório, em massa

Fig. 1.17 fluxograma das fases de trabalho de estruturas metálicas

Anteprojeto Projeto básico Projeto executivo Serviços de
compra 

Projeto de
fabricação 

Projeto de
montagem

Serviços de montagem Obra

Serviços de
corte, dobra,

furação

Soldagem de
oficina

Galvanização Pintura Identificação
das peças

Plano de
montagem 

Plano de
rigging
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2

LIGAçõES 
COM CONECTORES 

(parafusos, barras rosqueadas, 
chumbadores)

2.1 Conexões parafusadas
 Conexões são requisitadas quando várias ex-

tremidades de elementos devem ser unidas a outros mem-

bros/elementos estruturais para permitir que a carga seja 

transferida em um fluxo ordenado até a fundação. O pro-

jeto de uma conexão envolve produzir uma junta/união 

que seja segura, econômica de materiais e capaz de ser 

construída (exequível); projetar detalhes típicos padro-

nizados agiliza a montagem na obra e tende a ser mais 

econômico do que só pensar na economia de materiais 

propriamente dita.

As conexões ou uniões estruturais podem ser classifi-

cadas de acordo com:

•	 O método de ligação, para rebites, parafusos ou sol-

da. Conexões usando parafusos são classificadas 

como bearing (apoio, suporte) ou friction -type (fricção, 

atrito).

•	 A rigidez da conexão, a qual pode ser simples, rígida 

(como produzida por uma análise estrutural), ou de 

rigidez intermediária. O American Institute of Steel 

Construction (AISC), com base na rigidez das cone-

xões, classifica as uniões como:

 » Tipo 1 – conexões rígidas: devem resistir ao momento 

fletor total desenvolvido na ligação.

 » Tipo 2 – estrutura simples: assume -se que não há 

momento fletor a ser transferido entre os elemen-

tos conectados. Aqui, uma pequena quantidade 

de momento é desenvolvida, mas é ignorada no 

projeto. Qualquer excentricidade na junta abaixo 

de um valor de aproximadamente 21/2” (63 mm) é 

negligenciada.

 » Tipo 3 – conexões semirrígidas: assume -se que a liga-

ção possui uma capacidade inferior à da estrutura 

principal para resistir ao momento fletor. Os projetos 

dessas conexões requisitam a suposição, com docu-

mentação adequada, de uma quantidade arbitrária 

de capacidade de momento fletor (por exemplo: 20%, 

30%, 75% da capacidade do elemento estrutural).

Por sua vez, os tipos de forças transferidas através da 

conexão estrutural são os seguintes:

•	 Forças de cisalhamento: comuns para vigas principais 

e secundárias de pisos de pavimentos.

•	 Momento: tanto de flexão como de torção.

•	 Cisalhamento e momento fletor atuando de modo simultâ-

neo: conexões dos tipos 1 e 3 (do AISC).

•	 Tração ou compressão: para elementos de treliças en-

volvendo união ou fixação de barras.



65ligações com conectores (parafusos, barras rosqueadas, chumbadores)

2.13  dimensionamento da chapa  
 a cisalhamento

As chapas de ligação, quando submetidas a esforços solicitan-

tes de cisalhamento, devem ser dimensionadas por dois cri-

térios: escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida.

Para o escoamento da seção bruta, usar:

RD = 0,6 ⋅ ɸ ⋅ AG ⋅ fy

em que:

RD = resistência de projeto ao escoamento da seção bruta 

(em kN);

ϕ = 0,90;

fy = tensão admissível do aço constituinte da chapa (em 

kN/cm2);

AG = área da seção transversal bruta da chapa (em cm2), 

dada por:

AG = t ⋅ b

sendo t a espessura da chapa (em cm), e b, a largura da 

chapa (em cm).

Por sua vez, para a ruptura da seção líquida, usar:

RD = 0,6 ⋅ ɸ ⋅ AN ⋅ fu

em que:

ϕ = 0,75;

AN = área da seção transversal líquida da chapa (em cm2), 

dada por:

AN = t ⋅ b − n ⋅ dfictício ⋅ t

sendo t a espessura da chapa (em cm), b a largura da chapa 

(em cm), n o número de conectores e dfictício o diâmetro 

fictício (em cm).

Para os projetos (desenhos de detalhamento), sempre 

adotar folga de 3,20 mm (1/8”) para os furos.

2.14    Casos comuns de ligações 
parafusadas utilizadas nos 
escritórios de cálculo estrutural

Aqui serão mostradas várias situações de ligações para-

fusadas utilizadas no cotidiano dos escritórios de cálculo 

estrutural. Em qualquer ligação parafusada, basicamente, 

sempre é necessário considerar o dimensionamento da 

chapa ao cisalhamento.

Observar que em todos os desenhos desta seção foi 

utilizado o método de rebatimento de vistas pelo diedro 

brasileiro.

Na Fig. 2.30, tem -se um caso de ligação excêntrica, em 

que o esforço cortante aplicado na interface da ligação 

coluna -perfil L encontra -se distante do centro de gravidade 

dos parafusos. Trata -se de um caso envolvendo corte sim-

ples, no qual se tem a chapa do perfil L atuando com es-

forço em um sentido e a chapa do flange da coluna atuando 

no outro sentido. E o mesmo corte simples ocorrendo na 

ligação da alma da viga, com a chapa do perfil L atuando 

em um sentido e a chapa da alma da viga no outro sentido.

Na Fig. 2.31, tem -se o mesmo caso de ligação excêntrica 

explicado na Fig. 2.30, exceto pela colocação de dois perfis L 

para efetuar a ligação entre os perfis da coluna e da viga. No 

caso da ligação da alma da viga com os dois perfis L dispos-

tos um de cada lado, haverá a atuação de um corte duplo, 

N

N

Fig. 2.30 ligação entre uma viga e uma coluna por meio de um 
perfil l parafusado na alma da viga e no flange da coluna

N/2 N/2 

N

Fig. 2.31 ligação entre uma viga e uma coluna por meio de dois 
perfis l parafusados tanto na alma da viga como no flange da 
coluna
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2.20  Caso real de ligação excêntrica – 
com o uso de perfis l e viga W 

Nesta seção, será abordado um caso de ligação excên-

trica formada por dois perfis L usados para ligar uma 

viga de aço em perfil W a uma viga de concreto existente.

Esse é um caso de projeto real em que as lajes de con-

creto, formadas por vãos de 5,95 m × 8,65 m, não aten-

diam ao limite de deformação vertical e também não 

satisfaziam aos esforços de momentos fletores negati-

vos atuantes.

Com a utilização de vigas metálicas posicionadas sob 

as lajes de concreto, ao longo da metade de seus vãos, 

foi possível a divisão da laje em duas partes iguais, redu-

zindo, com isso, suas dimensões para 4,325 m × 5,95 m, 

ante o vão original de 5,95 m × 8,65 m. Ao reduzir as di-

mensões da laje de concreto, automaticamente foram re-

duzidas sua deformação vertical máxima e o esforço so-

licitante de momento fletor atuante nela, permitindo -lhe 

atender aos esforços e deformações através desse reforço 

não destrutivo para ela.

As vigas metálicas, por sua vez, foram interligadas às 

vigas de concreto armado existentes por meio do uso de 

perfis L, cujo sistema de ligação excêntrica será abor-

dado nesta seção, mostrando -se todo o dimensiona-

mento passo a passo.

Como se tratou de um caso de lajes de concreto 

iguais, com mesma magnitude de cargas solicitantes 

aplicadas, acabou -se por utilizar um mesmo tipo de per-

fil W para o reforço de todas elas e, assim, também uma 

mesma ligação típica para todas, diferenciando apenas, 

como mostrado em planta, uma ligação típica entre a 

viga metálica VM1 e a viga de concreto de extremidade 

V17c – 25 × 60, indicada pelo detalhe 9, e outra ligação 

típica entre duas vigas metálicas VM1 e VM2, de perfis 

W 410 × 38,8, e a viga de concreto V18c – 25 × 60, indi-

cada pelo detalhe 10, como exibido na planta retirada de 

seu projeto original, na Fig. 2.79.

12 furos ɸ22 mm

12 parafusos ASTM A325 ɸ     x

2        (com 2 porcas sextavadas, 2
arruelas de pressão e 1 arruela lisa)
para ligação das almas das vigas
através do uso da chapa de ligação CL-1

12 furos ɸ22 mm

12 parafusos ASTM A325 ɸ     x

3” (com 2 porcas sextavadas, 
2 arruelas de pressão e 1 arruela lisa)
para conexão das chapas CL-2 e CL-3
no flange

4
3 "

CL-2

CL-1

CL-3

4
3 "

8
1 "

Fig. 2.76 detalhe 1 indicado nas figs. 2.74 e 2.75

Flange superior
do perfil W 310 x 44,5

Flange inferior
do perfil W 310 x 44,5

Alma do perfil
W 310 x 44,5

CL-2

CL-1

CL-2

CL-3

CL-3

Fig. 2.77 detalhe 1 indicado nas figs. 2.74 e 2.75 de outra 
perspectiva

Fig. 2.78 pré‑montagem, na oficina, da emenda mostrada nas 
figs. 2.75 a 2.77
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enchimento em seu interior para promover o isolamento 

térmico/acústico, possui espessura de cerca de 40 mm de 

enchimento, no mínimo. Naturalmente, deve -se pesqui-

sar cada fabricante, sendo um exemplo a Fischer, de ex-

celente qualidade.

A Fig. 2.122 mostra um exemplo de fixação de telha MPB 

Onda 40 (esp. 0,50 mm) com o uso de parafusos de costura 

e de fixação, com proteção de Aluseal, para a ligação da 

telha às terças de cobertura e de fechamento lateral.

2.28  Casos de colapsos de ligações  
 parafusadas

Na Fig. 2.123 são mostrados alguns casos típicos de possí-

veis colapsos de ocorrência em conectores, quando estes 

se encontrarem subdimensionados perante os esforços 

solicitantes.

2.29  Abordagens de detalhes  
 de projetos originais

Nas Figs. 2.124 a 2.133 são mostrados diversos casos 

reais já vivenciados que indicam ligações com o uso de 

conectores aplicados aos mais variados tipos geométri-

cos de seções.

O desenho ilustrado na Fig. 2.124 faz parte do conjunto 

de desenhos de montagem de um projeto de estruturas 

metálicas, no qual são indicadas as informações neces-

sárias para que o engenheiro civil de campo monte a es-

trutura. Nesse grupo de desenhos, não é necessário indi-

car: as soldas de ligação dos enrijecedores com a chapa de 

base, a solda de ligação do pilar H à chapa de base e o diâ-

metro dos furos das chapas. Essas informações devem ser 

indicadas no grupo de desenhos de fabricação do projeto.

Os desenhos de montagem podem ser feitos na es-

cala 1:20.

Já os desenhos mostrados na Fig. 2.125 pertencem ao 

grupo de desenhos de fabricação do projeto de estruturas 

metálicas da Fig. 2.124.

No caso de desenhos de fabricação, cada elemento 

pode receber uma nomenclatura em forma de sigla, o 

que facilita sua chamada nos desenhos de montagem. 

Por exemplo, para chapas de ligação, pode -se adotar CL-1, 

CL-2, ..., CL-n, e para enrijecedores, E-1, E-2, ..., E-n, sempre 

seguidos de suas quantidades entre parênteses, o que irá 

facilitar a montagem da lista de materiais.

Quando for indicar furos em uma chapa, sempre pro-

curar informar, na parte de cima da linha de chamada, 

o diâmetro do furo em milímetro, e, sob essa linha, os 

parafusos ou barras em polegada. 

No caso de parafusos ou barras, sempre especificar o 

diâmetro, o comprimento, a quantidade, o tipo de aço e 

o número, em parênteses, de porcas sextavadas e de ar-

ruelas lisas e de pressão. Para as chapas, sempre indicar 

suas dimensões gerais e a espessura.
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Fig. 2.121 Caso 4 – barras retas com ancoragens promovidas por 
pedaços de chapas
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Fig. 2.122 Sistema de fixação de uma telha de cobertura com o 
uso de parafusos de fixação e de costura
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P

P

Cisalhamento do parafuso

Suporte do parafuso

Ruptura por tração no parafuso
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Fig. 2.123 diversos modos de falhas de emendas parafusadas, causadas por falhas nas chapas e/ou conectores

Detalhe 1 - base de pilares P1
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3
LIGAçõES 

SOLDADAS

3.1 Considerações gerais
 Soldagem é a junção de pedaços de metal por 

aquecimento de pontos de contato até um certo estado 

fluido ou aproximadamente fluido, com ou sem aplicação 

de pressão. A soldagem mais antiga remonta há 3.000 anos 

e envolveu o aquecimento de pedaços de metal até um 

estado plástico, que então foram martelados juntos (por 

exemplo, usando pressão).

Em algumas soldagens é usado gás, termo aqui empre-

gado para denotar o uso de mistura de gás/oxigênio para 

produzir uma chama muito quente a fim de aquecer as 

partes do metal e o enchimento da solda.

A maioria dos processos de soldagem utiliza corrente 

elétrica, que aquece um eletrodo e o coloca no estado 

líquido, o qual então é depositado como enchimento ao 

longo da interface de dois ou mais pedaços de metais 

a serem unidos. O processo funde a porção do metal

-base (metal sendo unido) e o metal da solda (eletrodo), 

de modo a intermisturar os dois materiais e a desen-

volver uma continuidade destes quando o resfriamento 

suceder. Se a quantidade de metal de solda (eletrodo) é 

relativamente pequena para a espessura das partes jun-

tadas, o processo tende a ser não confiável. A fusão insu-

ficiente do metal-base faz com que a solda possa quebrar 

(pop off ) ou não unir completamente o metal-base com o 

metal da solda. Esse evento pode ser evitado tanto por 

pré-aquecimento do metal-base quanto por limitação 

do tamanho da solda. Quando o processo de solda acon-

tece num ambiente frio, faz-se necessário pré-aquecer 

as partes, particularmente onde os elementos são tão 

espessos que um grande diferencial de temperatura não 

é capaz de se desenvolver em um curto espaço de tempo 

e as tensões resultantes acabam sendo tão altas que a 

zona de solda falha.

Dos processos de soldagem disponíveis, os seguintes 

são os mais prováveis de serem usados em aplicações 

estruturais:

•	 shielded metal arc welding (SMAW);

•	 gas metal arc welding (GMAW);

•	 submerged arc welding (SAW);

•	 electroslag welding.

3.2  Eletrodos de soldagem
 Há uma grande variedade de eletrodos dispo-

níveis, de modo que um tipo proverá tanto a resistência 

de projeto adequada quanto a compatibilização do metal

-base com o metal da solda a ser executado. Em aplicações 

estruturais, a Sociedade Americana de Solda (American 
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3.4  Simbologias de soldas
 Nesta seção são apresentadas algumas das 

simbologias padrão, tanto básicas como suplementares, 

utilizadas para indicar ligações soldadas em projetos, 

conforme mostrado no Quadro 3.1.

Na Fig. 3.3A, tem-se um caso de aplicação de solda 

de filete com 5 mm de espessura na união de duas cha-

pas. Notar a indicação do símbolo complementar de 

solda de campo (bandeira preta), que deve ser evitado a 

todo custo, pois o uso de solda de campo retira a prote-

ção com uso de galvanização e/ou pintura aplicada na 

estru tura.

Já na Fig. 3.3B, é mostrado um caso de aplicação de 

solda de filete com 8 mm de espessura em todo o con-

torno do contato do perfil com a chapa. O uso de solda de 

filete, nesse caso de união de viga com chapa de ligação, 

só deve ocorrer quando a chapa ultrapassar o topo do 

perfil – recomenda-se, para um cordão de solda de filete 

usual de 5 mm a 10 mm, deixar pelo menos 20 mm de 

chapa de ligação passando além dos limites do perfil.

Fig. 3.2 Soldas de entalhe e de filete em aplicações estruturais

Chapa de base
opcional

Solda de entalhe usada
numa ligação single bevel Solda de filete usada numa

ligação lap joint

Solda ou chapa
de base opcional

Solda de filete usada numa
ligação double T joint

Solda de filete usada numa
ligação T joint

Solda de entalhe usada
numa ligação J groove

Solda de entalhe usada
numa ligação double bevel,

que requer soldagem em ambas as faces
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RRd2 = L ⋅ tp ⋅ β2 ⋅ fy = 10,1 × 0,67 cm × 0,4 × 34,5 kN/cm² =

( )93,38 kN�pelo perfil=

( )95,95 kN�pela chapa=

RRd2 = L ⋅ tp ⋅ β2 ⋅ fy = 10,1 × 0,95 cm × 0,4 × 25,0 kN/cm² =

O menor esforço resistente de solda de entalhe de 

penetração total, obtido pelas equações da AISC tanto 

para o metal-base quanto para o metal da solda, é de 

88,17 kN, sendo superior ao valor do esforço solicitante 

de Ffd  =  27,14  kN aplicado no f lange do perfil  W em 

questão. Então, o dimensionamento da solda de entalhe 

aplicada na ligação da chapa de ligação com o f lange 

satisfaz.

ii. Solda de alma

O esforço solicitante máximo de corte simples de pro-

jeto aplicado na alma do perfil W 310 × 23,80 é de VSd = 

2,257 kN.

O esforço resistente da solda de filete é dado pelas 

mesmas equações utilizadas para a solda de entalhe, ape-

nas considerando a aplicação da solda de filete em cada 

um dos dois lados da alma do perfil W 310 × 23,80, o uso 

do coeficiente 0,70711 e o comprimento de solda igual à 

altura da alma do próprio perfil W.

= − ⋅ = − ×                 = =2 305,0 mm 2  6,7 mm 291,6 mmfL d t
= 29,16 cm

O cálculo da resistência da solda pelo metal da solda 

é feito por meio de:

RRd1 = 2 lados ⋅ L ⋅ 0,70711 ⋅ D ⋅ β1 ⋅ fw
RRd1 = 2 × 29,16 cm × 0,70711 × 0,5 cm × 0,3 × 48,50 kN/cm² ⇒

⇒ RRd1 = 300,01 kN

E o da resistência da solda pelo metal-base:

2 22 βRd p yR lados L t f= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

RRd2 = 2 × 29,16 cm × 0,56 cm × 0,4 × 34,5 kN/cm² ⇒

⇒ RRd2 = 450,70 kN (pelo perfil) 
RRd2 = 2 × 29,16 cm × 0,95 cm × 0,4 × 25,0 kN/cm² ⇒

⇒ RRd2 = 554,04 kN (pela chapa) 

O esforço resistente de solda de filete aplicado nos 

dois lados da alma, pela AISC, é de 300,10 kN, que é su-

perior ao esforço solicitante VSd = 2,257 kN aplicado na 

alma do perfil W. Então, o dimensionamento da solda de 

alma satisfaz.

3.17  Abordagens de casos reais

3.17.1  Soldas de filete para enrijecedor de pilar
Na Fig. 3.41, é possível observar a solda de filete aplicada 

em uma das faces do enrijecedor ligado à coluna e que, 

na quina inferior, foi previsto um chanfro de dimensões 

de 30 mm × 30 mm, de modo a evitar que a solda de filete 

para a união da coluna com a chapa de base interceptasse 

a solda de entalhe aplicada na união do enrijecedor com 

a coluna, impedindo, assim, uma corrosão imediata de 

contato entre soldas de diferentes aplicações.

Solda de filete do
enrijecedor da
base do pilar

Perfil de
perfuração ɸ12”

1

2

Enrijecedor
Solda de filete 
do enrijecedor

Chanfro 30 x 30

Chapa de base

Solda de entalhe
de ligação do pilar
com a chapa de base

Solda de filete 
do enrijecedor 
da base do pilar

Enrijecedor

Chapa de base

A

B

C

D

Fig. 3.41 Vistas ampliadas de soldas de filete para a ligação 
entre enrijecedores e coluna de perfil de perfuração ɸ12” 
para ponte rolante e para a ligação entre coluna e chapa de 
base: (A) detalhe da base do pilar em perfil de seção circular 
Schedule; (B) detalhe 1 de ligação do enrijecedor à chapa do pilar; 
(C) detalhe 2 de ligação do pilar à sua chapa de base; (d) detalhe 
da solda de filete aplicada para a união do enrijecedor com a 
coluna para ponte rolante de 20 tf em perfil de perfuração ɸ12”



4
DIMENSIONAMENTO 

DE COBERTURA

4.1 Considerações iniciais
 Neste capítulo será feito o dimensionamento 

de uma cobertura em duas águas, com vão de 30,00 m, 

constituída por terças e tesouras em perfis formados a frio 

(PFF) do tipo U e telha trapezoidal simples.

Serão mostrados os cálculos e os dimensionamentos, 

passo a passo, referentes a essa cobertura, constituída 

também de treliças metálicas e de marquises em balanço, 

trazendo detalhes reais de seus projetos executivos, bem 

como fotos das obras.

Por ser um capítulo que se aplica muito ao cotidiano dos 

projetos de cálculo estrutural, houve o devido cuidado de 

não só mostrar o cálculo referente ao perfil usado no pro-

jeto original, mas também de abordar outros tipos de per-

fis para o mesmo dimensionamento, de forma a abrir, para 

o leitor, um leque das opções comumente usadas.

4.1.1  telhas
Normalmente se utilizam telhas trapezoidais ou ondula-

das, que podem ser:

•	 simples: constituídas por uma única chapa metálica;

•	 termoacústicas (também chamadas de sanduíche): cons-

tituídas de duas chapas metálicas com núcleo de es-

puma de poliuretano (PUR), poli-isocianurato (PIR), 

poliestireno expandido (EPS) ou lã de rocha (LDR). A 

espessura do núcleo pode variar de 20 mm a 150 mm;

•	 autoportantes: devido à sua forma geométrica, con-

segue-se maior resistência mecânica, que permite 

vencer grandes vãos sem apoios intermediários.

As chapas metálicas podem ser em aço galvanizado e/

ou zincalume, aço galvalume natural, aço pré-pintado ou 

alumínio, com espessuras de 0,43 mm a 1,25 mm. No caso 

de telhas em alumínio, deve-se utilizar um isolante entre 

a telha e a terça para evitar a corrosão galvânica.

As telhas metálicas são perfiladas a partir de chapas 

lisas e podem ser produzidas com comprimento de até 

12 m; entretanto, telhas com esse comprimento são difí-

ceis de manipular, razão pela qual devem ser empregados, 

preferencialmente, tamanhos próximos de 6 m.

Além das telhas metálicas, também são utilizadas te-

lhas de fibrocimento, telhas translúcidas e, em alguns ca-

sos, telhas cerâmicas.

4.1.2  terças
As terças são vigas de sustentação das telhas. De modo 

geral, adotam-se perfis PFF do tipo U ou Z, simples ou en-

rijecidos, por apresentarem uma boa resistência aliada a 



194 Estruturas mEtálicas

4.3  determinação dos carregamentos
 O dimensionamento das estruturas da cober-

tura começa com a determinação dos esforços referentes 

às cargas permanentes e às cargas acidentais (sobrecarga 

e vento).

4.3.1  Ações permanentes
•	 Telha trapezoidal simples, de aço galvanizado: peso pró-

prio = 0,05 kN/m².

Ref.: telha MBP 40/1,025 – largura útil = 1.025 mm e 

espessura = 0,50 mm.

•	 Terças e correntes: 0,05 kN/m².

•	 Tesouras: 0,50 kN/m².

4.3.2  Ações acidentais
•	 Sobrecarga característica mínima: 0,25 kN/m².

4.3.3  Vento – nBR 6123 (ABnt, 1988)

a) Características da edificação

•	 Vão entre eixos de colunas: 7,50 m.

•	 Comprimento: 50,00 m.

•	 Largura: 30,00 m.

•	 Pé-direito interno: 7,75 m.

•	 Cobertura em telha trapezoidal: 5,00 kgf/m² = 0,05 kN/m².

b) dados do vento

V0 = 35 m/s (Estado do Rio de Janeiro)

S1 = 1,00

S2 = 0,88 (categoria III – classe C)

S3 = 1,00 (grau 2)

VK = 30,80 m/s

q = 0,58 kN/m²

c) Coeficientes de pressão e de forma externos, para 

paredes de edificações de planta retangular

52,50 mh 8,95 h 1 a 3 a0,30 1,75 �2
b 30,00 b 2 b 30,00 m 2 b

= = → < = = → < <

1 1

30,00 mb 10,00 ��
3 3A B adotado:13,125 m

52,50 ma 13,125
4 4

m

m

⎧
= =⎪⎪

= = →⎨
⎪ = =⎪⎩

2 2 1
52,50 mA B A 13,125 m 13,125 m

2 2
a

= = − = − =

3 3
52,50A B 26,25 m

2 2
a

= = = =

1 1

2 2 8,95 17,90
C D b

2

h m= × =
= =

=
: 1  5,00 m30,00 m 15,00 �

2
adotado

m

⎧
⎪

→⎨
=⎪

⎩

2 2 1C D b C 30,00 m 15,00 m 15,00 m= = − = − =

– 0,95pe Médioc − =

A Fig. 4.7 apresenta os coeficientes de pressão externa 

para as paredes. As imagens foram geradas pelo programa 

VisualVentos.

d) Coeficientes de pressão e de forma, externos, 

para telhados com duas águas, simétricas, em 

edificações de planta retangular, com h/b < 2

h 8,95 h 10,30
b 30,00 b 2

= = → <

Inclinação do telhado = 5,33%

β 3,05= °

A Fig. 4.8 mostra os coeficientes de pressão externa 

para os telhados. As imagens foram geradas pelo pro-

grama VisualVentos.
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Fig. 4.7 Coeficientes de pressão externa – paredes: (A) vento 0° e 
(B) vento 90°

Fig. 4.8 Coeficientes de pressão externa – telhados com duas 
águas: (A) vento 0°; (B) vento 90°; (C) cpe-Médio
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4.7.1  marquise do supermercado Carrefour – 
manaus (Am)

As Figs. 4.34 a 4.35 mostram uma obra do supermercado 

Carrefour, cuja marquise, com formas retas, encontra-se 

localizada em sua fachada, possuindo 5,33 m em balanço 

e 24,00 m de comprimento, sem o uso de tirantes. A altura 

bem conciliada com seu respectivo comprimento garante 

uma boa proteção contra os raios solares e a chuva para 

seus usuários.

a) detalhes do projeto

Na planta geral apresentada na Fig. 4.36 são feitas cha-

madas de cortes diversos, que serão detalhados adiante, 

bem como são indicados os eixos, que devem ser fiéis aos 

projetos de arquitetura.

Os sentidos dos caimentos e a inclinação da calha de-

vem ser sempre indicados, como mostrado na Fig. 4.37.

Na planta, indicam-se os cortes e, a partir deles, cada 

detalhe típico a ser detalhado (Figs. 4.38 a 4.40). As plantas 

baixas, os cortes e os detalhes típicos constituem o projeto 

de montagem.

Observar, por esses cortes, que são feitas as mínimas 

indicações possíveis dos elementos, para não poluir e 

congestionar o desenho; basta chamar cada elemento por 

um nome específico, que será detalhado e informado na 

planta de fabricação.

Na ligação das vigas principais em balanço com os pila-

res de concreto armado a serem executados, optou-se pelo 

detalhamento de barras de pré-concretagem, que deve-

riam ser executadas junto com o concreto armado, em vez 

de serem utilizados chumbadores químicos ou mecânicos, 

conforme mostrado na Fig. 4.41.

A vantagem do uso de barras de pré-concretagem reside 

principalmente na menor distância deixada entre as barras 

em relação ao uso de chumbadores mecânicos, por exem-

plo, uma vez que estes últimos exigiriam uma distância 

de 10 · D entre si. Outra vantagem é a não exigência de um 

fator de segurança alto, como os adotados para chumbado-

res químicos ou mecânicos, para uma situação de trabalho 

preponderantemente à tração, como é o caso em questão.

Fig. 4.34 Vista geral da fachada do supermercado com a marquise 
montada

Fig. 4.35 Vistas inferiores da marquise: vigas, terças e telha
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4.7.4  determinação dos esforços de vento
Com base na isopleta de velocidade básica de vento (Cap. 1), 

determinam-se os valores de V0 para cada caso.

A primeira marquise encontra-se na cidade de Manaus, 

que apresenta V0 = 30 m/s. Nesse caso, será considerado 

terreno plano ou fracamente acidentado para o fator to-

pográfico S1, cujo valor é igual a 1,0.
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DIMENSIONAMENTO 

DE PRéDIO

Neste capítulo foi feito o dimensionamento de um pequeno 

edifício de um pavimento com laje maciça de 13 cm de 

altura. Na laje, foram instalados quatro reservatórios su-

periores para água, com capacidade de 1.000 L cada, e uma 

condensadora (equipamento de ar condicionado).

Como descrito no Cap. 1, para a elaboração desse pro-

jeto, precisou-se do arranjo estrutural feito a partir da 

planta de arquitetura, representado nas Figs. 5.1 e 5.2, 

evidenciando-se apenas os elementos de alvenaria. Dessa 

forma, foi possível determinar o posicionamento dos pi-

lares, que, preferencialmente, deverão ser localizados nos 

encontros de alvenarias (quinas), como mostra a Fig. 5.3, 

para evitar fissuras e trincas nessas regiões. Além disso, 

procurou-se utilizar uma distribuição em módulos, dis-

tando de 4 m a 6 m entre si, com o objetivo de obter uma 

melhor economicidade do projeto, representada por uma 

menor taxa de quilograma de aço por área.

é sempre importante haver, ainda nas fases que antece-

dem o projeto executivo (anteprojeto, projeto básico), uma 

integração entre as diversas disciplinas envolvidas nele 

– arquitetura, elétrica, hidrossanitária, TIC/TCOM (infor-

mática e comunicação), VAC (ar-condicionado) etc. –, para 

a definição de pontos que tragam equilíbrio e economia à 

estrutura sem afetar a estética, a funcionalidade e o con-

forto da edificação, evitando, assim, pilares e vigas que in-

terfiram com portas, janelas, tubulações, circulações etc. 

Caso venham a surgir mudanças significativas na fase de 

projeto executivo, isso fatalmente se traduzirá em retra-

balho, afetando todo o trabalho do grupo.

5.1 Arranjo estrutural

5.1.1 plantas
Os pilares de periferia (P1, P2, P3, P5, P6, P8, P9, P10, P11) 

seguem além da laje de cobertura para servirem como 

travamento da platibanda, enquanto os pilares do meio 

(P4 e P7) morrem na laje de cobertura.

Na planta apresentada na Fig. 5.4, foram dispostas as 

quatro caixas-d'água e a condensadora.

Como o fundo das caixas-d’água de fibra de vidro ou de 

polietileno tende a deformar com o tempo, elas não de-

vem ser apoiadas sobre elementos lineares, como vigas ou 

grelhas, e também não devem ser apoiadas diretamente 

sobre as lajes da cobertura. Além disso, para a instalação 

das tubulações, é necessária uma distância mínima de 

cerca de 30 cm entre o fundo da caixa-d’água e o topo da 

laje de cobertura. Pode-se, então, projetar uma mesa com 
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= + + = +
Laje Laje

Base esp Viga

h h 0,13 mComp Comp
2 2 2−

0,13 m0,95 m 1,08 m
2

+ + =

= = =Cond
Cond A apoio

Apoio

Q 0,84 kNq 1,468 kN/m²
A 0,53 m 1,08 m− ×

= =
Caixa A Laje Caixa A apoioq q

q
2

− −+

= ≅ 20,060 kN/m² 1,468 kN/m² 0,76 kN/m
2
+

Nesse caso também o valor encontrado como sobre-

carga referente aos equipamentos de ar condicionado é 

menor que o dos reservatórios e, como os dois valores não 

atuam juntos, não foi considerado.

5.2.3 Representação dos carregamentos
As cargas determinadas nos itens anteriores podem ser 

organizadas numa planta. Essa planta, com a locação das 

cargas aplicadas para cada pavimento, é de grande valia 

para a organização da memória de cálculo, principalmente 

em situações de edificações que agrupem cargas de dife-

rentes magnitudes e geometrias aplicadas, como é o caso 

de edifícios industriais destinados unicamente ao recebi-

mento e uso de equipamentos de elétrica, TIC/TCOM etc. 

ao longo das diversas lajes e pavimentos.

Na Fig. 5.5, para efeito de orientação, é mostrada uma 

planta com uma legenda de aplicação das cargas.

5.2.4  Carregamento de lajes sobre vigas da 
cobertura

A planta da Fig. 5.6 representa as áreas de contribuição das 

cargas por vigas (quinhões de carga).

5.2.5  Carregamentos nas vigas da cobertura
Com os valores das cargas distribuídas e os quinhões de 

carga, determinam-se as cargas lineares atuantes nas vigas. 

Deve-se considerar que as cargas permanentes são de dois 

tipos: uma de pequena variabilidade (estruturas metálicas), 

cujo coeficiente de ponderação é 1,25, e outra de grande va-

riabilidade (lajes e estruturas de concreto), com coeficiente 

de ponderação de 1,40. Pode-se optar por juntar os valores 

e considerar um único coeficiente de valor 1,40.

A seguir, serão apresentados os valores por viga, com 

as cargas referentes à estrutura metálica (peso próprio da 

viga) separadas das referentes às estruturas de concreto.

Para todas as vigas, o peso próprio será de 0,50 kN/m.

a) Vigas

i. Viga V1a e V4a

2

2

4,08 m²Laje 4,35 kN/m 3,66 kN/m
4,85 m

4,08 mCargas verticais 1,00 kN/m 0,84 kN/m
4,85 m

²

 
=                       ×      =  

 
 

= =
 

× 

Fig. 5.5 planta de locação das cargas distribuídas aplicadas

Fig. 5.6 planta baixa de quinhões de carga

Cargas verticais
g = 4,35 kN/m²
q = 1,00 kN/m²

Caixa-d'água/ar-condicionado
g = 8,78 kN/m²
q = 2,73 kN/m²
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6
DIMENSIONAMENTO 

DE PLACAS

Neste capítulo será mostrado o desenvolvimento completo 

da teoria das placas, para o estudante ou profissional que 

desejar se aprofundar no assunto, e, logo em seguida, serão 

apresentadas as equações que norteiam o universo das 

placas, de modo a ensinar como dimensionar a deformação 

de placas para tampas sob qualquer magnitude de carga 

distribuída solicitante.

6.1  desenvolvimento das fórmulas  
  para cálculo

A partir da teoria das placas, chega-se a equações diretas 

que podem ser aplicadas rapidamente no cotidiano para o 

cálculo da deformação de placas (de tampas, para bunkers 

etc.), de forma prática e segura, sem empirismo, servindo 

ao aluno, técnico ou engenheiro no dia a dia de um escri-

tório de cálculo estrutural.

Essas fórmulas também são utilizadas para o dimen-

sionamento de:

•	 Chapas de bases para colunas sob carga normal e 

momento fletor aplicados de forma simultânea.

•	 Chapas para enrijecedores de forma a combater efei-

tos de buckling e de crippling.

•	 Chapas sob efeito de prying action.

•	 Chapas para calhas.

•	 Chapas sob efeito de stress etc.

6.1.1 Coordenadas
O estudo das placas será feito considerando o sistema car-

tesiano. Os deslocamentos u, v e w, que ocorrem nas di-

reções x, y e z, respectivamente, serão positivos quando 

ocorrerem no sentido dos eixos coordenados (Fig. 6.1).

6.1.2  deslocamentos lineares, rotações e 
curvatura

Em princípio, determinam-se as flechas pela distância 

vertical, considerando a hipótese de que as deflexões são 

pequenas quando comparadas com a espessura da placa, 

Fig. 6.1 Coordenadas do plano da chapa a analisar

y (v)

z (w)

x (u)
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0,6pl w yV A f= ⋅ ⋅

Para vigas muito altas, com � 3,23w

w y

h E
t f

≤ ⋅ , a resistên-

cia do enrijecedor é calculada do seguinte modo:

1

0,6
γ

w y
Rd v

a

A f
V C

⋅ ⋅
= ⋅

em que:

2
7,97

��
v

w
y

w

EC
h

f
t

⋅
=

 
 ⋅
 
 

;

1γ 1,10a = .

6.4  Enrijecedores de apoio
 Como o próprio nome diz, os enrijecedores de 

apoio devem ser usados nas situações em que a viga é posi-

cionada sobre um determinado apoio, sempre os alinhando 

com os flanges da coluna, quando metálica (Fig. 6.43A), e 

com os bordos da coluna, quando de concreto (Fig. 6.43B).

Os enrijecedores de apoio, além de possuírem as fun-

ções descritas para um enrijecedor intermediário, garan-

tem a transferência de esforços solicitantes aplicados nos 

flanges para a alma da viga. Essas cargas são as reações de 

apoio propriamente ditas. Além disso, também são usados 

em extremidades de vigas em balanço.

Uma viga metálica não deve ser apoiada diretamente 

sobre o concreto de um pilar. Nessa situação, utiliza-se 

uma chapa (insert) inserida na cabeça do concreto, como 

mostrado na Fig. 6.43B.

A altura efetiva de um enrijecedor de apoio pode ser 

considerada, nas fórmulas, com o valor de 0,75 wh⋅  para 

conectá-lo à alma da viga com segurança, sendo hw a altura 

livre da viga. Altura livre é a distância interna e livre entre 

os dois flanges de um perfil, obtida da seguinte maneira:

2w fh d t= − ⋅

em que:

d = altura total da viga;

tf = espessura de seu flange.

As mesmas relações descritas na seção 6.3.3, atinentes 

aos enrijecedores intermediários, devem ser aplicadas aos 

enrijecedores de apoio.

Também deve ser verificada a resistência ao esmaga-

mento da área de contato do enrijecedor com o flange que 

recebe a reação de apoio, pela equação:

2

1,5
γ

cont y
N

a

A f
R

⋅ ⋅
=

A resistência do enrijecedor ao escoamento da alma é 

dada por:

( )
com 1,0 pela AISC

2,5

N A w y

D N

A E f solda

R L t f
R R ,

L b t t

= ⋅ ⋅

= ∅ ⋅  ∅ =

= + ⋅ +

Fig. 6.43 Enrijecedores intermediários de uma viga em perfil VS, W ou i americano, alinhados com (A) os flanges de uma coluna metálica e 
(B) os bordos de uma coluna de concreto

Enrijecedores de apoio

Coluna de aço
em perfil CS ou H

Viga de aço
em perfil VS, W ou I Viga de aço

em perfil VS, W ou I

Enrijecedores de apoio

Coluna de concreto

A B
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O momento fletor é dado por R e⋅ , em que e equivale à 

distância do centro da mesa do perfil L sobre a qual a viga 

se apoia até a face do pilar, ou seja, e equivale à metade 

do comprimento da aba sobre a qual a viga se apoia. Em 

termos práticos, sempre se deve apoiar a viga sobre o per-

fil L com afastamento de, no máximo, 15 mm do perfil da 

coluna; caso contrário, gera-se uma excentricidade.

6.6.1 Exemplo
Na Fig. 6.49 é apresentado um detalhe de ligação de uma 

viga em perfil W 360 × 32,9 a um pilar de concreto, por meio 

de perfis L de apoio (inferior) e de alinhamento (de topo), 

por soldagem dos perfis L às chapas de ligação de #1/2” × 

300 × 300 fixadas ao pilar de concreto armado com o uso 

de barras de ancoragem ASTM A588 φ1/2” × 292.

No apoio da viga, haverá esforços solicitantes de mo-

mento fletor e de esforço cortante. As barras superiores 

deverão resistir à tração decorrente desse momento fletor 

adicionado ao esforço cortante. Porém, como as barras es-

tão inseridas de modo perpendicular ao esforço de tração 

advindo do flange superior da viga, esse esforço de tração 

transforma-se em esforço cortante para a barra.

Assim, pode-se assumir que as barras de ancoragem 

resistirão a um esforço cortante total equivalente à so-

matória do esforço de tração e do esforço cortante da viga.

Fig. 6.46 detalhes de fabricação do insert

Fig. 6.47 detalhe 1 indicado na fig. 6.45

Fig. 6.48 perfil l usado como apoio de viga

2xE-1 37
8

5

80

E7018
(típico)

Detalhe típico de
soldagem do
enrijecedor E-1

Enrijecedor E-1 -

#         x 80 x 378

#         
3

 8
"

3
 8

"

Barras ASTM

Detalhe típico 1 de
soldagem do insert

E7018
(típico)

E7018
(típico)

16

8

25

CL-1

x 875A588 ɸ
7

 8
"

e
R

Solda de filete

Perfil L para estabilidade
lateral

≥ 2.D

Solda de filete

Vista frontal Vista lateral

Coluna

Viga em
perfil W

Perfil L de apoio
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2
F

v
F

f
b t

=
⋅ ⋅

0,4v yF f= ⋅

v vf F≤

F
f

MF d t=
−

em que:

fv = tensão de estresse de cisalhamento da placa (em kN/cm2);

FF = força de tração aplicada pelo flange superior da viga 

(em kN);

b = largura da chapa de ligação (em cm);

t = espessura da chapa de ligação (em cm);

fy = tensão admissível do aço da chapa de ligação (em kN/cm2);

M = momento fletor aplicado no apoio da viga (em kNcm);

d = altura da viga (em cm);

tf = espessura do flange da viga (em cm).

A tensão admissível de cisalhamento Fv para perfis la-

minados pode ser computada pelos seguintes limites:

( )0,4v yF f= ⋅ pela AISC

( )0,33v yF f= ⋅ pela AASHTO e AREA

Raramente o esforço cortante governa uma ligação, a 

menos que a viga seja muito curta e a carga aplicada seja 

muito grande, de onde se terá um esforço cortante maior 

do que o momento fletor aplicado.

6.10    dimensionamento da espessura 
de uma chapa de ligação cuja 
altura seja maior do que a da viga

Sempre que houver um caso de chapa de ligação cuja 

altura seja maior do que a altura da viga e que seja sub-

metida a esforço de momento fletor, sua espessura pode 

ser dimensionada pela Eq. 6.5. Assim, a espessura da chapa 

é encontrada da mesma maneira vista na seção 6.6.

No entanto, para a determinação do momento fletor, 

pode-se calcular o braço de alavanca do parafuso ao flange 

superior da viga do modo descrito a seguir (Fig. 6.65).

O momento fletor é dado pela força de tração multipli-

cada pelo braço de alavanca:

d dM F d= ⋅

O braço de alavanca d é calculado do seguinte modo:

0,70 paraf
eixo borda solda

D
d d t

npt−= − ⋅ −

em que:

deixo-borda = distância entre o eixo do parafuso e a borda do 

flange da viga;

tsolda = espessura da solda;

Dparaf = diâmetro do parafuso;

npt = número de parafusos no entorno do flange tracio-

nado.

Assim, para essa situação, d seria dado por:

= − ×               − = =40,0 mm 0,70  10 mm 27,45 mm22,2mm
4

2,745 cm

d

=

Nesse caso, npt = 4, por haver quatro parafusos no en-

torno do flange tracionado; se houvesse apenas dois pa-

rafusos sob tração, npt seria igual a 2.

6.11  Abordagens de casos reais

6.11.1 Enrijecedores para bases de pilares
A Fig. 6.66 mostra a vista de um enrijecedor usado para base 

de coluna, com um chanfro de 20 mm × 20 mm efetuado 

em sua quina inferior, de modo a evitar que os cordões de 

solda de filete e de entalhe da união entrem em contato.

Na Fig. 6.67, é possível notar a existência de duas por-

cas sextavadas, chamadas de porca e contraporca, sem 

uma arruela lisa obrigatória entre elas e sem outra arrue-

 la lisa entre a arruela de pressão mostrada e a primeira 

porca. Além disso, não foram projetados e/ou executados 

chanfros nas quinas inferiores dos enrijecedores de pilar, 

permitindo o livre contato entre as soldas de filete pre-

sentes na ligação e criando, assim, um campo fértil para 

o surgimento de corrosão clássica de contato de solda so-

bre solda.

Nota: Quando houver esforços de momento fletor elevados, 

como no caso de ligação de colunas principais ou de vigas 

com chapas de ligação, deve-se procurar sempre usar solda 

8 furos ɸ25 mm
8 parafusos ASTM

4
0

E7018

CH. #        x 200
x 500

F
D

M
D

10

A325 ɸ
7

8
"

3
4

"

A B

Fig. 6.65 (A) Vista frontal e (B) vista lateral de uma viga ligada a 
uma chapa de ligação sujeita à ação de momento fletor
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6.11.4  Batente de fim de curso para ponte 
rolante

A Fig. 6.80 mostra um batente de freio em uma viga de 

ponte rolante com capacidade para 16 tf. Sua ampliação na 

Fig. 6.81A traz um detalhe de batente de fim de curso usado 

obrigatoriamente nas extremidades de vigas de pontes ro-

lantes, de modo a garantir, com segurança, que estas não 

ultrapassem determinados limites. Já na Fig. 6.81B há um 

detalhe da fixação direta do perfil de trilho TR ao flange 

superior da viga de ponte rolante, por meio de parafusos 

de alta resistência ASTM A325.

6.11.5 perfil l para apoio (berço) de viga
Na Fig. 6.82A, notar que o perfil L é fixado com chumba-

dores mecânicos Tecbolt Parabolt na viga de concreto de 

fachada, e que a viga foi apoiada e soldada no perfil L com 

o uso de solda de campo, o que danifica a proteção por 

galvanização e/ou pintura de proteção contra o processo 

de corrosão.

Poderia ter sido previsto, nesse caso, o uso de furos 

tanto no flange inferior da viga quanto na outra aba do 

perfil L, para permitir o parafusamento no local e evitar o 

uso de solda de campo.

Percebe-se, assim, que mesmo em casos simples de re-

solver com conectores montados no local, a solda de campo 

ainda é utilizada de forma indiscriminada, fazendo com 

que o esforço promovido para aplicar uma dada proteção 

contra corrosão, por galvanização e/ou pintura, seja em vão.

Chapa de ligação CL-1

Viga V1A – perfil W 410 x 60 Viga V1A – perfil W 410 x 60

Viga V4 – perfil W 610 x 101Viga V4 – perfil W 610 x 101

Enrijecedores E-1 Enrijecedores E-1

A B

Fig. 6.78 uso de enrijecedores 
de apoio, dispostos nas duas 
faces da alma, na viga abordada 
nas figuras da seção 2.30.16, de 
perfil W 610 × 101

Perfil PS de 
ponte rolante

Freio para a 
ponte rolante

Enrijecedor para apoio 
de perfil PS sobre pilar 
de perfil circular de 
ponte rolante

Perfil de seção circular 
para ponte rolante

Fig. 6.79 Vista de enrijecedores usados na extremidade do apoio 
de uma viga de perfil pS (perfil personalizado) sobre uma coluna 
de perfil de tubo de perfuração, para uma ponte rolante com 
capacidade para 16 tf

Fig. 6.80 Vista de batente de freio montado sobre a extremidade 
da mesa superior de uma viga com perfil pS de ponte rolante com 
capacidade para 16 tf
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PATOLOGIAS E 

GALVANIZAçãO

7.1 patologias
As patologias em estruturas de aço, de modo 

geral, relacionam-se aos processos de corrosão presentes 

em seus elementos estruturais constituintes. E, mesmo 

quando identificadas de forma localizada, como em liga-

ções soldadas e parafusadas, são capazes de levar toda a 

estrutura ao colapso, resultando em incidentes com pre-

juízo material ou até acidentes com perdas humanas.

Portanto, quanto mais cedo forem analisadas e sana-

das, menores serão os custos de manutenção e os riscos 

de acidentes no local.

7.1.1  Classificação das patologias
As patologias podem ser classificadas em:

a) Adquiridas

São aquelas provenientes de elementos externos, dele-

térios à superfície do aço, tais como: líquidos, gases, vi-

brações excessivas, umidade etc. Estão relacionadas com 

falta de manutenção e falhas de projeto que permitiram o 

acúmulo (em virtude da forma geométrica dos elementos 

estruturais) ou o contato da superfície do aço diretamente 

com os elementos deletérios (falta de galvanização e pin-

tura compatível com o meio agressivo).

b) transmitidas

São aquelas causadas por vícios construtivos ou por falta 

de conhecimento técnico da equipe de montagem. Uma es-

pecificação técnica bem elaborada, quando utilizada pela 

equipe de obra, pode reduzir e até eliminar esse tipo de pa-

tologia. Nessa especificação deve-se indicar, por exemplo, 

a não utilização da solda de campo quando se dispõe de 

ligações parafusadas devidamente detalhadas no projeto.

c) Atávicas

São aquelas resultantes de erros de escritório, como: falha 

de cálculo e/ou dimensionamento dos elementos estrutu-

rais; concepção ruim do projeto, sem preocupação com a 

riqueza de detalhes e se estes efetivamente serão exequí-

veis; incompatibilidade entre tipos de aço especificados etc.

7.1.2  Conceito de processo de corrosão
Entre os vários autores pesquisados, parece haver um con-

senso a respeito das definições do processo de corrosão. 

Para Helene (1986), a “corrosão é uma interação destrutiva 

de um material com o ambiente, seja por reação química, 

ou eletroquímica”.

Os metais nobres (prata, ouro e platina) são estáveis e 

encontram-se na natureza sob a forma metálica. Todos os 
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A proteção pelo uso de zinco consiste em combinar 

o zinco com o ferro, resultando no zinco como ânodo e 

no ferro como cátodo e prevenindo, assim, a corrosão do 

ferro, uma vez que o zinco atua como uma barreira pro-

tetora, evitando a entrada de água e ar atmosférico, além 

de sofrer corrosão antes do ferro.

Esse tratamento garante à peça uma maior durabili-

dade, já que a corrosão do zinco é de 10 a 50 vezes menor 

que a do aço em áreas industriais e rurais, e de 50 a 350 

vezes menor em áreas marinhas.

b) galvanização

é o processo em que se utiliza uma corrente elétrica fraca 

para ligar um metal a um objeto. A corrente elétrica, junta-

mente com a solução, transfere de modo eficaz o material 

de revestimento para o objeto a ser banhado, fazendo com 

que haja adesão química à superfície. Produtos químicos 

de revestimento comumente utilizados incluem cianetos 

do metal de revestimento, fosfatos, carbonatos e ácidos.

A fim de dar início ao processo de galvanização, um cir-

cuito é configurado com um ânodo feito do metal utilizado 

para o revestimento. O objeto a ser revestido é conectado 

a um cátodo. Ambos os objetos são, então, imersos numa 

solução líquida contendo substâncias químicas que oxi-

dam o ânodo e, com a introdução de uma corrente elétrica, 

transferem as moléculas do material de revestimento para 

o objeto a ser revestido. O banho de galvanização consiste 

geralmente em água e ácido sulfúrico (Fig. 7.25).

A galvanização é um processo de revestimento de me-

tais comuns por metais menos nobres. As chapas galva-

nizadas são feitas de aço-carbono e geralmente revestidas 

com uma camada de zinco. A zincagem, como é chamado 

o processo, é um dos mais efetivos e com melhor custo-be-

nefício para proteger o aço da corrosão.

O zinco é mais eletronegativo e mais anódico do que 

o ferro contido no aço, isto é, tem a propriedade de atrair 

mais elétrons em uma ligação química. Por isso, ele sofre 

corrosão preferencialmente ao aço, sacrificando-se para 

proteger o ferro (ver Fig. 7.26).

A camada de zinco depositada apresenta uma espessura 

usual de 75 μm a 125 μm em peças (1 μm = 0,001 mm). Com 

jateamento abrasivo antes da galvanização, pode-se atingir 

uma camada com até 250 μm de espessura uniforme.

Nesse processo, a peça é totalmente imersa no banho 

de zinco líquido (zinco fundido entre 450 °C e 490 °C) e toda 

a superfície da peça será protegida. A molhabilidade da 

superfície da peça é alcançada com facilidade em função 

da boa fluidez do zinco fundido.

Na proteção por barreira, o revestimento de zinco isola 

todas as superfícies internas e externas de contato com 

os agentes oxidantes presentes no meio ambiente. Isso 

ocorre pela penetração do zinco na rede cristalina do me-

tal-base, resultando em uma difusão intermetálica, ou 

seja, na formação de ligas de Fe-Zn na superfície de con-

tato. Esse processo torna o revestimento integrado desde 

o metal-base até a superfície, onde a camada formada é 

de zinco puro (ver detalhes na Fig. 7.27).

Essa característica única do produto galvanizado con-

fere alta resistência à abrasão do revestimento, permi-

Ânodo
Formação de sais de Zn
que vedam as cavidades

Fe

Cátodo

Camadas

Eta (Zn)

100% Zn

Zeta (FeZn
13

)

93,7%-94,3% Zn

Delta (FeZn
7
)

89%-93% Zn

Gama (Fe
3
Zn

10
)

73%-80% Zn

Substrato 

de aço

Zn

Fe

Fe + Zn

Fe + Zn

Fe + Zn

Fig. 7.26 Revestimento anódico

Fig. 7.27 Camadas da galvanização

Fig. 7.25 Banho de galvanização de uma peça em um tanque
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possibilita adquirir proteção contra o contato da água e 

da atmosfera marítima.

Deve-se ter o devido cuidado quanto à utilização des-

ses tipos de aço em estruturas aparentes, uma vez que a 

primeira fase do processo de corrosão pode gerar produ-

tos que causam manchas a outros elementos estruturais.

d) proteção contra incêndio

Quando as estruturas de aço são expostas ao fogo, sofrem 

uma redução brusca de seus estados-limite de escoamento a 

partir de temperaturas da ordem de 400 °C, atingindo valores 

críticos de resistência a temperaturas próximas de 550 °C.

Para sua proteção, podem ser utilizados materiais como 

vermiculita, gesso e amianto. Esses materiais permitem 

que as estruturas de aço recuperem suas propriedades e 

funções estáticas após o término da ação do fogo.

7.1.10  Abordagens de casos reais

a) pilares metálicos inseridos em bases de concreto

A Fig. 7.33 apresenta um perfil U que compõe a viga de 

uma escada e um pilar de seção retangular formada por 

dois perfis U soldados, onde ambos os elementos estrutu-

rais foram inseridos diretamente em suas fundações de 

concreto armado.

Na Fig. 7.34 são apresentados dois casos típicos de perfis 

de aço inseridos em corpos de concreto, em que o con-

creto, com sua porosidade e permeabilidade inerentes, 

permitirá a passagem livre de agentes agressivos através 

do veículo da água para o contato direto com os perfis 

metálicos imersos no concreto, corroendo-os, sem que se 

tenha acesso visual do estado de conservação destes.

Porém, a região mais crítica do conjunto e, por conse-

guinte, onde sempre ocorre a maior perda de seção de uma 

peça de aço engastada é a localizada na região intermediá-

ria entre a parte engastada e a parte a céu aberto, por estar 

suscetível a constantes físicas de molhagem e evaporação. 

Quando essa região sofre perda de seção significativa, só 

resta cortar a peça, perdendo a parte engastada do conjunto.

b) pilares metálicos assentados sobre base de 

concreto elevada em relação ao piso

Na Fig. 7.35 são mostrados dois casos aplicados em ambien-

tes diferentes, porém baseados no mesmo fundamento de se 

criar uma base de concreto elevada em relação ao nível do 

pavimento, a fim de proteger a base do pilar de aço do con-

tato com possíveis e indesejáveis empoçamentos de líquidos 

(água de chuva, substâncias químicas, óleos etc.) capazes de 

provocar o processo de corrosão na superfície do aço.

Observar que, na Fig. 7.36, as bases das colunas não es-

tão inseridas diretamente em suas fundações de concreto, 

mas sim soldadas a chapas de base conectadas à fundação 

com o uso de barras de pré-concretagem. Caso uma cor-

rosão se instale e leve a uma considerável perda de seção 

da chapa de base, esta poderá ser substituída sem a perda 

da peça principal.

Pilar em perfil duplo U

Viga em perfil duplo U

Fig. 7.33 Vista de uma escada

Fig. 7.34 Vistas de dois pilares que servem de base para a 
cobertura metálica de um galpão, inseridos diretamente nas 
fundações de concreto
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7.2  galvanização por imersão a quente
  Nesta seção será apresentada a tecnologia do 

processo de galvanização por imersão a quente, que visa 

aumentar a vida do aço/ferro fundido através de sua pro-

teção contra a corrosão.

é importante conceituar que todo sistema de proteção 

contra a corrosão exige que a especificação atenda às nor-

mas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que serão exibidas a seguir.

Os melhores materiais ou sistemas de proteção falha-

rão se forem usados incorretamente ou se forem mal apli-

cados. Por essas razões, é importante que seja utilizado 

um controle de qualidade eficaz.

Muitas vezes o baixo custo inicial mascara os altos cus-

tos de manutenção do projeto. Portanto, além da parte 

técnica, é essencial a visão do custo ao longo do ciclo de 

vida útil do projeto.

7.2.1  Corrosão
O aço-carbono é usado na maioria dos projetos de cons-

trução e, assim como o ferro, oxida-se de acordo com o 

tipo de ambiente a que é exposto. A oxidação de superfície 

formada é o óxido de ferro essencialmente hidratado, que 

não fornece nenhuma proteção ao aço subjacente. Como 

consequência, ocorre a corrosão do metal e, com o tempo, 

o ferro ou o aço são consumidos totalmente.

O Fe2O3 (óxido de ferro) é a ferrugem, produto da 

corrosão e de cor avermelhada, que aparece na superfície 

de uma peça corroída de aço-carbono.

7.2.2  processo de galvanização por imersão a 
quente

Galvanização por imersão a quente é um processo de 

revestimento de zinco no aço-carbono, no ferro fundido 

ou no aço patinável, que se encontram na forma de peças 

e estruturas de vários formatos, tamanhos e complexida-

des, interna e externamente.

Há diferentes tipos e variações de galvanização por 

imersão a quente, sendo os principais:

•	 Galvanização por imersão a quente contínua, usada 

normalmente para chapas e perfis laminados a frio.

•	 Galvanização por imersão a quente contínua de arame.

•	 Galvanização geral por imersão a quente, discrimi-

nada nas seguintes categorias:

 » galvanização geral por imersão a quente do tipo 

batelada;

 » galvanização geral por imersão a quente com cen-

trifugação para fixadores e peças pequenas;

 » galvanização geral por imersão a quente de tubos 

pelo processo automático com sopro.

A eficiência da galvanização por imersão a quente só 

pode ser atingida se a superfície a ser revestida for prepa-

rada corretamente e limpa perfeitamente. Isso é válido para 

todo o revestimento, seja metálico ou orgânico. Os métodos 

de preparação de superfície diferem de um revestimento 

para outro, mas todos têm uma coisa em comum: são pro-

jetados para fornecer superfícies completamente limpas.

O processo de galvanização por imersão a quente en-

volve a imersão do aço perfeitamente limpo no zinco 

fundido a uma temperatura na faixa de 440 °C a 460 °C. 

A maioria dos galvanizadores por imersão a quente 

processam a uma temperatura do zinco de 450 °C, resul-

tando em uma reação metalúrgica, e, a depender da com-

posição química do aço, é formada uma série de camadas 

de zinco e ferro-zinco (aço desoxidado com alumínio) ou 

um revestimento consistindo somente em ligas de ferro-

zinco (desoxidado com silício) (Fig. 7.100).

O zinco resultante e os revestimentos de liga de ferro-

zinco são dependentes de uma série de fatores, sendo in-

fluenciados principalmente pela composição química do 

aço. O aço desoxidado com alumínio reage menos agres-

sivamente quando imerso em zinco fundido, ao contrário 

do aço desoxidado com silício. Especificamente, a faixa 

definida de silício contido na composição química do aço 

reagirá mais agressivamente, resultando nos revestimen-

tos somente em ligas de ferro-zinco. A estrutura de aço 

final do galvanizado será dependente do teor de silício e 

da influência de fósforo na composição química do aço que 

está sendo processado.

Os revestimentos do aço desoxidado com alumínio a 

partir da galvanização por imersão a quente são os se-

guintes (Fig. 7.101):

•	 Um revestimento exterior relativamente puro de zin-

co (camada eta).

•	 Uma camada de liga de ferro-zinco com 5,8% a 6,7% 

de ferro (camada zeta).

•	 Uma camada de liga de ferro-zinco com 7% a 11,5% 

de ferro (camada delta).

•	 Uma camada fina de liga na interface com 21% a 28% 

de ferro (camada gama), que fornece a ligação meta-

lúrgica entre o substrato de aço e o revestimento.

Essas várias camadas de ligas variam na espessura, 

mas geralmente a camada pura de zinco (eta) está na or-

dem de 15 µm ou 20% do revestimento total. As ligas de 

ferro-zinco (zeta, delta e gama) são aproximadamente de 

50 µm a 55 µm ou 80% da espessura do revestimento total.

A estrutura do revestimento ideal ou ótimo é obtida 

usando aços com uma faixa de silício de 0,15% a 0,25% e 

uma faixa de fósforo menor que 0,02%.
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8.1 Como preparar um relatório técnico

 O documento relatório técnico, a ser executado 

por um profissional de uma determinada área, é a expo-

sição escrita dos fatos observados acerca de um determi-

nado assunto.

Para que um relatório técnico seja iniciado, é necessário: 

•	 fazer uma visita in loco (no local);

•	 investigar as pessoas envolvidas no processo a fim 

de obter dados históricos, tais como tempo de exis-

tência da construção, ocorrências de sinistros, refor-

mas ocorridas etc.;

•	 recolher dados de campo através de registro foto-

gráfico, medições in loco, análises tátil -visuais etc.

Além dos elementos citados na Fig. 8.1, recomenda -se 

levar pilhas extras para máquina fotográfica (ou mais de 

uma máquina, por precaução), sempre verificando antes 

se ela está carregada e funcionando, escorva de cerdas de 

aço e equipamento de ultrassom, entre outros.

Equipamentos como plataforma de trabalho aéreo (PTA) 

e carrinho pantográfico ajudarão no acesso de partes altas 

da estrutura, como a cobertura. Porém, caso o cliente não 

disponha deles, uma máquina com um excelente nível de 

zoom poderá auxiliar ou até sanar esse problema.

RELATóRIO TéCNICO

Antes de se dirigir para o local da construção, deve -se 

elaborar um questionário com itens que poderão ser in-

dagados aos funcionários da empresa durante o processo 

investigativo. Essa etapa de investigação é crucial e pode 

economizar muito tempo de análise das causas e das so-

luções dos problemas.

Nesse questionário, podem residir perguntas como:

•	 Há quanto tempo esta construção existe?

•	 Quantas reformas foram feitas nesta construção? E 

referentes a quê?

•	 Já houve algum incidente ou acidente nesta área? 

Alguma peça da estrutura já caiu?

•	 Há algum problema nesta construção que cause des-

conforto aos seus funcionários? Como, por exemplo, 

telhas ou estruturas rangendo, estruturas que balan-

çam quando há a ocorrência de vento forte, pisos de 

chapa de aço soltos etc.?

•	 Vocês sentem desconforto quanto à iluminação ou à 

temperatura ambiente? (Esse tipo de problema deve 

ser registrado no relatório, pois ele de fato existe, 

mas deve ser resolvido por um arquiteto que dispo-

nha de estudos de eficiência energética para deter-

minar o uso de telhas translúcidas para iluminação, 

telhas -sanduíche para conforto térmico, ventilado-



ANEXO 1
ESPECIFICAçõES 

TéCNICAS

Todo projeto executivo bem elaborado deve ser acompa-

nhado de um documento de especificação técnica, que 

tem a responsabilidade de abordar a construção do objeto 

de estudo, citar as normas utilizadas e descrever como o 

projeto foi elaborado, tendo sido este dividido em plantas 

de montagem e de fabricação, por exemplo. Além da abor-

dagem do projeto, deve-se especificar os tipos de materiais 

utilizados (tipo de aço, conectores etc.), bem como os sis-

temas de proteção contra o processo de corrosão definidos 

para o ambiente em função de seu grau de agressividade.

Além disso, é imprescindível descrever cuidados gerais, 

como o de aplicar massa epóxi ou sistema de pintura es-

pecífico sobre as ligações parafusadas depois de montadas, 

o de não permitir a aplicação de solda de campo em hipótese 

alguma, para que esta não danifique a proteção aplicada 

no aço, o de como proceder com a montagem da estrutura 

quando se tratar de um caso específico, o de citar que todas 

as barras de pré-concretagem deverão ser montadas junto 

com a fundação, e outros cuidados que forem necessários.

Com essa preocupação em mente, será apresentado 

um modelo de especificação técnica que utilizamos para 

complementar nossos projetos executivos, em que é mos-

trada uma abordagem geral compatível com a maioria dos 

projetos de metálicas feitos nos escritórios de engenharia. 

Essa especificação tem sido aprimorada constantemente ao 

longo dos anos, de modo a adaptá-la às mais variadas si-

tuações e problemas que podem ocorrer nas obras. O enge-

nheiro pode utilizá-la melhorando-a continuamente con-

forme suas necessidades.

A1.1   modelo de especificação técnica
 Esta especificação técnica tem por obje-

tivo definir critérios para o desenvolvimento dos serviços 

de construção do empreendimento X, localizado no bairro/

base X, do município de X, Estado de X, de acordo com a 

legislação e as normas técnicas vigentes.

A1.2   descrição do projeto
 O empreendimento X engloba o novo 

galpão principal, que foi projetado com sua superestru-

tura constituída de pilares e vigas de aço, com o uso de 

perfis treliçados de seção circular Schedule, que servem de 

apoio para uma telha autoportante de aço do tipo IMASA 

IMAP-800 em arco para vão de 40 m. Já sua infraestrutura 

será constituída de fundação do tipo indireta composta de 

estacas escavadas interligadas por blocos de fundação, em 

concreto armado; um sistema de linha de vida foi projetado 

para atender à área de carga e descarga de caminhões loca-
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A camada intermediária não possui as mesmas pro-

priedades que as tintas de fundo anticorrosivas, mas au-

xilia na proteção, fornecendo espessura ao sistema de pin-

tura empregado (proteção por barreira). De modo geral, 

quanto mais espessa a camada seca, maior a vida útil do 

revestimento.

Nota: A tinta aplicada em campo é diretamente influen-

ciada pelas condições climáticas do dia, o que repercutirá 

na vida útil do sistema de pintura.

A1.5.1  generalidades
•	 Todo trabalho de pintura deve ser executado por um 

profissional especializado e de reconhecida compe-

tência.

•	 A equipe deve dispor, no local, de equipamentos que 

permitam comprovar as espessuras das demãos es-

pecificadas.

•	 A proteção de barras e parafusos deve ser feita por 

galvanização.

•	 Verificando-se que a tinta aplicada é de má qualida-

de, a pintura deve ser rejeitada e o trabalho de lim-

peza da estrutura e a repintura devem ser realizados.

•	 As tintas a utilizar, para todas as camadas especifi-

cadas (primer, intermediária e de fundo), devem ser 

fornecidas por um mesmo fabricante, devendo ser 

respeitadas todas as instruções deste.

•	 A espessura média da película de qualquer camada 

deve ser igual ou superior ao especificado para um 

total de 20 medições realizadas numa mesma área, 

não sendo tolerado, para qualquer medição, um valor 

inferior a 80% dessa espessura ou, para um conjunto 

de cinco medições, um valor médio inferior a 90%.

•	 O prazo entre demãos não deve ser inferior a 24 ho-

ras nem superior a uma semana. Quando o prazo for 

excedido, a fiscalização deverá exigir a lavagem total 

ou parcial das superfícies.

•	 O grau de acabamento deve ser em metal branco 

(St 3), em que a superfície se apresente com cor cin-

za-claro, uniforme, ligeiramente áspera e inteira-

mente livre de todos os vestígios de cascão, ferru-

gem etc. Caso não seja possível/viável aplicar esse 

sistema de limpeza, deve-se aplicar minimamente 

o grau de limpeza Sa 21/2.

A1.5.2  Corrosão em frestas
Essa corrosão surge nas frestas localizadas na junção de 

dois elementos de aço em contato ou muito próximos 

(0,025 mm a 0,1 mm), onde o eletrólito e o oxigênio conse-

guem adentrar, formando, assim, uma célula de oxigena-

ção diferenciada. E é justamente a diferença de concen-

tração de oxigênio que produz a corrosão. A região com 

menor concentração de oxigênio, no caso o interior da 

fresta, funciona como ânodo (menos aerada porque o ar 

tem dificuldade de penetrar), enquanto a região com maior 

concentração de oxigênio e água, no caso o meio externo, 

funciona como cátodo (mais aerada porque está em con-

tato com o ar), culminando na formação de ferrugem no 

interior da fresta, que é a região intermediária. Ver o de-

senho esquemático na Fig. A1.1.

A1.5.3  Cordões de solda
As regiões de aplicação de soldas são aquecidas e depois 

resfriadas durante a execução do trabalho e, por isso, ficam 

sujeitas à formação de resíduos e de carepas resultantes 

do processo de soldagem, apresentando superfícies irregu-

Tab. A1.2  SiStEmA dE pintuRA pARA Aço ApóS RECEBimEnto dE pRotEção poR gAlVAniZAção

Sistema Tipo Tinta
Número de 

demãos
EPS por demão 

(μm)
EPS total  

(μm)
Observações

CBCA32

fundo
Primer epóxi‑
‑isocianato

1 25

230

Sistema de custo alto por galão. 
Expectativa de durabilidade 

(cinco a nove anos). 
tem boa resistência à calcinação.

intermediária
Esmalte  

epóxi
1 125

Acabamento
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1 80
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Fig. A1.1 mecanismo de ocorrência de corrosão por frestas



ANEXO 2
EXEMPLOS DE 

RELATóRIO TéCNICO

Relatório técnico 1

Cliente XXX

Galpão XXX

Responsável técnico: XXX

Crea: XXX

1 introdução
 Esse relatório técnico tem por objetivo verificar a estrutura metálica que constitui 

o galpão X, localizado na base da empresa X, situada à rua X, bairro X – município de X – 

Estado X, requisitado em função das anomalias identificadas na estrutura durante visita 

técnica realizada no local.

2  objetivo
 Avaliação, diagnóstico e propostas de tratamento das anomalias do galpão X.

3  dados básicos

3.1  dados históricos
Esse galpão foi construído há cerca de 30 anos e nunca havia passado por um processo de 

vistoria técnica. Porém, devido à falha do sistema de conectores utilizados para fixar as 
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isso, criou-se uma condição favorável ao surgimento da corrosão em frestas, em face da 

pouca oxigenação nessa região diante da quantidade de água presente no meio externo.

6.8 pilares engastados diretamente na fundação de concreto
Pilares cujas estruturas que os constituem são diretamente inseridas no corpo da fundação de 

concreto ficam com sua superfície localizada na região de transição (enterrado-não enterrado) 

mais suscetível à corrosão devido ao contato com possíveis empoçamentos e alagamentos 

de líquidos (água, óleos de máquinas etc.), aumentando sobremaneira o risco de ocorrência 

do processo de corrosão e culminando com a perda de sua seção engastada na fundação.

As Fotos 41 e 42 registram casos de corrosão alveolar presentes nesse galpão.

Telha Barra de fixação

Terça em perfil U enrijecido
Fo

lg
a

Barra de fixação

Terça de cobertura

Fresta entre telhas

Banzos superiores 
da treliça

Foto 39 Vista de grampos usados para a 
fixação da telha ao perfil u enrijecido de 
cobertura, identificados na zona 1 (ver 
planta em anexo)

Foto 40 Vista do banzo duplo da 
treliça em perfil duplo l servindo 
de apoio para a terça em perfil u 
enrijecido que é fixada à telha através 
de barras de fixação, presentes na 
zona 1 (ver planta em anexo)

Foto 41 Caso de corrosão na base de 
coluna de cercamento de área interna, 
causada pelo contato do aço com a 
umidade do solo e com produtos de 
limpeza, óleos derramados no piso etc.
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Nilo Peçanha (hoje IFRJ – Campus Nilo Peçanha).

Iniciou sua vida profissional em uma fábrica de estruturas metálicas em Barra Mansa 

(RJ), exercendo funções operacionais, e posteriormente foi transferido para o escritório de 

projetos, onde teve o primeiro contato com o universo dos cálculos de estruturas metálicas.

SOBRE OS AUTORES



Por razões econômicas, formou-se em Matemática pela antiga Fundação Educacional 

Rosemar Pimentel (FERP), hoje UGB, em Volta Redonda, e exerceu o magistério por mais de 

20 anos, no ensino fundamental, tendo sido coordenador da área de matemática da Prefei-

tura de Pinheiral e diretor de escola da Prefeitura de Volta Redonda.

Retornou aos estudos e se formou em Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Volta 

Redonda (UniFOA), e posteriormente cursou a Especialização em Estruturas Metálicas pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com o programa Prominp.

Em todos esses anos, a parceria com a Fercal Construções Metálicas e Civil Ltda. permitiu-

lhe vivenciar inúmeros desafios na área de estruturas metálicas, passando pelo dimensiona-

mento de coberturas, galpões, escadas, vigas de rolamento e pontes rolantes, entre outros.

Deixando o magistério, teve oportunidade de trabalhar no setor de projetos da Petrobras 

em Macaé, onde pôde aprofundar os seus conhecimentos em diversas áreas da Engenha-

ria, projetando estruturas em concreto armado, estruturas metálicas e fundações, além 

de elaborar diversos documentos técnicos.

Atualmente é servidor público federal lotado como engenheiro civil do Departamento 

de Fiscalização de Obras da Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ).




