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RESUMO 

 

A utilização do aço como material estrutural apresenta vantagens sobre o concreto armado 

em comparação com os demais materiais, tais como velocidade e facilidade de montagem, 

estruturas e fundações mais leves e relativo baixo custo em função de sua elevada resistência 

estrutural. Também, a estrutura metálica vem sendo bastante utilizada em construções leves 

e com grandes áreas livres, devido à sua elevada resistência mecânica e às formas 

geométricas que as barras podem adquirir. Assim, têm-se optado por essa concepção 

estrutural na construção de grandes obras de reuniões de público que necessitam de extensas 

áreas livres, como estádios, templos religiosos e ginásios. Nesse contexto, esse estudo teve 

como objetivo avaliar a aplicabilidade da estrutura metálica em cúpulas de coberturas de 

edificações destinadas a celebrações religiosas atuais, apresentando as vantagens e 

dificuldades decorrentes desse uso. Fazendo uso de materiais de referência, analisou-se a 

crescente utilização da estrutura metálica em coberturas de obras religiosas, em dois estudos 

de caso, a Igreja Sagrada Família de Nazaré, localizada em Itaguara, MG, e a Igreja Nossa 

Senhora do Líbano, localizada em Carmo do Cajuru, MG, cujas cúpulas são estruturadas em 

aço. Também foram apresentados os materiais utilizados como fechamento das cúpulas. 

Diante disso, foi realizada uma análise comparativa em relação ao gasto financeiro com 

materiais caso a viga de concreto armado de sustentação da cúpula metálica da Igreja 

Sagrada Família de Nazaré fosse executada em perfil metálico. A partir dos resultados 

obtidos, pode-se inferir que a substituição do concreto armado pelo perfil metálico, mesmo 

apresentando um valor mais alto, pode ser uma alternativa interessante em se tratando de 

valores absolutos em relação à obra como um todo, que foi de aproximadamente 0,26% do 

valor da construção, o que não representa um valor significativo em uma obra desse porte. 

 

Palavras-chave: Estrutura metálica. Cúpula metálica. Construção religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The use of steel as a structural material has advantages over reinforced concrete compared 

to other materials such as speed and ease of assembly, lighter structures and foundations and 

relatively low cost due to its high structural strength. Also, the metallic structure has been 

used extensively in light constructions and with large free areas, due to its high mechanical 

resistance and the geometric shapes that the bars can acquire. Thus, this structural conception 

has been chosen in the construction of large works of public meetings that need extensive 

free areas such as stadiums, religious temples and gymnasiums. In this context, this study 

had as objective to approach the applicability of the metallic structure in domes of roofs of 

buildings destined to present religious celebrations, presenting the advantages and 

difficulties resulting from this use. Using reference materials, we have analyzed the growing 

use of the metallic structure in covers of religious works, in two case studies, the Igreja 

Sagrada Família de Nazaré, located in Itaguara, MG, and the Igreja Nossa Senhora do 

Líbano, located in Carmo do Cajuru, MG, whose domes are structured in steel. Also 

presented were the materials used as closure of the domes. Therefore, a comparative analysis 

was carried out in relation to the financial expense with materials in case the reinforced 

concrete beam of support of the metal dome of the Igreja Sagrada Família de Nazaré was 

executed in metallic profile. From the obtained results, it can be inferred that the substitution 

of the reinforced concrete by the metallic profile, even presenting a higher value, can be an 

interesting alternative when dealing with absolute values in relation to the work as a whole, 

which was approximately 0.26% of the value of the construction, which does not represent 

a significant value in a construction of this size. 

 

Keywords: Metal structure. Metal dome. Religious building. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A arquitetura é uma forma de arte que se relaciona diretamente com a história do homem e 

respectivamente com sua evolução. Deu-se início nos primeiros tempos como uma forma do 

ser humano se proteger dos grandes predadores e de fenômenos naturais, como tempestades, 

furacões etc. Apesar de ter sua base como função de proteção, fatores vivenciados pelos 

homens posteriormente, como o crescimento das civilizações e formação de cidades ou a 

simples busca por formas agradáveis aos olhos forçaram a humanidade a buscar novos 

materiais, novas ferramentas e técnicas de construção. Assim, a arquitetura passa por um 

processo evolutivo constante até hoje. 

Na pré-história, surgiram os primeiros monumentos arquitetônicos, tendo como material 

principal a utilização de pedras, como por exemplo, Stonehenge, localizado na Inglaterra 

(Figura 1). 

 

Figura 1.  Conjunto de monumentos em pedra conhecido como Stonehenge, Inglaterra 

 

Fonte: STONEHENGE (2017) 

 

No período conhecido como Antiguidade, surgem residências construídas principalmente 

por argila, tijolos de lama e madeira. Nessa época histórica, a arquitetura começa a também 

se tornar uma arte para templos e tumbas, como por exemplo, as pirâmides do Egito, em que 

suas inspirações são em formas geométricas e novas técnicas construtivas, como a utilização 



 

14 

 

de encaixes, são introduzidas. Glancey (2001) ressalta que a arquitetura do Egito possui 

originalidade, além de ser misteriosa, coerente com seus princípios, rica e bem organizada. 

Na Antiguidade ainda aparecem outras duas vertentes da arquitetura, a grega e a romana. Os 

gregos buscavam a perfeição por meio da geometria, proporções e perspectiva. Os romanos 

utilizavam arcos e se tornaram importantes no que diz respeito à construção de estradas em 

linha reta. 

A Idade Média é um período em que a arquitetura religiosa se sobressai com monumentos 

conhecidos e que servem de referência até hoje. Foi uma época marcada pelo estilo gótico, 

e também de inovações construtivas, em que através de arcobotantes foi possível aumentar 

a altura das edificações. Outra característica marcante desse período é que a arquitetura 

também foi utilizada como forma de organização urbana. 

Após a Idade Média, veio o período conhecido como Renascimento, em que as cúpulas, as 

quais são objetos desse trabalho, começaram a serem utilizadas e tendo bastante destaque na 

forma arquitetônica das edificações. A grande obra desse período e que a cúpula tem bastante 

importância estética e religiosa, é a Basílica de São Pedro, localizada no Vaticano (Figura 

2). 

 

Figura 2. Basílica de São Pedro, Vaticano 

 

Fonte: INFOESCOLA: NAVEGANDO E APRENDENDO (2017) 



 

15 

 

A fase conhecida como Arquitetura Moderna tem início com a Revolução Industrial e um 

dos principais pontos é a extensa utilização do ferro, em que novos materiais como o aço, 

passa a ser utilizado, dando mais opções de formas arquitetônicas para as edificações. 

A Arquitetura Pós-Moderna é conhecida pelo interesse à cultura popular e a inserção do 

projeto ao ambiente em que for construído. Chegando até à Arquitetura atual, em que o foco 

se constitui de edificações funcionais, com conforto e característica sustentável, utilizando 

diversos materiais para alcançar o resultado de uma obra que seja referência futuramente. 

Assim, por meio da inovação das técnicas construtivas e utilização de novos materiais cada 

vez mais presente nas edificações, a arquitetura se moderniza como um todo, incluindo 

construções que até há um tempo possuíam características mais conservadoras, como as 

igrejas.  

Com isso, a busca pela forma estética aliada ao melhor custo benefício representa como a 

arquitetura religiosa está se transformando, principalmente através da utilização de 

coberturas em estruturas metálicas. 

Nesse aspecto, as cúpulas, que desde muito tempo foram utilizadas em catedrais, igrejas e 

templos religiosos, estão cada vez mais sendo executadas em estrutura metálica, pois suas 

vantagens em relação a outros materiais proporcionam grandes cúpulas que aliam beleza, 

robustez, ousadia e a harmonia com o ambiente em que estão sendo inseridas. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral desse trabalho é avaliar a aplicabilidade do uso de cúpulas estruturadas em 

aço em coberturas de edificações religiosas.  

Como objetivos específicos dessa pesquisa, podem-se enumerar: 

 Na fase da elaboração dos projetos estruturais: 

a) apresentar o tipo de estrutura metálica utilizada como material principal das cúpulas 

componentes das coberturas de duas igrejas (Figura 3); 

b) expor as vantagens obtidas pela utilização do aço. 
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 Na fase de execução das obras dos estudos de casos: 

a) apresentar as dificuldades encontradas na fase de montagem; 

b) elencar os problemas de fechamento decorrentes das curvaturas da estrutura metálica; 

c) relacionar a solução encontrada para cada tipo de dificuldade/problema ocorrido durante 

a obra; 

d) avaliar as vantagens arquitetônicas e funcionais da utilização de cúpulas metálicas em 

coberturas. 

 

Figura 3. Cúpula metálica, Igreja de Itaguara - MG 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

 Realizar uma análise comparativa em relação ao gasto financeiro com materiais caso 

uma viga de concreto armado de sustentação de uma das cúpulas metálicas fosse executada 

em perfil metálico (Figura 4). 
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Figura 4. Estrutura metálica utilizada na Igreja de Itaguara - MG 

 

Fonte: O autor (2014) 

 

1.2 Justificativa 

Edificações destinadas a celebrações religiosas são relevantes, pois constituem monumentos 

que relembram à História e resistem ao tempo, sendo muito presentes na vida das 

comunidades. Muitas vezes também são pontos turísticos e revelam características das 

sociedades que as circundam. Então, sua concepção arquitetônica deve ser bem estabelecida 

e sua estrutura projetada adequadamente, para que sejam obtidos bons resultados estruturais, 

estéticos e atrativos. Além disso, por serem locais de reunião de público, devem apresentar 

conforto e segurança para quem as frequentam.  

Essas construções possuem características que favorecem o uso de cúpulas em arco como 

coberturas, que cada vez mais, devido a facilidades construtivas, estão sendo realizadas em 

estruturas metálicas. Outro fator que intensifica o uso do aço nessas edificações se deve à 

necessidade de se obterem grandes vãos, para que não haja pontos cegos e o público tenha 

visão total do presbitério.  
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Justifica-se, assim, a proposição desse trabalho que ao estudar a aplicação das estruturas 

metálicas em coberturas e cúpulas de obras religiosas, destaca as vantagens e problemas 

encontrados em dois estudos de caso de edificações religiosas cujas coberturas são 

compostas por cúpulas em arco estruturadas em aço (Figura 5). 

 

Figura 5. Igreja Sagrada Família de Nazaré, Itaguara - MG 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

1.3 Metodologia 

O desenvolvimento do trabalho compreende quatro etapas: A primeira consiste em uma 

pequena revisão de literatura da história da arquitetura, com foco na arquitetura religiosa, 

principalmente referente ao início do uso do aço como material utilizado nas coberturas de 

obras religiosas, até os dias atuais.  

A segunda etapa se baseia na apresentação de duas obras religiosas utilizadas como estudos 

de casos, que são: Igreja Sagrada Família de Nazaré, localizada na cidade de Itaguara - MG, 

e a Igreja Nossa Senhora do Líbano, situada na cidade de Carmo do Cajuru – MG (Figura 

6). Para os estudos de casos, são apresentados como o aço foi empregado e aspectos dos 
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projetos estruturais, procurando-se evidenciar as vantagens construtivas obtidas pela 

utilização da estrutura metálica. Para dar suporte a essas avaliações são observadas as 

seguintes questões: 

a) qual o tipo de cobertura apresentada em cada igreja? 

b) como o projeto estrutural foi elaborado? 

c) por que é utilizada a estrutura metálica? 

d) quais as vantagens apresentadas em relação ao concreto? 

e) quais são as principais patologias que o aço pode apresentar? 

f) que cuidados são necessários ao se fazer o uso da estrutura metálica? 

g) quais as vantagens funcionais obtidas? 

 

Figura 6. Cúpula metálica da Igreja Nossa Senhora do Líbano, Carmo do Cajuru - MG 

 

Fonte: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO LÍBANO (2017) 

 

A terceira etapa consiste em uma análise das dificuldades encontradas durante a montagem 

da estrutura metálica, bem como dos problemas apresentados após a montagem (Figura 7). 

Nessa etapa também é apresentada, a fim de retratar uma consequência da falta de cuidados 
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na montagem de uma cúpula metálica, a igreja localizada na cidade de Carmo do Cajuru, 

MG, em que ocorreu um acidente fatal. Além disso, são apresentadas as diversas soluções 

adotadas para cada tipo de dificuldade encontrada nas obras, evidenciando que existem 

métodos seguros na utilização do aço em cúpulas e que também soluções simples podem ser 

utilizadas para problemas de fechamento. Para dar suporte à análise são observadas as 

seguintes questões. 

a) quais os principais problemas encontrados na fase de transporte da estrutura? 

b) quais os principais problemas encontrados na fase de montagem? 

c) quais foram as soluções adotadas para a realização de uma montagem segura? 

d) quais os problemas encontrados nos sistemas de fechamento? 

e) qual material utilizado para fazer a vedação e garantir a estanqueidade? 

f) que cuidados faltaram na construção da igreja de Carmo do Cajuru que resultaram no 

acidente? 

 

Figura 7. Montagem da cúpula metálica da Igreja Sagrada Família de Nazaré, Itaguara - MG 

 

Fonte: O autor (2014) 
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A quarta etapa consiste em uma análise de custo da utilização da estrutura metálica de uma 

viga “balcão”, executada na Igreja Sagrada Família de Nazaré em Itaguara - MG, 

comparando-o ao custo da mesma estrutura que foi construída em concreto armado, para 

verificar a viabilidade econômica da estrutura metálica. Para a análise da comparação de 

custo de uma viga “balcão”, executada em concreto armado, considerando-se a mesma em 

perfil metálico, foram aplicadas equações da norma NBR 6118 (ABNT, 2014) e PFEIL 

(2009). 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Com a finalidade de seguir com os objetivos propostos, esse trabalho é dividido em oito 

capítulos, contando com esse capítulo introdutório. Nesse primeiro capítulo são feitas 

algumas considerações iniciais, são apresentados os objetivos, justificativa e metodologia 

utilizada na execução da pesquisa. 

No capítulo dois é apresentado o material estrutural que é o foco principal desse trabalho, o 

aço, bem como suas vantagens e desvantagens. 

No terceiro capítulo é apresentada a história da arquitetura religiosa, bem como um breve 

histórico da arquitetura religiosa brasileira, com foco principalmente no estado de Minas 

Gerais. 

No quarto capítulo é mostrado um estudo sobre as cúpulas, objeto principal desse trabalho. 

É feito um breve histórico, como elas são classificadas e alguns aspectos relacionados às 

suas execuções. 

O quinto capítulo refere-se aos estudos de casos utilizados para a avaliação da utilização de 

cúpulas metálicas como coberturas de construções religiosas. Esse capítulo é dividido em 

duas partes, pois são apresentadas duas igrejas localizadas em Minas Gerais para melhor 

exemplificação do uso do aço nesse tipo de estrutura. A primeira parte do capítulo quatro se 

refere à Igreja Sagrada Família de Nazaré, localizada na cidade de Itaguara – MG. Nessa 

etapa são apresentadas as características da cidade e da paróquia, além disso, também é 

apresentada a concepção e a elaboração do projeto arquitetônico, como foram realizadas as 

construções da fundação, pilares e vigas, bem como a cúpula metálica, destacando-se suas 

propriedades e sistema estrutural. Na segunda parte do capítulo é apresentada a Igreja Nossa 
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Senhora do Líbano, localizada em Carmo do Cajuru – MG, suas características 

arquitetônicas, bem como seu sistema estrutural. 

O sexto capítulo também é dividido em duas partes, com cada parte retratando uma igreja, 

sendo o foco desse capítulo avaliar a aplicabilidade da utilização de cúpulas metálicas como 

elemento de cobertura de edificações religiosas. Assim, a primeira parte se trata da Igreja 

Sagrada Família de Nazaré, em que são avaliadas as vantagens de se ter utilizado a estrutura 

metálica, bem como os cuidados no processo construtivo e na montagem, e também é 

ressaltado o fechamento utilizado. A segunda parte do capítulo se trata da Igreja Nossa 

Senhora do Líbano e são apresentadas as vantagens da utilização da estrutura metálica, os 

problemas durante a montagem da cúpula metálica e seu fechamento. 

No sétimo capítulo é realizada uma análise de custo da utilização da estrutura metálica de 

uma viga “balcão”, executada na Igreja Sagrada Família de Nazaré em Itaguara - MG, 

comparando-o ao custo da mesma estrutura que foi construída em concreto armado, para 

verificar a viabilidade econômica da estrutura metálica. 

No oitavo capítulo são apresentadas as considerações finais do trabalho e sugestões para 

trabalhos futuros. 

Em seguida estão listadas as referências e três anexos, referentes às tabelas utilizadas na 

análise do sétimo capítulo. 
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2. ARQUITETURA E O AÇO 

 

Perante o quadro atual de desenvolvimento da construção civil, em especial o setor das 

construções metálicas, as indústrias investem em tecnologias e buscam estratégias, como a 

aplicação de novos materiais, que correspondem às exigências do mercado, com o objetivo 

de conquistar novos consumidores e a satisfação de seus usuários, tornando a construção em 

estrutura metálica mais competitiva, principalmente do ponto de vista econômico (DIAS, 

2011). 

Mas ao mesmo tempo, Ribas (2006) ressalta que a utilização do aço como componente da 

estrutura de uma edificação traz métodos específicos que surgem pelo fato desse material 

possuir natureza e características bastante diferenciadas das do concreto armado e da 

madeira. 

O domínio de um processo construtivo apropriado para sua utilização ocasionaria uma 

aplicação mais segura do mesmo e dificilmente ocorreriam tais problemas, que muitas vezes 

são resolvidos de forma inadequada e ineficiente. Ter o conhecimento de como tratar esses 

problemas significa manter o desempenho das edificações em níveis aceitáveis durante sua 

vida útil, evitando patologias e possíveis desestabilizações da estrutura (RIBAS, 2006). 

 

2.1 Histórico da Utilização do Aço no Brasil 

O início da utilização e com a evolução das técnicas em relação ao uso do ferro 

representaram grandes desafios e avanços para a sociedade. Logo, devido ao grande 

desenvolvimento alcançado pela humanidade, é impossível imaginar como seria viver sem 

o uso do aço. Por isso, a produção de aço é uma grande referência para definir o grau de 

desenvolvimento econômico de um país. Esse material se tornou parte do cotidiano da 

comunidade, mas fabricá-lo exige uma evolução contínua da técnica que deve ser renovada 

de forma cíclica, o que acarreta um investimento e financiamento de pesquisas constante por 

parte das indústrias siderúrgicas (AMARAL, 2013). 

A Revolução Industrial, com o início da utilização de fornos que possuíam características 

não só de corrigir as impurezas do ferro, como também de garantir-lhes propriedades como 

resistência ao desgaste, ao impacto e à corrosão, diferenciou o ferro do aço.  
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O aço passou a representar cerca de 90% de todos os metais consumidos pela civilização 

industrial devido a essas propriedades e também ao seu baixo custo. O aço é obtido por meio 

do derretimento de vários materiais juntos, sendo basicamente uma liga de ferro e carbono 

(AMARAL, 2013).  

A siderúrgica no Brasil teve seu início com a descoberta de ouro em Minas Gerais, o que 

estimulou esse tipo de indústria, pois as fundições foram sendo criadas para serem utilizadas 

no trabalho das minas. Mas houve uma repressão dessas indústrias, pois as terras deveriam 

ser exploradas ao máximo e comercializar apenas ouro e produtos agrícolas. Assim, Portugal 

determinou a proibição da construção de novas fundições e destruição das existentes. Essa 

situação só mudaria com a vinda da família real portuguesa em 1808, pois diversas indústrias 

siderúrgicas foram construídas a partir desse período, como por exemplo, a usina do Morro 

do Pilar (1815), a fábrica de Ipanema (1818), entre outras em Congonhas do Campo, Caeté 

e São Miguel de Piracicaba, todas em Minas Gerais (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2018). 

Ainda segundo o Instituto Aço Brasil (2018), mesmo após a criação dessas indústrias, houve 

um declínio na produção de ferro devido principalmente à competição com os produtos 

ingleses, que era desigual por causa da política de diminuição de impostos de importação 

implantada pelo Brasil na época, e teve como consequência o impedimento do 

desenvolvimento da siderurgia brasileira.  

Um importante marco para o posterior progresso da siderurgia brasileira se deu no século 

XIX: a fundação da Escola de Minas de Ouro Preto em 1876, localizada em Minas Gerais 

(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2018). 

Castro (1999) verificou que o fator determinante que atrasou o desenvolvimento do aço na 

construção no Brasil foi a tardia expansão das indústrias siderúrgicas no território nacional, 

que pode ser corroborado pelo Instituto Aço Brasil (2018), que verificou que essa expansão 

se deu principalmente no governo de Getúlio Vargas, com a criação da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) em 1946. Esse fato teve como consequência uma grande 

dificuldade no fornecimento de perfis estruturais, que tinham de ser importados, e fez com 

que o aço se tornasse inviável tanto técnica como economicamente para sua utilização na 

construção civil. 

Até a década de 1970, as construções metálicas eram utilizadas praticamente em instalações 

industriais e galpões metálicos. Somente a partir de meados dos anos 1980 a estrutura 
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metálica começou a ser utilizada em maior quantidade no país. Existia uma grande 

dificuldade em se trabalhar com esse sistema, pois os engenheiros ainda utilizavam o mesmo 

procedimento construtivo do concreto para o aço. A primeira coisa para a qual deve-se 

atentar é o fato de que a estrutura metálica possui um processo construtivo próprio, e a 

adoção de uma solução incompatível com esse sistema estrutural pode ocorrer por não haver 

conhecimento dessa tecnologia. Logo, problemas aparecem, e a estrutura metálica acaba 

obtendo uma imagem negativa por um problema que não está diretamente vinculado a ela, e 

sim aos projetistas e construtores (CASTRO, 1999). 

Devido a isso, a introdução do sistema estrutural utilizando como elemento principal a 

estrutura em aço no mercado brasileiro foi relativamente recente e se direcionava 

inicialmente a instalações industriais e edifícios leves. Sendo assim, o desenvolvimento da 

tecnologia construtiva para outros tipos de edificações metálicas ficou em segundo plano, e 

as consequências disso são sentidas ainda hoje. E a uma incapacidade técnica de construtores 

e engenheiros, faz a aplicação da estrutura metálica padecer de alguns males que poderiam 

ser facilmente evitados (CASTRO, 1999). 

Entretanto, observa-se uma evolução expansionista da utilização da estrutura metálica em 

diversas edificações, de diferentes ocupações. A busca quase sempre da rapidez da 

construção faz com que os arquitetos e engenheiros busquem a sua utilização, mesmo que o 

custo seja mais elevado em relação a outros materiais.  

Infelizmente, a estrutura em aço ainda é utilizada somente em alguns setores de maior poder 

aquisitivo do mercado, pois a mão de obra especializada e o seu alto custo ainda torna esse 

material menos competitivo em relação a outros, mas percebe-se que pouco a pouco, o aço 

vem conseguindo espaço nas edificações e se popularizando, ocupando uma faixa cada vez 

maior dentro do mercado (CASTRO, 1999). 

 

2.2 Vantagens da Utilização do Aço 

A utilização do aço na construção civil apresenta algumas vantagens em relação a outros 

materiais. Entre elas, podem-se destacar, de acordo com o Centro Brasileiro da Construção 

em Aço (CBCA, 2017): 

 Menor prazo de execução: pois se consegue fabricar a estrutura juntamente com a 

execução de outras etapas da obra, como as fundações, o que possibilita se trabalhar em 
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diversas frentes de serviços ao mesmo tempo. Há a diminuição de fôrmas e como 

consequência, de escoramentos, e, além disso, as chuvas não afetam a montagem da 

estrutura o que gera uma redução considerável no tempo de execução quando comparado 

com os processos convencionais. 

 Garantia de qualidade: o fato de a fabricação da estrutura em aço ocorrer dentro de uma 

indústria e contar com mão de obra altamente qualificada, tem como consequência a 

garantia de qualidade superior na obra, que se deve ao fato de haver um rígido controle 

em todo o processo industrial. 

 Organização do canteiro de obras: existe uma melhor organização do canteiro, pois a 

estrutura em aço é fabricada fora da obra. Além disso, pela ausência da execução de 

concreto, não há necessidade de haver na obra grandes depósitos de areia, brita, cimento, 

madeiras e ferragens, o que ainda tem como consequência a redução do desperdício 

desses materiais.  

 Melhores condições de segurança ao trabalhador: que são oferecidas pelo ambiente limpo 

com menor geração de entulho, o que ainda contribui para a redução de acidentes em 

obra.  

 Maior facilidade de transporte e manuseio: as peças de aço são menores em função desse 

material possuir maior resistência e, consequentemente, menor peso relativo, o que 

facilita o seu carregamento, transporte e manipulação. 

 Maior facilidade de montagem: a equipe responsável pela montagem já recebe as peças 

nos tamanhos definidos, pois a estrutura de aço é feita em regime de fabricação industrial, 

com as extremidades preparadas adequadamente para receberem ligações soldadas ou 

parafusadas durante a montagem, que, com a utilização de mão de obra qualificada e 

equipamentos leves, costumam ser rápidas e eficientes. 

 Reciclabilidade e preservação do meio ambiente: o aço é um material 100% reciclável e 

pelo fato de suas estruturas poderem ser desmontadas e reaproveitadas há menor geração 

de rejeitos. Além disso, a estrutura em aço é menos agressiva ao meio ambiente, pois há 

diminuição da emissão de material particulado e de poluição sonora geradas pelas serras 

e outros equipamentos destinados a trabalhar a madeira, cujo consumo é reduzido na obra. 

 Facilidade de vencer grandes vãos: há melhores condições para vencer grandes vãos, com 

menores dimensões das peças e menores pesos devido ao fato do aço possuir maior 
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resistência em relação a outros materiais. 

 Precisão construtiva: há uma garantia de uma estrutura perfeitamente aprumada e 

nivelada, pois enquanto nas estruturas de concreto a precisão é medida em centímetros, 

na estrutura em aço a precisão é milimétrica. Com isso, tem-se maior facilidade na 

execução de atividades como o assentamento de esquadrias, instalação de elevadores e 

redução no custo dos materiais de revestimento. 

 Maior facilidade de reforço: a colocação apenas de uma chapa numa viga ou coluna pode 

garantir o reforço da estrutura se houver necessidade de aumento de carga. 

 Redução da carga nas fundações: obtém-se enorme alívio de cargas nas fundações devido 

à alta resistência do aço aos esforços de tração, compressão e cisalhamento. 

 Menores dimensões das peças: que são alcançadas devido à elevada resistência do aço. 

Nos pilares, obtêm-se maior área útil e menores pesos; com relação às vigas, menores 

alturas e menores pesos. 

 

2.3 Desvantagens da Utilização do Aço 

Apesar de muitas vantagens na utilização do aço na construção civil, algumas desvantagens 

ficam evidentes, podendo-se destacar entre elas, de acordo com Pinheiro (2005): 

 É necessária a utilização de uma equipe técnica qualificada, pois peças podem ficar 

perdidas ocasionando um prejuízo financeiro maior, caso haja erros na execução, 

 Corrosão, principalmente em áreas de litoral, onde se faz necessário um tratamento 

preventivo como, por exemplo, pinturas adequadas e cuidado constante com os perfis 

metálicos utilizados no sistema estrutural, com o objetivo de não se reduzir sua vida útil. 

 Custo, mesmo com a expansão da utilização da estrutura metálica, há um valor maior em 

relação a estruturas de concreto armado, somando-se os custos de mão de obra e materiais. 

  Limitação de sua aplicação em função do transporte das peças até o local da montagem 

final, que dependendo da via em que se encontra, torna-se inviável, pois algumas vias são 

estreitas e não comportam a passagem de peças grandes. Além disso, o custo do transporte 

é em geral bastante elevado. 

 Limitação, em algumas ocasiões, da disponibilidade de perfis estruturais, sendo sempre 
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prudente antes do início de projetos estruturais, constatar junto ao mercado fornecedor 

que perfis possam estar em falta, principalmente quando se trata de um fornecedor que 

trabalha com perfis tabelados. 
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3. ARQUITETURA RELIGIOSA 

 

O início da busca pelo sagrado confunde-se com o próprio aparecimento do ser humano. E 

gradativamente, de acordo com o período vivido e a cultura de cada agrupamento, foram se 

intensificando os diversos meios de demonstrar esse sentido do sagrado. Houve então a 

necessidade do “lugar sagrado” e surgiram os templos dedicados à adoração, submissão e 

celebração do poder divino (SCOTTÁ, 2010). 

As pessoas sempre necessitaram de um espaço adequado para orar e fazer o seu encontro 

com Deus. Por isso, os primeiros cristãos se encontravam em casas comuns emprestadas ou 

doadas, conhecidas como “Igrejas domésticas” (ESCUDEIRO, 2015). 

Segundo Scottá (2010), por volta de 380 d.C., no período governado por Teodósio, em que 

o cristianismo se tornara religião obrigatória do Estado romano, juntamente com os auxílios 

financeiros dos cristãos e do Estado, foi permitido que os cultos fossem realizados em 

antigos edifícios adaptados e inúmeras construções de igrejas e santuários foram iniciadas. 

As celebrações eram realizadas em edifícios com espaços amplos, utilizados como um local 

público, próximos a lugares de concentração de pessoas, como os mercados, conhecidos 

como basílicas. 

Dessa forma, onde havia espaço suficiente para abrigar um grande número de pessoas e não 

possuía nenhum significado religioso anterior, era eleito pelos cristãos como adequado. As 

igrejas que foram construídas a partir de então foram a base para a arquitetura religiosa 

ocidental nos séculos seguintes. A Basílica do Palácio de Latrão, em Roma foi o primeiro 

local de grandes reuniões de cristãos (SCOTTÁ, 2010; Figura 8). 

Escudeiro (2015) corrobora afirmando que o Palácio de Latrão foi oferecido por Constantino 

ao Papa para que seu tribunal virasse um salão de culto, e com isso, outros locais foram 

executados de mesma forma, com projetos semelhantes a um típico tribunal de justiça 

romano e ao mesmo tempo também com grandes salões que se destinavam a acomodar 

congregações. 

Outro tipo de edificação religiosa citado por Scottá (2010) foi o edifício de planta central, 

que teve sua origem nas sepulturas pré-históricas e mais tarde foi adotado pelos gregos para 

a veneração dos seus heróis e realização de sacrifícios. Esse tipo de construção possuía a 

forma de um templo redondo com uma câmara cujo pórtico era circular e onde se encontrava 
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a imagem da divindade principal da época e local. No governo do Imperador Justiniano, no 

século VI, como uma forma de representar a imponência da Igreja e de seu império, nos 

edifícios religiosos, foram adotadas as cúpulas devido ao seu efeito espacial.  

O tipo basílica e o edifício de planta central foram desenvolvidos nos séculos IV e V de 

maneira independente. A basílica atendia, com sua forma simples, as premissas litúrgicas 

das Igrejas Paroquiais e Episcopais. O edifício de planta central, com sua composição mais 

elaborada, não cumpria essas exigências (SCOTTÁ, 2010).  

 

Figura 8. Palácio de Latrão, Roma 

 

Fonte: ARQHYS (2017) 

 

Ainda no século V, foram edificadas as basílicas de cúpulas, que representavam a unificação 

dos dois estilos. Passados alguns séculos, os arquitetos continuaram com suas obras e 

experimentos, unificando estilos e criando um novo no século XI, por meio da inserção de 

galeria transversal à nave da igreja, que gerava uma cruz, criando o estilo cruciforme. 

O século XIII foi um período marcado pelo aumento da riqueza e do progresso cultural, o 

que levou a Igreja Católica a procurar um estilo arquitetônico que representasse as ideias de 

uma nova época, surgindo assim o estilo Gótico que tem como elementos principais, o seu 

formato vertical, demonstrando a proximidade com o céu e Deus. Possuíam fachadas 

esculpidas, apresentando, na parte inferior, três grandes portas e, ao centro, grandes janelas, 

que para proporcionar uma maior iluminação no interior, eram feitas com vitrais coloridos. 
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Usavam o plano cruciforme, com uma nave central longa e outras laterais. Os tetos das naves 

possuíam um formato de ogiva de grande altura, os quais eram apoiados em pilastras 

compostas por várias colunas finas que proporcionavam resistência e elasticidade. Assim, 

estas Igrejas eram construções complexas, requintadas e ricas (ESCUDEIRO, 2015). 

Entre os séculos XIII e XVIII, período marcado pelo Renascimento, houve avanços culturais. 

Com isso, a Igreja Católica perdeu muito poder, pois o homem passou a ser o centro e não 

Deus, como era anteriormente. Mas a Reforma Protestante também fez com que o 

catolicismo medieval nas Igrejas fosse alterado, tanto no ritual quanto no cerimonial. E, a 

partir do século XV, a Igreja troca a planta basilical em cruz latina para plantas quadradas 

ou de cruz grega e centrada (ESCUDEIRO, 2015). 

Segundo Scottá (2010), esses tipos (salão, basílico romano, de planta central e cruciforme), 

bastante utilizados a partir dos primeiros séculos de culto cristão, seguiram guiando as 

construções das igrejas católicas até o século XIX. 

No início do século XX, muitos cristãos confiavam que não era necessária a procura de uma 

nova arquitetura, com o argumento de que as igrejas existentes eram a forma adequada a ser 

seguida e repetida. Porém começou-se a questionar essa prática em busca de uma adequação 

às novas formas arquitetônicas e às novidades em termos de técnicas de construção, não 

somente nas edificações católicas, como também nas igrejas protestantes (SCOTTÁ, 2010). 

O século XX, na igreja católica, foi um período marcado por diversas transformações e 

inovações. Houve tentativas de se aproximar os fiéis dos cultos e de dar uma feição mais 

moderna, devido à aliança de artistas e arquitetos modernos, como por exemplo, Oscar 

Niemeyer. Além disso, nesse período houve a aplicação de novos materiais e técnicas de 

construção, que exigiam uma nova organização do espaço interno das igrejas e templos 

religiosos. 

 

3.1 Arquitetura Religiosa no Brasil 

Viana (2014) ressalta que a arquitetura religiosa, desde o seu surgimento, sempre 

representou o relacionamento do homem com o sagrado, ou seja, a sua subordinação e 

respeito a um poder superior e divino. No Brasil, a arquitetura religiosa teve início no século 

XVI, no período colonial, com a chegada dos descobridores portugueses, que, mesmo não 

tendo construído templos, deixaram elementos que deram seguimento à sua fé.  
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Segundo Frade (2007) os colonizadores portugueses e os missionários das diversas ordens 

que chegaram ao Brasil trouxeram as formas dos espaços de culto que já conheciam, 

impondo alguma modificação à sua implantação, dada as exigências colocadas pelo partido 

arquitetônico e pela topografia local. As principais exigências a que as edificações eram 

submetidas foram em relação a técnicas construtivas, estilo arquitetônico, clima, condições 

topográficas, costumes populares, recursos financeiros e legislação. Entre essas exigências, 

as maiores dificuldades encontradas pelos europeus eram em relação ao clima e escassez de 

recursos, principalmente de mão de obra qualificada. 

Mesmo com os diversos problemas enfrentados, as soluções encontradas em matéria de arte 

e arquitetura religiosa no Brasil produziram peças com características únicas, seja pela sua 

beleza, ou pela sua originalidade (FRADE, 2007). 

 

3.2 Arquitetura Religiosa Mineira – Século XVIII 

Em Minas Gerais a construção de templos religiosos era um elemento de urbanização e 

fixação do homem na terra. Devido a eles, grandes porções de terras eram mais valorizadas, 

e o espaço urbano se desenvolvia ao redor. O templo ainda funcionava como principal ponto 

de referência para a população local, pois missas, casamentos, batizados e procissões 

aconteciam no seu interior e redondezas (SENAC, 2018).  

Uma característica marcante das construções religiosas mineiras desse período foi a 

liberdade de criação, devido ao fato de possuírem associações leigas, ao contrário do que 

acontecia com os templos localizados em cidades maiores litorâneas, que eram regidos por 

regras mais rígidas de congregações. Assim, Minas Gerais obteve mais construções, 

ornamentação da Igreja e contratação de artistas para adaptarem os templos à realidade da 

região (SENAC, 2018). 

Os primeiros templos religiosos eram capelas, construídas até a década de 1720. Possuíam 

como características arquitetônicas o fato de terem pequena proporção, fachada plana, planta 

retangular, divisão em nave, capela-mor e sacristia colocada lateralmente, além da sineira 

ficar ao lado da igreja ou inserida no corpo central da fachada. Sua decoração era muito 

ornamentada com talhas, pinturas e douramento, sendo reconhecido o estilo dos Retábulos 

como Nacional Português, que apresentava colunas torsas ou salomônicas com sulcos 

preenchidos de ornatos profusos, coroamento ou arremate em arcos concêntricos ou 
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arquivoltas concêntricas, revestimento inteiramente em talha dourada e com ocorrência de 

policromia em azul e vermelho (SENAC, 2018). 

Diferentemente das construções que foram desenvolvidas no litoral do Brasil, as edificações 

mineiras eram executadas de forma muito mais simples e modestas. Suas fachadas 

diminuíram o número de aberturas e foram eliminadas as pilastras e arquitraves que 

vigoraram na tradição renascentista. Mas, com a introdução e assimilação do barroco na 

capitania, novas soluções para os frontispícios foram adotadas e a ornamentação passou a 

ser um elemento principal nas edificações (CHAGAS, 2014). 

A partir da metade do século XVIII, período marcado por diversas crises, como por exemplo, 

a Inconfidência Mineira, houve falta de ouro, mas ao mesmo tempo uma evolução da 

arquitetura, devido à presença de grandes mestres como Aleijadinho, autor da fachada 

saliente, das torres e grande parte da decoração da Igreja de São Francisco de Assis, 

localizada em Ouro Preto (CHAGAS, 2014; Figura 9). 

Assim foram erguidas diversas igrejas de irmandades, que entre suas características 

arquitetônicas se destacam a utilização da alvenaria em suas construções e a construção de 

torres recuadas e arredondadas, derivadas do barroco europeu e do rococó (CHAGAS, 2014). 

 

Figura 9. Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto - MG 

 

Fonte: BRASIL (2017) 



 

34 

 

 

3.3 Arquitetura Religiosa Mineira – Século XIX 

O início do século XIX foi marcado pela vinda da família real portuguesa para o Brasil. 

Entre as consequências com efeito na arquitetura estava a vinda de artistas franceses que 

estabeleceram uma nova forma, a neoclássica, que foi difundida em todo o território 

brasileiro, exceto em Minas Gerais, onde esse estilo ficou quase que exclusivamente na 

arquitetura civil. A arquitetura religiosa desse período foi influenciada pelo estilo neogótico 

europeu, com características como altas torres, vitrais coloridos, arcos de ogivas e colunas 

longilíneas, como pode ser visto na Figura 10, em que se apresenta a Igreja de Nossa Senhora 

Mãe dos Homens, em estilo neogótico, situada na cidade Catas Altas, MG (SENAC, 2018). 

 

Figura 10. Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, em estilo neogótico, Catas Altas - MG 

 

Fonte: REVISTA SAGARANA (2017) 



 

35 

 

Os estilos que eram utilizados no final do século XVIII, o Barroco e o Rococó, durante o 

século XIX se transformaram em um novo, mais sóbrio, com linhas retas predominando, 

frontões triangulares, ou seja, o Neoclassicismo (CHAGAS, 2014). 

 

3.4 Arquitetura Religiosa Mineira – Século XX 

As Igrejas do século XX têm como principais características, o presbitério como elemento 

central, o que leva a uma proximidade dos fiéis com a assembleia. A evolução das técnicas 

de engenharia permitiu a existência de grandes espaços sem pilares, devido à utilização de 

materiais como o concreto armado, o aço e o vidro (ESCUDEIRO, 2015). 

No século XX, a arquitetura religiosa mineira tornou-se um fato marcante que é ser 

referência brasileira, com a construção da Igreja de São Francisco de Assis, mais conhecida 

como Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte - MG, projetada por Oscar Niemeyer e 

retratada na Figura 11. Ela foi um marco da modernidade, e, por meio dela, deu-se início a 

uma nova fase da arquitetura religiosa, com obras modernas, resultantes do avanço 

tecnológico (SENAC, 2018).  

Iniciava-se assim um período de grandes templos, com diversas formas e materiais, 

destacando a evolução do homem juntamente com a arquitetura. 

 

Figura 11. Igreja de São Francisco de Assis, Belo Horizonte - MG 

 

Fonte: ARQUITETÓRIO (2017) 
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3.5 Cobertura na Arquitetura Religiosa 

A cobertura de um edifício tem como principal objetivo protegê-lo contra as intempéries e 

proporcionar conforto térmico dentro do espaço arquitetônico. Por meio dela se dá a 

conservação da edificação e dos objetos encontrados no seu interior, devendo a mesma 

funcionar de forma adequada para que possa impedir a entrada de água pluvial, principal 

fator de deterioração de seus componentes (NUNES, 2005). 

Desde os primeiros homens, a cobertura em seus abrigos provisórios era executada com 

diversos materiais, como folhas, palhas, couro de animais, além de outros recursos 

disponíveis em cada região. Com o passar do tempo, as habitações começaram a ser mais 

estáveis, e, com isso, houve evolução dos materiais e dos sistemas estruturais utilizados, 

devido, principalmente, ao avanço da tecnologia e à descoberta de novos materiais. Segundo 

Nunes (2005) as edificações passam a aplicar em suas coberturas, telhas cerâmicas, madeira, 

ladrilhos vitrificados, chapas de ferro e, atualmente estão sendo utilizados novos materiais, 

como telhas de PVC, vidro, policarbonato, fibrocimento, dentre outros. Também são 

encontradas coberturas com estruturas autoportantes, como cúpulas e abóbadas de tijolo, 

pedra e outros materiais, que são capazes de cobrir grandes vãos. 

A forma do telhado é influenciada pelas condições climáticas do local da construção, bem 

como da disponibilidade do material a ser aplicado. Telhados que possuem grande 

inclinação, por exemplo, são constantemente encontrados em regiões que possuem clima 

com temperaturas mais baixas, devido ao fato de que, durante o inverno, impedem que a 

neve fique depositada no telhado, que poderia ocasionar uma sobrecarga na estrutura de 

sustentação. As coberturas horizontais podem ser encontradas em regiões de clima seco e 

com baixa ocorrência de chuvas, pois o baixo índice pluviométrico não exige o escoamento 

rápido das águas, e o telhado ainda pode ser utilizado como pátio (NUNES, 2005). 

A farta disponibilidade de materiais como a madeira e o barro fez com que esses materiais 

fossem bastante utilizados durante a colonização do Brasil. Nunes (2005) ressalta que as 

primeiras casas foram executadas com madeira e barro e cobertas com palha, porém, de 

acordo com a necessidade de se obter edificações mais duráveis, as mesmas foram 

reconstruídas em alvenaria de pedra argamassada com estrutura de cobertura em madeira 

revestida de telhas cerâmicas.  

Sobre as igrejas brasileiras, Bazin (1956) e Nunes (2005) declaram que geralmente elas 
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possuíam cobertura estruturada em madeira, sendo raramente encontradas as que 

apresentavam abóbadas construídas com outro tipo de material como pedra ou tijolo. Essas 

últimas eram encontradas em grandes igrejas conventuais do Século XVII, na arquitetura 

religiosa brasileira as abóbadas de madeira eram usadas com frequência em forros, muitas 

vezes pintados com grandes painéis figurativos (NUNES, 2005). 

Santos (1951) reforça a observação quando demonstra a pouca ocorrência de cúpulas nas 

igrejas brasileiras. Em seu estudo sobre as coberturas das igrejas de Ouro Preto, esse autor 

destaca que, não só pela semelhança dos sistemas, mas também pela nomenclatura 

tecnológica, pode-se afirmar que a influência da arquitetura portuguesa sobre a técnica 

construtiva adotada nas coberturas dos templos mineiros é certa. Nunes (2005) ressalta que 

essas características observadas em Minas Gerais também podem ser encontradas em outras 

regiões do Brasil e devem ser preservadas para que seja mantido o registro das técnicas 

construtivas antigas. 

 

3.6 Projetos na Arquitetura Religiosa 

As igrejas católicas devem ser construídas de tal forma que a reunião dos fiéis seja facilitada, 

por isso devem ser funcionais e confortáveis tanto para a celebração da liturgia, como para 

obter a participação da comunidade (MILANI, 2006).   

Ao projetar um templo, o arquiteto deve pensar primeiro no altar, no sacrário, no ambão, na 

pia batismal, na capela do Santíssimo, que devem estar presentes na sua concepção antes 

mesmo que ele demonstre sua ideia por meio do desenho (MENEZES, 2006). Para esse 

autor, não é um pé direito elevado, uma janela com estilo “gótico”, nem uma elevada torre 

ou uma decoração rebuscada posterior que transmitirão ao edifício um caráter religioso ou 

sagrado. 

Milani (2006) ressalta que a organização interna de uma igreja, sua decoração, mobiliário, 

arte, visual, ou seja, tudo que a compõe, deve ser entendido e submetido a uma realidade 

simbólica.   

Ao visitar templos em que foi utilizado o estilo da arquitetura religiosa do passado, deve-se 

considerar a concepção e o estilo do período, levando em conta a beleza de suas formas, sua 

simplicidade e seu interior, que fazem com que sejam diferentes dos templos religiosos 

construídos hoje em dia. A Igreja jamais teve um estilo próprio para cada construção, ela 
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sempre se adéqua ao estilo que está em vigor na época de sua construção, por exemplo, se a 

Igreja possuía um estilo gótico, as casas construídas no período, também possuíam Assim, 

se a Igreja era barroca, as casas também possuíam esse estilo, o que pode ser comprovado 

nas construções do século XVIII em Minas Gerais. 

É função do arquiteto projetar o edifício sagrado com o máximo cuidado, considerando suas 

duas funções, a de acolher o povo que ali se encontra para louvar a Deus e transmitir a ideia 

de um lugar de paz e tranquilidade, onde se possa conversar com Deus. Devido a esses 

fatores, diversas funções são atribuídas a esse lugar, contrapondo ser o mesmo um local de 

reunião e cantos, como também um lugar de silêncio e oração (MENEZES, 2006). 

Logo, é muito importante, no projeto da arquitetura religiosa, organizar e fazer uma boa 

distribuição do espaço, diferenciando as zonas dos diversos ministérios de acordo com a 

liturgia atual para que os fiéis estejam confortáveis para a celebração, sendo que alguns 

fatores podem contribuir para isso, como por exemplo, a forma e a ornamentação do espaço, 

a luz, e as cores (MILANI, 2006).   

Assim, devido a esse antagonismo das funções das igrejas, os arquitetos devem projetá-las 

atendendo seus diversos aspectos, além de respeitar o desejo da comunidade por meio das 

melhores práticas da arquitetura. A parte central do projeto será o mistério eucarístico, e, 

assim, o arquiteto deve-se atentar em primeiro lugar para o presbitério.  

 

3.7 Espaços das Igrejas 

Toda igreja deve possuir uma organização adequada de seu espaço e de sua liturgia, o que 

requer um estudo de sua organização espacial, das exigências da celebração, das orações 

individuais e comunitárias. As celebrações são presididas pelo clero, mas com a participação 

de todo o povo reunido em assembleia. Assim, as igrejas devem ser construídas para 

atenderem à liturgia, sem simbolismo excessivo, e a distribuição de seu espaço compreende 

no mínimo presbitério, nave e sacristia. Seu ambiente, além de oferecer conforto aos fiéis, 

deve levá-los à contemplação e ao recolhimento para as orações individuais e ao mesmo 

tempo motivação para a participação, dependendo da celebração (MILANI, 2006). 
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3.7.1 Presbitério 

O presbitério é o espaço em que ocorre a celebração, onde atuam o presidente da assembleia 

e seus ministros, em que estão inseridas as principais peças litúrgicas. O altar e a cadeira da 

presidência e dos ministros ficam nesse espaço. Também deve transparecer a ideia de que o 

clero está inserido na assembleia, para dar a sensação de proximidade com o povo, pelo fato 

da celebração da eucaristia ser a união dos atos do celebrante e do povo. O presbitério deve 

estar num plano mais elevado, para ter uma figura de destaque e também dar boa visibilidade 

para os fiéis em casos de igrejas grandes, onde se tem um maior número deles (MILANI, 

2006).  

 

3.7.1.1 Altar 

O altar, além de objeto e local essencial ao culto, é o lugar mais importante e destacado de 

toda a Igreja. Esse centro litúrgico deve ser visível de todos os pontos da assembleia e ser 

uma das principais concepções do arquiteto desde o início do projeto. Segundo Menezes 

(2006) sua concepção deve demonstrar seu caráter sagrado e sacrificial, assim o material 

utilizado em sua execução deve ser nobre, sem ser motivo de distração para os fiéis. 

O altar é a mesa da eucaristia, por isso tem o papel mais importante na igreja. É o centro da 

celebração, constituindo-se o foco principal dos fiéis. A ação da eucaristia, o local onde o 

padre faz leituras, e os objetos necessários à comunhão estão localizados nesse espaço.     O 

altar é a maior representação do Cristo (MILANI, 2006). 

Compõe com todo o presbitério, harmonizando-se com ele, com os demais elementos 

presentes nesse sagrado espaço, seja a cadeira do celebrante ou dos ministros, seja o ambão. 

Deve ser valorizado também pelas proporções de todo e de cada elemento. Deve-se situar 

em um local mais elevado para que seja bem visível, mas não tão elevado a ponto de cortar 

a ligação com a comunidade presente. A iluminação deve ser adequada, para que se 

sobreponha ao restante do presbitério, sem que seja, entretanto, uma iluminação teatral. 

Deve-se encaminhar para a liturgia, que sobre si se desenvolve toda a atenção da assembleia 

(MENEZES, 2006). 

A disposição do presidente da assembleia e de seus ministros é parte integrante da liturgia 

da Palavra e as suas cadeiras, ou cátedras, devem ser colocadas diante da assembleia, de 

frente para o povo, mas atrás do altar, de forma que fique mais elevada para que seja vista 
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por todos, ou na lateral do altar. Observa-se que a cadeira em forma de trono é reservada 

somente ao bispo (MENEZES, 2006; MILANI, 2006). 

 

3.7.1.2 Ambão 

O ambão constitui-se da plataforma utilizada para leituras e homilias. Desse local, que é 

conhecido também como a mesa da Palavra, utilizando a Bíblia, as leituras, o salmo 

responsorial, a homilia, a oração dos fiéis e o precônio pascal são realizados. A dignidade 

conferida ao ambão exige que a ele suba apenas o responsável pela palavra/liturgia a ser 

proferida. A palavra de Deus deve ser proferida exclusivamente no ambão (MENEZES, 

2006; MILANI, 2006). 

 

3.7.1.3 Batistério 

O Batistério é o local em que se localiza a fonte batismal e onde se realiza o batismo. A 

reformulação da liturgia da Vigília Pascal, com o acréscimo das determinações pós Concílio 

Vaticano II, deu uma nova ênfase à liturgia batismal, incluída novamente em celebração 

solene de ato litúrgico. Não se trata, portanto, de uma ação proposta para uma pequena 

parcela da comunidade, de uma família, mas de um ato solene de adoção de mais um membro 

da comunidade. Por isso, apenas na sede da comunidade, na igreja paroquial deve existir o 

batistério, não sendo possível sua execução mesmo nos grandes santuários de peregrinação 

ou nas grandes catedrais, se essas não forem sedes paroquiais, ou se por indulto especial não 

forem dotadas pelo Papa desse privilégio (MENEZES, 2006; MILANI, 2006). 

Devido ao seu significado especial, deve ser locado de maneira permanente, com estrutura 

própria, sempre visível e jamais em local de circulação ou situado apenas em um canto da 

igreja. Além disso, a pia batismal deve ser construída de maneira sólida e com ornamento 

apropriado, pois é o centro de um sacramento. Deve ser sempre valorizada devido ao seu 

significado de fazer o ingresso de um membro na comunidade religiosa. 
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3.7.1.4 Sacrário 

O Sacrário consiste de um pequeno cofre que serve para guardar as reservas eucarísticas, 

localizado em geral no altar, apresentando por isso, normalmente, uma decoração mais nobre 

e diferenciada do restante da igreja. Mas há casos em que o local reservado à Reserva 

Eucarística tenha sua localização fora do Presbitério, em local nobre e acessível para que o 

Senhor Sacramentado seja devidamente reverenciado. Assim, é recomendável que seja 

prevista a construção de uma capela com a função de abrigar o Santíssimo que, dadas as suas 

dimensões, ainda permite a oração individual de fiéis (MENEZES, 2006). 

 

3.7.2 Nave 

A nave é o espaço no qual os fiéis se reúnem, assim, eles necessitam, no decorrer da 

celebração, sentar-se, ajoelhar-se, ficar de pé, circular pela igreja e aproximar-se do altar. 

Por isso, deve ser um local que possua boa funcionalidade e favoreça a participação da 

comunidade na celebração. Outro fator importante é a ideia da união, sendo assim, na sua 

construção deve-se evitar divisão no espaço, grupos isolados e lugares privilegiados. Outros 

fatores que devem ser considerados são a comodidade e o conforto dos fiéis com cadeiras 

ou bancos, visibilidade e acústica adequadas, bem como espaços disponíveis para circulação 

de pessoas (MILANI, 2006). 

As técnicas modernas permitem grandes vãos cobertos, proporcionais às necessidades da 

nave. Mas, é conveniente que se projete sem os exageros mencionados anteriormente, nem 

timidez, prevendo maiores afluxos de pessoas em dias normais (MENEZES, 2006).  

Um projeto bem elaborado da nave deve contemplar além da estética outros aspectos, como 

a comodidade, pois o desconforto pode interferir na participação da comunidade nos cultos. 

O arquiteto deve colocar então condições de conforto em relação ao conforto térmico 

(aeração/ventilação), acústica, iluminação e abertura de portas e janelas. 

 

3.7.2.1 Conforto térmico 

O conforto térmico do usuário, proporcionado por uma aeração (circulação de ar) adequada, 

é muitas vezes esquecido, impedindo-o de dedicar-se inteiramente ao objetivo para o qual 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Decora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
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ele foi à igreja. Observa-se que é comum a simples colocação de grandes ventiladores ou 

circuladores de ar o que pode prejudicar as celebrações, seja pelo barulho que produzem, 

seja pela ineficiência. No entanto, ao estudar com critério o projeto arquitetônico, pode-se 

sem maiores despesas financeira ou prejuízo na participação dos fiéis, encontrar soluções 

para condicionar o ar naturalmente e proporcionar adequada circulação de ar, melhorando o 

conforto ambiental (MENEZES, 2006). 

Uma solução que é bastante utilizada nesse contexto é a colocação de janelas, mas, ao mesmo 

tempo, o uso impróprio dessa hipótese, traz problemas como a insolação bem como 

iluminação excessiva. Assim, a colocação de janelas deve ser realizada em locais 

devidamente planejados. 

 

3.7.2.2 Acústica 

As grandes dimensões necessárias para poder acolher de forma adequada os fiéis trazem um 

problema recorrente nas igrejas, a acústica, que muitas vezes é agravada pela utilização de 

amplificadores. Esses instrumentos chegam a ser desnecessários algumas vezes e em outras 

são mal projetados, e ainda são diversas vezes utilizados sem um estudo prévio que, permita 

uma distribuição racional do som, que deve alcançar a todos sem reverberações exageradas. 

O volume da igreja, na nave em especial, influencia de maneira essencial na propagação do 

som e na ocorrência da reverberação, que pode ser ajustada com um acabamento ideal dado 

às paredes e ao forro (MENEZES, 2006). 

Segundo Milani (2006) e Menezes (2006) a música é parte essencial da celebração litúrgica, 

e sendo assim necessita de um espaço. O grupo dos cantores é colocado em local reservado, 

denominado de coro, segundo a disposição de cada igreja, devendo, contudo, fazer parte da 

assembleia dos fiéis, desempenhando um papel particular de modo que a execução de sua 

função se torne mais fácil e a música possa ser ouvida de qualquer local do recinto. Com 

uma acústica adequada, a música pode ser ouvida de forma agradável pelos fiéis que tendem 

a fazer uma participação mais plena na celebração. 
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3.7.2.3 Iluminação 

Conforme Milani (2006) a iluminação no interior de uma igreja pode criar ambiências e 

favorecer a meditação do fiel, focalizando com mais brilho o presbitério, sem, contudo, 

afastá-lo do povo. Podem ser criados efeitos visuais por meio da iluminação natural ou 

artificial. Um discreto efeito de claro-escuro, uma graduação de luz e sombra destacando 

locais e detalhes com maior função com mais brilho tendem a realçar a organização espacial 

no ambiente e mostram caminhos (MILANI, 2006). 

Para a nave pode ser proporcionada uma iluminação para uso diário e outra para celebrações 

festivas, com maior intensidade de luz nesse local. Em contraposição, o clima de 

recolhimento e introspecção ocorre com baixa intensidade de luz. No entanto, além das 

orações comunitárias, existem as individuais, para as quais uma boa iluminação é aquela que 

remete as pessoas à introspecção. No geral, em celebrações a nave deve possuir uma 

iluminação adequada, a fim de que a leitura se faça sem esforço, pois ao participar das 

funções litúrgicas, os fiéis acompanham, em livros próprios, o desenvolvimento das 

cerimônias (MENEZES, 2006; MILANI, 2006). 

 

3.7.2.4 Portas e janelas 

A porta é um componente essencial para a distribuição interna da igreja, devendo atender às 

normas exigidas para a segurança dos fiéis, seja pela sua quantidade, distribuição e 

dimensões, como também pela sua utilização como saída de emergência, devendo dar acesso 

direto e rápido ao exterior, evitando acidentes e pânico em caso de incêndio e outras 

possíveis necessidades de se fazer a evacuação da edificação (MENEZES, 2006). 

As janelas devem estar corretamente orientadas em vista da insolação, em especial no Brasil, 

devido ao seu clima quente e com grande incidência de raios solares, bem como devem ter 

suas dimensões adequadamente definidas de modo a permitirem que a aeração seja a mais 

funcional possível. Também devem ter aberturas que permitam a entrada do ar em sua parte 

inferior e a saída do ar quente em sua parte superior, extraindo o ar quente e aliviando a 

temperatura no interior do templo de modo natural, sem necessidade de condicionamento 
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mecânico. Os vitrais presentes nas janelas, muitas vezes, são usados como elemento 

decorativo e contendo cenas bíblicas (MENEZES, 2006). 

 

3.7.3. Sacristia 

Sacristia é um recinto anexo lateral à igreja ou situado atrás de seu altar onde são guardados 

os paramentos sacerdotais e todos os objetos litúrgicos. É nesse local que os sacerdotes se 

paramentam para realizarem as missas e organizam, juntamente com a equipe litúrgica, 

comentários e leituras que são apresentados durante a celebração. 

 

3.7.4. Átrio 

O átrio é o local de chegada e encontro ou hall de entrada, significa um lugar de transição, 

que separa o exterior e o interior, local de recolhimento e oração. A passagem pelo átrio tem 

como significado a inserção na comunidade da igreja e o ser acolhido por Deus (MILANI, 

2006).   

Deve assim ser previsto desde o início da concepção do projeto, em especial no interior de 

nossas barulhentas cidades. Menezes (2006) sugere que esse elemento seja revisto e 

planejado não mais com a mesma forma, mas com conceitos novos criados pela evolução 

arquitetônica e beneficiados pelos avanços nos processos construtivos, técnicas e materiais. 

 

3.8 Construção 

Segundo Menezes (2006), antes de se iniciar a obra da construção de uma igreja, algumas 

etapas devem ser realizadas, como o levantamento e nivelamento topográficos; elaboração 

do projeto arquitetônico; execução das sondagens; elaboração do projeto de fundações e 

cálculo estrutural; dos projetos elétrico, acústico, hidráulico e de incêndio, segurança e de 

decoração. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
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4. CÚPULAS 

 

A arquitetura pode ser vista como uma arte que expressa diversos significados para quem a 

vê. Uma das maneiras de explicitá-los se dá por meio do uso simbólico de determinadas 

formas geométricas (PRADO, 1990). 

Dentre os componentes de uma edificação, a cobertura é um elemento significante em 

relação ao ganho de calor interno, podendo intensificar ou até mesmo amenizar a 

temperatura do interior da edificação. Para o bom funcionamento de uma cobertura são 

necessários estudos detalhados que englobem todos os aspectos que relacionem propriedades 

termo físicas do material e capacidade térmica do sistema de cobertura em relação às 

condições climáticas locais, principalmente no Brasil, que possui temperaturas elevadas 

durante o verão (DIAS, 2011). 

As coberturas para grandes vãos sempre desafiam profissionais da construção civil e as 

cúpulas, por apresentarem um sistema estrutural eficiente e econômico, vem sendo 

frequentemente usadas por projetistas em edificações religiosas (VENDRAME, 1999). 

Santos (2005) assegura que a construção metálica apresenta muitas opções para cobertura 

de edificações que possuem grandes áreas, sendo as cúpulas uma das sugestões. Segundo 

ele, as cúpulas “são estruturas ditas espaciais ou tridimensionais, pois se desenvolvem no 

espaço tridimensional por meio da rotação ou translação de elementos unidimensionais, 

frequentemente em arco ou em formas poligonais que se aproximam do arco. Apresentam 

superfície convexa, com dupla curvatura, o que as tornam muito propícias para o uso em 

coberturas” (Figura 12). Há registro de utilização de cúpulas metálicas desde o século XIX 

e, no Brasil, há cúpulas com vãos cobertos que variam de 30 a 100 m.  

Segundo Prado (1990), diversas culturas adotaram o universo de características similares 

para a esfera devido à sua imagem de perfeição, unidade e totalidade. Ainda segundo o 

mesmo autor, o significado da esfera é essencial para entender o significado simbólico do 

uso das cúpulas na arquitetura. 

Três aspectos principais demonstram o uso simbólico das cúpulas na arquitetura 

inicialmente, são eles: a projeção do mundo na arquitetura, a aceitação de um modelo 

perfeito revelado pelos deuses e a representação de poder, em que quando o imperador se 

sentava ao centro e expressava sua posição de governante do universo (PRADO, 1990). 
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Figura 12. Cúpula metálica, Shopping Flamboyant, Curitiba - PR 

 

Fonte: METÁLICA (2017) 

 

As cúpulas tiveram razões arquitetônicas e religiosas para serem utilizadas, sendo o 

significado do contato com o céu uma das principais. A cúpula não era simplesmente uma 

forma prática de utilizar a alvenaria como elemento construtivo, mas que possuía um sentido 

simbólico especial, fazendo dela um fator preponderante de diversas características de 

arquitetura, como Bizantino, Islâmico e Indiano, demonstrando o conceito de grandes vãos, 

associado ao volume construído (VENDRAME, 1999). 

Vendrame (1999) ressalta que o desenvolvimento desse tipo de estrutura está associado aos 

materiais e matérias primas disponíveis em cada período histórico. Na Antiguidade, 

utilizavam-se pedras naturais que logo depois foram trocadas por alvenaria de tijolos para se 

construírem as cúpulas. Na Idade Média, a madeira aparece como material principal, sendo 

que algumas construções daquela época ainda podem ser vistas na Europa.  

Com o passar do tempo, as cúpulas passaram por diversas mudanças na técnica construtiva 

e na arquitetura. Sua construção sofreu adaptações para os diferentes tipos de materiais 

disponíveis para execução, o que também ocasionou uma mudança na sua forma, que sofreu 

influências dos estilos arquitetônicos (MACEDO, 2005). 
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Macedo (2005) ressalta que a Revolução Industrial foi um fator de transformação nas 

técnicas construtivas e nos materiais, devido à industrialização do ferro, que a partir do 

século XVIII, fez com que novos conceitos de coberturas fossem aplicados.  

As antigas formas em abóbadas e cúpulas foram reestabelecidas pelo uso na construção do 

ferro e, posteriormente, do aço. A utilização desses materiais levou esse período a se chamar 

“era do ferro e vidro” e teve como consequência a construção de inúmeras obras, como o 

Palácio de Cristal, em 1851 e a estação ferroviária Paddington, ambas na Inglaterra 

(MACEDO, 2005). 

O concreto foi bastante aplicado em construções de cúpulas, mas, devido a fatores como sua 

baixa resistência à tração, eram necessárias grandes espessuras. Cita-se, como exemplo, a 

cúpula de concreto construída no começo do século XX para cobrir a Catedral Westminster, 

em Londres, Inglaterra, cuja espessura era de 0,91 m para um vão de 18,3 m. 

A primeira cúpula executada em concreto armado como seu material principal foi projetada 

pelo engenheiro Walter Bauersfeld e construída em 1922 em Jena, Alemanha, tornando-se a 

primeira estrutura utilizando armadura de aço na história da engenharia civil. Essa cúpula, 

por ter um vão livre de 25,0 m com apenas 60,3 mm de espessura, significou um grande salto 

na história da engenharia estrutural, principalmente por se tratar de cúpula como elemento 

de cobertura (VENDRAME, 1999). 

Apesar do sucesso imediato alcançado com a utilização do concreto armado, houve uma 

redução da aplicação desse material, pois não se revelava uma boa opção econômica, e, em 

muitas ocasiões, seu uso tornava-se inviável. Essa situação se dava principalmente pelo 

aparecimento do aço e das ligas de alumínio, que começaram a ser bastante utilizados na 

estrutura de cúpulas (VENDRAME, 1999). 

As cúpulas despertam interesse em profissionais da área da construção, pois, proporcionam 

um máximo de espaço com um mínimo de superfície de cobertura e com mínima 

interferência de apoios internos, além de serem muito econômicas no consumo dos materiais 

para a sua execução, quando comparadas a outros tipos de coberturas e seus respectivos 

sistemas estruturais (VENDRAME, 1999). 

Macedo (2005) concorda afirmando que as cúpulas ocupam novamente lugar de destaque 

entre as grandes estruturas por meio do avanço da informática, que auxilia em modernos 

cálculos estruturais. 
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4.1 Classificações das Cúpulas  

As cúpulas podem ser executadas a partir de diferentes métodos e com diversas 

configurações, existindo, assim, uma gama de possibilidades para o projeto e construção de 

desse elemento.  

A face externa de uma cúpula recebe o nome extradorso e a face interna, ou teto, de 

intradorso. As paredes ou suportes isolados são os pés-direitos ou encontros. O plano 

horizontal que separa a cúpula dos pés-direitos recebe o nome de plano das impostas.        A 

superfície que marca o início da cúpula é chamada nascença. A flecha é a distância entre o 

plano das impostas e o ponto mais alto do intradorso. As áreas resultantes dos 

prolongamentos dos pés-direitos, pela perpendicular traçada do vértice da abóbada ao 

extradorso são os rins (MACEDO, 2005; Figura 13). 

Santos (2005) classifica as cúpulas em cinco diferentes tipos de acordo com sua forma e os 

materiais utilizados em suas construções. São elas: quanto à flecha, quanto à forma em 

planta, quanto à forma dos meridianos, quanto à forma construtiva e quanto à disposição do 

vértice. 

 

Figura 13. Componentes de uma cúpula 

  

Fonte: MACEDO (2015)  
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4.1.1 Classificação das cúpulas quanto à flecha 

Santos (2005) e Gerrin (s.d.) classificam as cúpulas quanto à flecha em abatidas, em arco 

pleno e em elevadas. As cúpulas abatidas apresentam valor de flecha menor do que a metade 

do seu diâmetro. As cúpulas em arco pleno apresentam valor de flecha igual ao seu diâmetro. 

E as elevadas apresentam valor de flecha maior do que a metade do seu diâmetro.  

A altura da cúpula influencia no gasto de material e na distribuição de esforços internos na 

estrutura. Essa extensão se dá por meio de seu aspecto, pois quanto mais próxima da forma 

hemisférica for sua geometria, menores são seus esforços internos, e, quanto mais abatida, 

maiores os esforços (SANTOS, 2005). 

Essa relação de esforços influi no consumo de materiais, posto que maiores esforços 

necessitam de peças mais robustas, mas, ao mesmo tempo, por se tratarem de alturas 

maiores, são peças de maiores comprimentos. Assim, tanto Santos (2005) quanto Sales et. 

al. (1994) indicam projetar com a relação f/D, sendo f a flecha e D o diâmetro da cúpula, 

com proporções entre 1/10 e 1/5.   

 

4.1.2 Classificação das cúpulas quanto à forma em planta 

Quanto à forma em planta, Santos (2005) classifica as cúpulas em planta circular, planta 

elíptica e planta poligonal, conforme Figura 14. Nas cúpulas metálicas que utilizam às vezes 

materiais pré-fabricados unidimensionais para formar toda a estrutura, as plantas poligonais 

são muito comuns.  

As cúpulas elípticas não são tão eficientes quanto as circulares, pois são expostas a maiores 

tensões (MACEDO, 2005). 
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Figura 14. Classificação das cúpulas quanto à forma em planta 

 

Fonte: SANTOS (2005) 

 

4.1.3 Classificação das cúpulas quanto à forma dos meridianos 

Em relação à forma dos meridianos, Santos (2005) ressalta que, conforme a equação da curva 

geratriz utilizada na sua composição, as cúpulas podem ser classificadas em: meridianos 

circulares, meridianos elípticos, meridianos parabólicos, em forma de ogiva e em forma 

cônica, conforme Figura 15.  

 

Figura 15. Classificação das cúpulas quanto à forma dos meridianos 

  

Fonte: SANTOS (2005) 

 

4.1.4 Classificação das cúpulas quanto à forma construtiva 

Com relação à forma construtiva utilizada em sua execução, as cúpulas podem ser 

classificadas em monolítica, se forem feitas utilizando materiais como o concreto e a 
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argamassa armada, que possibilitam espalhar massa em toda a extensão da estrutura, e em 

reticuladas, se forem empregados elementos estruturais discretos, como nas estruturas 

metálicas e nas estruturas de madeira (SANTOS, 2005). 

 

4.1.5 Classificação das cúpulas quanto à disposição do vértice 

Com relação à disposição do vértice, as cúpulas podem ser classificadas em abertas ou 

fechadas, conforme Figura 16. As cúpulas abertas utilizam o vértice como uma forma de se 

obter iluminação natural, devendo-se, no entanto, providenciar sua vedação adequadamente. 

 

Figura 16. Classificação das cúpulas quanto à disposição do vértice 

 

Fonte: SANTOS (2005)  

 

4.2 Execução de Cúpulas Metálicas 

4.2.1 Fabricação 

A fabricação dos componentes de uma cúpula, assim como de qualquer estrutura espacial, 

necessita de exatidão na fabricação dos elementos que a constitui, pois, se isso não ocorrer, 

os erros podem incidir durante a fase de montagem ocasionando problemas na união dos 

elementos deixando a estrutura com funcionamento inadequado, sobrecarregando peças 

estruturais em pontos não dimensionados para isso (VENDRAME, 1999). 

 

4.2.2 Acabamento 

A fase de acabamento de uma cúpula pode se dar com a aplicação de três métodos que 

permitem a automatização de todo o processo de pintura e ainda resulta em uma 

produtividade maior, são eles: a pintura por imersão, a galvanização e a pintura eletrostática 
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(VENDRAME, 1999). 

Como toda estrutura metálica, uma das grandes preocupações é em relação à corrosão do 

material, por isso, segundo Vendrame (1999), deve-se utilizar a galvanização ou a pintura 

eletrostática, sendo que a primeira apresenta proteção externa e interna às barras enquanto 

que a segunda garante apenas proteção à superfície externa. 

A galvanização é o processo de aplicação de uma camada protetora de zinco ou ligas de 

zinco a uma superfície de aço ou ferro de modo a evitar sua corrosão. A pintura eletrostática 

é uma das formas de pintura mais resistente e efetiva existente, em que se utiliza um processo 

diferenciado por meio de cargas elétricas para a fixação da tinta. 

A galvanização, no entanto, tem como resultado uma cor acinzentada, o que faz com que 

seja imprescindível uma demão de tinta para melhorar o aspecto visual da estrutura, caso 

essa não seja a cor desejada. A pintura eletrostática, a base de epóxi, permite várias cores 

garantindo boa proteção externa por barreira, pois sua tinta não contém solventes e a película 

resultante é praticamente isenta de porosidade. Apesar disso, apresenta a desvantagem de 

sua aplicação ser recomendada para aço de alta resistência à corrosão atmosférica para que 

haja proteção efetiva de toda a da estrutura metálica (VENDRAME, 1999). 

 

4.2.3 Montagem 

Vendrame (1999) cita três métodos utilizados na montagem de cúpulas: montagem por 

elemento, montagem por conjuntos parciais e montagem por içamento. 

 

4.2.3.1 Montagem por elemento 

Nesse método, os elementos que constituem a malha estrutural são montados inteiramente 

em sua posição definitiva. Como a montagem é feita elemento por elemento, grandes vãos 

podem ser executados utilizando equipamentos de içamento com certa simplicidade, como 

conjunto de roldanas e polias. Entretanto, o custo com andaimes se eleva com o aumento de 

altura em que a montagem é executada, surgindo o problema da segurança dos trabalhadores, 

o que exige a devida análise dos custos finais de montagem. 
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4.2.3.2 Montagem por conjuntos parciais 

Nesse método, partes da estrutura são montadas no chão e depois, com o auxílio de 

equipamentos de içamento, como guindastes e caminhão munck, são conectadas ao restante 

da estrutura, o que diminui o volume de montagem em grandes alturas. O volume de trabalho 

no solo é elevado, facilitando seu controle e eficiência, o que torna esse método bastante 

seguro e indicado para diversas situações. 

 

4.2.3.3 Montagem por içamento 

Para grandes estruturas, onde a montagem por elemento ou conjuntos parciais não é 

adequada ou impossibilita uma montagem segura, a montagem por içamento é a mais 

indicada, pois a estrutura é inteiramente montada no chão e depois, com auxílio de 

equipamentos como guindastes, é colocada em sua posição definitiva. Esse método demanda 

certa técnica, requerendo especial atenção durante o içamento da estrutura para que não 

sejam introduzidos esforços para os quais ela não foi projetada, o que poderia levar à sua 

desestabilização ou a um colapso da cúpula. 

Ao escolher um determinado método de montagem para as cúpulas, ainda Vendrame (1999) 

destaca os seguintes fatores: 

 Condições de projeto: tipo e dimensões da estrutura; 

 Condições para montagem: disponibilidade de espaço no local, tipos de 

equipamentos de içamento disponíveis, transporte, tempo de trabalho, custo e relação 

com outros trabalhos;  

 Condições de segurança: segurança do operário e condições climáticas durante a 

montagem. 

Assim, após a análise desses fatores, é escolhido o método adequado de montagem da 

estrutura em formato de cúpula. 

 

4.3 Patologias em Cúpulas 

A determinação das causas das patologias constitui um passo importante na definição de seu 
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diagnóstico, o qual é o resultado de um procedimento de inspeção, levantamento e análise 

de dados, e permite identificar a natureza, as consequências, o alcance e as origens dos 

fenômenos patológicos, facilitando assim o seu combate, o que gera maior vida útil nas peças 

metálicas (RIBAS, 2006). 

Uma das principais preocupações que se tem em relação à patologia de estruturas metálicas 

é a corrosão das peças. A corrosão é um fenômeno patológico que origina um elemento de 

características diferentes daquelas do material original, fazendo com que esse perca suas 

propriedades, tais como resistência mecânica, elasticidade, ductilidade, estética, o que pode 

comprometer a durabilidade da estrutura, podendo ocasionar danos na construção e/ou até 

mesmo um sinistro.  

Para Macedo (2005), as principais patologias que resultam na deterioração das cúpulas são:  

 Degradação da aparência da estrutura que pode ser provocada por manchas, 

eflorescências, fissuras ou deformações excessivas;  

 Perda de rigidez e resistência da estrutura, que pode ser resultado da presença de 

fissuras, do destacamento ou desagregação do material ou de corrosão; 

 Quando os processos anteriormente citados atingem um nível de comprometimento 

que impedem a continuação do uso da estrutura, ocasionando a diminuição da vida 

útil de sua estrutura. 
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5. ESTUDOS DE CASOS 
 

O objeto de estudo desse trabalho são cúpulas de estrutura metálica de igrejas em construção. 

Devido a vantagens construtivas e financeiras, optou-se pela utilização do aço em suas 

coberturas. Trata-se de duas igrejas localizadas em Minas Gerais, nas cidades de Itaguara e 

Carmo do Cajuru. 

 

5.1 Igreja Sagrada Família de Nazaré (Itaguara - MG) 

A Igreja Sagrada Família de Nazaré teve seu projeto arquitetônico desenvolvido pelo 

engenheiro arquiteto Fábio Dimas Braz de Matos e pelo arquiteto Géferson Diogo de 

Oliveira, sendo dimensionada estruturalmente pelo engenheiro arquiteto Fábio Dimas Braz 

de Matos. A modelagem eletrônica da fachada do projeto arquitetônico da igreja pode ser 

visualizada na Figura 17. 

 

Figura 17. Representação gráfica em 3D do projeto arquitetônico 

 

Fonte: OLIVEIRA (2013)  
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5.1.1 A cidade de Itaguara - MG 

A cidade de Itaguara está localizada a 95 km de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. 

Possui como limites as cidades de Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Crucilândia, 

Piracema, Cláudio, Rio Manso e Itatiaiuçu, conforme pode ser visto na Figura 18. 

Entre as principais características do município, estão de acordo com o IBGE (2017): 

 População estimada em 2017: 13.329 

 Área da unidade territorial: 410,468 km² 

 Densidade demográfica: 30,14 hab/km² 

Itaguara possui um IDH de 0,691, sendo classificado como médio. Também é reconhecida 

como uma das cidades em que viveu o médico e escritor Guimarães Rosa que proferiu a 

seguinte frase sobre a cidade: "Mas, meu Deus como isto é bonito! Que lugar bonito pra 

gente deitar no chão e se acabar!..." (CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUARA, 2018). 

 

Figura 18. Cidade de Itaguara - MG  

 

Fonte: IBGE (2017) 

Itaguara 
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5.1.2 Paróquia Nossa Senhora das Dores - MG 

A Igreja Sagrada Família de Nazaré de Itaguara - MG, pertence à paróquia Nossa Senhora 

das Dores, uma das inúmeras paróquias da diocese de Oliveira, como pode ser visto na 

Figura 19. 

 

Figura 19. Diocese de Oliveira - MG 

 

Fonte: DIOCESE DE OLIVEIRA (2017) 

 

A Diocese de Oliveira foi criada em dezembro de 1941 pelo Papa Pio XII, deixando de 

pertencer à Arquidiocese de Belo Horizonte. Está situada na região centro-sul do Estado de 

Minas Gerais, tendo como confrontantes as Arquidioceses de Belo Horizonte e Mariana e 

com as Dioceses de Campanha, Divinópolis, Luz e São João del Rei. Possui extensão de 

7.979,9 km², com uma população, aproximada de 300 mil habitantes e como Padroeiros: 

Nossa Senhora de Oliveira, São José e São Sebastião. Além disso, possui 29 paróquias 

localizadas nas cidades de: Aguanil, Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, 

Carmo da Mata, Carmópolis de Minas, Cristais, Desterro de Entre Rios, Itaguara, Oliveira, 

Passa Tempo, Perdões, Piracema, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do 
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Amparo, São Francisco de Paula e São Tiago. A paróquia Nossa Senhora das Dores, 

localizada em Itaguara, fica a 60 km de distância de sua diocese (DIOCESE DE OLIVEIRA, 

2017). 

 

5.1.3 O Projeto arquitetônico da Igreja Sagrada Família de Nazaré 

O projeto arquitetônico de uma igreja deve ser planejado de modo a unir funcionalidade com 

as premissas passadas pelo Bispo e Pároco da igreja que será construída, a fim de atender 

aos interesses e expectativas apresentadas.  

A concepção do projeto arquitetônico da Igreja Sagrada Família de Nazaré se deu 

primeiramente com uma visita ao local destinado para sua construção, que era conhecido 

como a “Pracinha dos Nogueiras”, um terreno triangular, desnivelado, com pouco mais de 

1.000 m² e que é cortado por um córrego manilhado.  

A exigência da paróquia era a construção de um conjunto que deveria conter além do templo, 

que atendesse as necessidades pastorais da comunidade, uma área multiuso coberta e uma 

área arborizada. O projeto surgiu, assim, a partir de estudos feitos sobre a Sagrada Família, 

as características do terreno e de seu entorno, diretrizes para a construção de templos da 

Igreja Católica. Optando como estratégia para um grande aproveitamento do terreno, os 

fáceis acessos, a escolha por uma estrutura leve, a localização do presbitério em função das 

entradas principais, o direcionamento dos assentos aliados à forma majestosa e a cúpula 

central. 

A planta surgiu da simplicidade de dois traços e um círculo central e as elevações ganharam 

destaque para a grandeza de sua escala. O resultado foi um projeto minuciosamente 

elaborado destacado pela simplicidade e infinita grandeza da Sagrada Família de Nazaré, em 

que a forma da construção retrataria a Família de braços abertos para fazer o acolhimento 

dos fiéis.  

O projeto arquitetônico da Igreja Sagrada Família de Nazaré é distribuído em três níveis.  O 

subsolo é uma região composta por um espaço multiuso, em que pode haver encontros de 

jovens, palestras e outras festividades, uma cozinha e dois banheiros, sendo um masculino e 

outro feminino, ambos apropriados com acessibilidade, conforme está mostrado na Figura 

20. 
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Figura 20. Projeto arquitetônico do subsolo 

 

Fonte: OLIVEIRA (2013) 

 

No nível térreo está a entrada da Igreja, após a qual está a sua nave, juntamente com o altar, 

a sacristia, uma sala de apoio e de reuniões e a Capela do Santíssimo, que também possui 

um altar, como pode ser observado na Figura 21. 

 

Figura 21. Projeto arquitetônico do térreo 

 

Fonte: OLIVEIRA (2013) 
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O terceiro nível corresponde ao espaço reservado ao coro, em que os músicos ficam atrás 

dos fiéis, mas de frente para o presbitério e para a celebração, conforme Figura 22. 

 

Figura 22. Projeto arquitetônico do coro 

 

Fonte: OLIVEIRA (2013) 

 

5.1.4 Construção da fundação, pilares e vigas 

5.1.4.1 Fundação 

O primeiro passo para a definição do tipo de fundação que seria utilizado e, posteriormente, 

para o seu dimensionamento foi a identificação do solo e de suas características principais, 

como resistência e coesão. Para isso, foi feita uma sondagem SPT (standard penetration test) 

com dois furos. A localização dos furos bem como os resultados encontrados podem ser 

verificados nas Figuras 23, 24 e 25, respectivamente. 

CORO 
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Figura 23. Localização dos furos de sondagem 

 
Fonte: MATOS (2011) 

Figura 24. Resultado do SPT do Furo 1 

 

Fonte: MATOS (2011) 
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Figura 25. Resultado do Furo 2 

 

Fonte: MATOS (2011) 

Após a análise dos resultados obtidos, o engenheiro responsável calculou a fundação em 

estacas do tipo STRAUSS com profundidade de 10 m e diâmetro de 40 cm. Na “cabeça” das 

estacas foram colocados blocos em concreto armado com suas respectivas esperas dos 

pilares. A fundação foi travada com cintas em concreto armado (Figura 26). 

Figura 26. Cintas de travamento em concreto armado 

 

Fonte: OLIVEIRA (2012) 
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5.1.4.2 Pilares e vigas 

A estrutura predominante da igreja foi executada em concreto armado. Todos os seus pilares 

e vigas (Figura 27), exceto sua cúpula, foram realizados utilizando esse material. Uma 

característica marcante da estrutura em concreto armado utilizada é a viga “balcão” em que 

a cobertura metálica está apoiada, que possui formato circular (Figura 28). 

 

Figura 27. Vigas e pilares em concreto armado 

 

Fonte: OLIVEIRA (2013) 

Figura 28. Viga “balcão” em concreto armado 

 

Fonte: OLIVEIRA (2014) 
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5.1.5 A cúpula metálica da Igreja Sagrada Família de Nazaré 

A cúpula da Igreja Sagrada Família de Nazaré foi executada utilizando perfil enrijecido e 

chapas lisas, ambos fabricados em aço ASTM A36 em toda a sua estrutura. De acordo com 

a classificação aplicada por Santos (2005), a cúpula é identificada como: 

 Arco pleno: pois a altura de sua flecha (6,0 m) é igual à metade do seu diâmetro (12,0 

m) conforme Figura 29; 

 Meridianos em forma circular; 

 Planta Circular: pois o seu formato em planta baixa é de um círculo; 

 Reticulada: pois em sua estrutura foi utilizada a estrutura metálica; 

 Aberta: pois apresenta vértice aberto para a extração do ar quente do ambiente. 

 

Figura 29. Dimensões da cúpula (dimensões em mm) 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

5.1.5.1 Sistema estrutural 

Conforme indicado, a cúpula foi executada em arco pleno, sendo a planta em forma circular, 

com meridianos circulares e com raio de 6,0 m. Foi montada sobre estrutura de concreto 
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armado (pilares e vigas), sendo a forma circular da base definida pelo vigamento, apoiado 

sobre pilares também de seções circulares. Em cada um dos pontos de apoio (pilares) foi 

fixada uma chapa metálica de 300 mm x 300 mm x 3/8”, soldada em barras lisas tipo bengala 

de 1”, adentrando 60 cm nos pilares/viga.  

As treliças foram construídas no solo, com dimensões traçadas no piso que já estava 

concretado, permitindo maior exatidão das medidas, sendo assim executados oito arcos 

plenos, em treliças. Foram então calandradas cada metade do arco em chapa de 5/16”, para 

os banzos superior e inferior. As peças foram fixadas no piso por pinos, então foram soldados 

nas bordas um perfil enrijecido de 100 mm na chapa de 2,25 mm de espessura, sendo 

treliçadas em diagonal em toda a região da circunferência. Para os meridianos, foram 

construídas 16 seções de ¼ de circunferência ligadas, fazendo um semicírculo. 

Inicialmente foram montados dois pares de vigas, que seriam travadas nas chapas 

anteriormente citadas. Foi deixado um espaço para pequena dilatação, e as vigas foram 

engastadas totalmente na outra lateral. Içadas por meio de guindaste, com as devidas 

proteções, foram fixadas as duas treliças, em cruz. No encontro delas, foi colocado um anel 

de chapa, com diâmetro de 400 mm, e descendo um tubo da altura da treliça, que receberia 

todas as outras peças, já dando a forma abobada da cúpula.  

Para fazer a fixação das peças e evitar seus movimentos, foram soldadas a cada 70 cm chapas 

de aço calandradas, fazendo a forma circular dos meridianos. E no sentido contrário, 

acompanhando as estruturas principais treliçadas, saindo do ponto de tangente até a viga de 

concreto, foram fixadas peças de chapas metálicas, como paralelos.  

Após toda a fixação, foi feito um teste de carga, com uma pessoa de 80 kg no topo da chapa, 

fazendo vários movimentos, comprovando seu travamento e impedindo movimentação que 

comprometesse a estrutura. A estrutura final pode ser vista nas Figuras 30 e 31. 
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Figura 30. Estrutura metálica da cúpula da Igreja Sagrada Família de Nazaré, Itaguara-MG 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

Figura 31. Vista externa da cúpula da Igreja Sagrada Família de Nazaré - Itaguara - MG 

 

Fonte: O autor (2014) 
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5.2 Igreja Nossa Senhora do Líbano (Carmo do Cajuru - MG) 

A Igreja Nossa Senhora do Líbano teve seu projeto arquitetônico desenvolvido pelo arquiteto 

Luís Antônio Fontes. Uma modelagem eletrônica da fachada do projeto arquitetônico da 

igreja pode ser vista na Figura 32. A Igreja Nossa Senhora do Líbano teve como um dos 

responsáveis pelo acompanhamento da construção, modificações no projeto arquitetônico e 

acabamento o arquiteto Edson Vilela. E sua cúpula foi dimensionada pelo engenheiro 

Manoel Esteves Filho. 

 

Figura 32. Maquete eletrônica da Igreja Nossa Senhora do Líbano, Carmo do Cajuru-MG 

 

Fonte: DIOCESE DE DIVINÓPOLIS (2017) 

 

5.2.1 A cidade de Carmo do Cajuru - MG 

A cidade de Carmo do Cajuru está localizada a 112 km de Belo Horizonte, capital de Minas 

Gerais. Possui como limites as cidades de Igaratinga, São Gonçalo do Pará, Divinópolis, 

Claudio, Itaguara, Itatiaiuçu e Itaúna, conforme pode ser visto na Figura 33. 

Entre as principais características do município, estão de acordo com o IBGE (2017): 
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 População estimada em 2017: 22.136 

 Área da unidade territorial: 455,808 km² 

 Densidade demográfica: 43,90 hab/km² 

Carmo do Cajuru possui um IDH de 0,710, sendo classificado como elevado. Entre suas 

fontes de economia, está o turismo, principalmente devido a aspectos naturais como a Pedra 

do Calhau, o Bosque, a Serra do Galinheiro e a Prainha (que está desativada desde o ano de 

1994) e outros aspectos não naturais, como a Barragem de Carmo do Cajuru (moldada com 

a construção da Hidrelétrica de Carmo do Cajuru). 

 

Figura 33. Cidade de Carmo do Cajuru – MG 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

Carmo do Cajuru 
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5.2.2 Paróquia Nossa Senhora do Líbano 

A Igreja Nossa Senhora do Líbano pertence à paróquia Nossa Senhora do Líbano, uma das 

cinquenta e quatro paróquias espalhadas em vinte e cinco cidades da diocese de Divinópolis, 

como pode ser visto na Figura 34. 

 

Figura 34. Diocese de Divinópolis 

 

Fonte: DIOCESE DE DIVINÓPOLIS (2017) 

 

A Diocese de Divinópolis foi criada no em julho de 1958, pelo Papa Pio XII. A instalação 

se deu em maio de 1959, quando foi sagrado o seu 1º Bispo Diocesano, Dom Cristiano 
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Frederico Portela de Araújo Pena. Está localizada no centro oeste de Minas Gerais, 

limitando-se com a Arquidiocese de Belo Horizonte e as dioceses de Sete Lagoas, Oliveira 

e Luz. A Diocese de Divinópolis possui uma superfície de 8.824 km² e uma população 

aproximada de 750.000 habitantes. A paróquia Nossa Senhora do Líbano, localizada em 

Carmo do Cajuru, fica a 17 km de distância de sua diocese.  

 

5.2.3 O projeto arquitetônico da Igreja Nossa Senhora do Líbano 

A Igreja Nossa Senhora do Líbano, foi criada com o propósito de homenagear os imigrantes 

de origem libanesa. Assim, há traços combinados tanto da tradição arquitetônica oriental 

quanto ocidental. Ao visualizar sua planta baixa, pode-se observar que a forma de sua planta 

é uma figura geométrica regular, no caso um quadrado, coberta por uma cúpula. Também se 

caracteriza como planta central em cruz grega, pois sua estrutura se desenvolve em torno de 

um ponto central e é simétrica. O círculo e o quadrado representam a perfeição divina sob 

os seus dois aspectos: a unidade ilimitada e a sua imutabilidade. Assim tem-se o esquema do 

cubo sobre o qual se eleva a esfera, no caso a semiesfera, em alusão a: “a cúpula se levanta 

sobre a nave cúbica, como o céu se levanta sobre a terra”. 

 

5.2.4 Pilares 

Durante a construção da Igreja Nossa Senhora do Líbano, quatro grandes pilares em concreto 

armado foram erguidos para receber as treliças principais em que a cúpula metálica seria 

apoiada. 

 

5.2.5 A cúpula metálica da Igreja Nossa Senhora do Líbano 

A cúpula da Igreja Nossa Senhora do Líbano foi executada utilizando estrutura metálica em 

toda a sua estrutura, conforme Figura 35. De acordo com a classificação utilizada por Santos 

(2005), a cúpula é identificada como: 

 Arco pleno: pois a altura de sua flecha (15,0 m) é igual à metade do seu diâmetro 

(30,0 m); 

 Meridianos em forma circular; 
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 Planta Circular: pois o seu formato em planta baixa é de um círculo; 

 Reticulada: pois em sua estrutura foi utilizada a estrutura metálica; 

 Aberta: pois apresenta vértice aberto para a extração do ar quente do ambiente. 

 

Figura 35. Cúpula metálica da Igreja Nossa Senhora do Líbano 

 

Fonte: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO LÍBANO (2017) 

 

5.2.5.1 O sistema estrutural 

A cúpula da Igreja Nossa Senhora do Líbano apresenta a forma de um domo semi-esférico, 

apoiado sobre quatro treliças de seção quadrada de 3,0 m x 3,0 m, que podem ser vistas na 

Figura 36. O sistema estrutural é composto por colunas treliçadas, conforme Figura 37.  

Todas as terças com vão maior do que 3,0 m foram travadas umas contra as outras, no meio 

do vão. O perfil das terças e dos travamentos é o perfil enrijecido      Ce150X60X20X2 mm.  

Os apoios deslizantes do domo sobre as treliças foram furados com furos oblongos na 

direção dos raios. Os apoios deslizantes de cada treliça sobre os pilares de concreto com 
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furos oblongos são na direção do comprimento da treliça. 

As quatro treliças de seção quadrada de 3,0 m x3,0 m são independentes entre si, com uma 

folga de 20 mm entre elas, o que permite a livre dilatação. 

 

Figura 36. Treliças principais 

 

Fonte: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO LÍBANO (2017) 

 

Os parafusos e chumbadores dos furos oblongos não foram apertados e sim foram utilizadas 

arruela de pressão, porca e contraporca. A porca foi atarraxada até tocar na arruela de pressão 

e mais meia volta, ao chegar nessa posição houve o travamento com contraporca. Esse 

processo se deu para que a contraporca travasse a porca, sem que esta se apertasse contra o 

objeto. Nesse caso, o travamento ocorre devido ao aperto da contraporca sobre a porca, 

trancando uma parte dos fios de rosca do material pela porca e outra parte pela contraporca. 

Esse procedimento é devido ao esforço de compressão axial. 
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Figura 37. Sistema estrutural da Igreja Nossa Senhora do Líbano (dimensões em mm) 

 

Fonte: VILELA (2018)   
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6. AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DAS CÚPULAS 

METÁLICAS 

 

Nesse capítulo é avaliada a utilização da estrutura metálica em aço como elemento estrutural 

das cúpulas das igrejas, analisando as diversas vantagens apresentadas bem como as 

dificuldades e problemas enfrentados. 

 

6.1 Igreja Sagrada Família de Nazaré, Itaguara - MG 

6.1.1 Vantagens da utilização da estrutura metálica 

A utilização da estrutura metálica como elemento estrutural da cúpula da igreja se deu por 

diversos motivos: 

 Economia financeira, pois, devido aos grandes vãos que a cúpula possuía e devido à 

sua forma e transparência para a entrada de luz solar, o gasto com material e mão de 

obra seria inferior a outros tipos de estrutura; 

 Tempo de execução, pois a estrutura metálica se resume à confecção das peças e suas 

respectivas montagens, eliminando diversas etapas, como por exemplo, montagem 

de fôrmas e escoramentos e cura do concreto; 

 Facilidade de se vencer grandes vãos; 

 As peças poderiam ser construídas in loco ou em fábricas, ao mesmo tempo em que 

outras etapas da obra eram executadas em campo, como por exemplo, estrutura em 

concreto armado das fundações, pilares e vigas, e também dos fechamentos verticais, 

como as paredes; 

 Menor risco de erros na fabricação das peças metálicas, pois eram feitas sob medida, 

o que garantiu maior segurança na montagem da estrutura seguindo-se exatamente o 

projeto estrutural.  
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6.1.2 Cuidados no processo construtivo e na montagem 

Mesmo com todas as vantagens apresentadas, ao utilizar a estrutura metálica como elemento 

estrutural da cúpula da igreja, alguns cuidados foram tomados, principalmente, em relação 

ao material, a fim de evitar patologias, como corrosão, problemas na pintura, patologias nas 

ligações, problemas nos fechamentos, entre outras. 

Assim, para evitar a ocorrência da corrosão, que poderia comprometer as peças metálicas, 

houve armazenamento dessas peças em locais apropriados dentro da obra, longe de umidade 

e protegidos de intempéries.  

Além disso, antes da montagem da estrutura, as peças metálicas recebiam uma pintura com 

tinta à base de resina de poliuretano, que além da proteção contra a corrosão, garantia uma 

satisfatória resistência ao intemperismo. Esse procedimento foi necessário devido ao fato da 

estrutura ficar inicialmente sob as placas de policarbonato usadas no fechamento da 

cobertura, sob a ação dos raios solares incidentes.  

Para que não houvesse problemas na execução da pintura, esse processo era realizado na 

própria obra, antes da montagem, o que evitava as patologias elencadas por Castro (1999) 

apud Ribas (2006) como impregnação do abrasivo, escorrimento da tinta em outros locais, 

empolamento, descascamento e enrugamento. O processo de pintura das peças da estrutura 

metálica está representado na Figura 38. 

Outro cuidado na execução da cúpula metálica, por se tratar de um elemento de cobertura, 

deve-se à sua montagem. São peças com tamanho elevado e bastante pesadas, o que dificulta 

o seu manuseio em uma altura maior. Assim, deve-se estabelecer um processo de montagem 

que assegure a segurança dos operários.  

Na obra da Igreja da Sagrada Família de Nazaré, a montagem se deu por guindaste e com 

mão de obra especializada, sendo classificada como uma montagem por conjuntos parciais, 

visto que partes da estrutura da cúpula foram montadas no solo e depois, com o içamento 

por meio de guindaste, eram ligadas ao restante da estrutura, garantindo maior controle e 

segurança sobre os elementos da estrutura e sobre o processo de montagem. Esse processo 

pode ser visualizado na Figura 39. 
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Figura 38. Processo de pintura das peças metálicas 

 

Fonte: O autor (2014) 

 

Figura 39. Içamento da estrutura metálica 

 

Fonte: O autor (2014) 
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6.1.3 Fechamento da cobertura 

Por se utilizar como elemento de cobertura uma cúpula, seu fechamento foi projetado para 

aplicar um material que pudesse ser usado em superfícies com curvaturas. A principal 

característica desse material é que fosse resistente e estanque ao mesmo tempo, para evitar 

vazamentos de água e infiltrações, e também proporcionasse um conforto térmico no interior 

da edificação. O material adotado para o fechamento da cúpula foi o policarbonato, que foi 

cortado em placas curvas de acordo com a curvatura da cúpula, conforme       Figura 40. 

 

Figura 40. Fechamento em policarbonato 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

O policarbonato é um elemento resultante da reação entre derivados do ácido carbônico e o 

bis-fenol, o que dá origem a um plástico transparente e muito resistente. Entre as 

características principais desse material se encontram:  

 Possui maior resistência em relação ao vidro, ao acrílico e outros materiais 

translúcidos; 



 

78 

 

 Possui maleabilidade, o que permite que seja executado em diversas formas, como 

por exemplo, nas formas convexas das cúpulas; 

 Não propaga chama; 

 Protege contra o ataque dos raios solares, refletindo-os; 

 Possui praticamente o mesmo índice de transmissão de luz que o vidro, fator 

importante nesse caso para a iluminação natural no interior da cúpula;  

 É mais leve que o vidro, o que facilita o seu içamento e assentamento. 

As placas de policarbonato utilizadas na cúpula metálica tiveram suas emendas nos paralelos 

e fixação nos meridianos e paralelos, cortados em forma de gomos, acompanhando a forma 

curva. Após a fixação das placas, as emendas foram calafetadas com silicone, com a 

finalidade de evitar entrada de água pluvial. 

Mesmo com a utilização das placas de policarbonato e com silicone calafetado, a Igreja ainda 

possuía problemas de vedação e de desconforto térmico, visto que havia vazamentos de água 

pluvial e temperatura elevada em seu interior.  

Outro problema identificado foi devido ao fato da cúpula possuir vértice aberto, pois havia 

a entrada de pássaros, o que deixava uma sujeira no espaço interno da nave. A solução 

encontrada para esse problema foi a fixação de uma tela metálica em toda a sua extensão, 

garantindo proteção contra a entrada de aves, mas mantendo-se a função da abertura de 

extrair o ar quente do interior da Igreja. 

Para que os vazamentos fossem evitados, a solução adotada foi a aplicação de duas camadas 

de borracha líquida, tanto nas placas de policarbonato quanto em suas emendas, conforme 

pode ser visto na Figura 41. De acordo com a norma NBR 9575 (ABNT, 2010) esse produto 

se caracteriza como uma membrana polimérica, pois é composto por elastômeros que, depois 

de curados (processo chamado de vulcanização), formam uma membrana contínua, 

monolítica e aderente com grande flexibilidade e recuperação elástica. Assim, a borracha 

líquida é um impermeabilizante que se molda a qualquer substrato sem formar emendas, o 

que no formato da cúpula é um fator importante para não correr riscos de haver fissuras ou 

áreas desprotegidas. 

Entre as principais características da borracha líquida, destacam-se: 

 É à base de água, logo se trata de um produto sustentável e ecologicamente correto, 
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que não agrida o meio ambiente nem a equipe que faz sua aplicação; 

 Acompanha as dilatações do substrato, não apresentando trincas ou estrias na 

superfície, mesmo sob o sol, aderindo aos mais diversos substratos, o que protegeu 

ainda mais o policarbonato utilizado anteriormente; 

 Possui elasticidade, penetrando até em microfissuras, o que, pelo fato da cúpula 

apresentar formato convexo, facilitou o preenchimento de todos os seus espaços 

curvos, protegendo toda a área da superfície da cobertura; 

 Possui boa resistência ao ozônio, chuva ácida, impacto, salinidade, fungos e 

bactérias;  

 É não inflamável e não tóxico; 

 Reduz os ruídos causados pela chuva e elimina os vazamentos provocados por ela; 

 Reduz o calor interno, pois reflete grande parte dos raios ultravioletas e radiação 

solar. 

 

Figura 41. Aplicação da borracha líquida 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Após a aplicação da borracha líquida, os vazamentos causados pelas águas pluviais foram 

eliminados, bem como a temperatura interna diminuiu, o que levou a um melhor conforto 

térmico para os fiéis que frequentam a Igreja Sagrada Família de Nazaré, pois antes, eles não 

ficavam nos assentos localizados abaixo da cúpula devido ao calor. Atualmente, não há 

restrição de local em que as pessoas se assentam, comprovando a eficácia da solução 

encontrada utilizando a borracha líquida. A cúpula na forma em que se apresentou após a 

aplicação do produto é retratada na Figura 42. 

 

Figura 42. Cúpula após aplicação da borracha líquida 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

6.2 Igreja Nossa Senhora do Líbano, Carmo do Cajuru - MG 

6.2.1 Vantagens da utilização da estrutura metálica 

A utilização da estrutura metálica como elemento estrutural da cúpula da Igreja Nossa 

Senhora do Líbano assim como da Igreja Sagrada Família de Nazaré se deu por diversos 

fatores, alguns sendo comuns às duas igrejas: 
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 Economia financeira, pois devido aos grandes vãos que as cúpulas possuíam e devido 

à sua forma, os gastos com material e mão de obra seriam inferiores a outros tipos de 

estrutura; 

 Tempo de execução, pois a estrutura metálica se resume à confecção das peças e suas 

respectivas montagens, eliminando diversas etapas, como por exemplo, montagem 

de fôrmas e escoramentos e cura do concreto; 

 Facilidade de se vencer grandes vãos, principalmente por se tratar de vãos livres de 

quase 30 m; 

 As peças eram construídas em fábrica, ao mesmo tempo em que outras etapas da obra 

eram sendo executadas em campo; 

 Menor risco de erros na fabricação das peças metálicas, pois eram feitas sob medida; 

 Como a estrutura de sustentação da cúpula se tratava de treliças metálicas, pelo fato 

de não haver pilares centrais e debaixo da cúpula, a utilização do aço na cúpula 

também se deu pela facilidade de ligação da cúpula com as treliças.  

 

6.2.2 Cuidados no processo construtivo e na montagem 

Como qualquer estrutura metálica, alguns cuidados devem ser tomados para não ocorrerem 

patologias. Assim, as peças metálicas utilizadas na cúpula dessa Igreja também passaram 

por um processo de pintura anticorrosiva, com tinta à base de resina de poliuretano, para se 

evitar sua corrosão. 

A montagem da estrutura assim como na obra da Igreja da Sagrada Família de Nazaré, se 

deu por um guindaste e com mão de obra especializada, conforme mostrado na Figura 43, 

sendo classificada como uma montagem por conjuntos parciais, visto que partes da estrutura 

da cúpula foram montadas no solo e depois, com o içamento por meio de guindaste, as outras 

peças foram ligadas ao restante da estrutura. 

Destaca-se, no entanto, que como as peças metálicas eram erguidas por meio de guindaste, 

o tráfego teve que ser paralisado durante a montagem da estrutura. 
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Figura 43. Montagem por conjuntos parciais 

 

Fonte: DIOCESE DE DIVINÓPOLIS (2017) 

 

Além desse transtorno, quando a construção estava quase terminada, a estrutura metálica 

veio a cair, o que foi inclusive matéria da imprensa regional. O fato se deu, de acordo com 

perícia realizada, devido à empresa que estava executando os serviços não ter providenciado 

as devidas precauções de ir travando toda a estrutura durante a montagem.  

As peças foram içadas e colocadas em seus locais previstos, mas, apenas presas por poucos 

parafusos e, sem travamento adequado, foram retirados os andaimes que ainda suportavam 

qualquer movimentação da estrutura. Com isso, o anel superior que recebia as oito tesouras 

curvas iniciou um processo de giro, o que provocou a queda de toda estrutura, inclusive 

causando a morte, infelizmente, de um funcionário da empresa contratada.  

Ressalta-se que o acidente ocorreu pela falta de travamento com mais parafusos e 

atirantamentos. O resultado de como ficou a estrutura após sua queda pode ser visto na 

Figura 44. 
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Figura 44. Resultado da queda da estrutura 

 

Fonte: G1 (2017) 

 

6.2.3 Fechamento da cobertura 

Para o fechamento da cobertura da cúpula metálica da Igreja Nossa Senhora do Líbano 

utilizou-se como elemento principal o aço inoxidável (aço inox) colorido com pintura em 

dourado, conforme Figura 45. O aço inox possui elevada resistência à corrosão, com 

tenacidade e principalmente resistência mecânica, inclusive em temperaturas elevadas, o que 

para o clima brasileiro, que possui grande incidência de raios solares, é um fator importante 

(OLIVEIRA, 2016). A aplicação desse material trouxe algumas vantagens: 

 Alta resistência à corrosão e garantia da manutenção da aparência estética e de 

facilidade de limpeza e higiene, destacando a cúpula da edificação religiosa no 

contexto da cidade; 

 Maior ciclo de vida do produto o que torna viável seu uso pelo equacionamento da 

relação entre custo e benefício;  

 Elevada resistência mecânica, que é semelhante aos aços convencionais, garantindo 

segurança contra impactos e ruídos; 
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Figura 45. Fechamento em aço inox da Igreja Nossa Senhora do Líbano 

 

Fonte: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO LÍBANO (2017) 

 

 Durabilidade e exigência de pouca manutenção. 

Como foi utilizado o aço inoxidável colorido, ainda destacam-se outras vantagens 

(INOX COLOR, 2017):  

 Resistência à corrosão: é maior no aço inox colorido do que no aço inox comum, 

devido à proteção adicional oferecida pelo processo de coloração, fazendo com que 

o aço inox colorido não seja afetado por longos períodos de exposição ao calor seco 

ou ao calor úmido e a exposição atmosférica não causa dano ao produto, garantindo 

segurança para que ele seja utilizado como elemento de cobertura; 

 Facilidade de manipulação e modelagem: operações de corte, dobra e estampagem 

podem ser executadas sem desplacamento, pois a aderência da camada colorida é 

máxima, uma vez que a coloração decorre de uma transformação química da própria 

superfície do aço inoxidável. Basta proteger a superfície com um filme de PVC ou 

polietileno, garantindo o formato convexo da cúpula de forma ideal. Em peças 

conformadas a frio, regiões de alta deformação podem sofrer ligeira perda de brilho 

e diminuição da intensidade da cor, o que, principalmente por se tratar de cobertura 

e de componente da volumetria da cúpula, pode comprometer parte da estética da 
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Igreja. 

 Alta resistência à radiação ultravioleta: a camada colorida endurece a superfície e 

não é afetada pela ação dos raios ultravioleta, ao contrário da maioria das tintas e 

vernizes, o que o torna ideal para elementos de cobertura, pois são extremamente 

expostos às intempéries. 

 Fácil manutenção: o material proporciona facilidade de limpeza e baixo custo de 

manutenção. As operações de limpeza são simples, sendo sua frequência 

influenciada, pelo ambiente a que está exposto o material. A água da chuva age como 

um agente de limpeza natural para aplicações externas em atmosfera rural ou urbana 

com baixo índice de poluentes. Porém, recomenda-se a complementação com 

lavagem anual ou semestral, como é normalmente feito com as janelas de edifícios. 

Em cidades com maiores índices de poluição ou litorâneas, podem ser necessárias 

três ou quatro limpezas por ano. 

Apesar da igreja ainda estar em fase final de construção, pode-se afirmar que os fechamentos 

atendem seu desempenho, não se observando problemas de vazamentos, infiltrações, 

desconforto térmico. 
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7. ANÁLISE DE CUSTO DA VIGA “BALCÃO” DA IGREJA 

SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ, ITAGUARA - MG 

 

Nesse capítulo é realizada uma análise de custo da utilização da estrutura metálica 

comparando-o ao custo da mesma estrutura que foi construída em concreto armado, para 

verificar a viabilidade econômica da estrutura metálica. Foi comparado apenas o gasto com 

o material de cada estrutura, não levando em conta outros valores como o da mão de obra, 

transporte e içamento das peças, entre outros. 

Para melhor fundamentação e comparação, tem-se a viga “balcão” executada na Igreja 

Sagrada Família de Nazaré em Itaguara - MG, em cuja construção utilizou-se o concreto 

armado, conforme Figura 46. 

 

Figura 46. Viga "balcão" em concreto armado 

 

Fonte: O autor (2014) 

 

O projeto da fôrma da viga que foi executada, bem como o projeto estrutural com as 

armaduras utilizadas, podem ser visualizados, respectivamente, nas Figuras 47 e 48. Nota-

se que a viga curva é dividida igualmente em seis trechos ordenados alfabeticamente de A a 
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F e a armadura do trecho padrão é representado em projeto. 

 

Figura 47. Fôrma da viga em concreto armado 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 48. Projeto estrutural da viga em concreto armado 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Com a finalidade de se obter resultados que possam ser comparados com a hipótese dessa 

viga ser executada em estrutura metálica, adotou-se como critério predominante o valor 

monetário da viga em concreto armado. Sabe-se que o aço utilizado como armadura no 

concreto armado é comprado de acordo com a quantidade em peso, então, o primeiro passo 

foi obter os quantitativos em quilogramas utilizados para a elaboração dessa viga “balcão”. 

A relação quilograma por metro (kg/m) de acordo com o diâmetro da barra de aço encontra-

se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Peso da barra de aço 

PESO DE AÇO POR METRO 

∅ kg/m 

6,3 0,245 

10 0,617 

16 1,578 

 

Fonte: GERDAU (2018) 

 

Por meio da Tabela 1 e do projeto estrutural da viga apresentado, obteve-se a quantidade em 

metros de cada diâmetro de barra de aço utilizada na execução bem como o seu peso total. 

Para quantificar o valor gasto, utilizaram-se os dados da tabela do SINAPI (2018), com o 

mês de março de 2018 como referência. Unindo essas informações, tem-se o valor total gasto 

com aço, que é representado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Quantitativos do aço utilizado 

QUANTITATIVOS DE AÇO TOTAL 

∅ M kg R$/kg R$ 

6.3 757,80 185,66 4,60 854,04 

10 165,60 102,18 4,41 450,62 

16 417,72 659,16 4,18 2755,29 

TOTAL - - 4059,95 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Sabe-se que o concreto é adquirido de acordo com seu volume, sendo a unidade trabalhada 

o metro cúbico (m³). O volume necessário de concreto é dado pela multiplicação da área da 

seção transversal da viga pelo seu comprimento. Por se tratar de uma viga retangular de   30 

cm x 80 cm, a área da seção transversal é de 0,24 m². Cada trecho obtido em projeto possui 

comprimento de 7 m, logo, o seu comprimento final é de 42 m. Assim, o volume encontrado 
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é de 10,08 m³. Mas, como as usinas de concreto comercializam apenas quantidades inteiras, 

torna-se necessária a quantidade de 11 m³, sendo que o valor unitário do m³ bombeado obtido 

pela tabela do SINAPI (2018), com o mês de março de 2018 como referência, é de R$284,36. 

Com o volume necessário bem como seu valor unitário, tem-se o valor total gasto com 

concreto, que é representado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Quantitativo de concreto 

QUANTITATIVO DE CONCRETO 

  m³ R$ 

TOTAL 11 3127,96 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Ao somar o custo da armadura de aço com o do volume de concreto necessário, tem-se o 

valor total gasto de material para a execução da viga “balcão” em concreto armado, que é 

representado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Custo da viga “balcão” em concreto armado 

CUSTO CONCRETO ARMADO (R$) 

AÇO 4059,95 

CONCRETO 3127,96 

TOTAL 7187,91 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Para aplicar a hipótese de substituir essa viga curva por uma em estrutura metálica é 

necessário conhecer os esforços solicitantes. Entretanto, como se dispõe apenas do projeto 

estrutural, sem os cálculos do dimensionamento (memória de cálculo), a solução encontrada 

foi a realização do cálculo inverso, utilizando a maior área de aço encontrada em projeto 

para se obter uma aproximação do momento de serviço usado para o cálculo da armadura da 

viga. 

De acordo com o projeto estrutural, a maior quantidade de barras apresentadas em toda a 

extensão da viga é de 6 ∅ 16, o que representa uma área de aço de 12,066 cm², como pode 

ser calculada pela Tabela 5, conforme a norma NBR 7480: Aço destinado a armaduras para 

estruturas de concreto armado - Especificação (ABNT, 2007). 
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Tabela 5. Área de aço por barra 

ÁREA POR BARRA 

∅ (mm) Área (mm²) 

6,3 31,2 

8 50,3 

10 78,5 

12,5 122,7 

16 201,1 

20 314,2 

25 490,9 

32 804,2 

40 1256,6 

 

Fonte: ABNT (2007) 

 

Para encontrar o momento solicitante característico, considerou-se que a viga está sob flexão 

simples. Trabalhou-se com a hipótese mais econômica, em que existe apenas armadura 

simples, não existindo armadura de compressão, logo, As = 12,07 cm². Para efetuar os 

cálculos, utilizou-se a norma NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - procedimentos 

(ABNT, 2014) e as equações 1 e 2 do Método do Equilíbrio dos Momentos Fletores. 

 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑑

𝜎𝑠𝑑∗(𝑑−0,4∗𝑥)
                      (1) 

 

𝑀𝑑 = 0,68 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑥 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ (𝑑 − 0,4 ∗ 𝑥)   (2) 

 

Sendo:  

As a área de aço da armadura tracionada (cm2); 

Md o momento solicitante de cálculo (kNcm); 

σsd a tensão de cálculo da armadura tracionada, σsd = fyd (tensão de escoamento do aço, de 

cálculo) e aço CA-50 (kN/cm²); 

d a altura útil (cm); 

x a posição da linha neutra (cm); 

bw a largura da seção (cm); 

fcd a resistência de cálculo do concreto à compressão, adotando-se o C20 (kN/cm²). 

Substituindo a equação 2 na equação 1, obteve-se x = 18,00 cm. Aplicando x = 18,00 cm na 
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equação 2, encontrou-se que o momento solicitante de cálculo (Md) é de 35569 kNcm, que 

corresponde a um momento solicitante característico de 25406 kNcm, ou seja, 254,06 kNm. 

Para corroborar o valor do momento solicitante de cálculo encontrado, utilizou-se o Método 

das Equações com Coeficientes K representado nas equações 3 e 4. 

 

𝐾𝑐 =
𝑏𝑤∗𝑑²

𝑀𝑑
             (3) 

 

𝐴𝑠 = 𝐾𝑠 ∗ 
𝑀𝑑

𝑑
         (4) 

 

Com Md = 35569 kNcm, obteve-se Kc = 4,74. Por meio da tabela do Anexo A, obteve-se 

Ks = 0,025. Utilizando esses valores na equação 4, obteve-se As = 11,86 cm², um valor bem 

próximo da área de aço realmente utilizada no projeto, o que significa que pode-se utilizar 

Md = 35569 kNcm, a partir do qual se obtém o momento solicitante característico, 

aplicando-se um coeficiente de ponderação de 1,4.  

Assim, para encontrar o perfil indicado que suporte o momento solicitante característico de  

254,06 kNm, foram aplicadas as equações da norma NBR 8800: Projeto de estruturas de aço 

e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios (ABNT, 2008), em uma análise elástica 

linear.  

Para fins de pré-dimensionamento, considerou-se inicialmente que o perfil escolhido deveria 

atingir o momento de plastificação, Mpl, ou seja, o que representaria a melhor situação em 

termos de economia de material. Assim, sendo Zx o módulo plástico de resistência em 

relação ao eixo x e fy a resistência do aço, tendo-se adotado o aço ASTM A588, cujo valor 

de fy é 345 MPa, e utilizou-se a equação 5, para seções compactas (PFEIL, 2009):  

𝑀𝑠𝑑 ≤ 𝑀𝑟𝑑 =
𝑀𝑝𝑙

1,10
=

𝑍𝑥∗𝑓𝑦

1,10
    (5) 

 

35569 ≤
𝑍𝑥 ∗ 34,5

1,10
                                         (6) 

 

𝑍𝑥 ≥ 1134 𝑐𝑚3                                              (7) 

 

Foram utilizadas a tabela de perfis soldados da norma NBR 5884: Perfil I estrutural de aço 

soldado por arco elétrico - Requisitos gerais (ABNT, 2013) e a tabela comercial da Gerdau 
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(2018) para perfis laminados (Anexos B e C). Os perfis com os módulos de resistência 

plástico mais próximos do pré-dimensionamento escolhidos foram o W410x60, que possui 

Zx no valor de 1201,5 cm³, como perfil laminado (Figura 49), e o VS450x60, que possui Zx 

no valor de 1378 cm³, como perfil soldado.  

 

Figura 49. Perfil W410x60 (unidades em mm) 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

Devido à curvatura necessária que o perfil deveria atender, optou-se pelo perfil laminado 

W410x60, que poderia ser facilmente calandrado de acordo com o grau de curvatura 

requisitado. Além disso, apesar de ambos os perfis possuírem a mesma massa por metro, 

gerou-se uma maior economia em torno dos custos do material, pois, pelos dados da tabela 

do SINAPI (2018), com o mês de março de 2018 como referência, o valor do perfil laminado 

é de R$4,53/kg, enquanto que o perfil soldado provavelmente possui um valor superior, pois 

envolve o custo das chapas de aço e da solda e deve ser confeccionado em serralherias ou 

por um soldador contratado na obra, enquanto o laminado pode ser comprado direto de 

fábrica. O custo total da viga caso fosse realizada em estrutura metálica pode ser visualizado 

na Tabela 6. 
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Tabela 6. Valor da estrutura metálica em perfil W410x60 

CUSTO DO PERFIL W410X60 

kg/m 60 

kg  2520 

TOTAL R$ 11415,60 

Fonte: O autor (2018) 

 

Ao comparar a viga em concreto armado e estrutura metálica, vê-se que financeiramente o 

concreto armado seria mais vantajoso, pois em estrutura metálica acarretaria um acréscimo 

de 59% no valor gasto, como pode ser visto na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Custos comparativos por material utilizado como estrutura principal 

CUSTOS POR MATERIAL 

ESTRUTURA METÁLICA 11415,60 

CONCRETO ARMADO 7187,91 

% EST. MET. / CONC. ARM. 159% 

Fonte: O autor (2018) 

 

Entretanto, apesar de ser 59% mais cara, a estrutura metálica acarreta as vantagens já citadas 

anteriormente, além de poder diminuir a altura da viga, visto que ela seria a metade do que 

a executada em concreto armado, possibilitando ganhos, como por exemplo, em altura de pé 

direito. Assim, a estrutura metálica se torna uma opção interessante para quem deseja 

agilidade na obra, principalmente devido ao fato de, em valores absolutos, a diferença ser 

menos de R$4230,00, o que em uma obra desse porte, com custos aproximados de 

R$1.600.000,00, não representa um valor significativo, sendo de aproximadamente apenas 

0,26% do valor da construção. 
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8. CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES 

 

8.1 Considerações Finais 

Nesse trabalho pode-se analisar a aplicabilidade da estrutura metálica em coberturas que 

utilizam cúpulas em edificações religiosas. Para um bom aproveitamento desse material 

estrutural uma série de avaliações deve ser realizada com a finalidade de se obter em 

edificações futuras todas as vantagens aqui apresentadas. 

Foram realizados estudos de casos em duas igrejas localizadas em Minas Gerais que 

utilizaram a estrutura metálica em suas cúpulas, concluindo-se que o aço mostrou-se ser um 

material adequado para ser aplicado nas estruturas dessas coberturas. 

Em ambos os casos a utilização da estrutura metálica apresentou vantagens em relação a 

outro material, sendo principalmente devido à sua facilidade de vencer grandes vãos, rapidez 

de execução, entre outras. 

No entanto, mesmo com todas as vantagens mencionadas, as duas igrejas apresentaram 

alguns problemas: a Igreja Sagrada Família de Nazaré, devido às dificuldades apresentadas 

pelos fechamentos apropriados para a curvatura da cúpula; a Igreja Nossa Senhora do 

Líbano, devido ao tamanho das peças metálicas, o que gerava um transtorno no tráfego, 

principalmente por se tratar de uma cidade pequena com vias estreitas, e também durante a 

montagem, tendo inclusive ocorrido um acidente fatal no seu processo. 

Assim, a estrutura metálica se mostrou que pode ser aplicada em cúpulas de edificações 

religiosas, mas que alguns cuidados devem ser tomados para evitar acidentes, problemas de 

fechamentos, como infiltrações, e outras patologias como a corrosão da estrutura.            Os 

estudos de casos apresentados também corroboram que, independente do sistema estrutural 

e material escolhido, devem ser programadas e realizadas manutenções periódicas adequadas 

desde a concepção do projeto e execução da construção e até depois da ocupação da 

edificação. 
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8.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Finalmente, para complementar o trabalho aqui desenvolvido, alguns temas a serem 

pesquisados podem ser sugeridos, como por exemplo: 

 Análise de desempenho térmico e acústico por meio de softwares e medições nos 

estudos de casos aqui apresentados; 

 Avaliação de outros tipos de coberturas metálicas utilizadas em edificações religiosas 

no país; 

 Análise do desempenho estrutural por meio de modelagem computacional das 

cúpulas metálicas apresentadas nesse trabalho; 

 Avaliação de diferentes materiais de fechamentos utilizados em cúpulas metálicas. 
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Anexo A - Valores de Kc e Ks para o aço CA-50 - fck < 50 MPa 

 

Fonte: BASTOS (2015) 
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Anexo B - Perfil VS 

 

Fonte: ABNT (2013) 
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Anexo C - Perfil Laminado Gerdau 

  

Fonte: GERDAU (2018) 


