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RESUMO 

 
 

Os galpões industriais são muito utilizados na atualidade, destacando-se os galpões 
feitos em estrutura de aço, devido a pontos favoráveis como agilidade na construção, 
praticidade e alta resistência relativa ao peso. Por meio de métodos que fazem uso 
de tecnologias, foi possível parametrizar e otimizar computacionalmente um modelo 
de estrutura para galpões metálicos, métodos estes que já foram empregados 
anteriormente por Flor (2015) e Chaves (2007), possibilitando a redução do peso 
global da estrutura e por consequência o custo total da obra. O presente trabalho 
busca apresentar a importância das construções de galpões para o setor industrial e 
possíveis melhorias topológicas realizadas por meio de softwares, que refletem na 
redução do peso e consequentemente no custo total da estrutura. Foi adotado um 
galpão modelo em estrutura de aço que está situado em uma zona industrial da cidade 
de Maringá-PR, onde foi utilizado como base na parametrização das medidas globais 
do galpão em aço. Por meio de parametrizações realizadas nas dimensões do galpão, 
nos modelos de tesouras Howe e Pratt, nos perfis para as seções, nas ligações entre 
seções, pode-se realizar variações entre 03, 05, 07, 11, 15 e 19 montantes afim de se 
obter o melhor rendimento da estrutura do galpão e consequentemente o menor peso 
global. Conclui-se que não houve variações do custo total da estrutura de um galpão 
em aço quando comparado os modelos de tesouras Howe e Pratt para os mesmos 
números de montantes. Já para as comparações feitas entre os números de 
montantes, tivemos uma variação linear decrescente entre os dois modelos de 
tesouras para os modelos de 07 a 19 montantes. O menor custo total foi encontrado 
nas tesouras compostas por 05 montantes. Houve também um aumento no custo total 
para os galpões compostos por 03 montantes por conta de um superdimensionamento 
de algumas seções devido a esbeltez limite. 

 
Palavras-chave: Otimização. Galpões industriais. Construções metálicas. Aço.  



 

ABSTRACT 
 
 
Nowadays industrial sheds are widely used, especially the sheds made of steel 
structure, due to favorable points such as agility in construction, practicality and high 
resistance to weight. Through methods that make use of technologies, it was possible 
to parameterize and computationally optimize a structure model for metal sheds, 
methods that were previously employed by Flor (2015) and Chaves (2007), allowing 
the reduction of the overall weight of the structure and consequently the total cost of 
the shed. This paper presents the importance of building sheds for the industrial sector 
and possible topology improvements made through software, which reflect the weight 
reduction and consequently the total cost of the structure. A model of steel structure 
shed was adopted, which is located in an industrial area of the city of Maringá-PR, 
where it was used as a basis for the parameterization of the global steel shed 
measurements. Through parameterization of the dimensions of the shed, models 
Howe and Pratt's trusses, section profiles, section connections, variations between 03, 
05, 07, 11, 15 and 19 verticals can be made in order to obtain the best performance of 
the structure of the shed and consequently the lowest overall weight. It was concluded 
that there were no variations in the total cost of the structure of a steel shed when 
comparing the Howe and Pratt’s trusses models for the same number of verticals. For 
comparisons made between the numbers of verticals, we had a decreasing linear 
variation between the two models of trusses for the models from 07 to 19 verticals. The 
lowest total cost was found in the sheds composed of 05 verticals. There was also an 
increase in the total cost for sheds composed of 03 verticals due to the oversizing of 
some sections due to slenderness ratio limits. 

 
Keywords: Optimization. Industrial warehouses. Metal constructions. Steel.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na atualidade a estrutura metálica é muito utilizada, pois, devido sua maior 

resistência aos esforços e resistência mecânica, se comparado a outros materiais, 

favorece a realização de estruturas mais esbeltas com menor tempo, com maiores 

condições para a ampliação e manutenção (PFEIL, 2009).  

De acordo Bellei (2004), as primeiras edificações industriais em aço datam de 

1750, no período onde a maneira de se produzir industrialmente foi desenvolvida. No 

Brasil, o sistema construtivo em aço teve seu início por volta de 1812, tendo como 

obra pioneira a Ponte de Paraíba do Sul – RJ em 1857, vencendo cinco vãos de 30 

metros em uso até a atualidade, e teve a produção do seu aço no Estaleiro Mauá em 

Niterói-RJ. 

Estas estruturas são na maioria dos casos feitas em metais ferrosos como o 

ferro fundido, ferro forjado e aço, sendo o aço o mais importante pois é uma liga entre 

o ferro e o carbono que resulta em uma resistência mais elevada. O aço possui em 

sua composição um percentual variável de carbono e sua resistência à compressão e 

tração, aplicado na construção civil, variam devido sua composição química e 

tratamentos térmicos na fabricação. O ferro fundido também tem adição de carbono e 

sua resistência à tração é menor que a compressão devido suas caraterísticas 

estruturais devido ao seu processo de fabricação, considerado quebradiço a choques 

(PFEIL, 2009). 

Os produtos utilizados nas estruturas metálicas da construção civil são as 

barras, chapas, perfis laminados, perfis soldados, trilhos, tubos, fios, cordoalhas e 

cabos (PFEIL, 2009).  

Devido a possibilidade de se atingir grandes vãos em coberturas metálicas, 

tornou-se um grande potencial econômico nas áreas industriais, proporcionando 

galpões que satisfaçam as necessidades do desenvolvimento industrial em geral 

(CBCA, 2018).  

A necessidade de aprimorar uma estrutura metálica está relacionada ao 

aumento da competitividade entre empresas de engenharia para se obter uma 

estrutura com melhor rendimento possível, voltando também para o aspecto 

econômico tornando viável para a sociedade de um modo geral. Para um 

aprimoramento mais eficaz em uma estrutura metálica surge a necessidade de se 
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estudar as solicitações em que a estrutura é submetida, visando a viabilidade técnica 

e econômica. Ao se aprimorar uma estrutura, deve-se ter uma atenção especial nos 

carregamentos de vento devido as dimensões atingidas por tais estruturas, e também 

levar em consideração os sistemas de vedação/fechamento e sua disposição e 

materiais empregados (NBR 6123/1988). 

O método de otimização foi empregado por meio de modificações nas 

dimensões nas seções das barras, na posição dos nós e nas conexões, fazendo com 

que a estrutura metálica de um pórtico convencional treliçado seja melhor adaptado 

as reais solicitações sem haver pontos neutros de esforços, reduzindo assim o 

consumo de aço, diminuindo o tempo de execução (GIERSON; PAK, 1933). 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

 

Avaliar coberturas de estruturas metálicas industriais, verificando o melhor 

desempenho dentre os modelos usuais de treliças Howe e Pratt quanto aos esforços 

de carregamentos e peso próprio da estrutura, visando o benefício técnico e 

econômico com relação ao peso global da estrutura. As análises realizadas tiveram 

foco em modificações de seus elementos estruturais, em suas seções e geometria da 

estrutura, em especial variando distância entre montantes e mantendo-se o vão do 

pórtico fixo, obedecendo as normas NBR 6123/1988 e a NBR 8800/2008.  

 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 

 Caracterizar o sistema construtivo em aço para galpões industriais.  

 Apresentar modificações topológicas, geométricas e dimensionais para 

estruturas de coberturas industriais em aço 

 Definir dimensionamento de galpões industriais em aço e seus componentes. 
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 Comparar tipologias de tesouras Howe e Pratt e suas relações de peso próprio 

com o custo em função do número de montantes.  
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2 ESTRUTURA EM AÇO 

 

 

2.1. APLICABILIDADE DO AÇO NA ENGENHARIA CIVIL 

 

 

As estruturas em aço foram introduzidas na construção devido suas vantagens 

como a resistência nos diversos estados de solicitações como tração, compressão e 

flexão, ampliando assim as possibilidades em estruturas com grandes vãos a se 

vencer e com grandes solicitações. Ao se aplicar em uma estrutura sua resistência 

compensa sua densidade, fazendo com que as estruturas de concreto tenham um 

peso próprio muito superior ao peso da estrutura metálica de mesma resistência 

(CBCA, 2012).  

De acordo Bellei (2004), o aço é um metal que possui uma homogeneidade 

física que favorece a segurança estrutural, pois seus ensaios laboratoriais são muito 

precisos não havendo necessidade de se aplicar coeficientes de segurança tão 

elevados. Também, o que destacou o aço foi a agilidade em sua fabricação pois pode 

ser realizada em processos industrializados em série e o aperfeiçoando ainda do 

produto para aplicação na estrutura devido as tecnologias siderúrgicas e metalúrgicas. 

Outro fator positivo do aço é a possibilidade de reaproveitamento do material para 

reciclagem e a limpeza em obras, não havendo sobras a serem descartadas, assim 

tornando um produto ecologicamente muito positivo.  

Sua desvantagem se deve a sua possibilidade de reagir com oxigênio e 

umidade ocasionando a oxidação e corrosão, sendo possível a solução de tal 

problema por meio de aplicação de uma camada protetora denominada tinta, e 

também por meio de modificações laboratoriais que complementa a composição 

adicionando materiais específicos, que na maioria dos casos em que se aplicará, irá 

dispensar a necessidade de proteção adicional (BELLEI, 2004). 

O aço, devido a suas características físicas e químicas, pode ser aplicado 

sozinho em edificações industriais em razão de sua capacidade de atender a todos os 

esforços como tração, compressão e flexão, não dependendo de uniões com outros 

materiais como no caso do concreto, favorecendo seu processo industrial tornando-o 

mais ágil e necessitando de menos tempo para sua produção e execução da obra 

(PFEIL, 2009). 
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As estruturas de aço são datadas a partir do ano de 1750, quando se teve início 

da produção industrial. A primeira aplicação que se tem registro foi em 1757 na 

Inglaterra em uma ponte de ferro fundido e a outra aplicação foi no ano de 1780 na 

França onde foi feita uma escadaria para o Louvre no Teatro do Palais Royal. Porém 

a primeira aplicação em edifícios que se deu maior importância na construção civil foi 

no ano de 1880, nos Estados Unidos, principalmente em Chicago (BELLEI, 2004).  

As primeiras aplicações do ferro fundido em estruturas na construção civil se 

deram entre 1780 e 1820 onde foi fabricada a ponte de Coalbrookdale em 1779 com 

topologia em formato de arco treliçado com esforço predominante de compressão que 

continha vãos de 30 metros, localizada sobre o rio Serven na Inglaterra (PFEIL, 2009). 

A aplicação do ferro fundido também se deu no fim do século XVIII onde foi 

construído correntes de barras para portar pontes suspensas, considerada a mais 

importante delas uma ponte que venceu um vão de 175 metros, datada de 1819 a 

1826 em Menai, País de Gales. No Brasil a principal aplicação do ferro fundido foi na 

ponte sobre o rio Paraíba por volta de 1857, no estado do Rio de Janeiro (PFEIL, 

2009).  

No Brasil a utilização do aço como elemento estrutural ainda é muito pequena 

se compararmos com países onde a cultura da utilização do aço é muito difundida 

devido ao processo de industrialização e sua praticidade e rapidez na execução. Seu 

início se deu pela implantação da Usina Presidente Vargas da CSN – Companhia 

Siderúrgica Nacional localizada em Volta Redonda – RJ, período este logo após a 

Segunda Guerra Mundial. Atualmente o parque siderúrgico possui diversas usinas 

com capacidade de atender a demanda de projetos de grande porte (PFEIL, 2009). 

 

 

2.1.1. Processo de fabricação do aço 

 

 

A fabricação do aço é realizada em usinas onde o ferro é fundido em um alto-

forno e depois é transferido para um purificador de aço chamado conversor de 

oxigênio. O processo de fundição elétrica é realizado mediante arcos elétricos 

aplicados por eletrodos que passam pelo ferro. Em ambos os processos de fundição 

o intuito é refinar o ferro fundido e acrescentar ligas afim de melhorar suas 

características mecânicas (PFEIL, 2009). 
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O aço é fabricado como aço carbono que é muito utilizado devido sua maior 

resistência do que o ferro e o aço de baixa liga que é acrescida de outros elementos 

químicos em pequenas quantidades, como o nióbio, cromo, manganês, silício, etc., 

proporcionando maior resistência ao ataque químico. O aço de baixa liga ou aço 

carbono possui características físicas pouco variáveis entre si, portanto é considerado 

constantes suas características físicas, conforme Figura 1 (BELLEI, 2004). 

Atualmente, os metais mais utilizados em edificação são os metais ferrosos que 

são aplicados nas estruturas metálicas. O aço é o mais utilizado na atualidade, em 

seguida o ferro fundido e ferro forjado, onde o ferro fundido e o aço são compostos 

por uma liga de ferro com adição do carbono juntamente com elementos de liga que 

melhoram suas características físicas e mecânicas (PFEIL, 2009). 

 

Figura 1 – Características físicas do aço estrutural 

 

 
 
 

Fonte: Bellei (2004) 

 

Para Pfeil (2009), a proteção contra reações climáticas como a oxidação é 

solucionada por meio da adição de metais como o cobre. Para se obter resistências 

mais elevadas nas ligas metálicas é utilizado um processo de conformação ou 

tratamento térmico, que por meio de aquecimentos e resfriamentos controlados 

ocasionam uma melhor estrutura do metal fazendo com que resista a esforços mais 

elevados, conforme Figura 2. 
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Figura 2 – Redução da espessura em ambiente agressivo 

 

 
 

Fonte: Bellei (2004) 

 

Os ligantes aumentam a resistência porém em grandes quantidades pode 

tornar o aço quebradiço, inadequado para aplicação na construção civil. A resistência 

do aço até sua ruptura considerando o esforço de tração e compressão são de 

300Mpa até valores de 1200MPa, variando em função da composição e pelo processo 

de fabricação. É possível verificar as resistências dos aços comerciais com relação a 

seu teor de carbono, conforme Tabela 1 (PFEIL, 2009). 

 

Tabela 1 – Propriedades mecânicas de aços-carbono comerciais 

Especificação 
Teor de 

carbono (%) 

Limite de 
escoamento fy 

(MPa) 

Resistência à 
ruptura fu 

(MPa) 

ABNT MR 25 0 Baixo 250 400 
ASTM A7  240 370-500 
ASTM A36 0, 25-0,29 250 (36 ksi) 400-500 
ASTM A307 (parafuso) Baixo - 415 
ASTM A3 25 (parafuso) Médio 635 (min) 825 (min) 
EN S 235 Baixo 235 360 

Fonte: Pfeil (2009)  
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2.1.2. Processo de modelagem do aço 

 

 

Nas usinas são fabricados diversos perfis com o aço conforme Figura 3, bem 

como também as chapas, barras, perfis laminados, perfis soldados, fios trefilados, 

cordoalhas e cabos, que satisfazem as diversas necessidades em uma estrutura 

(PFEIL, 2009). 

 

Figura 3 – Principais seções aplicadas como elementos estruturais 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Pfeil (2009) 

 

Os perfis podem ser laminados, dobrados ou compostos, conforme Figura 4 

(Bellei, 2004).  
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Figura 4 – Tipos de perfil 

 
 

Fonte: Bellei (2004) 
 

Os perfis dobrados consistem na dobra de chapas de aço a frio, possibilitando 

a elaboração de diversos perfis e em tamanhos variáveis, conforme limitações por 

norma e equipamentos na fabricação. Estes perfis são muito empregados em 

estruturas leves (PRAVIA; FICANHA; FABEANE, 2013). 

As chapas, barras e perfis laminados são fabricados através de um processo 

denominado laminação, que, com o metal pré-aquecido, consiste em passar por meio 

de um laminador por diversas vezes até atingir o formato desejado. Já as cordoalhas 

e cabos são a união de diversos fios que são obtidos por meio de um processo a frio 

chamado trefilação, mediante aplicação de lubrificantes para o não aquecimento do 

mesmo é realizando uma tração na barra de aço afim de esticá-la, formando assim os 

fios (PFEIL, 2009). 

Os perfis compostos são formados pelo corte, dobra, conformação e solda de 

chapas de aço, formando uma grande quantidade de seções (PRAVIA; FICANHA; 

FABEANE, 2013). 

A criação de inúmeros perfis se deve as necessidades e aplicações variáveis 

na construção dos galpões que vão desde o tamanho da edificação até a solicitação 

de carregamentos em que será necessário atender. O processo de laminação consiste 

em colocar barrar aquecidas em rolos mecânicos que comprimem a barra moldando-

a conforme Figura 5a, e após esta etapa é passado novamente por rolos de diferentes 

formatos e menores espaçamentos, onde se reduz mais ainda a seção da peça e o 

comprimento é aumentado. Na Figura 5b verifica-se o esquema de rolos para 

laminação de perfil I e na Figura 5c a sequência de modificações na barra até atingir 

a seção do perfil I desejado (PFEIL, 2009).  
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Figura 5 – Processo de laminação do aço 

 

 
 

Fonte: Pfeil (2009) 

 

A junção das seções de uma estrutura metálica é feita por meio de elementos 

de ligação como as placas, chapas, cantoneiras, consolos, enrijecedores, e os meios 

de ligação utilizados são a soldagem, parafuso, barras e pinos, que facilitam a 

transferência de esforços podendo assim unir diversas seções formando estrutura que 

possuam esforços combinados como os pórticos de estruturas metálicas 

(VASCONCELLOS, 2011). 

 

 

2.2. CONCEPÇÃO DOS GALPÕES INDUSTRIAIS EM AÇO 

 

 

2.2.1. Definição de galpão industrial em aço 

 

 

Para D’Alambert (2005), a maior aplicação na indústria brasileira é em galpões 

com perfis de alma cheia ou treliçada. As estruturas mais usuais em edifícios 

industriais são pórticos com perfis laminados, pois possibilita o melhor rendimento 

com relação ao peso próprio e o vão vencido. Tais estruturas proporcionam a 
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construção de galpões do tipo pórtico de alma cheia que possuem vantagens desde 

seu projeto até a sua execução, sendo possível padronizar a estrutura e sua 

execução, fácil manutenção, projeto mais simples e de fácil compreensão conforme 

Figura 6. 

Também são vantajosos pois possuem menores prazos na execução, projeto 

com mais possibilidade devido ao pequeno espaço ocupado pela estrutura, rapidez 

na fabricação pois se trata de sistemas industrializados e de produção em série, 

possibilidade de vãos maiores com peso próprio da estrutura reduzido, podendo se 

adaptar a outros métodos construtivos industrializados e canteiros de obras mais 

organizados e com a possibilidade de reciclagem total dos resíduos (D’ALAMBERT, 

2005). 

 

Figura 6 – Perspectiva de um galpão em aço e seus elementos principais 

 
 

 
 
 

Fonte: Bellei (2004) 
 

Tais estruturas denominadas galpões podem ter tipologias como os galpões de 

vão simples e vãos múltiplos, possibilitando em ambos os casos a expansão lateral e 

longitudinal sem a necessidade de alterações do dimensionamento dos pórticos. A 

ampliação lateral considera que as cargas verticais do pilar central serão duplicadas 
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e que os esforços fletores horizontais, devidos ao vento, diminuirá, pois, um galpão 

balanceará o outro (D’ALAMBERT, 2005). 

De acordo com o Instituto Aço Brasil CBCA (2018) as características mais 

comuns em galpões metálicos são: 

 

[...] 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 (IAB/CBCA, 2018, p. 10).  

 

Na Figura 7 e Figura 8 podemos verificar modelos de galpões com pórticos 

compostos por treliças e perfis de alma cheia (CBCA, 2018). 

 

Figura 7 – Galpão industrial com cobertura treliçada e coluna em perfil I 

 
 
 

 
 
 

Fonte: Instituto Aço Brasil (2018)  
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Figura 8 – Galpão industrial em aço com colunas e vigas em perfil I 
 

 
Fonte: Instituto Aço Brasil (2018) 

 

Para Pinho (2005), são definidos dois tipos mais utilizados de estruturas 

portantes em galpões metálicos, os pórticos de alma cheia que utilizam como principal 

elemento estrutural os perfis de grandes dimensões laminados ou soldados e os 

pórticos treliçados que como elemento estrutural emprega perfis menores para 

compor a estrutura treliçada.  

Conforme apresentado pelo Manual de Montagem e Transporte – CBCA 

(2018), os pórticos de alma cheia são mais simples com relação a quantidade de 

seções utilizadas, e mesmo sendo perfis maiores agilizam a fabricação e montagem. 

Já o pórtico que utiliza estrutura treliçada é mais demorado pois necessita da junção 

de diversas partes menores para formar sua estrutura, porém sua vantagem é a 

praticidade na mobilidade de suas seções menores. 

Para Santos (1977), os galpões industriais são destinados para abrigo ou 

produção como fábricas, oficinas, depósitos, etc. Para que se atenda tais 

necessidades, alguns galpões podem possuir um sistema de ponte rolante, que se 

destina a movimentação de cargas em seu interior.  

De acordo com o Instituto Aço Brasil (2010), os galpões metálicos podem ser 

classificados como vão simples ou vãos múltiplos. Para os edifícios com vãos simples 

a cobertura pode ser em uma água, em duas águas e em arco. Já as estruturas com 

vãos múltiplos, pode-se ter cobertura em múltiplos de uma água (sheds), múltiplos de 

duas águas e múltiplos arcos. 
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De acordo com Santos (1977), os edifícios industriais são em sua maioria no 

formato de planta retangular e apenas um pavimento. A existência de mezaninos ou 

pequenas construções acopladas no seu interior vem aumentando atualmente, pois 

se destinam a sanitários, escritórios, refeitórios, laboratórios, etc., conforme vemos na 

Figura 9. 

 

Figura 9 – Corte esquemático de um galpão industrial 

 

 
 

Fonte: Santos (1977) 

 

Este tipo de galpão é denominado referencialmente galpão industrial leve, 

termo aplicado a galpões que não possuam ponte rolante ou com pontes rolantes de 

pequena capacidade de até 50KN (SANTOS, 1977). 

 

 

2.2.2. Modelo de galpão industrial 

 

 

Os galpões industriais em aço têm como premissa básica conforme Figura 10 

e Figura 11, formando uma estrutura de pórtico composta por pilares e viga em 

treliçada em aço, na maioria dos casos dotados de sistema reticulado nos apoios da 

viga com os pilares e os próprios pilares ancorados na base considerada engastada 

em bloco de concreto armado (CANTUSIO NETO, 2007).  
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Figura 10 – Planta baixa de um galpão industrial em aço 
 

 
 

Fonte: Cantusio Neto (2007) 

 

Figura 11 – Corte de uma planta baixa de um galpão industrial 
 

 
 

Fonte: Cantusio Neto (2007) 

 

De acordo com Cantusio Neto (2007), os galpões industriais em aço possuem 

também alvenarias de vedação em tijolos cerâmicos ou blocos de concreto, telhas de 

fechamento da cobertura e das laterais, bem como também aberturas e portas fixas 

para acesso e ventilação nas faces frontais e laterais conforme vemos na Figura 12.  
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Figura 12 – Fachada frontal de um galpão industrial 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Cantusio Neto (2007) 

 

 

2.2.3. Características dos galpões industriais em aço 

 

 

2.2.3.1. Dimensões comerciais 

 

 

Os galpões industriais possuem características que se enquadram nas 

necessidades de utilização na atualidade. A variabilidade de dimensões encontradas 

no mercado se deve a praticidade na execução, transporte e que satisfaça as 

necessidades de uso. As dimensões comercializadas para a largura do pórtico são de 

15 metros a 45 metros, a altura dos pilares é de 6 metros a 12 metros, e distância 

entre cada pórtico entre 6 metros e 12 metros, conforme a Figura 13 e a Tabela 2 

(D'ALAMBERT, 2004).  
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Figura 13 – Dimensões do galpão 

 

 
 

Fonte: D’Alambert (2004) 

 

Tabela 2 – Dimensões padrão para galpões metálicos GERDAU 

Vão dos Pórticos Altura das Colunas Distância entre Pórticos 

L1 = 15,00m H1 = 6,00m B1 = 6,00M 
L2 = 20,00m H2 = 9,00m B2 = 9,00m 
L3 = 25,00m H3 = 12,00m B3 = 12,00m 
L4 = 30,00m   
L5 = 35,00m   
L6 = 40,00m   
L7 = 45,00m   

Fonte: D’Alambert (2004) 

 

As principal vantagem na utilização dos modelos comerciais é a facilidade de 

realizar os cálculos devido a ábacos que possibilitam um pré-dimensionamento mais 

facilmente (D'ALAMBERT, 2004)  

 

 

2.2.3.2. Tipologia da edificação 

 

 

Os galpões industriais em aço podem ser classificados como galpões de vão 

simples (Figura 14) e galpões de múltiplos vãos (Figura 15). Na maioria dos projetos 

é possível realizar a ampliação lateral como também ampliação longitudinal como na 

Figura 16, sem a necessidade de modificar as características dos pórticos existentes. 

Também é possível a ampliação de galpões anexos menores que a metade do galpão 

original (D'ALAMBERT, 2004).  
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Figura 14 – Galpão de vão simples 

 

 
 

Fonte: D’Alambert (2004) 

 

Para ampliações de galpões industriais como na Figura 15 e Figura 16, o 

carregamento vertical no pilar central terá seu valor dobrado, porém os carregamentos 

horizontais que geram esforços de flexão terão seus valores quase anulados devido 

à maior quantidade de pilares, compensando o carregamento vertical dispensando 

modificações pra suprir tais necessidades (D'ALAMBERT, 2004). 

 

Figura 15 – Galpão de múltiplos vãos 

 
 

 
 
 

 
Fonte: D’Alambert (2004)  
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Figura 16 – Possíveis ampliações dos galpões 

 

 
 

Fonte: D’Alambert (2004) 

 

Figura 17 – Ampliação de galpão anexo 

 

 
 

Fonte: D’Alambert (2004) 

 

 

2.3. TIPOLOGIA DE PÓRTICOS E TESOURAS PARA GALPÕES INDUSTRIAIS EM 

AÇO 

 

 

Os pórticos são estruturas compostas basicamente por viga e pilares que tem 

por função suportar os carregamentos aplicados à cobertura e transferi-los para a 

fundação por meio dos pilares, juntamente com as forças horizontais, como por 

exemplo as cargas de vento, que causam flexão na estrutura (SILVA, SOUTO 2015).  



39 
 

 

2.3.1. Tipos de pórticos para galpões industriais 

 

 

De acordo com Instituto Aço Brasil CBCA (2018), os galpões industriais em aço 

são edificações geralmente de um único pavimento e compostos por pórticos 

equidistantes entre si, assim seus elementos básicos são os pilares e as vigas que 

podem ser de alma cheia ou treliçados. As vigas são encontradas no formato de 

tesouras treliçadas e treliças de banzos superior e inferior equidistantes além também 

das vigas e pilares de alma cheia conforme Figura 18. 

 

Figura 18 – Tipos de pórticos para galpões industriais 

 
Fonte: Cantusio Neto (2007)  
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2.3.2. Tipos de tesouras de duas águas para galpões industriais 

 

 

A tesoura é uma viga treliçada, formada por barras que compõem diversos 

triângulos, que é capaz de receber todos os esforços e carregamentos e transferi-los 

para os pilares e/ou paredes sem se deslocar, sejam carregamentos permanentes ou 

variáveis (MOLITERNO, 2010). 

As treliças formam um sistema estrutural formado por barras que se unem por 

meio de nós articulados que por conta disso seus carregamentos são decompostos 

em esforços de tração e compressão simples.  O que permite que as treliças sejam 

estáveis, mesmo com nós articulados, é devido a seus elementos (barras) formarem 

triângulos (REBELLO, 2005). 

As treliças de banzo inclinados para coberturas que são encontradas em uso 

na atualidade, tanto para construção em madeira como também em aço, possuem 

características muito semelhantes entre si. A treliça da Figura 19a representa um 

modelo de treliça Howe de montante principal que é utilizada apenas para vencer 

pequenos vãos, onde o banzo superior e as seções diagonais sofrem esforço de 

compressão e o montante vertical e o banzo inferior sofrem esforço de tração, e a 

treliça da Figura 19b, também do tipo Howe, é capaz de vencer vãos maiores com 

características análogas a treliça Howe. A Treliça da Figura 19c tipo Pratt sofre 

esforços de tração nos elementos diagonais e nos montantes compressão (SILVA, 

SOUTO 2015). 

 

Figura 19 – Tipos de Tesouras 

 

 
 

Continua 
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Figura 19 – Tipos de Tesouras – Continuação 

 

 
 

Fonte: Silva e Souto (2015) 

 

O modelo de treliça Belga encontrado na Figura 19d sofre esforços de 

compressão nos montantes que são perpendiculares ao banzo superior, e tração nos 

elementos diagonais, com montantes mais curtos que as diagonais. O modelo de 

treliça   Polonceau ou Fink encontrada na Figura 19e é semelhante ao modelo Belga 

porém composta por elementos adicionais. Por fim o modelo conhecido como Tesoura 

é devido sua semelhança com a ferramenta conhecida e podemos verifica-la na Figura 

19f (SILVA, SOUTO 2015). 

A tesoura fica na parte superior da edificação, responsável por suportar a trama 

(conjunto de fixação do telhado, como as ripas, caibros e terças) e telhado (diversos 

tipos de telhas). Sua forma mais utilizada são os modelos de banzo inclinado como a 

Howe e a Pratt, transferindo assim os esforços dos carregamentos diretamente para 

os nós dos apoios (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010). 

As tesouras do tipo Howe são mais utilizadas na construção de edificações de 

madeira devido a posição das diagonais favorecerem a execução das ligações que 

são entalhadas, se comparado com o tipo Pratt, porém na construção em aço as 

tesouras do modelo Pratt se mostram muito usual devido a trabalhabilidade de 

execuções para as ligações nos nós da treliça (MOLITERNO, 2010). 

As tesouras são compostas por (I) banzo superior e (II) inferior, (III) barras 

verticais ou montantes e (IV) diagonais, e além dos nós, que são as junções das 

seções que a compõem como podemos ver nas Figura 20 e Figura 21. Quanto aos 

esforços sofridos pelas barras podemos ter compressão para os banzos superiores e 
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as diagonais e esforços de tração para os montantes e banzos inferiores (CALIL 

JUNIOR; MOLINA, 2010). 

 

Figura 20 – Tesoura do tipo Howe 

 

 
 

Fonte: Gesualdo (2003) 

 

Figura 21 – Tesoura do tipo Pratt 

 

 
 

Fonte: Gesualdo (2003) 

 

 

2.4. MODIFICAÇÕES TOPOLÓGICAS, GEOMÉTRICAS E DE SEÇÃO PARA 

ESTRUTURAS EM AÇO 

 

 

As primeiras tentativas de otimização estrutural foram feitas em meados do ano 

1869, que consistiram em métodos analíticos que solucionavam uma quantidade 

limitada de problemas, e sequentemente por Michell (1904), com uso de equações 

diferenciais (MAXWELL, 1869).  

De acordo com Coutinho (2006), houve um aumento na busca por otimizações 

para projetos de engenharia no âmbito acadêmico devido ao surgimento de 

computadores modernos que possibilitaram a otimização estrutural por meio de 
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métodos computacionais, que conseguiu por meio disso solucionar complexas 

equações estruturais que possibilitaram a otimização estrutural mais facilmente. 

Contudo ainda é muito voltado para detalhes específicos, não englobando problemas 

mais complexos encontrados em situações reais. 

O principal objetivo ao se otimizar uma estrutura é atingir melhores valores para 

variáveis específicas que possibilitem melhores projetos atendendo todas solicitações 

impostas (CHENG, 1992). A maioria dos autores propõem otimizações dimensional, 

topológica e geométrica, porém poucos partem para uma análise menos geral e focam 

em estruturas de galpões industriais, abordando comparativos entre pórticos de alma 

cheia e pórticos treliçados, quantidade de terças e dimensões das seções. 

De acordo Rajan (1995), a otimização em estruturas pode ser realizada nas 

dimensões das seções transversais da estrutura denominando-se otimização 

dimensional, nas coordenadas/posição dos nós sem a retirada deles ou de seções da 

estrutura gerando melhores traçados denominado otimização geométrica, e 

modificações onde se remove seções em que se considera desnecessárias ou 

redundante para um determinado esforço denominada otimização topológica, 

conforme Figura 22. 

 

Figura 22 – Tipos de otimização estrutural em treliças 

 
Fonte: Adaptado de Torii, Lopez e Biondini, (2012) e Lopez et al., (2014) 

 

A otimização dimensional de estruturas treliçadas é encontrada na literatura por 

meio de Adeli e Kamal (1986) que mediante a escolha de cinco estruturas com mesma 

geometria e dimensões diferentes pode-se definir por meio de sistema computacional 
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denominado Programação Geométrica Geral (GGP – General Geometric 

Programming Technique). 

Foi apresentado o foco na otimização dimensional e topológica analisando o 

custo da mão de obra e custos dos materiais para um edifício industrial em aço por 

meio de algoritmos genéricos (KUMAR, 2013). A otimização se fez por meio do 

número de pórticos e terças a se utilizar na edificação industrial. 

De acordo Soh e Yang (1996), por meio de alterações dimensionais foi possível 

determinar a estrutura de menor peso possível obedecendo as limitações e 

coeficientes de segurança e deslocamentos dos nós. 

Machado (2007) faz um comparativo entre estruturas de alma cheia e pórticos 

treliçados e constata por meio de seu estudo para otimização do custo global, aonde 

as várias tipologias com perfis "I" para vigas e pilares aonde foram testados 

manualmente. Associado ao seu peso, o custo se mostrou mais atraente ao melhor 

desempenho alcançado pelo sistema treliçado. 

Foi realizada a otimização estrutural topológica, mostrando que a topologia 

ótima pode ser atingida pelo método das forças, por uma programação linear 

(KIRSCH, 1989). 

Chaves (2008) fez um comparativo entre pórticos de alma cheia e pórticos de 

estrutura treliçada aplicados a várias dimensões para vãos e espaçamento entre 

pórticos de mesmas dimensões e foram apresentados resultados que comprovaram 

que os pórticos de alma cheia foram menos vantajosos que os pórticos treliçados. 

Para Lee e Knapton (1974), a otimização parte para um viés econômico para 

os pórticos de alma cheia, investigando os custos mínimos que se pode atingir para 

edificações industriais, fazendo verificações do número de colunas por pórticos, 

inclinação da cobertura e comprimento da edificação. 

Na maioria dos autores é possível verificar que as estruturas que possuem 

pórticos treliçados se mostram muito vantajosas com relação aos pórticos de alma 

cheia que se mostrou mais pesado e menos atrativo financeiramente. 

Em uma estrutura é feito modificações nas variáveis que compõem 

características em que se pode modificar, afim de se atingir um modelo estrutural 

otimizado. Nas estruturas treliçadas são feitas modificações das seções das barras 

transversais, nas coordenadas dos nós bem como também nos elementos de ligação 

(GRIERSON; PAK, 1993). Portanto, devido ao espaçamento entre pórticos ser o 

principal fator de influência das demais variáveis é necessária uma atenção especial.  
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2.5. OTIMIZAÇÃO DE TOPOLOGIA PELO MODELO SIMP 

 

 

Para Santos (2010), a otimização de topologia por meio do modelo SIMP (Solid 

Isotropic Material with Penalization – Material Sólido Isotrópico com Penalização) pode 

ser realizada por softwares que, por meio de modelos binários, relacionam a 

quantidade de material ou vazio com o volume, realizando assim uma redistribuição 

de material e apresentando regiões vazias e regiões cheias, conforme Figura 23. 

 

Figura 23 – Otimizações pelo modelo SIMP 

Casos de carga Resultados ótimas 

 
 

 
 

  

 
 

Fonte: Adaptado de Santos (2010) 

 

O modelo parte de uma peça sólida em que ao ser empregada uma carga que 

gera a redistribuição computacional do material e apresenta graficamente (SANTOS, 

2010).  
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3 MODIFICAÇÕES PARA OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE TESOURAS PARA 

GALPÕES INDUSTRIAIS EM AÇO 

 

 

A otimização engloba tomadas de decisões com relação às modificações, em 

que a escolha de uma alternativa leve a uma maior satisfação aos critérios pré-

estabelecidos. As modificações a fim de melhorar uma estrutura (otimização) é 

encontrada desde a antiguidade e teve seu crescimento a partir do século XVIII, onde 

competitividade trouxe a necessidade de, por meio de fórmulas matemáticas, evoluir 

as ciências experimentais (TAVARES; COSTA, 1999).  

De acordo com Pfeil (2009), os principais fatores que influenciam no 

dimensionamento são os materiais empregados, o método construtivo, favorecendo 

para uma garantia de segurança estrutural e do bom desempenho da mesma, 

evitando deslocamentos, vibrações e quaisquer danos locais. 

 

 

3.1. COMPONENTES ESTRUTURAIS INFLUENCIADORES DO 

DIMENSIONAMENTO 

 

 

3.1.1. Perfis empregados na estrutura 

 

 

Os perfis empregados nas estruturas de aço variam conforme a forma de 

fabricação, onde existe os perfis laminados a quente (Figura 25) e os perfis dobrados 

a frios (Figura 26). Dentre estas duas formas de fabricação temos alguns perfis que 

são mais utilizados para elementos das estruturas em aço, conforme Figura 24 

(PRAVIA; FICANHA; FABEANE, 2013).  
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Figura 24 – Perfis em aço 

 

 
 

(a) Barra redonda, (b) Barra chata, (c) Cantoneira simples, (d) e (e) Seções 
compostas por dupla cantoneira, (f) Perfil “U” e (g) Perfil “H”. 

 
Fonte: Pravia, Ficanha e Fabeane (2013) 

 

Figura 25 – Perfis laminados a quente 

 

 
 
 

Fonte: Pravia, Ficanha e Fabeane (2013)  
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Figura 26 – Perfis dobrados a frio 

 

 
 

Fonte: Pravia, Ficanha e Fabeane (2013) 
 

Pode-se verificar as principais seções e suas solicitações na Figura 27, 

podendo estar sujeitos a uma ou mais solicitações (BELLEI, 2004).  

 

Figura 27 – Aplicabilidade dos perfis em aço nos elementos estruturais 

 
Continua  
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Figura 27 – Aplicabilidade dos perfis em aço nos elementos estruturais – 
Continuação 

 
Fonte: Bellei (2004) 

 

 

3.1.2. Telhado 

 

 

De acordo com Calil Junior e Molina (2010), a escolha do tipo de telha a ser 

empregado é de suma importância, pois é ela que oferece a proteção climática 

desejada. Além desta proteção todo fabricante segue definições sobre a inclinação 

adequada, vão livre máximo e o tipo de telha para cada necessidade.  

As telhas de fibrocimento são realizadas pela junção de fibras de amianto com 

o cimento, e seu resultado é muito satisfatório com relação a resistência mecânica e 

rapidez na execução. Sua desvantagem é com relação a baixa capacidade de 

isolamento termo acústico. Os principais modelos destas telhas estão disponíveis na 

Figura 28 (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010). 

 

Figura 28 – Telhas de fibrocimento 

 

Kalhetão 90                           Fibrotex                                Brasilit 
Fonte: Calil Junior e Molina (2010)  
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As telhas metálicas, feitas em alumínio ou aço galvanizado, são encontradas 

em formatos ondulados e trapezoidais, variando também sua liga metálica e 

revestimento externo conforme a necessidade. Sua vantagem está na variabilidade 

dimensional sendo possível trabalhar com rolos que são preparados conforme a 

necessidade de projeto e também nas cores naturais e pintadas (previamente ou 

posteriormente). Devido ao seu baixo peso é possível aprimorar ou até mesmo 

suprimir elementos da trama, aumentando a eficácia da estrutura. O modelo mais 

comum encontrado em galpões industriais são as telhas zipadas em aço ou alumínio, 

conforme Figura 29 (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010). 

 

Figura 29 – Telhas metálicas 

 

    Aço – Ondulada         Alumínio – Trapezoidal           Alumínio – Ondulada 
Fonte: Calil Junior e Molina (2010) 

 

As telhas de PVC conforme Figura 30 promovem o clareamento, são leves, de 

baixa resistência mecânica e suscetível a descoramento devido a raios ultravioletas. 

As telhas de madeira são muito utilizadas em regiões de invernos rigorosos devido 

suas características termo acústicas (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010). 

 

Figura 30 – Telhas de PVC e madeira 

 
                        Ondex Finlux                                               Plana 

Fonte: Calil Junior e Molina (2010) 

 

As telhas metálicas e de fibrocimento são encontradas no mercado e na maioria 

dos modelos são destinadas a coberturas de grandes vãos devido a suas dimensões 

e características mecânicas, que conseguem vencer grandes vãos e com isso 

favorecendo maiores espaçamentos entre terças dos galpões industriais (LOGSDON, 

2002).  
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3.1.3. Trama 

 

 

A trama é um conjunto de elementos da cobertura que é fixado o telhado, 

ficando paralelamente ao telhado. Sua formação geralmente é por ripas, caibros e 

terças e tem função de sustentar as telhas, porém podem ser suprimidas em alguns 

casos. O espaçamento entre terças pode ser delimitado conforme o tamanho das 

telhas, quando dispensado a necessidade das ripas e caibros (CALIL JUNIOR; 

MOLINA, 2010). 

Conforme o Instituto Aço Brasil (2018), podemos verificar na Figura 31 onde 

está caracterizado pela letra “B”, o espaçamento entre terças, e “L” o espaçamento 

entre pórticos. 

 

Figura 31 – Trama de sustentação do telhado 

 

 
 

Fonte: Instituto Aço Brasil (2018)  
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3.1.4. Estrutura de sustentação (treliça ou tesoura) 

 

 

Segundo Calil Junior e Dias (1997), a estrutura de sustentação tem por função 

transferir os carregamentos do telhado para os pilares de sustentação, de forma 

econômica e sustentável. Para se atingir uma melhor eficiência, dependerá 

diretamente do tipo da estrutura escolhido e as necessidades arquitetônicas, 

juntamente com o local onde serão aplicados os carregamentos. A forma mais 

utilizada nas construções de galpões industriais em aço são as estruturas de banzos 

inclinados como na Figura 32. 

 

Figura 32 – Detalhamento de uma Tesoura 

 
 

 
 

Fonte: Instituto Aço Brasil (2018)  
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3.1.5. Contraventamento 

 

 

O contraventamento de uma estrutura de cobertura que precisa resistir aos 

esforços devido a quaisquer ações horizontais. Para que a estrutura seja estável é 

necessário realizar travamentos diagonais entre tesouras, afinal apenas as treliças 

não capazes de estabilizarem tais esforços. Com isso é adicionado elementos 

diagonais entre banzos conforme Figura 33 (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010). 

 

Figura 33 – Contraventamento de cobertura 
 

 
 

Fonte: Pfeil (2009) 

 

 

3.1.6. Pilares 

 

 

Para Bellei (2004), os pilares são elementos estruturais que tem por função 

principal transferir os carregamentos da viga para a fundação. Existem pilares 

principais e secundários que são utilizados na vedação lateral das edificações, onde 

os pilares principais recebem maior parte dos carregamentos e os pilares secundários 

apenas parte deles. 
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Os pilares são compostos por fuste (Figura 34b) que é o elemento que 

suportará basicamente as cargas, ponto de ligação (Figura 34a) que será o ponto de 

junção com demais partes do pórtico e estrutura, e a base (Figura 34c) que terá função 

de distribuir os carregamentos para a fundação, podendo ser engastada ou rotulada 

(BELLEI, 2004). 

 

Figura 34 – Partes das partes de um pilar 

A – Ligação 

B – Fuste 

C – Base 
 
 

Fonte: Bellei (2004) 

 

Os pilares podem ser submetidos a esforços de compressão simples e 

compressão combinado com flexão devido a carregamentos de vento. O 

carregamento pode ser aplicado de forma centrada no pilar, com relação ao eixo 

central do fuste, ou excêntrica, podendo ocorrer flexão simultânea em ambos os casos 

(BELLEI, 2004). 

Para Pfeil (2009), a coluna é definida como uma peça vertical e que suporta 

compressão centrada. Por se tratar de uma peça comprimida, tende a acentuar os 

efeitos de curvatura existentes inicialmente, denominado por flambagem por flexão 

conforme Figura 35a. As chapas que compõem os perfis dos pilares de alma cheia 

estão suscetíveis a flambagem local conforme Figura 35b.  
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Figura 35 – Tipos de flambagem 

A – Flambagem global 

 

B – Flambagem local 

 

 

 

 

Fonte: Pfeil (2009) 

 

 

3.1.7. Fechamentos 

 

 

De acordo com Bellei (2004), o fechamento lateral é realizado por vigas de 

fechamento entre pórticos ou pilares, que tem a finalidade de apoiar as chapas de 

fechamento (Figura 36). As vigas de fechamento estão sujeitas a flexão no sentido de 

maior inércia devido aos carregamentos provocados pelo vento e flexão no sentido da 

menor inércia suportando os carregamentos de peso próprio.  
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Figura 36 – Chapas de fechamento lateral em aço 

 
 

Fonte: Bellei (2004) 
 

As chapas de fechamento são responsáveis por “vestir” uma estrutura contra 

intempéries. Em alguns casos em que a edificação necessita de um isolamento 

térmico é empregado uma espécie de chapa-sanduíche conforme Figura 37 (BELLEI, 

2004).  

 

Figura 37 – Chapas sanduíche 

 
 

Fonte: Bellei (2004) 

 

 

3.1.8. Vinculação entre Elementos Estruturais 

 

 

Por conta da versatilidade que as estruturas metálicas proporcionam em seus 

projetos, são inúmeros os sistemas estruturais a serem aplicados em projetos de 

galpões industriais em aço. As estruturas em aço são resultado da junção de 

elementos como perfis laminados, chapas soldadas, barras produzidas e processos 

de usinagem a quente ou a frio (BELLEI, 2004). 

Uma estrutura metálica apresenta características únicas se comparadas com 

estruturas em concreto armado moldado “in loco”, onde a estrutura de concreto 
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armado terá uma hiperestaticidade muito elevada, e nas junções entre o pilar e a viga, 

uma rigidez muito elevada se comparado com uma estrutura metálica, transmitindo 

esforços como momento fletor, esforços normais e cortantes. Devido as estruturas 

metálicas serem o produto de diversas seções unidas umas nas outras, conforme 

Figura 38, a variação do grau de vinculação entre elas pode váriar com o emprego de 

artifícios construtivos, flexibilizando na hora de realizar a escolha do sistema 

estrutural. Com isso a tipologia estrutural é influenciada grandemente pela sequência 

de produção (CHAVES, 2007). 

 

Figura 38 – Tipos de extremidades 

 

 
 

Fonte: Bellei (2004) 

 

Os pilares que compõem uma estrutura metálica são engastados na base para 

que haja estabilidade na estrutura conforme Figura 39, porém se o pilar tiver a 

necessidade de ser ligado por junção flexível na base não transmitindo os esforços de 

momento fletor conforme Figura 40, a junção entre o pórtico e a tesoura deverá ser 

necessariamente rígida para que a estrutura transversal do pórtico possa suportar os 

esforços horizontais e possuir Hiperestaticidade mínima (SANTOS, 1977).  
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Figura 39 – Pórticos engastados na base 
 

A – Ligação rotulada entre coluna e viga. 

 

 
B – Ligação rígida entre coluna e viga. 

 
 

Fonte: Chaves (2007) 

 

Figura 40 – Pórticos rotulado na base 
 

 
 

Fonte: Chaves (2007) 

 

A utilização de base rotulada para colunas é devido ao barateamento na 

construção de fundações e aplicação da estrutura em solos menos resistentes, porém 

encarece a estrutura do pórtico, bem como a necessidade de contraventamento para 

estabilizar a estrutura (CHAVES, 2007). 

 

Figura 41 – Base de coluna 
 

Vista superior 

 
A                                                                      B 

 

Continua  
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Figura 41 – Base de coluna – Continuação 

 
Cortes A-A 

 
A                                                                      B 

 

Fonte: Adaptado de Pfeil (2009) 

 

Conforme Pfeil (2009), a base de uma coluna é considerada rotulada quando 

sua carga se encontra uniformemente distribuída, considerando como carga no centro 

de gravidade C.G. como vemos na Figura 41a, e as bases que sofrem carregamentos 

fora do C.G. podem causar um carregamento uniformemente variável como na Figura 

41b. 

 

 

3.2. SOLICITAÇÕES 

 

 

Conforme a NBR 8681/2003, as solicitações de cálculo 𝑆𝑑 são os valores de 

cálculo obtidos para os esforços atuantes. Podem ser determinados pelo método das 

tensões admissíveis ou pelos estados limites.  

As cargas atuantes no galpão podem ser cargas permanentes, como o peso-

próprio, e variáveis como exemplo o vento.  
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3.2.1. Carregamentos permanentes  

 

 

Para D'Alambert (2004), o carregamento permanente é o peso da estrutura que 

não se altera com a utilização, incluindo a estrutura do pórtico com terças, tirantes e 

telhas conforme peso estimado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Peso próprio estrutura metálica 

Pórtico Peso Estimado 

Terças e tirantes 0,05 KN/m² (5kgf/m²) 
Contraventamentos 0,05 KN/m² (5kgf/m²) 
Telhas 0,06 a 0,12 KN/m² (6 a 12kgf/m²) 

Fonte: D’Alambert (2004) 

 

 

3.2.2. Ações variáveis  

 

 

Na NBR 8800/2008, as sobrecargas em coberturas admitem-se ações variáveis 

acidentais que são consideradas cargas de instalações elétricas e hidráulicas, 

isolamento acústico e térmico e quaisquer fixações realizadas na cobertura que não 

exceda 0,05 KN/m². A sobrecarga variável é considerada com uma distribuição 

uniforme de forças conforme Figura 42. 

 

Figura 42 – Carregamento ação variável 

 
 

 

Fonte: Galpões para usos gerais – CBCA (2010)  
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Outra ação variável é devido ao carregamento pelas correntes do vento, que 

pode variar de acordo com a Velocidade básica do vento, determinado pelo mapa de 

isopletas, fatores topográficos, fatores como rugosidade que engloba o terreno e 

edificações em seu entorno, fatores estatísticos que determinam a vida útil da 

edificação bem como sua utilização (ABNT NBR 6123, 1988). 
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4 DIMENSIONAMENTO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA 

 

 

4.1. DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DO PÓRTICO 

 

 

4.1.1. Considerações gerais 

 

 

Dimensionamento ou cálculo estrutural é a etapa em que é definido as famílias 

dos perfis, o comprimento das seções, dimensões dos perfis e ligações mais 

adequadas ao modelo a ser empregado no projeto (PFEIL, 2009). 

O processo de dimensionamento, por meio de cálculos, dos perfis a serem 

empregados no pórtico é uma etapa muito morosa, que por intermédio de softwares é 

possível agilizar e proporcionam uma maior precisão, possibilitando uma análise mais 

direcionada para a otimização da estrutura em si (CBCA, 2018). 

O dimensionamento também é possível por meio de ábacos e tabelas, que por 

meio de medidas pré-estabelecidas pode-dimensionar uma estrutura com tamanho 

padrão bem como estruturas intermediárias (D'ALAMBERT, 2004). 

 

 

4.1.2. Dimensionamento das colunas 

 

 

Nas colunas, antes do dimensionamento, é feito um pré-dimensionamento que 

é realizado pelo calculista afim de se analisar previamente as dimensões necessárias, 

bem como estimar o peso próprio da estrutura e perfis possíveis de serem aplicados. 

Os resultados, na maioria dos casos, chegam muito próximos dos obtidos nos cálculos 

definitivos (D'ALAMBERT, 2004). 

O processo de dimensionamento é realizado para uma das colunas para que 

seja mais ágil, afinal as demais colunas terão caraterísticas semelhantes. Contudo as 

verificações e cálculos devem ser realizadas em todas as colunas para que se façam 

todas as combinações possíveis de esforços. As informações dos perfis a serem 

aplicados nas colunas podem ser obtidos, juntamente com suas características 
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técnicas estruturais, nos catálogos da maioria dos fabricantes. A escolha do perfil deve 

levar em consideração a disponibilidade pelo fornecedor, a adequação dimensional 

com demais elementos estruturais, como também o custo (CBCA, 2018). 

 

 

4.1.3. Dimensionamento das vigas 

 

 

O procedimento de dimensionamento das vigas é realizado semelhantemente 

aos processos das colunas, selecionando uma viga da estrutura e realizando a 

escolha do perfil, nos casos de vigas de alma cheia, e o modelo, para vigas que se 

utilizam de estruturas em treliça. A verificação das combinações também deve ser 

feita para todas as vigas, conforme realizado nas colunas (CBCA, 2018). 

 

 

4.1.4. Dimensionamento dos elementos de contraventamento e vedação 

 

 

De acordo com CBCA (2018), o dimensionamento dos elementos de 

contraventamento e vedação devem seguir os seguintes critérios:  

 Verificação do deslocamento vertical e lateral; 

 Dimensionamento das terças; 

 Dimensionamento das vigas de tapamento lateral; 

 Dimensionamento dos tirantes da cobertura e tapamento laterais; 

 Dimensionamento das placas de base e chumbadores; 

 Dimensionamento dos elementos do tapamento frontal; 

 Dimensionamento dos elementos do contraventamento da cobertura; 

 Dimensionamento dos elementos do contraventamento vertical.  
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4.2. ESTUDOS DE CASO DE OTIMIZAÇÃO DE GALPÕES 

 

 

Os aspectos estéticos, comerciais, de limitação do terreno de fundação, e prazo 

para execução são elementos que levam a realizar comparativos entre os sistemas 

estruturais. Portanto o aspecto mais importante na hora de escolher um sistema 

estrutural em aço é a taxa de consumo de aço, pois influencia diretamente no custo 

da obra (CHAVES, 2007). 

O Manual Brasileiro para Cálculo de Estruturas Metálicas (MIC/STI, 1986) 

dispõe de gráficos, conforme Figura 43, que relacionam a taxa de consumo do aço 

para galpões leves, e com isso pode-se atingir uma otimização estrutural com relação 

ao peso próprio.  

 

Figura 43 – Taxa de utilização de aço em galpões leves 

 
Fonte: MIC/STI (1986) 

 

Os valores dados na taxa de consumo (K2) em Kg/m² de área coberta em 

função do vão é considerando já todos elementos que compõem a estrutura metálica 

de galpões leves, com ou sem ponte com capacidade de até 50 KN. Como podemos 

ver também na Figura 44, o gráfico apresenta a taxa de consumo de aço de galpões 

médios, abrangendo os galpões comuns, com exceção dos galpões tipo “shed”, 

apresentando o consumo de aço (K3) em Kg/m² de área coberta, em função do vão, 

considerando todos os elementos que compõem o galpão (MIC/STI, 1986).  
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Figura 44 – Taxa de utilização de aço em galpões médios 

 
 

Fonte: MIC/STI (1986) 

 

De acordo com o MIC/STI (1986), as taxas encontradas na Figura 43 e Figura 

44 poderão ser utilizadas apenas para efeito de conferência e comparativos pois se 

trata de estruturas construídas no continente Europeu nos anos de 1950 até o ano de 

1965, sendo em meados de 1960 onde se iniciou a construção de construções 

metálicas empregando o aço ASTM-A36.  

O desenvolvimento de tecnologias tem influência direta na redução da taxa de 

consumo de aço nos galpões industriais. Geralmente uma estrutura construída a 

algum tempo atrás apresenta uma taxa de consumo de aço elevada em comparação 

com construções mais modernas, e um dos fatores para tal redução na utilização do 

aço é o aumento da qualidade do aço proporcionando uma resistência maior com 

peças mais esbeltas. Outro fator é a falta de mão de obra capacitada ou o alto custo 

pra execução de detalhes mais elaborados que poderiam favorecer na redução do 

peso da estrutura, optando para detalhes construtivos mais simples porém com maior 

consumo de aço MIC/STI (1986).  

Outro parâmetro de grande influência são as ações do vento, onde os galpões 

de estrutura em aço são muito esbeltos e de baixa massa se comparado aos demais 

métodos construtivos, fazendo com que seja muito sensível aos esforços do vento e 

suscetível ao colapso (BELLEI, 2004).  
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4.2.1. Critérios de Parametrização segundo Flor (2015) 

 

 

Para Flor (2015), a parametrização foi definir a dimensão fixa do galpão em 

15m de largura e 48m de comprimento, variando apenas o espaçamento entre 

pórticos e a altura da treliça conforme Figura 45. 

 

Figura 45 – Variações de espaçamento de pórticos e altura da treliça 

 
Sem escala – Dimensões em metros 

Fonte: Flor (2015) 

 

A treliça adotada para as variações foi encontrada em Bellei (2004). As 

variações adotadas por Flor (2015) foi uma tesoura definida com 15 barras e 9 nós, e 

treliça de banzos paralelos com 53 barras e 28 nós, variando a altura conforme Figura 

45.  
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4.2.1.1.  Parametrização da treliça tipo Howe 

 

 

As variações foram realizadas conforme Tabela 4 e os resultados obtidos nas 

otimizações dimensionais, geométricas e quantidade de pórticos para as treliças do 

tipo Howe apresentaram resultados conforme Figura 46 (FLOR, 2015). 

 

Figura 46 – Resultados para treliça do tipo Howe 

 
Fonte: Flor (2015) 

 

Tabela 4 – Variações treliça tipo Howe – Flor 2015 

Caso 
Treliça 

(kg) 
Telhas 

(kg) 
Terças 

(kg) 
Tirantes 

(kg) 

Cont. 
Banzo 

Inf. (kg) 

Cobertura 
(kg) 

Altura 
(m) 

Nº 
Pórticos 

Pior 502.59 8739.91 2638.33 214.71 291.00 17412.46 1.44 11 
Melhor 343.23 6854.42 2321.73 253.27 503.19 14394.62 2.49 13 

Diferença 
(%) 

-31.71 -21.57 -12.00 17.96 17.96 -17.33 72.92  

Fonte: Flor (2015)  
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4.2.1.2. Parametrização da treliça de banzos paralelos 

 

 

As variações foram realizadas conforme Figura 47 e Tabela 5 e os resultados 

obtidos nas otimizações dimensionais, geométricas e quantidade de pórticos para as 

treliças de banzos paralelos apresentaram resultados conforme Figura 48 (FLOR, 

2015). 

 

Figura 47 – Treliça definida para comparativos – Banzos paralelos 

 

 
 

Fonte: Flor (2015) 

 

Figura 48 – Resultados para treliça de banzos paralelos 

 
Fonte: Flor (2015)  
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Tabela 5 – Variações treliça tipo banzos paralelos – Flor 2015 

Caso 
Treliça 

(kg) 
Telhas 

(kg) 
Terças 

(kg) 
Tirantes 

(kg) 

Cont. 
Banzo 

Inf. (kg) 

Cobertura 
(kg) 

Altura 
Total 
(m) 

Nº 
Pórticos 

Pior 397.21 6562.84 2638.33 213.26 682.03 14465.73 2.5 11 
Melhor 297.04 6508.33 2321.73 243.13 550.17 13484.87 1.44 13 

Diferença 
(%) 

-25.22 -0.83 -12.00 14.00 -19.33 -6.78 -42.40  

Fonte: Flor (2015) 

 

Segundo Flor (2015), pode-se observar a possibilidade de se projetar 

otimizadamente, sem a necessidade de projetos prévios. 

 

 

4.2.2. Critérios de Parametrização segundo Chaves (2007) 

 

 

Para Chaves (2007), empregou-se 5 tipologias para viga de pórtico e 5 

variações de vãos entre 16 e 32 metros, conforme Figura 49. As vigas utilizadas foram 

as AC (Pórtico de alma cheia), TA (Pórtico com treliça em arco), BP (Pórtico com 

treliça de banzos paralelos), TP (Pórtico com treliça trapezoidal) e TT (Pórtico com 

treliça triangular). 

 

Figura 49 – Variações de vigas e vãos nos pórticos 

 
Fonte: Chaves (2007) 

Continua  
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Figura 49 – Variações de vigas e vãos nos pórticos – Continuação 

 
Fonte: Chaves (2007) 

 

A taxa de consumo de aço obtido por Chaves (2007), determinou para todos os 

modelos de pórticos e espaçamentos de vão resultados quanto ao consumo de aço 

por m² da construção, conforme podemos verificar na Figura 50. 

 

Figura 50 – Resultados de consumo de aço por m² 

 

 
 

Fonte: Chaves (2007) 

 

Segundo Chaves (2007), os pórticos de alma cheia se mostraram menos 

vantajosos que os pórticos treliçados, em especial o pórtico treliçado trapezoidal. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1. TIPO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

De acordo com Zanella (2009), o método em que se abordará o problema nessa 

pesquisa será o quantitativo, apresentando valores conforme experimentos realizados 

e classificando-os conforme sua relevância por meio de técnicas comparativas. O 

objetivo dessa pesquisa é o de explicar reações e resultados provenientes de 

estruturas em treliças por meio de cálculos e simulações em software. Os 

procedimentos adotados serão de caráter experimental, buscando apresentar 

explicações para casos estruturais reais, por meio de estudos variados em treliças de 

coberturas metálicas industriais.  

De acordo Lakatos (2003), uma pesquisa experimental consiste em realizar 

uma investigação empírica com objetivo principal em testar possibilidades em relação 

as causas e efeitos. Esta pesquisa inclui fatores como grupo de controle onde será 

realizado uma amostragem por meio de técnicas de probabilidade, tendo maior 

controle possível da amostra/dados coletados. Esta análise rigorosa se deve por conta 

da necessidade da pesquisa apresentar seus resultados quantitativamente. 

 

 

5.2. OBJETO DE ESTUDO 

 

 

O galpão adotado como modelo para parametrização e simulações da estrutura 

é de uso industrial para processo de fabricação de móveis e está situado em 

zoneamento industrial, no município de Maringá/PR. Logo, de acordo com Lakatos 

(2003), a presente pesquisa caracteriza como uma pesquisa quantitativa pois trouxe 

seus resultados por meio de experimentos. 

O modelo de galpão adotado para análise comparativa entre as treliças tipo 

Howe e Pratt possui cobertura composta por duas águas, com lâminas das telhas em 

aço galvanizado, com estrutura de sustentação da cobertura em treliça de aço. As 

dimensões do galpão são semelhantes com demais galpões industriais em seu 
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entorno, com aproximadamente 15,00m de largura e 10,00m de altura dos pilares com 

mais 1,00m da altura da tesoura. Seu comprimento é de 55,00m, variando bastante 

em relação aos vizinhos devido a dimensões do terreno e aplicação. Este galpão 

possui dimensões representativos, apresentando-se como modelo mais usual no 

contexto local. 

O sistema de vedação é em telhas metálicas trapezoidais pintadas e alvenaria 

cerâmica rebocada e pintada, conforme Figura 51. 

 

Figura 51 – Fechamento do galpão local 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

O galpão está situado na região sul de Maringá/PR, situado em loteamento 

industrial conforme Figura 52.  
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Figura 52 – Vista satélite do galpão industrial em aço 

Fonte: Adaptado de Google Earth Pro (2019) 

 

As vigas são em tesouras compostas por treliças de duas águas, conforme 

Figura 53. O galpão possui dimensões de 15,00m de largura e 55,00m de 

comprimento. Possui espaçamento entre pórticos de 5,00m, totalizando 12 pórticos 

em todo o galpão. Os pilares possuem 10,00m de altura e são pré-fabricadas em 

concreto armado. As treliças possuem altura de 1,00m e 15,00m de largura. 

 

Figura 53 – Treliça do galpão local 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Apresenta contraventamento nas extremidades e nas treliças centrais 

conforme Figura 54.  
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Figura 54 – Sistema de contraventamento do galpão local 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

As treliças possuem 19 montantes cada uma e 22 terças, conforme Figura 55. 

 

Figura 55 – Montantes 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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5.2.1. Modelo estrutural proposto 

 

 

Foi utilizado o software Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 

que é utilizado por engenheiros auxiliando-os na modelagem, parametrização e 

análises estruturais bi e tridimensional. Seu principal emprego foi na realização de 

cálculos estruturais da estrutura metálica, e também das simulações dos 

carregamentos permanentes e variáveis, como exemplo os causados pelo vento. 

O galpão utilizado como modelo se aproxima do projeto arquitetônico conforme 

Figura 56 e Figura 57, apresentando apenas seus elementos estruturais e vedação 

da cobertura, dispensando os fechamentos laterais, frontal e do fundo. 

  

Figura 56 – Projeto do galpão metálico proposto – Vista Frontal 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Figura 57 – Projeto do galpão metálico proposto – Vista Lateral 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Algumas extensões como beirais e coberturas anexas a edificação não serão 

consideradas para o modelo utilizado, considerando apenas a estrutura da cobertura 

do galpão principal. 

As telhas utilizadas atualmente nos galpões industriais são, em sua maioria, 

em aço galvanizado devido sua alta resistência e baixo peso próprio se comparados 

aos demais modelos como fibrocimento e cerâmicos. As dimensões das telhas podem 

ser feitas conforme as necessidades de cada projeto, porém existem algumas 

dimensões que são encontradas mais facilmente no mercado devido a praticidade no 

transporte e montagem.  

As dimensões das telhas são determinadas pela maioria dos fabricantes, 

variando conforme o modelo aplicado a chapa em rolo vinda da fábrica. As dimensões 

podem variar conforme a necessidade do projeto, porém a aplicação das telhas com 

dimensões comerciais se mostram muito satisfatórias com relação aos demais 

modelos. 

Um dos fatores que delimitam o comprimento das telhas é o espaçamento entre 

terças que servirão como pontos de fixação para as telhas, e que por sua vez, é feito 

as seções montantes alinhadas abaixo das terças, fazendo com que os 

carregamentos das telhas sejam transferidos para as terças e depois transferidos para 

os montantes da estrutura da treliça e não para o banzo superior, conforme Figura 58.  
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Figura 58 – Alinhamento dos montantes e terças  
 
 
TERÇAS 
 
MONTANTES 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Os perfis adotados para as seções tiveram o local como fator determinante, 

pois devido o galpão metálico apresentar predominância dentre as edificações 

industriais de Maringá, sua idealização já está bastante ampla e com possibilidade de 

fornecedores de matéria prima satisfatória.  

Os perfis cantoneira de abas simétricas, dupla cantoneira de abas simétricas, 

“U” e “H” adotados para a estrutura foram determinados por meio de uma pré-seleção 

pelos catálogos de um fornecedor local, analisando também a compatibilidade 

geométrica entre os perfis que possibilite a execução, e posteriormente ajustado suas 

respectivas áreas das seções com o software Robot Structural Analysis 2020, por 

meio da otimização por peso, afim de se obter o melhor rendimento para os estados 

limites exigidos pela norma NBR 8800/2008. 

Os perfis das colunas foram mantidos conforme o software Robot determinou 

previamente, pois as otimizações realizadas tiveram foco apenas nas tesouras da 

cobertura e suas variações. 

 

 

5.2.2. Ligações/vínculos na estrutura e apoios 

 

 

Foi definido conforme galpão modelo adotado no contexto local a realização de 

ligações/vínculos articulados por rotulas, afim de não se transferir esforços de 

momento fletor, e desta forma foi especificado para que o software Robot também 

gerasse a estrutura considerando todas as ligações rotuladas das tesouras do galpão 

calculado. 

Para as ligações/vínculos entre as tesouras e os pilares/colunas também foram 

determinados ligações articuladas por rótulas que restringem apenas dois sentidos 
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dos eixos cartesianos. As ligações/vínculos das colunas/pilares com a base foram 

determinadas também conforme utilizado no modelo local, onde pode-se considerar 

como ligações engastadas/fixas, restringindo todos os movimentos da seção, 

conforme tópico 3.1.8.Para a execução das ligações foi determinado o método 

utilizado no galpão modelo local em que, devido a fatores geométricos das seções, 

foram feitas todas as ligações soldadas.  

 

 

5.3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

Os sistemas estruturais de galpões em aço são amplamente utilizados, mesmo 

que no início seu custo não era muito atrativo, porém suas vantagens como baixo 

peso e agilidade na construção fez seu crescimento pós-industrialização. Um dos 

fatores que levaram ao crescimento foi a criação de novos modelos de galpões que 

permitiram a escolha de galpões com menor taxa de consumo de aço, e com isso 

surgiram inúmeras variações para galpões em aço e consequentemente a 

necessidade de se otimizar os modelos já existentes. 

O modelo de galpão composto por pórticos com tesouras de duas águas é 

bastante utilizado no contexto nacional, e sua aplicação varia desde galpões leves até 

galpões pesados. Foi escolhido um modelo de galpão industrial já existente localizado 

na cidade de Maringá/PR, com classe de utilização leve, empregado para uma 

indústria local de pequeno porte.  

Parametrizou-se para esse trabalho um modelo de cobertura composta por 

tesoura de duas águas, e nesse sentido testou-se dois modelos de tesouras Howe e 

Pratt utilizando o mesmo vão e altura do pórtico, alterando apenas os espaçamento e 

quantidade de montantes entre elas. A alvenaria de vedação e fechamento por telhas 

na cobertura e laterais, não influenciando nos cálculos e resultados finais. O fator que 

será considerado como resultado é o peso próprio das treliças e os custos para cada 

modelo calculado.  

Com base no modelo proposto foi adotado quantidades de 03, 05, 07, 11, 15 e 

19 montantes compostos por 06, 08, 10, 14, 18 e 22 terças respectivamente, aplicados 

nos dois modelos de treliças Howe e Pratt, conforme Figura 59. 
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Figura 59 – Variações de tesouras e montantes 

Howe – 03 montantes 

 

Pratt – 03 montantes 

 

Howe – 05 montantes 

 

Pratt – 05 montantes 

 

Howe – 07 montantes 

 

Pratt – 07 montantes 

 

Howe – 11 montantes 

 

Pratt – 11 montantes 

 

Howe – 15 montantes 

 

Pratt – 15 montantes 

 

Howe – 19 montantes 

 

Pratt – 19 montantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Depois foi realizado o dimensionamento das barras dos modelos por meio do 

software Robot, juntamente com suas verificações de segurança. 

 

 

5.3.1. Normas aplicadas 

 

 

Para se realizar os cálculos e simulações estruturais do galpão metálico se fez 

necessário uma análise das normas existentes no software Robot, e após análise foi 

verificado que as normas da Eurocódigo se enquadravam melhor para carregamentos 

de vento e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –NBR para 

demais carregamentos. Todas as normas apresentadas encontram-se numa 

regularidade na apresentação dos resultados quanto as unidades de medidas, 

apresentando os valores na forma do Sistema Internacional (SI), de suma importância 

para se manter uma fácil aplicação das mesmas nos cálculos.  
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5.3.1.1. Cargas para cálculo – ABNT NBR 6120/1980 e Eurocódigo EN 1991/2009 1-

1 

 

 

Na ABNT NBR 6120/1980, são determinadas as exigências quanto as cargas 

admissíveis, classificação por categorias, onde é apresentado como carga 

permanente (g) e carga acidental (q), muito semelhantemente é definido 

carregamentos na EN 1991/2009 1-1.  

As cargas permanentes são definidas, tanto na NBR 6120/1980 quanto na EN 

1991/2009 1-1, como o próprio peso da estrutura e por demais elementos construtivos 

que são considerados fixos a estrutura e instalações para toda a vida útil da edificação. 

Para a EN 1991/2009 1-1, o peso próprio de uma estrutura pode ser definido 

mediante cálculo do peso específico dos materiais, encontrado nos anexos da norma, 

e a dimensão nominal do elemento, abrangendo desde os elementos estruturais 

quanto elementos não estruturais. A NBR 6120/1980 também define uma tabela com 

pesos próprios de materiais para que seja determinado o peso próprio da estrutura 

mediante cálculo simples. 

Para a sobrecarga na cobertura a norma NBR 6120/1980 define um 

carregamento mínimo de 1KN/m² para casos onde haja cargas variáveis em posições 

e com distribuição desuniforme. Para a norma EN 1991/2009 1-1, as coberturas são 

sobrecarregadas conforme a sua utilização, e no caso do galpão calculado 

enquadrou-se na categoria (H) da norma, onde é definida como cobertura sem 

acesso, exceto para reparos e manutenções, podendo variar sua sobrecarga 

uniformemente distribuída entre 0,00KN/m² até 1,0KN/m² ou carregamento 

concentrado de 0,9KN até 1,5KN. Portanto a norma recomenda que se utilize 

carregamento uniformemente distribuído de qk = 0,4KN/m²ou carga concentrada de 

Qk = 1,0KN.  
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5.3.1.2. Forças do vento – ABNT NBR 6123/1988 e Eurocódigo EN 1991/2010 1-4 

 

 

O vento contribui para uma grande parcela dos esforços em edificações, 

principalmente em estruturas relativamente leves como no caso dos galpões de aço, 

pois devido seu fechamento externo proporcionar uma grande permeabilidade, leva a 

superfícies de grandes dimensões e consequentemente grandes esforços. 

Os esforços do vento em uma edificação são determinados pela NBR 

6123/1988, por meio de coeficientes que aproximam o fluxo de ar com a realidade, 

afim de se obter o carregamento e ações na estrutura com eficácia. 

Na NBR 6123/1988 são determinados os esforços do vento em uma edificação, 

levando em consideração diversos fatores para sua determinação. A velocidade 

básica do vento V0 que considera uma velocidade básica com rajada de 3s em um 

período de retorno de 50 anos a uma altura de aproximadamente 10m do nível médio 

do terreno. São determinados também os coeficientes para o fator topográfico S1, 

fator rugosidade S2 e fator estatístico S3 que, pela Equação 1, será obtido o valor da 

velocidade característica do vento Vk para a circunstância analisada como terreno, 

vizinhança, topografia e probabilidade. 

 

Vk = V0. S1 . S2 . S3 Equação 1 

 

Na norma EN 1991/2010 1-4 é definido uma velocidade básica do vento Vb no 

decorrer do ano em uma altura de 10m acima do nível do terreno. Também é 

considerado um fator direção disposto em norma Cdir, o fator climático Cseason e a 

velocidade básica fundamental do vento Vb,0. A velocidade básica do vento Vb é 

determinada pela Equação 2. 

 

Vb = Cdir. Cseason . Vb,0 Equação 2 

 

Na norma EN 1991/2010 1-4 é definido uma velocidade média do vento 

mediante a variação da altura Vm(z), considerando o fator topográfico C0(z) e 

rugosidade local Cr(z), conforme Equação 3. 
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Vm(z) = C0(z). Cr(z) . Vb Equação 3 

 

A pressão dinâmica é definida na NBR 6123/1988 como a pressão nas 

superfícies em relação a velocidade característica do vento é determinado pela 

Equação 4. Após determinada a pressão dinâmica é possível encontrar a carga 

distribuída em cada pórtico da edificação. Também são determinados os coeficientes 

de pressão internos Cpi e coeficientes de pressão externos Cpe, que combinados com 

as pressões médias leva aos esforços atuantes na estrutura. 

 

q = 0,613 ∗ V𝑘
2 (

N

m2
) Equação 4 

 

Na norma EN 1991/2010 1-4 é definida uma pressão na velocidade de pico em 

relação a uma altura qp(z), conforme Equação 5, onde por meio da intensidade da 

turbulência Iv(z), do coeficiente referente ao fator de exposição da edificação ce(z) e 

da pressão referente a velocidade básica do vento qb são definidos cada condição de 

cálculo pela norma. 

 

qp(z) = [1 + 7 ∗ Iv(z)] ∗
1

2
∗ ρ ∗ (vm(z))

2
= ce(z) ∗ qb Equação 5 

 

Os diagramas gerados pelas pressões devidas ao vento nas paredes das 

edificações varia conforme relação entre largura e altura e são melhormente 

determinados na norma EN 1991/2010 1-4, conforme Figura 60. 

 

Figura 60 – Disposição dos diagramas de pressão nas paredes 

 
Face da 

edificação 
Altura de 

referência 
Diagrama dos esforços do 

vento 
 

 
Fonte: Adaptado de Eurocódigo EN 1991 1-4 (2010)  
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5.3.1.3. Projeto – ABNT NBR 8800/2008 e Eurocódigo EN 1993/2010 

 

 

A norma NBR 8800/2008 adota com relação aos perfis de aço, não híbridos, 

esforços aplicados nos galpões de aço, que trata sobre edifícios com estruturas de 

aço e mista com concreto. Também determina a necessidade de calcular os estados 

limites, a temperatura ambiente, em todas as estruturas de aço e mistas de aço e 

concreto.  

A norma NBR 8800/2008 traz também detalhes para todos tipos de perfis, tanto 

os perfis laminados como os perfis soldados, de qualquer seção, devem atender os 

limites por norma. Os perfis de seção tubular, retangular ou circular, obedecem 

diretrizes específicas para cada caso, em especial no caso da seção quadrada. As 

ligações aplicadas na estrutura também deve ser rigorosamente analisada, tanto as 

ligações parafusadas quanto as soldadas. Nos projetos, um responsável deve estar 

habilitado a analisar e verificar as solicitações e circunstâncias adversas a que a 

estrutura estará suscetível. 

 A norma NBR 8800/2008 orienta quanto a utilização da norma NBR 

15421/2006 em casos de ações de sismos, não considerados no local em análise, e 

a NBR 14323/2013 para os casos de incêndios.  

Com relação aos materiais e fornecedores, a norma NBR 8800/2008 define que 

devem possuir informações técnicas suficientes provenientes das siderurgias ou 

distribuidora autorizada. É fornecido em norma valores para as propriedades 

mecânicas para cálculos envolvendo o aço, como o valor para módulo de elasticidade 

E = Ea = 200.000 Mpa, coeficiente de Poisson Va = 0,30, módulo de elasticidade 

transversal G = 77.000 Mpa, coeficiente de dilatação térmica βa = 1,2 ∗ 10−5 °C−1 e 

massa específica ρa = 7.850 kg/m³. Na norma EN 1993/2010 também é definido 

valores quanto a características específicas do aço, conforme Quadro 1, e o software 

Robot conforme e Figura 61.  
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Característica Valor 

Módulo de Elasticidade (Mpa) 210.000,00 

Coeficiente de Poisson 𝜈 0,30 

Módulo de Cisalhamento G (Mpa) 81.000,00 

Peso específico 𝛾 (KN/m³) 77,01 

Resistência característica ao escoamento 𝑓𝑦𝑘(Mpa) 235,00 

Coeficiente de dilatação térmica linear α (1/ºC) 12X10−6 

Quadro 1 – Características físicas do aço segundo EN 1993/2010 
Fonte: Adaptado de Eurocódigo EN 1993 (2010) 

 

Figura 61 – Definição das características dos materiais pelo Robot 2020 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Também é apresentado na NBR 8800/2008 diretrizes para se projetar e 

certificar quanto a segurança da estrutura pela norma NBR 8681/2003, juntamente 

com os estados limites. 

Em ambas as normas, tanto na NBR 8800/2008 quanto na EN 1993/2010, são 

definidos estados limite para a estrutura. 

Nos parâmetros de segurança do projeto foram determinadas os 

deslocamentos máximos propostos tanto pela NBR 8800/2008, conforme Tabela 6, e 

pela EN 1993/2010, conforme Tabela 7, onde foi feito uma análise dentre os 

deslocamentos máximos propostos por ambas as normas e adotado valores conforme 

Figura 85.  
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Tabela 6 – Deslocamentos máximos – ABNT NBR 8800/2008 

Descrição 𝜹 

Terças de cobertura L/180 
Vigas de cobertura L/250 
Pilares H/300 
Nota: L é o vão teórico entre apoios e H é a altura do pilar 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 8800 (2008) 

 

Tabela 7 – Deslocamentos máximos – Eurocódigo EN 1993/2010 

Condições 𝜹 

Coberturas em geral L/200 
Coluna para edifícios de um só piso H/300 
Nota: L representa o vão da viga e H a altura da coluna. 

Fonte: Adaptado de Eurocódigo EN 1993 (2010) 

 

A estrutura também deve obedecer características quanto a estabilidade, 

aplicado a uma estrutura modelo para que seja obtido resultados realísticos, 

englobando materiais e reações a que a estrutura está submetida juntamente com 

deformações possíveis. 

 

 

5.3.1.4. Ações e segurança – ABNT NBR 8681/2003 e Eurocódigo EN 1990/2009 

 

 

As normas NBR 8681/2003 e EN 1990/2009 definem os requisitos exigíveis 

para verificação da segurança estrutural para qualquer edifício. As aplicações destas 

normas levam a determinação dos estados limites da estrutura proporcionando uma 

visão de qual o limite em que se pode utilizar a estrutura, como no caso do estado 

limite último que pode levar a interdição da obra ou edificação, e o estado limite de 

serviço que é quando a estrutura passa a atingir o limite normal e que ao longo dos 

anos poderá reduzir a vida útil da estrutura. 

Também é especificado em ambas normativas as ações, que são as forças 

consideradas ações diretas e as deformações como ações indiretas, em que a 

estrutura poderá suportar sem prejudicar sua utilização. As ações permanentes são 

consideradas de mínima variação e que estarão presentes atuando na estrutura em 

quase toda a vida útil da edificação, e as ações variáveis são consideradas de média 

duração e de diferentes intensidades. As ações excepcionais são aquelas que sua 
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duração é muito curta e que a ocorrência é rara e por fim as ações acidentais são 

mais diversas devido ao uso da edificação, como pessoas e equipamentos. 

Para a NBR 8681/2003 os estados limites últimos e de serviço são classificados 

conforme as ações atuantes e seu tempo de duração e probabilidade de ocorrência, 

variando também para cada material utilizado na construção. 

A norma EN 1990/2009 determina o tempo de vida útil do projeto, bem como 

sua durabilidade, afim de se dimensionar conforme o perfil de utilização, considerando 

a utilização atual e futura, bem como materiais e métodos construtivos e o local (solo) 

da aplicação da edificação. 

Na norma NBR 8681/2003 o estado limite último (ELU) relaciona situações em 

que leva a estrutura ao seu extremo em toda sua vida útil, trazendo a condição Sd ≤

Rd para verificação, onde Rd é a resistência característica de cálculo, conforme 

situações diversas determinadas em norma, e Sd é a solicitação de cálculo a que a 

estrutura deverá suportar. Para a norma EN 1990/2009 o estado limite último é 

classificado como o estado em que se atingido gerará o colapso da estrutura sem a 

possibilidade de reversão, considerando as resistências e solicitações e 

caracterizando seus efeitos como relacionados a segurança das pessoas e/ou 

estrutura. 

Já o estado limite de serviço (ELS) a norma NBR 8681/2003 trata das ações 

quanto a utilização normal da estrutura, verificado por meio da relação S𝑑 ≤ Slim, que 

relaciona as características das ações de serviços combinadas Sd (calculados com 

𝛾𝑓 = 1,0) e os esforços limites de serviço das combinações das ações limites Slim. A 

norma EN 1990/2009 apresenta o estado limite de serviço como o limite para que se 

possa utilizar uma estrutura sem afetar o conforto das pessoas e os aspectos da 

construção, podendo ser reversíveis ou irreversíveis. 

Para os estados limites apresentados por meio de combinações, afim de se 

realizar comparativos entre os valores resistidos e limites de utilização, é empregado 

por meio de carregamentos e ações provenientes do peso próprio e ações de 

sobrecargas. 

Quanto as verificações para os estados limites últimos, como requisito de 

segurança apresentados tanto pela norma EN 1990/2009 quanto pela norma NBR 

8681/2003, deve-se verificar combinações últimas normais por meio do valor 

característico das ações permanentes FGi,k, do valor característico das ações variáveis 
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e ação principal FQ1,k e demais ações variáveis reduzidas ψ0jFQj,k, conforme Equação 

6. 

 

Fd = ∑ γgiFGi,k + γq [FQ1,k + ∑ ψ0jFQj,k

n

j=2

]

m

i=1

 Equação 6 

 

Também se faz necessário pela NBR 8681/2003 a combinação última para 

ações especiais/construção, considerando o valor característico das ações 

permanentes FGi,k, o valor característico das ações variáveis e ação principal FQ1,k e 

o fator de combinações efetivo ψ0j,ef para as variáveis de FQj,k simultaneamente com 

a ação principal FQ1,k, conforme Equação 7. 

 

Fd = ∑ γgiFGi,k + γq [FQ1,k + ∑ ψ0j,efFQj,k

n

j=2

]

m

i=1

 Equação 7 

 

É feito também a verificação pela NBR 8681/2003 referente a combinações 

últimas excepcionais, por meio do valor característico das ações variáveis e ação 

principal FQ1,k, da ação transitória excepcional FQ,exc, conforme Equação 8. 

 

Fd = ∑ γgiFGi,k + FQ,exc + γq ∑ ψ0j,efFQj,k

n

j=1

m

i=1

 Equação 8 

 

As ações permanentes são classificadas pela norma NBR 8681/2003 como 

carregamento permanente direto e indireto. O carregamento permanente direto é 

diretamente relacionado ao peso próprio da estrutura e todo elementos da construção 

que se encontra fixo, já o carregamento permanentes indiretos estão relacionados a 

imperfeições na geometria das peças da estrutura e deslocamentos global dos apoios. 

As ações vaiáveis são as cargas aos quais variam significativamente no decorrer da 

vida útil da edificação, podendo ser devido a utilização pela ocupação, variações 

térmicas, pressões provenientes dos esforços do vento, e equipamentos. Ações 

excepcionais são situações com baixa probabilidade de ocorrência e de curto tempo 

de influência na estrutura, como choques por impactos de veículos, explosões e 

ataques climáticos como inundações. 
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Para a norma EN 1990/2009 traz as ações atuantes em uma estrutura como 

permanentes 𝐺, que considera o peso próprio da estrutura, o peso de equipamentos 

fixos e aplicação de pavimentos rodoviários, além das ações por assentamentos 

diferenciais e retrações considerados indiretos. As ações variáveis 𝑄 são 

consideradas as sobrecargas como vigas e coberturas e demais ações como o 

exemplo do vento. 

Em ambas as normas NBR 8681/2003 e EN 1990/2009 são apresentadas 

equações e procedimentos para realização dos cálculos e verificações necessárias 

para se determinar a confiabilidade e qualidade entregue na edificação. 

 

 

5.3.2. Ajustes necessários no software Robot 2020 

 

 

O software Robot vem com normas pré-definidas que foi necessário alterá-las 

para o padrão de normas Eurocódigo, afim de compatibilizar com normativas 

apresentadas no tópico 5.3.1. Para realizar a alteração foi necessário entrar em 

Ferramentas -> Preferências de trabalho, conforme Figura 62. 

 

Figura 62 – Preferências de trabalho – Códigos de projeto – Robot 2020 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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5.3.3. Procedimentos para elaboração dos testes no software Robot 2020 

 

 

Algumas verificações foram realizados juntamente com os cálculos do consumo 

de aço da estrutura por metro quadrado construído e seus custos, bem como a 

quantidade de barras e ligações. Em resumo, o procedimento de otimização por 

parametrização seguiu conforme o fluxograma da Figura 63. 

 

Figura 63 – Fluxograma do processo de otimização por parametrização proposto 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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No custo foram inclusos apenas a cobertura pois a análise veria apenas 

elementos da estrutura da cobertura, com influência insignificante nas colunas e 

fechamentos das paredes. Foi analisado o custo com materiais empregados (telhas e 

perfis da tesoura), mão de obra para montagem e serviços necessários de 

equipamentos. 

Para simular a estrutura no software Robot foi necessário utilizar a ferramenta 

Gerador de Estrutura localizada na aba Suplementos. Nesta ferramenta foram 

especificadas todas as informações necessárias que compõem um galpão, como a 

geometria utilizada, os materiais utilizados na construção, o modelo de treliça, as 

terças, os braços ou travamentos, os tipos de paredes externas, as cargas que atuam 

na estrutura, e os resultados em forma de relatórios e cálculos/projetos, conforme 

Figura 64. 

 

Figura 64 – Gerador de estruturas – Robot 2020 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Na especificação das cargas foi determinado conforme NBR 6123/1988, sendo 

necessário adaptar valores e coeficientes a norma EN 1991/2010 1-4 todas 

características do vento adaptados da norma NBR 6123/1988. 

A determinação das etapas tomadas dentro do software Robot desde o início 

até os resultados finais podem ser verificadas no fluxograma apresentado, conforme 

Figura 65. 

 

Figura 65 – Fluxograma – Robot 2020 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

6.1. AÇÕES ATUANTES NA ESTRUTURA 

 

 

Os carregamentos foram combinados conforme software Robot, apresentando 

relações entre as ações atuantes na estrutura que atendem a NBR 8800/2008, 

fazendo combinações entre todos os tipos de carregamentos inseridos no software 

conforme características de materiais, situações climáticas e de utilização, conforme 

tópico 5.3.1.4. 

 

 

6.1.1. Ação permanente 

 

 

As ações permanentes são compostas pelo próprio peso da estrutura bem 

como demais instalações que não se alterarão no decorrer da vida útil da edificação, 

como exemplo as instalações elétricas e hidráulicas, materiais utilizados na cobertura 

e vedação lateral da edificação. 

Para o galpão modelo foi determinado um peso próprio conforme normativas 

de projeto e carregamentos NBR 8800/2008, complementada com a norma NBR 

6120/1980 que define, na ausência de dados exatos, um valor aproximado para efeito 

de cálculo. 

Os valores para os elementos de vedação e cobertura foram tomados como 

base os materiais utilizados no galpão modelo, atendendo as solicitações de 

sobrecarga e cargas acidentais, bem como as cargas de vento, conforme a seguir 

tópicos 6.1.1.1, 6.1.1.2 e 6.1.1.3.  
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6.1.1.1. Fechamento da cobertura 

 

 

Os perfis para as telhas de cobertura foram definidos conforme catálogo do 

fabricante no Anexo A, utilizando a inclinação de θ = 7,595° e quantidades de terças 

que cause o maior vão livre entre apoios das telhas, conforme Tabela 8. As distâncias 

entre terças para seus respectivos números de montantes definidos para todos os 

modelos de tesouras foi definido para efeito de análise.  

 

Tabela 8 – Quantidade de montantes e terças 

Montantes Terças Inclinação 
Distância entre 
Montantes(m) 

Distância entre 
terças(m) 

03 06 

7,595º 

3,75 3,78 
05 08 2,50 2,52 
07 10 1,88 1,89 
11 14 1,25 1,26 
15 18 0,94 0,95 
19 22 0,75 0,76 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

O fornecedor dos perfis apresentou variações da espessura das chapas entre 

0,43mm a 0,80mm conforme variação dos vão e quantidade de apoios/terças 

empregados. O peso dos perfis também variam entre 4,86daN/m² ≈ 0,05KN/m² a 

9,24daN/m² ≈ 0,09KN/m², conforme Anexo A. No caso do galpão metálico adotado 

como modelo local, suas tesouras são compostas por terças espaçadas em 0,76m e 

possuem 19 montantes cada tesoura. Para os modelos de tesouras adotados para os 

cálculos pode-se verificar uma variação dos vãos entre terças de 0,76m a 3,78m para 

06 a 22 terças respectivamente, considerando a inclinação da cobertura. O modelo de 

perfil de telhas foi definido para ser utilizado nos cálculos considerando o modelo de 

tesoura com o maior comprimento de fixação das telhas, encontrado nas tesouras 

compostas por 03 montantes, levando a uma distância entre terças de 3,78m, 

considerando a inclinação da cobertura de 7,595º. 

 

Para a cobertura do galpão foi adotado telhas que sejam apoiadas em 3 pontos, 

e foi com isso, mediante orientação do fabricante satisfez uma resistência mínima de 

60daN/m² ≈ 0,60KN/m², definindo assim a espessura de 0,50mm com peso próprio 

de 4,86daN/m² ≈ 0,05KN/m² e sobrecarga admissível de 66daN/m² ≈ 0,66KN/m², 
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conforme especificações do fornecedor no Anexo A. Os carregamentos foram 

considerados verticalmente projetados. 

 

 

6.1.1.2. Fechamento lateral 

 

 

Para o fechamento lateral o fornecedor define como espessura para os perfis 

entre 0,50mm e 0,95mm, conforme Anexo A. Com isso foi determinado 5,00m para o 

espaçamento das terças do fechamento lateral, a espessura ideal do perfil adotado 

para o fechamento lateral foi de 0,80mm pois foi determinado apenas 2 apoios de 

fixação das telhas, e o peso próprio de 7,78daN/m² ≈ 0,08KN/m², chegou-se a uma 

sobrecarga admissível de 67daN/m² ≈ 0,67KN/m², satisfazendo o valor limite mínimo 

de 60daN/m² ≈ 0,60KN/m². 

 

 

6.1.1.3. Estrutura metálica 

 

 

Por padrão, o software Robot já possui informações padronizadas quanto ao 

peso-próprio adotados da norma EN 1993/2010 no valor de 𝛾 = 7.701𝑘𝑔/𝑚³, 

facilitando assim a determinação do peso próprio do pórtico da estrutura metálica por 

meio de cálculo para cada seção e comprimento de barra empregada, afinal, por se 

tratar de uma tesoura treliçada traria muita complexidade ao realizar determinação 

manualmente de todas as seções. 

 

 

6.1.2. Ação variável 

 

 

As cargas acidentais são as cargas que se devem ao uso da edificação, e neste 

caso foi determinado como carregamento para determinar o peso próprio da estrutura 

foi com base na norma ABNT NBR 6120/1980 que estabelece a necessidade de 
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resistência para todos os elementos que compõem a cobertura de uma edificação a 

uma carga de 1KN na posição mais desfavorável. 

Foi determinada também uma sobrecarga na cobertura, considerando 

semelhança entre a norma brasileira e a norma europeia, pode-se verificar que a 

norma EN 1991/2009 1-1 apresenta valores recomendados para carregamento 

uniformemente distribuído de qk = 0,40KN/m² ou carga concentrada de Qk = 1,00KN, 

sendo opcional adotar valores para qk de 0,00KN/m² a 1,00KN/m² e carga pontual Qk 

de 0,90KN a 1,50KN. A norma NBR 8800/2008 apresenta valores para sobrecargas 

em coberturas comuns, onde é definido uma sobrecarga característica mínima de 

0,25𝐾𝑁/𝑚² quando não tiver especificações mais rigorosas, já incluso valor máximo 

de 0,05𝐾𝑁/𝑚² para instalações elétricas/hidráulicas e demais materiais anexos a 

cobertura. Para tanto adotamos o valor mais conservador que foi apresentado pela 

EN 1991/2009 1-1 em que estabelece sobrecarga de  qk = 0,40KN/m². 

 

 

6.1.3. Ação variável do Vento 

 

 

Os cálculos das ações variáveis de vento foram feitos primeiramente mediante 

a norma brasileira ABNT NBR 6123/1988 e realizado adaptações na norma europeia 

Eurocódigo EN 1991/2010 1-4, afim de se aplicar com mais facilidade e confiança no 

software Robot, afinal é a norma definida para o software trabalhar. 

 

 

6.1.3.1. Velocidade média do vento Vo – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

Por meio da Figura 66 pode-se verificar que na região em que utilizamos como 

local do galpão modelo no município de Maringá/PR encontra-se com uma velocidade 

média de ventos de aproximadamente Vo = 42,50m/s, considerado que “a velocidade 

básica do vento, Vo, é a velocidade de uma rajada de 3 segundos, excedida em média 

uma vez em 50 anos, a 10 m acima do terreno, em campo aberto e plano” (ABNT NBR 

6123, 1988).  
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Figura 66 – Mapa de isopletas da velocidade básica Vo(m/s) 

 

 
 

Fonte: ABNT NBR 6123 (1988) 

 

 

6.1.3.2. Fator topográfico S1 – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

Foi considerado abertura dominante na face de barlavento, pois fica situada na 

face leste da edificação de onde vem o vento, conforme mapa da direção dos ventos 

do estado do Paraná na Figura 67.   

MARINGÁ/PR 
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Figura 67 – Direção predominante do vento – Paraná 

 
Fonte: Instituto Agronômico Do Paraná – IAPAR (2019) 

 

Por conta da abertura predominante do galpão estar na face do vento 

barlavento, o coeficiente de pressão interna tem valor positivo. 

O galpão modelo está situado no meio de um talude, apresentando no terreno 

onde está o galpão um aclive e pouca ocupação das demais industrias em seu 

entorno, conforme Figura 69, obedecendo a determinação da norma NBR 6123/1988 

quanto a determinação do perfil topográfico a que o terreno do galpão está situado, 

conforme Figura 68.  
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Figura 68 – Perfil de elevação do terreno – Talude 

 
Fonte: ABNT NBR 6123 (1988) 

 

Devido a característica topográfica e irregularidades do terreno foi adotado todo 

o talude como base para determinação da inclinação do terreno, afim de mitigar 

quaisquer erros proveniente da amostra, conforme Figura 70. Foi feito análise da 

variação de cota total do talude a qual o terreno se encontra e a distância média ao 

qual o talude percorre desde seu ponto mais baixo até seu topo, e assim possibilitando 

a determinação mais acurada da inclinação média da encosta por meio da Equação 

9. 

Para se calcular o ângulo da inclinação média foi necessário determinar o 

cateto oposto, considerando em relação ao ângulo θ, que é a diferença de nível entre 

os pontos A e B e a hipotenusa é a distância linear entre os pontos A e B, conforme 

Figura 68. 

 

θ = tan−1(
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
) Equação 9 

 

A elevação total do talude foi determinada com aproximadamente 𝑑 = 77,00𝑚 

e distância horizontal de 1.280m, conforme Figura 70.  

A inclinação encontrada foi de θ = 3,44°, enquadrando na condição 3° <  θ <

 6°, necessário interpolar linearmente para encontrar o valor de S1 entre o ponto A e o 

ponto B, conforme Figura 68. O valor de z é a altura em que o galpão encontra-se em 
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relação a altura total do talude, que neste caso é z = 513,00m − 460,00m = 53,00m. 

Foi calculado o valor do S1(B) = 1,013913 por meio da Equação 10. 

 

6° ≤ θ ≤ 17° ; S1(B) = 1 , 0 + (2,5 −
z

d
) tg( θ − 3°) ≥ 1 

S1(B) = 1 , 0 + (2,5 −
53,00m

77,00m
) tg( 3,44° − 3°) ≥ 1 ≈ 1,013913 

Equação 10 

 

Então, foi interpolado S1(A) = 1,00 e S1(B) = 1,013913 para encontrar o valor 

S1(53,00m): 

Topo do talude − Altura em relação ao galpão

Topo do talude − Base do talude
=

S1(B) − S1(53,00m)

S1(B) − S1(A)
 

77,00m − 53,00m

77,00m − 0,00m
=

1,013913 − S1(53,00m)

1,013913 − 1,00
 

S1(53,00m) = 1,009576 ≈ 1,01 

 

Figura 69 – Perfil de elevação do terreno do galpão modelo 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth Pro (2019)  
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Figura 70 – Perfil de elevação do talude onde está o galpão modelo 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth Pro (2019) 

 

 

6.1.3.3. Fator rugosidade e dimensão S2 – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

Para se determinar o fator S2 foi analisado as dimensões da edificação com 

relação ao terreno a que se encontra. 

De acordo com as características das edificações encontradas no entorno do 

galpão modelo, determinou-se por meio da norma NBR 6123/1988 que a rugosidade 

do terreno se enquadra conforme a classe IV. 

 

[...] Categoria IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco 

espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada. Exemplos: 

- zonas de parques e bosques com muitas árvores; 

- cidades pequenas e seus arredores; 

- subúrbios densamente construídos de grandes cidades; 

- áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas. 

A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 m (ABNT NBR 

6123, 1988). 

 



101 
 

 

Conforme as dimensões do galpão de 15,00m de largura, 55,00m de 

comprimento e 11,00m altura, definidas para os cálculos do galpão, foi determinado 

conforme acordo a NBR 6123/1988 a classe C como fator dimensão da edificação. 

 

[...] Classe C: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior 

dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 m (ABNT NBR 

6123, 1988). 

 

A altura em que o galpão se encontra acima do nível médio do terreno é 

de Z(m) = 11,00m, e por meio da norma NBR 6123/1988 encontramos os seguintes 

valores para o fator S2 conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Fator S2 
Categoria 

 I II III IV V 

Z Classe Classe Classe Classe Classe 

(m) A B C A B C A B C A B C A B C 

≤ 5 1,06 1,04 1,01 0,94 0,92 0,89 0,88 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,74 0,72 0,67 

10 1,10 1,09 1,06 1,00 0,98 0,95 0,94 0,92 0,88 0,86 0,83 0,80 0,74 0,72 0,67 

15 1,13 1,12 1,09 1,04 1,02 0,99 0,98 0,96 0,93 0,90 0,88 0,84 0,79 0,76 0,72 

20 1,15 1,14 1,12 1,06 1,04 1,02 1,01 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 0,82 0,80 0,76 

30 1,17 1,17 1,15 1,10 1,08 1,06 1,05 1,03 1,00 0,98 0,96 0,93 0,87 0,85 0,82 

40 1,20 1,19 1,17 1,13 1,11 1,09 1,08 1,06 1,04 1,01 0,99 0,96 0,91 0,89 0,86 

50 1,21 1,21 1,19 1,15 1,13 1,12 1,10 1,09 1,06 1,04 1,02 0,99 0,94 0,93 0,89 

60 1,22 1,22 1,21 1,16 1,15 1,14 1,12 1,11 1,09 1,07 1,04 1,02 0,97 0,95 0,92 

80 1,25 1,24 1,23 1,19 1,18 1,17 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,01 1,00 0,97 

100 1,26 1,26 1,25 1,22 1,21 1,20 1,18 1,17 1,15 1,13 1,11 1,09 1,05 1,03 1,01 

120 1,28 1,28 1,27 1,24 1,23 1,22 1,20 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,07 1,06 1,04 

140 1,29 1,29 1,28 1,25 1,24 1,24 1,22 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,10 1,09 1,07 

160 1,30 1,30 1,29 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,20 1,18 1,16 1,12 1,11 1,10 

180 1,31 1,31 1,31 1,28 1,27 1,27 1,26 1,25 1,23 1,22 1,20 1,18 1,14 1,14 1,12 

200 1,32 1,32 1,32 1,29 1,28 1,28 1,27 1,26 1,25 1,23 1,21 1,20 1,16 1,16 1,14 

250 1,34 1,34 1,33 1,31 1,31 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,25 1,23 1,20 1,20 1,18 

300 - - - 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,31 1,29 1,27 1,26 1,23 1,23 1,22 

350 - - - - - - 1,34 1,34 1,33 1,32 1,30 1,29 1,26 1,26 1,26 

400 - - - - - - - - - 1,34 1,32 1,32 1,29 1,29 1,29 

420 - - - - - - - - - 1,35 1,35 1,33 1,30 1,30 1,30 

450 - - - - - - - - - - - - 1,32 1,32 1,32 

500 - - - - - - - - - - - - 1,34 1,34 1,34 

Fonte: ABNT NBR 6123 (1988) 
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Para Z(m) = 11,00m foi necessário fazer uma interpolação pois de acordo com 

a Tabela 9 temos os valores de Z = 10,00m sendo S2 = 0,80, e Z = 15,00m sendo S2 =

0,84. Por meio da interpolação a seguir: 

 

15,00m − 11,00m

15,00m − 10,00m
=

0,84 − S2

0,84 − 0,80
 

 

Obtivemos o seguinte valor para S2(11,00m) = 0,808 ≈ 0,81 e para a altura do 

pilar Z(m)=10,00m obtivemos S2(10,00m) = 0,80. 

Os fatores meteorológicos 𝐵 e 𝑃 foram determinados por meio da Tabela 10 

afim de conferir os valores do fator S2 por meio de cálculo. 

 

Tabela 10 – Parâmetros meteorológicos 

Categoria Zg (m) Parâmetro 
Classe 

A B C 

I 250 

B 1,1 1,11 1,12 

    

P 0,06 0,065 0,07 

II 300 

B 1 1 1 

Fr 1 0,98 0,95 

P 0,085 0,09 0,1 

III 350 

B 0,94 0,94 0,93 

    

P 0,1 0,105 0,115 

IV 420 

B 0,86 0,85 0,84 

    

P 0,12 0,125 0,135 

V 500 

B 0,74 0,73 0,71 

    

P 0,15 0,16 0,175 
Fonte: ABNT NBR 6123 (1988) 

 

Com isso foi encontrado Zg = 420m, b = 0,84, p = 0,135 e Fr = 0,95, que por 

meio da Equação 11 foi calculado o fator 𝑆2 (11,00𝑚)  =  0,84 ∗ 0,95 ∗ (
11,00

10
)

0,135

 e 
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obtido 𝑆2(11,00𝑚) =  0,80833 ≈ 0,81 e 𝑆2 (10,00𝑚)  =  0,84 ∗ 0,95 ∗ (
10,00

10
)

0,135

 e 

obtido 𝑆2(10,00𝑚) =  0,798 ≈ 0,80. 

 

S2 =  b ∗ Fr ∗ (
z

10
)

P

 Equação 11 

 

 

6.1.3.4. Fator estatístico S3 – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

O fator S3 é com relação ao grau de segurança a que o galpão se enquadra e 

a sua vida útil. Foi determinado para os cálculos como um galpão industrial onde é 

utilizado no processo de fabricação de móveis, identificando 𝑆2 = 1,00, conforme 

Quadro 2. 

 

Grupo Descrição S3 

1 

Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou 
possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva 
(hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de 
comunicação, etc.) 

1,10 

2 
Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e 
indústria com alto fator de ocupação 

1,00 

3 
Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação 
(depósitos, silos, construções rurais, etc.) 

0,95 

4 Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.) 0,88 

5 Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3 durante a construção 0,83 

Quadro 2 – Valores para o fator estatístico S3 

Fonte: ABNT NBR 6123 (1988) 

 

 

6.1.3.5. Velocidade característica do vento Vk – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

A velocidade característica foi calculada para a altura máxima do 

galpão V𝑘(11,00m) = 42,5 ∗ 1,01 ∗ 0,81 ∗ 1,0 (
m

s
) e para a altura do pilar V𝑘(10,00m) =

42,5 ∗ 1,01 ∗ 0,80 ∗ 1,0 (
m

s
), determinada por meio da Equação 12, que 

trouxe V𝑘(11,00m)  =  34,76925 ≈ 34,77 
m

s
 e V𝑘(10,00m)  =  34,34

m

s
 como resultado 

da velocidade do vento adequado as características do galpão. 
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Vk  =  V0 ∗ S1 ∗ S2 ∗ S3 Equação 12 
 

 

6.1.3.6. Pressão dinâmica do vento – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

A pressão dinâmica do vento na altura máxima do galpão q(11,00m) = 0,613 ∗

34,772  (
N

m2) e na altura do pilar q(10,00m) = 0,613 ∗ 34,342  (
N

m2), determinadas para 

o galpão por meio da Equação 13. Os resultados obtidos foram q(11,00m) =

741,08813
N

m2 = 0,741
KN

m2  e q(10,00m) = 722,87142
N

m2 = 0,723
KN

m2. 

 

q = 0,613 ∗ V𝑘
2 Equação 13 

 

 

6.1.3.7. Coeficiente de pressão e forma externa – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

O coeficiente de pressão e de forma, para paredes de edificações de planta 

retangular externo foram obtidos por meio das relações entre altura e largura (h/b) e 

comprimento por largura (a/b), obtendo: 

 

 
h

b
=

10,00m

15,00m
= 0,667 ;  

1

2
<

h

b
≤

3

2
 

 
a

b
=

55,00m

15,00m
=

11

3
≈ 3,667 

 

 Para determinar os valores de Ce e Cpe na norma NBR 6123/1988 utilizamos 

a seguinte relação 
a

b
= 3,667 que está dentro do intervalo 2 ≤

a

b
≤ 4, que corresponde 

a Tabela 11. Para Ce(A3 e B3) = −0,2 pois 
a

b
≥ 2. 

Apresentado na forma de planta pode-se visualizar melhor a distribuição dos 

esforços Ce e Cpe nas paredes da estrutura, conforme Figura 71.  
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Tabela 11 – Coeficiente de pressão para as paredes 

Fonte: ABNT NBR 6123 (1988) 

 

Figura 71 – Coeficientes de pressão externo para as paredes 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

6.1.3.8. Posições dos coeficientes de pressão externa – Paredes 0º – ABNT NBR 

6123/1988 

 

 

O valor para A1 e B1 foram calculados e adotados o maior dentre os valores 
b

3
=

15,00m

3
= 3,00m e 

a

4
=

55,00m

4
= 13,75m, não podendo ultrapassar o valor de 2h = 2 ∗

10,00m = 20,00m, conforme Figura 72. Logo, neste caso, utilizaremos o valor de 

20,00m para A1 e B1.  

Ce 
Cpe 

médio 
α = 0 grau α = 90 graus 

A1 e B1 A2 e B2 C D A B C1 e D1 C2 e D2 

-0,9 -0,4 +0,7 -0,3 +0,7 -0,6 -0,9 -0,5 -1,1 
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6.1.3.9. Posição dos coeficientes de pressão externa – Paredes 90º – ABNT NBR 

6123/1988 

 

 

Foi realizado também os cálculos das dimensões de A2 e B2 que foi 

determinado pela relação A2 e B2 =
a

2
− A1eB1 =

55,00m

2
− 20,00m = 7,50m, conforme 

Figura 72. O valor para C1 e D1 deve ser o menor entre os seguintes valores 2h = 2 ∗

10,00m = 20,00m e 
b

2
=

15,00m

2
= 7,50m. Logo, o valor determinado é de 7,50m. Os 

valores de C2 e C2 = b − 7,50m = 15,00m − 7,50m = 7,50m 

 

Figura 72 – Disposição dos coeficientes de pressão nas paredes 

 
Fonte: ABNT NBR 6123 (1988) 

 

 

6.1.3.10. Coeficiente de pressão externa – Média – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

O coeficiente de pressão médio externo foi determinado na Tabela 11, e o valor 

de Cpe média = −1,1 para 0 e 90 graus. A dimensão foi determinada pelo menor valor 

dentre 0,2b = 0,2 ∗ 15,00m = 3,00m e h = 10,00m. Logo, a dimensão onde atua a 

pressão média é de 3,00m.  
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6.1.3.11. Coeficiente de pressão e de forma – Externos – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

Para determinação dos coeficientes de pressão e forma externos para telhados 

utilizamos na norma NBR 6123/1988 relação definida para telhados com duas águas, 

simétricos entre si, para planta retangular, nos apresentando  
h

b
=

10,00m

15,00m
=

2

3
≈ 0,667  

enquadrando na condição 
1

2
<

h

b
≤

3

2
. Também foi necessário a inclinação para o 

telhado de θ = 7,595° ≈ 7,6°. Com isso foi encontrado os valores para os coeficientes 

de pressão externa e forma na NBR 6123/1988, conforme Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Coeficiente de pressão e forma externo – Interpolado para 7,6º 

Θ 

Ce 
Cpe médio 

α = 90 grau α = 0 graus 

EFI GHJ EG FH //////////// \\\\\\\\\\\\ ||||||||||||| :::::::::::: 

5º -0,9 -0,6 -0,9 -0,6 -2,0 -2,0 -1,5 -1,0 

7,6º -1,0 -0,6 -0,85 -0,6 -2,0 -2,0 -1,5 -1,1 

10º -1,1 -0,6 -0,8 -0,6 -2,0 -2,0 -1,5 -1,2 

Fonte: ABNT NBR 6123 (1988) 

 

Para Ce (0 grau) teremos para a 𝑏⁄ = 55,00m 15,00𝑚⁄ ≈ 3,667 ≥ 2 o valor 

de Ce (I e J) = −0,2. Para Ce (90 graus) teremos I = EF e J = GH, conforme ABNT NBR 

6123/1988. Em forma de desenho isométrico foram dispostos todos coeficientes de 

pressão a 0º e 90º atuantes na cobertura, conforme Figura 73. 

 

Figura 73 – Coeficientes de pressão externo para a cobertura 

 

       
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Para a dimensão da largura de faixa Y conforme Figura 75, foi necessário 

adotar o menor dentre os valores de h = 10,00m e 0,15 ∗ b = 0,15 ∗ 15,00m = 2,25m, 

conforme Figura 74. Logo foi obtido y = 2,25m para todas as faixas de pressão média 

externa da cobertura. 

Para determinar a dimensões de E e G utilizaremos as relações 
b

3
=

15,00m

3
=

5,00m e 
a

4
=

55,00m

4
= 13,75m, não podendo exceder 2h = 2 ∗ 10,00m = 20,00m, 

conforme Figura 75. Logo, o valor para E e G é de 13,75m. 

Para se determinar as dimensões de F e H =  
a

2
− EeG =

55,00m

2
− 13,75m =

13,75m e I e J =
a

2
=

55,00m

2
= 27,50m foi utilizado o esquema conforme Figura 75. 

 

Figura 74 – Coeficientes de pressão médio externo para a cobertura 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 75 – Largura de faixa (y) 

 
 

Fonte: ABNT NBR 6123 (1988)  
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6.1.3.12. Coeficiente de pressão – Interna – ABNT NBR 6123/1988 

 

 

Foi utilizado a condição de vento no sentido da abertura dominante em uma 

das faces, situada a barlavento e com proporção das demais aberturas igual a 1, tendo 

como coeficiente de pressão interna Cpi = +0,1 (ABNT NBR 6123, 1988). 

 

 

6.1.3.13. Combinação dos coeficientes de pressão 

 

 

Por conta do coeficiente de pressão interno ser apenas Cpi =  +0,1, as 

combinações foram realizadas com apenas para Cpe(0º) +  Cpi(+0,1) e Cpe(90º) +

 Cpi(+0,1), conforme Figura 73 e Figura 74. 

 

Figura 76 – Combinação Cpe(0º) e Cpi(+0,1) 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 77 – Combinação Cpe(90º) e Cpi(+0,1) 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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6.1.3.14. Esforços atuantes na estrutura 

 

 

Para se determinar os esforços atuantes na estrutura foi preciso multiplicar o 

coeficiente de pressão dinâmica pela distância entre pórticos que foi determinada em 

5,00m, resultando em Carga distribuída = 5,00m ∗ 0,741
KN

m2 = 3,705
KN

m
≈ 3,71

KN

m
, 

conforme Equação 14. 

 

Carga distribuída = distância entre pórticos ∗ q Equação 14 

 

Para apresentar os esforços atuantes na estrutura foi necessário determinar 

regiões nas quais os esforços são considerados uniformemente distribuídos, conforme 

Figura 78. 

 

Figura 78 – Posição dos diagramas 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A força foi encontrada por meio do produto entre as combinação dos 

coeficientes de pressão a 0º e 90º e a Carga distribuída = 3,71
KN

m
. 

 

Esforço1(0°) = 3,71 ∗ −1,00 
KN

m
= −𝟑, 𝟕𝟏 

𝐊𝐍

𝐦
(𝐬𝐮𝐜çã𝐨) 

Esforço2(0°) = 3,71 ∗ −0,95 
KN

m
= −𝟑, 𝟓𝟐 

𝐊𝐍

𝐦
(𝐬𝐮𝐜çã𝐨) 

Esforço3(0°) = 3,71 ∗ −0,95 
KN

m
= −𝟑, 𝟓𝟐 

𝐊𝐍

𝐦
(𝐬𝐮𝐜çã𝐨) 

Esforço4(0°) = 3,71 ∗ −1,00
KN

m
= −𝟑, 𝟕𝟏 

𝐊𝐍

𝐦
(𝐬𝐮𝐜çã𝐨) 
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Esforço1(90°) = 3,71 ∗ 0,60
KN

m
= 𝟐, 𝟐𝟑 

𝐊𝐍

𝐦
(𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬ã𝐨) 

Esforço2(90°) = 3,71 ∗ −1,10 
KN

m
= −𝟒, 𝟎𝟖 

𝐊𝐍

𝐦
(𝐬𝐮𝐜çã𝐨) 

Esforço3(90°) = 3,71 ∗ −0,70 
KN

m
= −𝟐, 𝟔𝟎 

𝐊𝐍

𝐦
(𝐬𝐮𝐜çã𝐨) 

Esforço4(90°) = 3,71 ∗ −0,70
KN

m
= −𝟐, 𝟔𝟎 

𝐊𝐍

𝐦
(𝐬𝐮𝐜çã𝐨) 

 

Conforme cálculos acima, pode-se verificar os diagramas de esforços atuantes 

conforme a Figura 79 e Figura 80 em que os diagramas formados apresentam valor 

de cargas uniformemente distribuídas, considerando apenas o maior coeficiente pra 

pressão externa a 0º e 90º na altura máxima do pilar e cobertura, conforme Figura 60, 

combinados com o coeficientes de pressão interna. 

 

Figura 79 – Esforços atuantes (0º) – Visual Ventos (2008) 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 80 – Esforços atuantes (90º) – Visual Ventos (2008) 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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6.1.4. Carga de utilização 

 

 

Cargas de utilização não foram consideradas nos cálculos pois o modelo do 

galpão metálico possui apenas um pavimento e não utiliza pontes rolantes ou 

quaisquer equipamentos que possam gerar ações na estrutura. O software Robot, no 

momento em que foram adicionadas as informações para gerar o galpão, já foi 

especificado a inexistência de pontes rolantes e lajes anexas a estrutura do galpão. 

 

 

6.2. GERADOR DE ESTRUTURAS – ROBOT 2020 

 

 

O gerador de estruturas é uma ferramenta disponível no software Robot 2020 

em que é possível realizar automaticamente a geração de uma estrutura do galpão, 

facilitando a determinação de todos os elementos, dimensões globais do galpão, 

quantidade de compartimentos, suportes utilizadas, beirais, terças, 

braços/travamentos, ações e carregamentos, materiais empregados e até relatórios 

de notas de cálculos e verificações de cálculos/projetos. 

Foi gerado uma estrutura com todas informações do galpão modelo, 

obedecendo normas regulamentadoras apresentadas nos tópicos 5.3.1.1, 5.3.1.2, 

5.3.1.3, 5.3.1.4, onde se inseriu os ações existentes para o galpão modelo, conforme 

tópico 6.1. 

 

 

6.2.1. Cargas 

 

 

As cargas permanentes, também definidas como carga morta no software 

Robot, foi adotado o valor de 0,05KN/m² por meio de valores de pesos-próprio das 

telhas empregadas na cobertura, conforme tópico 6.1.1.1. As cargas automáticas, 

definidas como carga ativa pelo software Robot, foi definido como valor das 

sobrecargas atuantes na estrutura 0,40KN/m², conforme Figura 81.  
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Figura 81 – Carga do telhado – Gerador de estruturas – Robot 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)   

 

 

6.2.2. Parâmetros do Vento 

 

 

Nos parâmetros referente ao vento foi realizado a inserção dos valores 

referente a topografia, dimensão da estrutura, rugosidade local, e velocidade do vento. 

Primeiro valor solicitado é referente a topografia, onde foi pedido a altura a que o 

terreno onde o galpão está situado em relação ao nível do mar, e por meio do perfil 

de elevação do terreno foi determinado uma altura de 513,00m, conforme Figura 70. 

Outro valor solicitado pelo gerador de estrutura foi a atura do galpão em relação ao 

nível médio do terreno, determinado uma altura total do galpão até seu ponto mais 

alto de 11,00m, conforme Figura 82. 

 

Figura 82 – Parâmetros gerais – Gerador de estruturas – Robot 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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O software trouxe duas opções de apresentação das cargas nas paredes da 

edificação, sendo possível escolher cargas pontuais/nodais e cargas distribuídas nas 

colunas. 

Para efeito de comparação com os cálculos realizados no tópico 6.1.3.14 foi 

adotado cargas distribuídas. 

Também foi necessário determinar por meio da norma EN 1991/2010 1-4 os 

valores característicos de coeficientes que, embasados na velocidade básica do vento 

e pressão, foram calculados considerando probabilidade de exceder de 0,02, 

equivalente a uma período de retorno de 50 anos. 

O fator direcional foi determinado pela norma como valor recomendado Cdir =

1,00, e para o fator climático foi determinado pela norma como valor recomendado 

Cseason = 1,00, e o fator estrutural para edificações em que sua altura não ultrapasse 

15,00m foi determinado um valor de CsCd = 1,00, também para o parâmetro de forma 

foi determinado pela norma como valor recomendado K = 0,2 e para o fator de 

turbulência foi adotado o valor recomendado por norma de kl = 1,00. 

Foi necessário calcular a velocidade básica do vento, conforme Equação 2, 

obtendo o valor de Vb = 42,5m/s. 

Foi determinado também um fator topográfico por meio de recomendações da 

norma EN 1991/2010 1-4 com valor de C0(z) = 1,00. 

Também foi necessário determinar características nas quais o terreno se 

enquadra com relação a ocupação, levando a Categoria III – Área com cobertura 

regular de vegetação/construções ou obstáculos isolados separados, afim de se obter 

valores para os coeficientes Z0 = 0,30m e Zmin = 5,00m, conforme Figura 83.  
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Figura 83 – Vento – Gerador de estruturas – Robot 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)   

 

Devido a características climáticas locais não foram estabelecidos cargas de 

neve. 

Para determinar o coeficiente de pressão interna Cpi foi utilizado a norma EN 

1991/2010 1-4 devido a facilidade e a possibilidade de inserir o valor sem a 

necessidade de adaptação. 

Foi verificado a impossibilidade de determinar o dimensões exatas para as 

aberturas do galpão modelo, considerando uma abertura principal a barlavento, 

levando a coeficientes de pressão Cpi = +0,2 e Cpi = −0,3, considerando o pior caso 

dentre eles. 

O software possui um campo onde já vem preenchido com o intervalo de 

coeficientes, conforme Figura 84.  
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Figura 84 – Permeabilidade – Gerador de estruturas – Robot 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)   

 

 

6.2.3. Documentação 

 

 

A documentação que o software Robot foi habilitada para gerar foram os dados 

da estrutura, os cálculos realizados, o projeto em aço/alumínio e as ligações 

metálicas. Na forma de saída das informações em forma de nota foi selecionada HTML 

no navegador padrão. 

 

 

6.2.4. Cálculo/Projeto 

 

 

Para os cálculos/projetos foi determinado os valores para os deslocamentos 

máximos permitidos pelas normas NBR 8800/2008 e EN 1993/2010. Por meio de 

características do galpão modelo, foram adotados valores dos deslocamentos para os 

cálculos e verificações no software Robot, conforme Figura 85.  
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Figura 85 – Valores dos deslocamentos máximos – Robot 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)   

 

Após todos os deslocamentos determinados foi realizado os cálculos e 

verificações de projeto por tipo de família e agrupando perfis por tipos de elementos, 

gerando a estrutura no software Robot com perfis e seções pré-estabelecidos pelo 

software, conforme Figura 86. 

 

Figura 86 – Perfis propostos pelo software – Robot 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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6.3. DIAGRAMAS DE ESFORÇOS/AÇÕES – ROBOT 2020 

 

 

Os diagramas apresentados foram dos esforços normais (Fx) para o estado 

limite último (ELU) apenas, não considerando os deslocamentos nas tesouras, 

gerados mediante cálculos realizados pelo software Robot. 

Pode-se verificar na Figura 87 até a Figura 92 os diagramas agrupados por 

número de montantes, facilitando a visibilidade da variação dos esforços entre os 

modelos de tesouras Howe e Pratt. (Nos diagramas a cor azul representa os esforços 

normais de compressão, e em amarelo os de tração) 

 

 

Figura 87 – Esforço normal (Fx) – 03 montantes – Robot 2020 

Howe 

 
Pratt 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Figura 88 – Esforço normal (Fx) – 05 montantes – Robot 2020 

 
Howe 

 

 
 
 
 

Pratt 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Figura 89 – Esforço normal (Fx) – 07 montantes – Robot 2020 

 
Howe 

 

 
 
 
 

Pratt 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Figura 90 – Esforço normal (Fx) – 11 montantes – Robot 2020 

 
Howe 

 

 
 
 
 

Pratt 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Figura 91 – Esforço normal (Fx) – 15 montantes – Robot 2020 

 
Howe 

 

 
 
 
 

Pratt 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Figura 92 – Esforço normal (Fx) – 19 montantes – Robot 2020 

 
Howe 

 

 
 
 
 

Pratt 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Os resultados acima apresentados mostram diagramas de esforços normais 

máximos e mínimos em cada um dos modelos de tesouras e variações de montantes. 

Na Figura 87 é possível verificar que os esforços máximos e mínimos não são os 

mesmo para os modelos de tesouras, variando de Máx.=259,50KN e Mín.=-250,48KN 

para o modelo Howe e Máx.=257,66KN e Mín.=-244,84KN para o modelo Pratt, 

mesmo que em ambos os modelos as dimensões e cargas aplicadas são as mesmas. 



124 
 

 

Nas tesouras Howe e Pratt com 05 montantes também tiveram seus valores 

para os esforços normais variados, conforme Figura 88. Os valores para os esforços 

normais variaram apenas os esforços máximos e os esforços mínimos se mantiveram 

constantes, obtendo valor Máx.=277,95KN e Mín.=-268,98KN para o modelo Howe e 

Máx.=280,25KN e Mín.=-268,98KN para o modelo Pratt, considerando também 

dimensões e cargas idênticas entre os modelos. 

Para as tesouras com 07 montantes os valores variaram tanto para os esforços 

normais máximos quanto para os mínimos, conforme Figura 89. Os valores dos 

esforços normais foram Máx.=307,45KN e Mín.=-297,75KN para o modelo Howe e 

Máx.=308,46KN e Mín.=-298,97KN para o modelo Pratt. 

Para os diagramas de tesouras compostas por 11, 15 e 19 montantes pode-se 

verificar uma linearidade nos resultados dentre as tesouras Howe e Pratt com a 

mesma quantidade de montantes, com variações muito menores, se comparados com 

as tesouras compostas por 03 e 07 montantes, conforme Figura 90, Figura 91 e Figura 

92. 

 

 

6.4. DETERMINAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE AÇO – ROBOT 2020 

 

 

Após realizar todas a simulações de esforços e pré-dimensionamento das 

seções pelo software Robot foi feito a alteração das famílias de perfis propostas pelo 

software para as seções CAE cantoneiras de abas simétricas, DCED dupla cantoneira 

de abras simétricas, conforme Anexo B, UPAF perfil “U” em chapas de aço laminadas 

a frio e HE perfil “H”, que se enquadram melhor no mercado local e execução do 

modelo proposto. A modificação das famílias das seções foram realizadas na aba 

Layout -> Projeto de aço -> Projeto em aço/Alumínio, onde pode-se verificar em 

Definições -> Grupos cada grupo de seções, conforme Quadro 3, onde foram 

alteradas todos as seções que compõem a estrutura na qual o software pôde utilizar, 

conforme Figura 93.  
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Perfis Grupos 

CAE 

telhado_viga_1 
parede_contraventamento 
telhado_contraventamento 

telhado_cume_viga 
treliça_pilar (montantes) 

treliça_diagonal 

DCED 
treliça_banzo_superior 
treliça_banzo_inferior 

UPAF telhado_terça 

HE coluna 

Quadro 3 – Seções adotadas por grupo para o galpão 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Figura 93 – Layout para projeto em aço – Robot 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

6.5. OTIMIZAÇÃO DO PROJETO DE AÇO – ROBOT 2020 

 

 

A otimização do projeto de aço foi realizada pelo software Robot por meio da 

combinação realizada pelo software dos esforços do estado limite último (ELU), 

definindo seções para o projeto mais precisas quanto ao menor peso e que atenda os 

esforços na qual foram verificado. As seções definidas na etapa de otimização não 

pode ser considerado como seções finais. A otimização do projeto de aço apresenta 

seções otimizadas pelo peso, conforme Figura 94.  
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Figura 94 – Perfis otimizados – CAE, DCED, HE e UPAF 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

6.6. VERIFICAÇÕES DOS ESTADOS LIMITES – ROBOT 2020 

 

 

Após o software Robot ter gerado a estrutura juntamente com a otimização para 

os perfis apresentados conforme tópico 6.5, foram realizadas as verificações dos 

estado limite de utilização (ELU) e estado limite de serviço (ELS), afim de verificar 

cada perfil e certificar que cada perfil foi aprovado para todos os esforços atuantes. 

Nesta etapa foi apresentado alguns perfis que não foram aprovados, em 

especial os perfis HE 280 A, conforme nota de cálculo na Figura 95, com relação aos 

deslocamentos devido ao estado limite de serviço, havendo a necessidade de 

estabelecer perfis mais robustos.  
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Figura 95 – Resultado da verificação para a coluna em perfil HE 280 A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

As seções dos demais grupos da estrutura foram aprovadas nas verificações 

dos estados limites, como pode-se ver nos exemplos de seções das famílias de perfis 

CAE, DCED e UPAF com maior solicitação nas tesouras Howe com 11 montantes, 

conforme Figura 96, Figura 97 e Figura 98. 

Para as verificações realizadas para os perfis CAE, conforme Figura 96, pode-

se verificar o detalhamento dos cálculos com referência a Eurocódigo EN 1993/2010 

que foram realizados pode ser visto no ANEXO E.  
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Figura 96 – Resultado da verificação para as terças em perfil CAE 80x6,5 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

As verificações realizadas para os perfis da família UPAF tiveram resultados 

positivos, conforme Figura 97, também por meio da Eurocódigo EN 1993/2010, e por 

meio do software Robot foi gerado o detalhamento dos cálculos e verificações, 

conforme ANEXO F.  
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Figura 97 – Resultado da verificação para as terças em perfil UPAF 70x150x5 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Para as seções DCED, foi apresentado os resultados das verificações 

conforme Figura 98, e o detalhamento dos cálculos e verificações disponibilizado pelo 

software Robot, conforme a norma Eurocódigo EN 1993/2010, podem ser vistos no 

ANEXO G.  
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Figura 98 – Resultado da verificação para o banzo superior em perfil DCED 80 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Conforme resultados nas Figura 95 à Figura 98, foi verificado que os perfis HE 

280 A das colunas não foram aprovados nos deslocamentos limites, sendo necessário 

modificar os perfis das colunas para HE 400 A, conforme Figura 99. Por fim, depois 

das modificações dos perfis, chegou nas seções apropriados, conforme Figura 100. 

O detalhamento dos cálculos e verificações, conforme norma Eurocódigo EN 

1993/2010, podem ser vistos conforme ANEXO H.  
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Figura 99 – Resultado da verificação para a coluna em perfil HE 400 A 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

Após a aprovação de todas as seções da estrutura do galpão, obteve-se o 

desenho detalhado com todas as seções, conforme Figura 100, possibilitando dar 

sequência no processo de extração de resultado.  
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Figura 100 – Perfis verificados e ajustados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

6.7. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS TRELIÇAS HOWE E PRATT 

 

 

As comparações entre os modelos de treliças foram feitos considerando os 

pesos dos perfis da estrutura do galpão por meio do software Robot, e pelo preço por 

quilograma obtido em um fornecedor local para cada família de perfis. 

As colunas não influenciaram no preço dos comparativos das estrutura, pois as 

seções não se alteram dentre os modelos e com isso os valores comparados foi 

referente todos os demais elementos da estrutura. 

Abaixo pode-se ver o quantitativo das seções separados por famílias de perfis 

para cada um dos modelos de tesouras utilizadas no comparativo.  
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Tabela 13 – Quantitativo da estrutura – Howe 03 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 35x3 36 24 1,6 38 3,26 

CAE 80x5,5 33 165 6,75 1115 51,38 

CAE 90x7 24 90,96 9,61 874 31,89 

CAE 100x7 56 347,76 10,73 3730 135,52 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 80 48 180 19,26 3467 112,11 

DCED 100 48 181,92 30,07 5471 141,79 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
80x200x5 

66 330 13,48 4448 237,6 

Total 365    1.264,89 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 14 – Quantitativo da estrutura – Pratt 03 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 25x3 36 24 1,12 27 2,32 

CAE 80x5,5 57 258,36 6,75 1745 80,46 

CAE 100x7 56 347,76 10,73 3730 135,52 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 80 48 180 19,26 3467 112,11 

DCED 100 48 181,92 30,07 5471 141,79 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
80x200x5 

66 330 13,48 4448 237,6 

Total 365    1.261,14 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 15 – Quantitativo da estrutura – Howe 05 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 30x3 60 36,24 1,36 49 4,19 

CAE 70x5 48 122,88 5,37 659 33,46 

CAE 80x5,5 33 165 6,75 1115 51,38 

CAE 90x6 84 468,16 8,3 3884 164,12 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 70 72 180 14,75 2656 98,02 

DCED 90 72 182,16 24,37 4439 127,72 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
70x150x5 

88 440 10,73 4722 255,2 

Total 511    1.285,43 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Tabela 16 – Quantitativo da estrutura – Pratt 05 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 30x3 60 36,24 1,36 49 4,19 

CAE 60x5 48 126,96 4,57 580 29,6 

CAE 80x5,5 33 165 6,75 1115 51,38 

CAE 90x6 84 468,16 8,3 3884 164,12 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 70 72 180 14,75 2656 98,02 

DCED 90 72 182,16 24,37 4439 127,72 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
70x150x5 

88 440 10,73 4722 255,2 

Total 511    1.281,57 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 17 – Quantitativo da estrutura – Howe 07 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 30x3 84 48 1,36 65 5,55 

CAE 60x4 72 140,64 3,7 520 32,79 

CAE 80x5,5 22 110 6,75 743 34,26 

CAE 90x6 11 55 8,3 456 19,28 

CAE 100x7 84 472,64 10,73 5070 184,19 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 60 96 180,48 10,85 1958 84,15 

DCED 80x14 96 182,4 19,26 3513 113,6 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
70x150x5 

110 550 10,73 5902 319 

Total 629    1.344,17 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 18 – Quantitativo da estrutura – Pratt 07 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 30x3 84 48 1,36 65 5,55 

CAE 60x4 72 146,16 3,7 540 34,07 

CAE 80x5,5 22 110 6,75 743 34,26 

CAE 80x6,5 11 55 7,92 435 17,13 

CAE 100x7 84 472,64 10,73 5070 184,19 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 60 96 180,48 10,85 1958 84,15 

DCED 90 96 182,4 24,37 4444 127,88 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
70x150x5 

110 550 10,73 5902 319 

Total 629    1.357,58 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Tabela 19 – Quantitativo da estrutura – Howe 11 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 35x3 132 72,48 1,6 116 9,84 

CAE 50x3 120 164,4 2,33 382 31,89 

CAE 80x5,5 22 110 6,75 743 34,26 

CAE 80x6,5 11 55 7,92 435 17,13 

CAE 90x6 84 468,16 8,3 3884 164,12 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 60 144 180 10,85 1952 83,93 

DCED 80 144 182,88 19,26 3522 113,9 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
70x150x5 

154 770 10,73 8263 446,6 

Total 865    1.453,01 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 20 – Quantitativo da estrutura – Pratt 11 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 30x3 132,00 72,48 1,36 99 8,39 

CAE 45x3 120,00 172,32 2,09 360 29,98 

CAE 80x5,5 22,00 110,00 6,75 743 34,26 

CAE 80x6,5 11,00 55,00 7,92 435 17,13 

CAE 90x6 84,00 468,16 8,30 3.884 164,12 

CAE 120x8 30,00 197,40 14,71 2.904 92,55 

DCED 60 144,00 180,00 10,85 1.952 83,93 

DCED 80 144,00 182,88 19,26 3.522 113,90 

HE 400 A 24,00 240,00 124,84 29.962 458,80 

UPAF 
70x150x5 

154,00 770,00 10,73 8.263 446,60 

Total 865    1.449,65 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 21 – Quantitativo da estrutura – Howe 15 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 35x3 180 96,48 1,6 154 13,09 

CAE 45x3 168 182,88 2,09 382 31,82 

CAE 80x5,5 33 165 6,75 1115 51,38 

CAE 90x6 84 469,56 8,3 3896 164,61 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 70 192 180,48 14,75 2663 98,28 

DCED 80 192 182,4 19,26 3513 113,6 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
70x150x5 

198 990 10,73 10624 574,2 

Total 1.101    1.598,33 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  



136 
 

 

Tabela 22 – Quantitativo da estrutura – Pratt 15 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 35x3 348,00 289,44 1,60 463 39,28 

CAE 80x5,5 33,00 165,00 6,75 1.115 51,38 

CAE 90x6 84,00 469,56 8,30 3.896 164,61 

CAE 120x8 30,00 197,40 14,71 2.904 92,55 

DCED 70 192,00 180,48 14,75 2.663 98,28 

DCED 80 192,00 182,40 19,26 3.513 113,60 

HE 400 A 24 240,00 124,84 29.962 458,80 

UPAF 
70x150x5 

198 990,00 10,73 10.624 574,20 

Total 1.101    1.592,70 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 23 – Quantitativo da estrutura – Howe 19 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 35x3 228 120 1,6 192 16,28 

CAE 40x3 216 201,12 1,84 371 31,14 

CAE 80x5,5 22 110 6,75 743 34,26 

CAE 80x6,5 11 55 7,92 435 17,13 

CAE 100x7 84 469 10,73 5031 182,77 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 70 240 180 14,75 2656 98,02 

DCED 80 240 182,4 19,26 3513 113,6 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
70x150x5 

242 1210 10,73 12985 701,8 

    Total: 1.337    1.746,35 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 24 – Quantitativo da estrutura – Pratt 19 montantes 
Famílias das 

seções 
Quantidade por 

seções 
Compriment

o (m) 
Peso unitário 

(kg/m) 
Peso total 

(kg) 
Área de 

pintura (m²) 

CAE 30x3 216 212,88 1,36 290 24,63 

CAE 35x3 228 120 1,6 192 16,28 

CAE 80x5,5 22 110 6,75 743 34,26 

CAE 80x6,5 11 55 7,92 435 17,13 

CAE 100x7 84 469 10,73 5031 182,77 

CAE 120x8 30 197,4 14,71 2904 92,55 

DCED 70 240 180 14,75 2656 98,02 

DCED 80 240 182,4 19,26 3513 113,6 

HE 400 A 24 240 124,84 29962 458,8 

UPAF 
70x150x5 

242 1210 10,73 12985 701,8 

Total 1.337    1.739,84 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Nas tabelas Tabela 13 até a Tabela 24 verificou-se os resultados detalhados 

para cada tipo de perfil, apresentando valores de quantitativos das seções, 

comprimento total por seção, peso por metro linear, peso total de todas as barras por 

seções e as suas respectivas áreas de pintura. 

Os valores de quantidade por seções e área de pintura foram destacados 

apenas para uma referência da variação da mão de obra conforme aumenta a 

quantidade de barra a serem unidas e a área a ser pintada para cada modelo de 

tesoura.  

A área de pintura foi apresentada pelo software apenas para um comparativo 

entre os modelos, porém, não foi utilizada na variação do custo total da estrutura 

devido ao custo de pintura geralmente ser orçado pela área total da estrutura ou pela 

quantidade de pórticos, que nos casos parametrizados não variaram. 

O fator de principal importância para o custo total da estrutura foi o custo médio 

por quilograma das barras utilizadas nas tesouras foi obtido com base no fornecedor 

local. Foram adotados para os perfis compostos por cantoneiras de abas simétricas 

CAE e perfis de dupla cantoneira de abas simétricas DCED o preço médio de 

R$4,40/kg, para os perfis da família UPAF considerado preço médio de R$4,70/kg, e 

para os perfis da família HE foi definido preço médio de R$5,90/kg. As comparações 

foram feitas primeiramente entre todos os modelos, considerando o comprimento 

linear de todas as barras utilizadas, o peso total e o preço total, conforme Gráfico 1 e 

Gráfico 2.  
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Gráfico 1 – Comparativo entre tesouras Howe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 2 – Comparativo entre tesouras Pratt 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Com relação ao custo total e os modelos de tesouras Howe e Pratt 

apresentados, pode-se verificar no Gráfico 3 que o custo total manteve-se com pouca 

variação entre modelos Howe e Pratt com 05, 11, 15 e 19 montantes. Já nas tesouras 

compostas por 03 e 07 montantes tivemos uma não uniformidade do gráfico devido 

aos dimensionamentos e verificações serem realizados por grupos de seção, gerando 

um superdimensionamento devido algumas seções reprovadas dentro de alguns 

grupos. 

 

Gráfico 3 – Comparativo entre variação de preço das tesouras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Tal aumento se deve a instabilidade lateral devido a seções muito esbeltas, e após 

ser realizado verificações foi redimensionado as seções para perfis mais robustos afim 

de conter as instabilidades, gerando assim um aumentando significativo do peso 

global da estrutura e o preço total. Com isso pode-se verificar que as tesouras 
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maiores que os modelos de tesouras compostos por 05 montantes e tesoura Howe 

com 07 montantes. 

 

Tabela 25 – Quantitativo por parte da estrutura – 03 montantes 

Grupo Modelo de tesoura Quantidade por seções Peso (kg) Preço (R$) 

Tesouras e travamentos 
Howe 03  275   17.599   77.435,60  

Pratt 03  275   17.344   76.313,60  

Colunas 
Howe 03  24   29.962   176.775,80  

Pratt 03  24   29.962   176.775,80  

Terças 
Howe 03  66   4.448   20.905,60  

Pratt 03  66   4.448   20.905,60  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 26 – Quantitativo por parte da estrutura – 05 montantes 

Grupo Modelo de tesoura Quantidade por seções Peso (kg) Preço (R$) 

Tesouras e travamentos 
Howe 05  399   15.706   69.106,40  

Pratt 05  399   15.627   68.758,80  

Colunas 
Howe 05  24   29.962   176.775,80  

Pratt 05  24   29.962   176.775,80  

Terças 
Howe 05  88   4.722   22.193,40  

Pratt 05  88   4.722   22.193,40  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 27 – Quantitativo por parte da estrutura – 07 montantes 

Grupo Modelo de tesoura Quantidade por seções Peso (kg) Preço (R$) 

Tesouras e travamentos 
Howe 07  495   15.229   67.007,60  

Pratt 07  495   16.159   71.099,60  

Colunas 
Howe 07  24   29.962   176.775,80  

Pratt 07  24   29.962   176.775,80  

Terças 
Howe 07  110   5.902   27.739,40  

Pratt 07  110   5.902   27.739,40  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 28 – Quantitativo por parte da estrutura – 11 montantes 
Grupo Modelo de tesoura Quantidade por seções Peso (kg) Preço (R$) 

Tesouras e travamentos 
Howe 11  687   13.938   61.327,20  

Pratt 11  687   13.899   61.155,60  

Colunas 
Howe 11  24   29.962   176.775,80  

Pratt 11  24   29.962   176.775,80  

Terças 
Howe 11  154   8.263   38.836,10  

Pratt 11  154   8.263   38.836,10  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Tabela 29 – Quantitativo por parte da estrutura – 15 montantes 
Grupo Modelo de tesoura Quantidade por seções Peso (kg) Preço (R$) 

Tesouras e travamentos 
Howe 15  879   14.627   64.358,80  

Pratt 15  879   14.554   64.037,60  

Colunas 
Howe 15  24   29.962   176.775,80  

Pratt 15  24   29.962   176.775,80  

Terças 
Howe 15  198   10.624   49.932,80  

Pratt 15  198   10.624   49.932,80  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Tabela 30 – Quantitativo por parte da estrutura – 19 montantes 

Grupo Modelo de tesoura Quantidade por seções Peso (kg) Preço (R$) 

Tesouras e travamentos 
Howe 19  1.071   15.845   69.718,00  

Pratt 19  1.071   15.764   69.361,60  

Colunas 
Howe 19  24   29.962   176.775,80  

Pratt 19  24   29.962   176.775,80  

Terças 
Howe 19  242   12.985   61.029,50  

Pratt 19  242   12.985   61.029,50  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Em um comparativo valores apresentados na Tabela 25 até a Tabela 30 pode-

se verificar que as colunas se mantiveram constantes, variando apenas os elementos 

das tesouras e travamentos e os valores das terças para as tesouras de 03 a 19 

montante. 

As colunas se mantiveram constantes pois não alterou carregamentos/ações 

atuantes na estrutura e o peso global da estrutura não variou ao ponto de se adotar 

perfis diferentes, já as terças tiveram a maior variações dentre as partes estruturais 

apresentadas por consequência principal a variação da quantidade de montantes que 

refletiu diretamente na quantidade, peso e o custo total das terças. 

Para obter uma visão melhor da variação dos valores entre os modelos Howe 

e Pratt foi isolado os resultados por grupos com mesma quantidade de montantes, 

possibilitando visualizar melhor qual é o modelo mais econômico, conforme Gráfico 4 

ao Gráfico 9.  
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Gráfico 4 – Comparativo entre tesouras Howe e Pratt com 03 montantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 5 – Comparativo entre tesouras Howe e Pratt com 05 montantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 6 – Comparativo entre tesouras Howe e Pratt com 07 montantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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Gráfico 7 – Comparativo entre tesouras Howe e Pratt com 11 montantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 8 – Comparativo entre tesouras Howe e Pratt com 15 montantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Gráfico 9 – Comparativo entre tesouras Howe e Pratt com 19 montantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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7 CONSIDERAÇÕES 

 

 

Na atualidade há uma grande demanda na construção de galpões para uso 

industrial. Um dos métodos construtivos mais utilizados na construção destes galpões 

é a estrutura metálica, devido a agilidade, praticidade e alta resistência em relação ao 

peso próprio. 

Para uma melhor aplicação dos galpões metálicos se fez necessário adotar 

métodos por meio de tecnologias que, relacionado a parametrização e otimização 

computacional na área estrutural já empregados por Flor (2015) e Chaves (2007), 

permitiram a redução do uso de matérias e consequentemente o custo final da obra. 

Com variação entre dois tipos de tesouras para a cobertura, Howe e Pratt, e 

dimensões de 15,00 m de largura de vão livre e 55,00 m de comprimento, com altura 

de 11,00 m, foram parametrizadas variações na quantidade de montantes, afim de se 

obter uma otimização relacionada ao peso da estrutura do galpão. 

Foi possível observar um comportamento semelhante com pouca variação do 

custo total dentre os dois modelos de tesouras para as mesmas quantidades de 

montantes.  No caso das tesouras compostas por 07 montantes, obteve-se uma maior 

variação do custo total, se comparado com as demais variações de montantes, devido 

ao método de otimização por grupo em que o software determinou os perfis do grupo 

conforme pior caso dos esforços ou pelo pior caso de instabilidade por esbeltez, assim 

superdimensionando diversas seções do grupo e elevando o custo para as tesouras 

Pratt. 

Também foi observado uma variação significativa do custo total em relação as 

variações do número de montantes para cada modelo de tesoura, com exceção das 

tesouras compostas por 03 montantes, onde o custo total foi maior que o custo das 

tesouras com 05 montantes devido ao aumento significativo do comprimento das 

seções, causando instabilidade por esbeltez e consequentemente 

superdimensionando alguns grupos de seções para ambos os modelos de tesouras. 

O custo da pintura não foi levado em consideração pois não depende das 

variações entre modelos de tesouras, perfis utilizados ou quantidade de seções 

empregadas, uma vez que estes serviços são orçados baseados nas dimensões 

gerais do galpão. 
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Sugere-se para continuação deste trabalho a realização de etapas que não 

pode-se atingir: 

 Dimensionar e verificar a influência do custo das ligações; 

 Parametrizar intervalos menores entre montantes; 

 Adotar outros modelos de tesouras; 

 Adotar algoritmos de otimização automática dos modelos de tesouras 

pelas variações do número de montantes; 

 Otimização estrutural por meio do modelo SIMP.  
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ANEXO B – CANTONEIRAS DE ABAS SIMÉTRICAS – GERDAU 
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ANEXO D – PERFIS U 

 
  



154 
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ANEXO F – DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS PARA VERIFICAÇÕES DA 

SEÇÃO UPAF 70X150X5 REALIZADAS NO SOFTWARE ROBOT 

 

 

 
Continua  



158 
 

 

ANEXO F – DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS PARA VERIFICAÇÕES DA 

SEÇÃO UPAF 70X150X5 REALIZADAS NO SOFTWARE ROBOT - Continuação 

 

 

 

 
Continua  



159 
 

 

ANEXO F – DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS PARA VERIFICAÇÕES DA 

SEÇÃO UPAF 70X150X5 REALIZADAS NO SOFTWARE ROBOT - Continuação 

 

 

 

Continua  



160 
 

 

ANEXO F – DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS PARA VERIFICAÇÕES DA 

SEÇÃO UPAF 70X150X5 REALIZADAS NO SOFTWARE ROBOT - Continuação 

 

 

 

 

 
  



161 
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