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RESUMO 

A construção estruturada em aço apresenta grande espaço para o desenvolvimento da construção 

civil, prometendo racionalização, menor tempo de execução, geração de resíduos e impacto 

ambiental, podendo então proporcionar um desempenho global adequado da obra. As 

características e o desempenho do sistema de cobertura empregado são também fatores 

importantes na eficiência do ambiente construído, sendo as coberturas estruturas que se definem 

pelo formato, observando as características de função e forma das edificações, atendendo a 

funções utilitárias, estéticas e econômicas e tendo como função principal a proteção das 

edificações contra a ação das intempéries e radiação solar. No mercado nacional existe uma 

significativa quantidade de sistemas de coberturas industrializadas e o aço inoxidável é uma das 

opções, apresentando características positivas únicas quando utilizado também na estrutura de 

sustentação da cobertura. Assim sendo, neste trabalho propõe-se uma alternativa arquitetônica 

projetual de uma estrutura de cobertura em aço inoxidável que utilize telhas também em aço 

inoxidável, com ênfase em coberturas para ginásios poliesportivos. No desenvolvimento do 

trabalho toma-se como referência dois ginásios poliesportivos existentes, mas com estrutura da 

cobertura em aço ASTM-A36. O sistema de cobertura proposto utiliza cabos e perfis leves em 

aço inoxidável comercial, o que diminui o peso e naturalmente o preço final da estrutura da 

cobertura. Obtém-se uma estrutura que apresenta viabilidade técnica, analisada por meio da 

verificação do seu comportamento em relação aos esforços e deslocamentos gerados pelas 

combinações dos esforços atuantes seguindo as recomendações de segurança da norma. Verifica-

se que, aplicando-se a estrutura em aço inoxidável proposta neste trabalho, ela custaria 42% da 

estrutura original em aço inoxidável. E esse custo tende a ser minimizado devido à maior 

durabilidade e consequente redução de gastos com manutenção desse tipo de aço. 

 

Palavras-chave: aço inoxidável, estrutura de cobertura, projeto, ginásios poliesportivos. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The structured steel construction presents great space for the development of civil construction, 

promising rationalization, shorter execution time, waste generation and environmental impact, 

thus being able to provide an adequate overall performance of the work. The characteristics and 

performance of the roof system employed are also important factors in the efficiency of the built 

environment, being the roof structures that are defined by the shape, observing the characteristics 

of function and shape of the buildings, meeting the utility, aesthetic and economic functions and 

having as main function the protection of the buildings against the action of bad weather and 

solar radiation. In the national market there is a significant amount of industrialized roofing 

systems and stainless steel is one of the options, presenting unique positive characteristics when 

also used in the roof support structure. Therefore, in this work we propose an architectural 

alternative project of a stainless-steel roof structure that uses roof tiles also in stainless steel with 

emphasis on coverings for multi-sport gyms.  In the development of the work, we take as 

reference two existing polysporting gyms, but with the structure of the ASTM-A36 steel roof. 

The proposed cover system uses cables and slim profiles, in commercial stainless steel, which 

reduces the weight and naturally the final price of the cover structure. A structure that presents 

technical feasibility is obtained, analyzed through the verification of its behavior in relation to 

the efforts and displacements generated by the combinations of the active efforts following the 

safety recommendations of the standard. It turns out that, applying the stainless-steel structure 

proposed in this work, it would cost 42% of the original stainless-steel structure. And this cost 

tends to be minimized due to the greater durability and the consequent reduction in expenses with 

the maintenance of this type of steel. 

 

Keywords: stainless steel, roof structure, design, gymnasiums. 
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1. INTRODUÇÃO 
O ferro era conhecido vinte séculos a.C., entretanto o emprego do aço em fins 

diversificados, dentre eles a construção de edifícios, inicia-se apenas no século XIX, 

ocasionado pela Primeira Revolução Industrial, quando os metais entre outros produtos 

industrializados surgiram como um material em condições de competir com os materiais 

de construção conhecidos até então, no que se refere a preço e outras qualidades. As 

diferentes ligas de aço são utilizadas em diversas partes do mundo e estão em constante 

inovação para que se obtenha mais qualidade, assim como a própria indústria da 

construção civil que vem utilizando cada vez mais ligas de aços nobres. Nos países de 

primeiro mundo é comum a utilização de coberturas de metais especiais em edificações 

estruturadas em aço, como o próprio aço carbono, o alumínio e, também, o aço inoxidável. 

No que diz respeito ao aço inoxidável, ou aço inox, a grande vantagem da sua utilização 

em coberturas é a sua característica anticorrosiva e baixo custo de manutenção. É 

conhecido especialmente por ser um material durável e versátil, sendo utilizado em 

diversos segmentos do mercado, como cutelaria, bens de capital, cervejarias, vinícolas e 

usinas de açúcar e álcool e, principalmente nos países desenvolvidos, onde tem sido 

aplicado na arquitetura e construção civil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA, 2014). 

No Brasil existem poucos estudos sobre a utilização do aço inoxidável em sistemas de 

fechamentos, principalmente relacionados à cobertura de edificações. Assim, nesse 

trabalho faz-se um estudo da viabilidade de aplicação do aço inoxidável e a aplicação em 

estruturas de perfis leves em um sistema de cobertura propondo uma alternativa 

arquitetônica diferenciada no sentido de se alcançar um elemento que atenda os três 

pilares da arquitetura que são a estética, funcionalidade e viabilidade econômica.  

1.1. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é propor uma alternativa arquitetônica projetual viável de uma 

estrutura leve de cobertura em aço inoxidável que utilize telhas também em aço 

inoxidável, tendo como referência ginásios poliesportivos. 
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1.2. Justificativa 

O aço inoxidável integra a vida de milhões de pessoas estando presente em muito dos 

setores da indústria incluindo a construção civil. Por ser um material resistente, oferece 

um bom desempenho estrutural e pode ser utilizado em suas inúmeras aplicações devido 

também a sua estética agradável, reciclabilidade, facilidade de limpeza e higiene, baixa 

manutenção e alta resistência a corrosão, podendo ser encontrado com várias opções de 

coloração e acabamento superficial proporcionados pela própria laminação e uso de lixas 

abrasivas de granulações diversas (APERAM, 2016; RAMOS, 1997).  

O estudo dos diferentes tipos de aço inoxidável e das opções existentes de perfis deste 

material comercializados no Brasil, assim como também conhecer edificações que 

possuem vãos maiores e são estruturados em aço e ainda outras obras que utilizam 

estruturas mais leves dão suporte para a proposição, a partir desta pesquisa, de uma 

alternativa arquitetônica projetual de uma estrutura para cobertura em aço inoxidável que 

utiliza telhas também em aço inoxidável. A proposta de uma estrutura leve e tecnicamente 

viável a partir da sua verificação estrutural, a torna também economicamente viável posto 

que a quantidade de material é menor comparada ao uso do aço ASTM-A36, 

consequentemente reduzindo também o seu preço, seu custo de manutenção e deixando-

a competitiva. Parte-se da hipótese que o desempenho deste sistema de cobertura deriva 

da resistência e durabilidade do material empregado, bem como do baixo peso da 

estrutura, permitindo sua viabilidade econômica. 

1.3. Metodologia 

O desenvolvimento do trabalho engloba a proposição de uma estrutura de cobertura em 

aço inoxidável e que utilize também telhas em aço inoxidável. Na concepção 

arquitetônica e estrutural da estrutura da cobertura proposta em aço inoxidável toma-se 

como referência dois ginásios poliesportivos existentes, que possuem estrutura da 

cobertura em aço ASTM-A36, envolvendo-se os seguintes contextos: 

• Arquitetônico – proposição de uma estrutura imponente e que seja leve, além de 

bela para que sejam valorizadas as características estéticas do aço inoxidável, 

funcional conforme a necessidade de uso da construção, que deve ser destinada à 

prática de esportes, e economicamente viável em relação ao uso do aço ASTM-
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A36. Como auxílio são utilizados os softwares educacionais AutoCAD e 

SketchUp. 

• Estrutural e de construção – identificação do melhor tipo de perfil para compor a 

cobertura da edificação, suas características e comportamento estrutural. Para a 

verificação do comportamento estrutural da cobertura proposta são consideradas 

três combinações de carregamento: sobrecarga como variável principal; vento de 

sobrepressão como variável principal e vento de sucção como variável principal. 

Como auxílio são utilizados os programas Visual Ventos e SAP2000. Faz-se 

também uma análise de custos. 

1.4. Estrutura do trabalho 

O trabalho em questão está constituído de quatro capítulos. No capítulo 1 apresenta-se o 

tema proposto, o objetivo a ser alcançado, uma metodologia sucinta e a motivação por 

trás da escolha deste tema. 

No capítulo 2 apresenta-se uma revisão da literatura acerca do projeto de arquitetura e da 

sua concepção e desenvolvimento, assim como uma revisão literária sobre o aço 

inoxidável, sua fabricação em uma usina siderúrgica tanto como a implementação deste 

material na arquitetura. Apresenta-se, também, uma revisão da literatura dos tipos de aços 

inoxidáveis existentes e suas classificações, nomenclaturas, normas de fabricação e de 

projeto, sua resistência aos diferentes casos de corrosão, estética, durabilidade e 

reciclagem. Apresentam-se ainda exemplos de edificações com grandes vãos destacando 

a cobertura estruturada em aço. Além disso, no capítulo abordam-se os fatores que 

influenciam no custo da estrutura metálica e no custo do aço inoxidável. 

No capítulo 3 é descrita a metodologia mais detalhada do trabalho, que envolve 

inicialmente uma abordagem artística seguida por uma abordagem criacionista e técnica, 

desde a fase de projeto de arquitetura, passando pelo projeto de engenharia até a 

realização das análises estruturais. Descreve-se o processo artístico por meio de croquis 

e o processo computacional, a partir dos programas AutoCAD, SketchUp, Visual ventos 

e SAP2000. Faz-se ainda uma análise da estrutura proposta tomando como base um 

exemplo existente e construído em aço comum. Inclui-se também uma análise de custo 

da estrutura proposta de modo a demonstrar sua viabilidade econômica. 
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No capítulo 4 são apresentadas as considerações finais sobre o estudo realizado, assim 

como as limitações e dificuldades encontradas durante o seu desenvolvimento e também 

sugerem-se assuntos para futuros trabalhos relacionados à abordagem desta tese. Por fim 

são descritas as referências utilizadas no corpo do trabalho, finalizando o texto com o 

Anexo A, onde é mostrada a tomada de preços do aço inoxidável, o Apêndice A, onde se 

descreve sobre os programas computacionais utilizados e por último o Apêndice B, onde 

é apresentada a análise estrutural. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Projeto de arquitetura 

O projeto de arquitetura ou projeto arquitetônico é uma proposta de solução para um 

problema particular de organização do entorno humano, por meio de uma determinada 

forma de construção, bem como a descrição dessa forma e as prescrições para sua 

execução (SILVA, 2006). O projeto em questão, segundo Gregotti (1975), se resume a 

um conjunto de símbolos com os quais se tenta fixar e comunicar uma intenção 

arquitetônica. Neste sentido plantas, cortes, elevações, detalhes, perspectivas, não são 

mais que anotações convencionais, abstrações parciais e não autônomas de uma imagem 

que se tenta concretizar por meio do projeto. 

Assim sendo, de uma maneira mais palpável, é possível afirmar que o projeto de 

arquitetura é a representação de uma edificação usando documentos escritos e gráficos, 

que determinam todos os parâmetros de uma construção (Figuras 1 e 2). É por meio desse 

projeto que os arquitetos manifestam suas ideias e compartilham propostas, antes de 

executar o projeto arquitetônico, e é necessário passar por uma série de etapas. 

Figura 1. Projeto arquitetônico de residência unifamiliar finalizado para ser aprovado pelos 
órgãos competentes, folha 1 de 2 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2020 
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Figura 2. Projeto arquitetônico de residência unifamiliar finalizado para ser aprovado pelos 
órgãos competentes, folha 2 de 2 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2020 

O projeto arquitetônico tem, como objetivos, permitir a interpretação e a avaliação futura 

da proposta concebida pelo projetista, também permitir a pressuposição dos encargos 

exigidos para materialização da obra, como aprovação junto aos órgãos competentes, e 

por fim habilitar o entendimento por parte dos executores (SILVA, 2006).  

2.1.1. Concepção projetual 

O projeto de arquitetura é um elemento que não é palpável no início do processo por 

existir ainda somente na mente do projetista, sendo os primeiros vestígios aqueles que se 

referem ao comportamento da futura edificação no espaço, sua inter-relação com o 

entorno, o que é proposto no programa de necessidades, entre outras e essas descrições 

podem ser ainda verbais, escritas, desenhadas ou modeladas (MARTINEZ, 2000). 

Um projeto de arquitetura nasce em forma de rabiscos, textos, dobraduras, colagens e, 

nesse contexto, o croqui é amplamente utilizado pelos arquitetos em sua fase inicial de 

elaboração. Os croquis não são exatamente uma representação do projeto, embora 

apontem para isso (SCHENK, 2010). Por natureza revelam momentos do imaginário dos 

projetistas em seu trabalho de movimento e definição das relações espaciais. Assim 
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sendo, os croquis não são, propriamente, um campo de fixação, mas, sim, de investigação 

em que não há uma obrigatoriedade em haver nitidez, pois os elementos ainda são 

indefinidos e instáveis (LIMA, 2017). Nos croquis é possível uma verificação ou 

eliminação preliminar de incoerências e impropriedades, ou seja, é um campo para 

experimentação. Os desenhos técnicos e imagens tridimensionais, por exemplo, 

geralmente são confeccionados a partir dos estudos e soluções extraídos dos croquis. 

Em relação a modelação na concepção do projeto de arquitetura, Chadovich (2014) afirma 

que a modelagem arquitetônica visa testar várias propostas, teóricas e práticas, criando 

um modelo de seu desenvolvimento em potencial. Essa modelagem permite verificar o 

resultado, corrigir quando for o caso e verificá-los novamente, e se necessário este 

processo pode ser repetido várias vezes até se alcançar o resultado desejado. Assim a 

modelagem é vista como o estudo de objetos de conhecimento arquitetônico. 

Ainda sobre esta abordagem relacionada à modelação na arquitetura, Lapshina e 

Vechkasova (2019) sugerem que o desenvolvimento real da forma arquitetônica tem 

evoluído e que essa evolução encontra uma oportunidade de transformação frente a 

dinâmica do desenvolvimento da sociedade, sendo o projeto arquitetônico um meio para 

essa consumação a partir da modelagem das qualidades espaciais da forma arquitetônica 

e na sua composição volumétrico-espacial. 

O processo de projetar em arquitetura segue então um caminho longo, abrangendo 

principalmente o conceito e o partido, os primeiros traços chamados de croqui (Figura 3), 

para que então os estudos preliminares e o anteprojeto sejam realizados, assim como o 

projeto legal para aprovação nos órgãos competentes e por fim o projeto executivo.  

 
Figura 3. Croqui do Palácio da Alvorada em Brasília, residência oficial do Presidente da 

República, projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer 

 
Fonte: CAMPOS, 2015 
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2.1.2. Programa de necessidades 

O programa de necessidades no contexto técnico da arquitetura é o agrupamento dos 

anseios sociais e funcionais dos indivíduos que utilizarão um determinado espaço a ser 

projetado, podendo ser uma residência, uma escola, uma praça, um ginásio poliesportivo 

etc. Esse programa precisa ser bem definido deste a primeira fase do projeto arquitetônico 

a fim de nortear as decisões a serem tomadas pelo projetista (Figura 4). 

Segundo Silva (2006), o programa de necessidades pode ser entendido como a 

decomposição de uma necessidade determinante no conjunto definido e explícito de todos 

os requisitos que a integram. A necessidade genérica de habitar, por exemplo, decompõe-

se em requisitos como se proteger das intempéries, repousar, alimentar, dormir, cuidar da 

higiene, entre outros. 

Figura 4. Programa de necessidades de uma residência unifamiliar para elaboração 
do projeto de arquitetura 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2020 
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2.1.3. Conceito e partido arquitetônico 

Durante o processo de projeto, o projetista define o conceito, que na arquitetura se 

expressa de forma abstrata, e orienta as decisões de projeto em uma dada direção, 

organizando as diversas diretrizes projetuais (LEUPEN et al., 2004). O conceito como 

citado anteriormente, encontra-se em um plano abstrato, ou seja, na mente do projetista e 

assim possibilita admitir várias soluções espaciais e formais, que devem ser testadas 

quanto às suas qualidades técnicas e funcionais para a definição do partido arquitetônico.  

O partido arquitetônico define as características do projeto e é a formalização da ideia 

que surge a partir de uma série de condicionantes ou determinantes (RABELLO, 2007). 

Entre as condicionantes ou determinantes estão o clima, condições físicas e topográficas 

do local, o entorno imediato ou não, legislações, técnicas de construção acessíveis e o 

orçamento predefinido (SILVA, 2006). 

2.1.4. Anteprojeto 

O anteprojeto se desenvolve sequencialmente às etapas de análise do programa de 

necessidades, estudos preliminares e definição do partido arquitetônico. Entende-se que 

o seu desenvolvimento acontece em duas vertentes, sendo a primeira aquela em que o 

projetista fortalece as informações por ele criadas, obtendo assim diretrizes que o 

orientam para a finalização do trabalho; na segunda vertente, o projetista tem no 

anteprojeto a possibilidade de comunicação e expressão das suas ideias para aqueles que 

se interessam como o cliente ou futuros usuários desse espaço, assim como também o 

construtor, que faz a execução do projeto no canteiro de obras. Essa representação 

geralmente é feita por meio de desenhos (Figura 5) e escritas (SILVA, 2006). 

No que diz respeito ao conteúdo, o anteprojeto costuma ter informações sobre a definição 

volumétrica, zoneamento das funções, tipologia de construção, definição de ambientes e 

espaços, acessos e circulações, relacionamento com o entorno, explicações textuais, 

estimativa de áreas, entre outros.  No entanto, de acordo com as circunstâncias, é possível 

que alguns dados desses citados sejam supridos e/ou outros novos acrescentados (SILVA, 

2006). 
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Figura 5. Anteprojeto de uma casa de campo para apresentação aos clientes 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2020 

 

2.2. A evolução do ferro ao aço inoxidável 

A descoberta do ferro e consequentemente as invenções para utilizá-lo e transformá-lo 

provocaram um enorme salto na história do conhecimento e da evolução humana. A Idade 

dos Metais, segundo sugerido no século XIX por arqueólogos escandinavos, adveio da 

Idade da Pedra, vindo primeiramente a Idade do Bronze e depois a Idade do Ferro. 

Entre os anos 4.000 e 2.000 a.C. se desenvolveu a Idade do Bronze que permitiu a criação 

e a fabricação de munições, armas e instrumentos e depois se desenvolveu a Idade do 

Ferro, que é considerada o último estágio cultural e tecnológico da pré-história em que os 

armamentos e peças diversas fabricadas em bronze foram substituídos pelo ferro. Na 

China, a Idade do Ferro começou em 600 a.C. e no continente europeu, assim como na 

região do Oriente médio, por volta de 1.200 a.C., fazendo com que o uso do ferro 

promovesse grandes mudanças na sociedade, como a agricultura que progrediu com 

sucesso e agilidade em função das novas peças que foram criadas e a viabilização da 
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expansão territorial de diversos povos a partir da criação de armas mais modernas, o que 

modificou as características do velho continente e de parte do mundo (INSTITUTO DO 

AÇO BRASIL, 2015). 

As técnicas para moldagem e têmpera do ferro surgiram na mesma época que ocorria 

diversas mudanças tecnológicas e culturais (MUSEU DAS MINAS E DO METAL, 2019; 

Figura 6). Por volta de 2.500 a.C. a 3.000 a.C., de acordo com artefatos encontrados no 

interior da Grande Pirâmide de Gizé e no Templo de Abidos, o homem teve o primeiro 

contato com o ferro e esse contato foi por meio de meteoritos compostos de ferro, 

originados da explosão de objetos celestes e lançados ao espaço até chegarem à orbita 

terrestre (ROCHA, 2014). 

A palavra siderurgia tem origem nesse cenário, pois o vocábulo latino sider significa 

astro. Entretanto, para que o homem conseguisse transformar o minério de ferro 

encontrado no subsolo terrestre gastaram-se muitos anos (ROCHA, 2014). 

Figura 6. Facas da idade do ferro expostas no Museu da Faculdade de História da Universidade 
da Bielorrússia 

 
Fonte: SAMAKHVALAU, 2014  

O surgimento de novas técnicas tornou o ferro mais duro e mais resistente a corrosão, 

diferenciando-o dos primeiros utensílios fabricados com este material nos quais não se 

diferenciavam os de bronze e de cobre. Isso foi possível em função do desenvolvimento 

de outras técnicas de aquecimento assim como a modernização na produção de materiais 

para trabalhar com o ferro fundido, além da adição de calcário à composição de carvão e 

minério de ferro, ocorrendo uma melhor absorção das impurezas do minério 

(INSTITUTO DO AÇO BRASIL, 2015). 
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O registro mais antigo de um processo de redução de minério de ferro (Figura 7) foi 

encontrado numa tumba egípcia datada aproximadamente do ano 1.500 a.C. No século 

XIV a.C. o império Hitia na região onde hoje se situa a Turquia, introduziu o ferro no 

bronze em usos militares e no século VI a.C. portões da Babilônia foram construídos com 

pilares e vigas recobertas de cobre e reforçadas com estruturas de ferro. Ainda por volta 

do século V a.C. o conhecido ferro-gusa começou a ser fabricado pelos chineses 

(ROCHA, 2014). 

Figura 7. Pelotas de minério de ferro 

 
Fonte: VALE, 2019 

O minério de ferro encontrado na natureza é um composto que surge misturado com areia 

e calcário, ao qual se dá o nome de óxido de ferro. Em uma siderúrgica, o óxido de ferro 

é colocado num alto-forno, juntamente com carvão e calcário em temperaturas de mais 

de 1.500ºC. O calcário tem a função de separar a areia presente no composto. O produto 

resultante desse processo é o ferro-gusa. 

Para melhorar as características do ferro-gusa – que, apesar de duro, é pouco resistente 

para ser utilizado na construção civil – no momento que a temperatura atinge o seu ponto 

mais alto, injeta-se no alto-forno uma quantidade adequada de oxigênio para queimar o 

excesso de carvão presente na mistura. Queimando-se o excesso de carbono de forma 

controlada obtém-se o ferro fundido que passa por processos de adição de elementos 

químicos diversos como cromo, níquel, molibdênio, entre outros até chegar finalmente 

ao aço. 
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2.3. Implementação do aço na arquitetura 

Desde os palácios, para proporcionar aos moradores melhor visibilidade do entorno e 

consequentemente mais proteção e segurança, as construções eram de preferência 

postadas no alto dos morros, serras ou montanhas, posto que se situar no alto demonstrava 

poder. Estar no alto, em diversas situações significava e ainda significa deter o poder. A 

título de exemplo, a Igreja Católica construía igrejas no alto das cidades e com isso os 

campanários eram as construções mais altas fazendo com que os sinos transmitissem seu 

badalar por toda a cidade e região e possibilitando a visualização da igreja por todos desde 

muito longe. Ainda neste contexto, a altura dos templos simbolizava o fato de que as 

pessoas pudessem estar mais próximas do céu e consequentemente mais próximas de 

Deus, Figura 8 (ROCHA, 2014).  

Figura 8. Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, situada no alto do morro do Maranhão 
em Congonhas, MG 

 
Fonte: IPHAN, 2019 

As igrejas e catedrais foram os maiores símbolos de poder desde o desenvolvimento do 

ferro e do aço até aproximadamente a virada do século XIX para o XX e apesar da fé 

ainda continuar sendo motivação para a construção de templos monumentais, esses 

deixaram de ser o maior símbolo de poder e então a arquitetura começou a impor uma 

nova simbologia para indicar riqueza, tecnologia e poderio econômico com o surgimento 

de grandes edifícios comerciais e residenciais de múltiplos andares (ROCHA, 2014; 

Figura 9). A busca por estruturas altas, imponentes e arrojadas passa pela pesquisa e 

aplicação de materiais que ressaltem sua arquitetura, entre esses materiais destaca-se o 

aço inoxidável. 



30 

 

 

Figura 9. Edifício One World Trade Center na cidade de New York, EUA 

 
Fonte: ONE..., 2019 

No século XIX inicia-se em escala industrial a produção do ferro em função dos processos 

de industrialização relacionados à Revolução Industrial em países como a Alemanha, 

França e Inglaterra. O aço ganha destaque na construção civil no final do século com 

edifícios de múltiplos pavimentos que o utilizam em sua estrutura. São, então, aplicados 

elementos modernos para a época, como as laterais apoiadas sobre vigas em balanço e 

estabilidade lateral, sistema semelhante ao de contraventamento, propostos no edifício da 

Fábrica de chocolates de Noisiel-sur-Marne, França em 1.872 (Figura 10), sendo a 

primeira edificação de pavimentos múltiplos em estrutura em aço a ser projetada. 

Avanços tecnológicos, dentre eles a invenção do elevador, impulsionaram as primeiras 

construções em aço que possibilitou o crescimento vertical dos edifícios, surgindo assim 

os primeiros arranha-céus. A grande demanda na construção de edifícios em aço, devido 

a fatores como o alto custo de terrenos e a busca por locais para escritórios, depósitos e 

lojas, marcou o século XX. A planta livre, que ocorre de forma natural em função do 

esqueleto estrutural em aço, foi um dos elementos de destaque da Escola de Chicago, de 

Le Corbusier e da Bauhaus, propagando os novos conceitos formais e estruturais após a 

Segunda Guerra Mundial para todo o mundo (TEOBALDO, 2004). 
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Essa foi uma época muito importante para a criação e a evolução em várias vertentes da 

construção civil, tais como: sistemas de construção inovadores, avanços tecnológicos de 

cálculos e produtos que geraram novos materiais. De acordo com Rocha (2014), os 

prédios de múltiplos pavimentos somente foram possíveis a partir do desenvolvimento do 

cálculo das estruturas modulares em aço e a circulação vertical entre os inúmeros andares 

desses edifícios que foi resolvida pelo norte-americano Elisha Otis, em 1.852, com a 

invenção do elevador.  Tem-se assim que a construção de edifícios para além do limite 

da época, que era de no máximo cinco pavimentos, tornou-se possível com a combinação 

da criação e da evolução tecnológica.  

Figura 10. Fábrica de chocolates de Noisiel-sur-Marne, França 

 
Fonte: ARQUITECTURA..., 2019 

O movimento Art Déco surgiu nos Estados Unidos entre 1925 e 1939 como uma resposta 

americana ao estilo Art Noveau francês que vogou entre 1890 a 1910. O Art Déco 

propunha linhas retilíneas e elegantes com um traçado que expressava a forte interferência 

da era industrial sobre a vida cotidiana. Estilo que foi retratado na criação de grandiosos 

edifícios comerciais e residenciais, como em Nova York, Chicago e Miami. Os edifícios 

Chrysler Building (Figura 11), o Empire State Building e o Rockfeller Center (Figura 12), 

um complexo de 19 edifícios comerciais, são alguns exemplos. 
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Figura 11. Empire State Building em Nova York, EUA 

 
Fonte: OTIS..., 2020 

 
Figura 12. Vista parcial do Rockfeller Center, Nova York, EUA 

 
Fonte: REVISTA MINERAÇÃO, 2018 

2.4. O aço inoxidável 

O aço inoxidável não se refere a um único material específico, mas a um grupo de aços 

de alta liga que apresentam alta resistência à corrosão. Essa manifestação patológica é 

fortemente inibida por uma camada passiva na superfície metálica, formada quando 
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rodeada por um agente oxidante (por exemplo, o oxigênio presente no ar e na água). O 

cromo é o principal agente passivante, mas a adição de outros elementos de liga, como 

molibdênio, nitrogênio, níquel, titânio, nióbio, pode melhorar ainda mais a resistência à 

corrosão e conceder mais propriedades específicas à liga.  

Seu equilíbrio afeta também as propriedades mecânicas, físicas e a soldabilidade, além 

de modificar a estrutura metalográfica da qual depende o agrupamento dos diferentes aços 

inoxidáveis (NURNBERGER, 2005 apud CADONI; FENU; FORNI, 2012). Além da 

elevada resistência à corrosão, o aço inoxidável pode apresentar ainda outras 

propriedades, como tenacidade e resistência mecânica, inclusive em temperaturas 

elevadas (CASTRO, 1999; SALES, 2013). Destaca-se também sua agradável aparência, 

que o torna apropriado para a fabricação de elementos de acabamento (corrimãos, 

chaminés, esquadrias, entre outros) e construção de edificações em que se deseja ressaltar 

pela estética (Figura 13).  

Figura 13. Chapas de aço inoxidável 

 
Fonte: AÇOSPORTE..., 2020 

A liga foi desenvolvida pelo metalurgista inglês Harry Brearly (1871 – 1948), que, a 

pedido de fabricantes de armas, começou a investigar em 1912 ligas metálicas que 

apresentassem resistência ao desgaste ocorrido nos canos de armas de fogo. No início, a 

pesquisa se baseava nessa investigação. Entretanto, após realizar testes químicos para 

verificar a estrutura de ligas contendo cromo, verificou-se que a adição desse elemento 

concedia à liga considerável resistência à corrosão. Assim sendo, o termo inoxidável vem 

sendo empregado para identificar aços que possuem no mínimo 11% de cromo 

(CHIAVERINI, 1965 apud VARGAS; FONSECA, 2004). 
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O elemento químico cromo é distribuído de forma homogênea no aço e, ao entrar em 

contato com o oxigênio do ar, forma uma camada fina, contínua e resistente de óxido 

sobre a superfície metálica, protegendo-o de ataques corrosivos (PANOSSIAN, 1993; 

FERNANDES, 2010). A camada formada pelo cromo é conhecida como “camada 

passivante ou filme passivo”, caracterizada por ser resistente e invisível e proteger o metal 

de eventuais problemas de corrosão e oxidação. Essa camada quando é danificada por 

arranhões tem a capacidade de autorregenerar em diferentes ambientes (CASTRO, 1999; 

APERAM, 2016). Desde então o aço inoxidável vem sendo utilizado em diversas 

aplicações, inclusive na arquitetura e na engenharia, desde pequenas peças de acabamento 

até grandes estruturas e esculturas, um exemplo é a escultura Cloud Gate em Chicago, 

produzida em 2004 com 110 toneladas de aço inoxidável (Figura 14). 

Figura 14. Escultura 'Cloud Gate' situada em Chicago, EUA 

 
Fonte: THE CONVERSATION..., 2019 

2.4.1. Fabricação do aço inoxidável pela Aperam South America 

A criação da Aperam deu-se em função do desmembramento do setor de aços inoxidáveis 

da ArcelorMittal em 2011, e atualmente a indústria se concentra em seis plantas fabril 

localizadas no Brasil, Bélgica e França. A planta localizada no Brasil fica na cidade 

mineira de Timóteo (Figuras 15 e 16), e trata-se da antiga ACESITA, que recebeu o nome 

de Aperam South America (APERAM, 2016). 

O processo de fabricação do aço inoxidável inicia-se com a redução físico-química do 

minério de ferro, junto a pelotas, redutor (carvão) e fundentes (calcário e quartzo) que 

dão origem ao ferro-gusa. Esses componentes são processados a 1.600ºC em dois altos-
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fornos (Alto-forno 1 e Alto-forno 2) que operam interruptamente. O alto-forno 2 é o maior 

e produz 1.200 toneladas de ferro-gusa por dia. As corridas são realizadas em média a 

cada 60 minutos. A escória do ferro-gusa (rejeito) é vendida pela empresa e utilizada 

principalmente na produção de cimento Portland (OLIVEIRA, 2016). 

Figura 15. Vista parcial do Auto Forno 2 na fábrica da  
Aperam South América em Timóteo, MG 

 
Fonte: REVISTA MINERAÇÃO, 2018 

Figura 16. Vista do escritório central da Aperam South América em Timóteo, MG 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2016 

A sucata de inox, o ferro-níquel e o ferro-cromo são fundidos à temperatura de 1.700ºC 

aproximadamente em fornos elétricos da Aciaria, constituindo um pré-metal, que, 

misturado com o ferro-gusa líquido vindo dos altos-fornos vão alimentar os fornos 

convertedores, que refinam essa mistura transformando-a em aço inox. Esse processo de 

refino nos convertedores da Aciaria dura aproximadamente 70 minutos por corrida e 

consiste na injeção de volumes, estequiometricamente controlados, de oxigênio, argônio 

e nitrogênio para abaixar a concentração de carbono. O aço líquido é lingotado em placas 
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com comprimento de 10 a 14 metros, largura de até 1,6 metros, e espessura de 20 

centímetros, pesando de 10 a 25 toneladas, cada (OLIVEIRA, 2016). 

As placas são levadas para serem laminadas a quente, em um galpão de aproximadamente 

500 metros de comprimento. Antes de serem laminadas, as placas são aquecidas a 

1.200ºC. A laminação ocorre em uma sequência de até 12 passes visando-se reduzir a 

espessura da chapa e, consequentemente, aumenta-se o comprimento. Após esse 

processo, tem-se a bobina de aço com comprimento de até 1.200 metros e espessura que 

varia de 2 a 4 milímetros. Até esse momento, o material não tem aparência metálica de 

aço inoxidável. A laminação acontece em poucos minutos e as placas se sucedem ao ritmo 

de 6 a 12 placas por hora. As bobinas de aço inoxidáveis são levadas por meio de carros 

de transferência que se movem sobre trilhos até o galpão de dimensões ainda maiores que 

o anterior, onde acontece a laminação a frio (Figura 17). Então, a bobina é relaminada a 

frio para adquirir suas características próprias de comprimento, largura, espessura e 

acabamento, além das propriedades mecânicas e metalúrgicas. Para esse processo são 

necessários 350.000 litros de óleo para reduzir o atrito dos cilindros do laminador com o 

aço. O óleo circula pelo laminador, sendo posteriormente resfriado, filtrado e retornado 

continuamente ao trabalho (OLIVEIRA, 2016).  

Cada bobina recebe um código de identificação na Aciaria, que é mantido ao longo do 

processo até chegar aos clientes finais. Após a laminação a frio, elas passam pelo 

acabamento para receberem aparos de bordas, são cortadas em tiras mais estreitas ou 

subdivididas no comprimento. Finalmente, ficam prontas para serem embaladas e 

armazenadas no galpão de expedição de produtos, atendendo aos pedidos específicos. 

De acordo com a logística de transporte, rodoviário ou ferroviário (Figura 18), cada 

bobina é colocada por pontes rolantes, sobre caminhões ou vagões, sendo assim liberadas 

para seguirem para os clientes no Brasil ou exportadas. As bobinas podem ter de algumas 

centenas de quilogramas (tiras) até 25 toneladas, dependendo da sua aplicação final nos 

clientes (OLIVEIRA, 2016). No fluxograma apresentado na Figura 19, mostram-se os 

passos da produção do aço inoxidável na fábrica da Aperam. 
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Figura 17. Boninas de aço inoxidável na fábrica da Aperam South América em Timóteo, MG 

 
FONTE: Arquivo do Autor, 2016 

 
Figura 18. Boninas de aço inoxidável transportadas por trens de carga 

 
FONTE: Arquivo do autor, 2016 

 
 

2.5. Classificação dos aços inoxidáveis 

O cromo presente no aço inoxidável, responsável pela resistência à corrosão dessa liga, é 

um metal menos nobre que o ferro nas séries eletroquímicas, isto é, o cromo, em princípio 

é menos resistente à corrosão do que o ferro. Entretanto, em contato com algum ambiente 

oxidante, inclusive o ar atmosférico, forma-se rapidamente uma camada de óxido de 

cromo na superfície do aço, altamente estável, homogêneo e resistente a muitos meios 

corrosivos, conforme é observado na Figura 20 (LIMA, 2006). 
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Figura 19. Fluxograma de produção do aço inoxidável 

 
Fonte: OLIVEIRA, 2016 
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Figura 20. Formação da camada passiva de óxido de cromo 

 
Fonte: FOLKHARD, 1988; LIMA 2006 

Ligas metálicas contendo em média 5% de cromo são naturalmente mais resistentes à 

corrosão do que os aços comuns, porém o termo aço inoxidável é reservado para ligas 

Ferro-Cromo ou Ferro-Cromo-Níquel contendo pelo menos de 10 a 12% de Cr. Esta 

concentração corresponde ao mínimo que é geralmente considerado como necessário para 

garantir uma superfície passivada (óxido de cromo) e uma resistência à corrosão 

atmosférica razoável (BAESLACK; LIPPOLD, 1988 apud LIMA, 2006). 

Além dos principais elementos Ferro, Cromo e Níquel, os aços inoxidáveis têm em menor 

quantidade outros elementos, tais como: Carbono, Silício, Manganês, Molibdênio e 

Nitrogênio, como resultante dos materiais utilizados na fabricação do aço ou adicionados 

para facilitar a sua fabricação (BONNEL; PEASE; ATAMERT, 1999 apud LIMA, 2006). 

Os aços inoxidáveis podem ser colocados em três grupos, de acordo com sua estrutura 

metalúrgica: martensítico, ferrítico e austenítico, além do tipo duplex que foi 

desenvolvido para atender às necessidades das indústrias química e petroquímica, que 

necessitam de ligas mais resistentes ainda que os aços inoxidáveis comuns, tanto aos 

meios corrosivos, quanto às altas temperaturas e pressões (Quadro 1). 

Quadro 1. Microestrutura básica dos aços inoxidáveis 

Microestrutura Capacidade de ser 
tratado termicamente 

Elementos de liga 
básicos Série 

Martensítica Endurecível Cromo 400 
Ferrítica  Não Endurecível Cromo 400 
Austenítica Não Endurecível Cromo-níquel 300 

Fonte: TEBECHERANI, 2015 
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2.5.1. Aços inoxidáveis martensíticos 

Uma grande melhoria nas propriedades dos aços inoxidáveis é conseguida com a 

introdução de níquel como elemento de liga, obtendo-se uma mudança na estrutura e 

transformando-se ligas ferríticas em ligas austeníticas (estrutura de alta resistência e 

tenacidade). Aços inoxidáveis martensíticos (Figura 21) são ligas de ferro e cromo que 

possuem em sua composição 12% a 18% de cromo e 1% e 0,5% de carbono e podem ser 

austenitizadas se forem aquecidas a uma temperatura adequada. Apesar de ser uma liga 

resistente a corrosão, tende a ser inferior à dos outros tipos e é mais adequada em 

aplicações que requerem elevada resistência mecânica, dureza e resistência ao desgaste 

por abrasão (FOLKHARD, 1988; NILSSON, 1992; CALLISTER, 1996; SEDRIKS  1996 

apud LIMA, 2006). 

Figura 21. Microestrutura do aço inoxidável martensítico 

 
Fonte: POTGIETER; CORTIE, 1991; LIMA, 2006 

 
Os aços inoxidáveis martensíticos se caracterizam por serem magnéticos e, 

diferentemente dos aços ferríticos e austeníticos, apresentam estrutura tetragonal de corpo 

centrado e podem passar por tratamento térmico de endurecimento (CALLISTER, 1996; 

SEDRIKS, 1996 apud LIMA, 2006). 

A indústria siderúrgica normalmente fornece este tipo de aço em estado recozido, com 

ductilidade razoavelmente boa e, somente depois de temperado, é que ele se tornará mais 

duro e pouco dúctil, mas resistente à corrosão (FERNANDES, 2010). 
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2.5.2. Aços inoxidáveis ferríticos 

Os aços inoxidáveis ferríticos (Figura 22) são ligas de ferro e cromo que, após 

resfriamento rápido de alta temperatura, mostram ser uma estrutura homogênea macia e 

tenaz. Contêm basicamente de 12 a 17% de cromo e baixo teor de carbono, 0,2% no 

máximo. Estes aços possuem melhor trabalhabilidade e maior resistência à corrosão que 

os aços martensíticos devido ao maior teor de cromo. São ferromagnéticos apresentando 

boas propriedades físicas e mecânicas, naturalmente resistentes à corrosão atmosférica e 

a soluções fortemente oxidantes, sendo que suas aplicações principais são, além daquelas 

que exigem boa resistência à corrosão, exigem também boa aparência superficial e 

requisitos mecânicos moderados. Não podem ser endurecidos por tratamento térmico e 

são basicamente usados no estado recozido (LIMA, 2006). 

Figura 22. Microestrutura do aço inoxidável AISI 

 
Fonte: POTGIETER; CORTIE, 1991; LIMA, 2006 

2.5.3. Aços inoxidáveis austeníticos 

Os aços inoxidáveis austeníticos são ligas formadas principalmente de ferro, cromo e 

níquel, e não são endurecíveis por tratamento térmico. São, entre os aços inoxidáveis, os 

materiais de melhor soldabilidade e resistência à corrosão (Figura 23). Em temperatura 

ambiente apresentam limite de escoamento baixo, limite de resistência alto e boa 

ductilidade (SEDRIKS 1996 apud LIMA, 2006). Sua estrutura é composta de cromo e 

níquel que varia entre 16 a 26 % e 6 a 22 %, respectivamente. A liga AISI 304 destes aços 

foi a mais produzida nos Estados Unidos por vários anos, excedendo a soma dos aços 

ferríticos e martensíticos produzidos (SANTOS; BOLFARINI, 2005; LIMA, 2006). 
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Figura 23. Microestrutura do aço inoxidável AISI 

 
Fonte: POTGIETER; CORTIE, 1991; LIMA, 2006 

Os aços inoxidáveis austeníticos são bastante resistentes à corrosão em diferentes meios 

agressivos, sendo que outros elementos como molibdênio, titânio e nióbio, se 

adicionados, podem melhorar essa característica. Entre os três grupos, esses aços são os 

que apresentam maior resistência à corrosão por combinarem limite de escoamento baixo 

com alta resistência a tração e bom alongamento. Eles oferecem boa ductilidade e 

resistência em temperaturas extremas, além de boa trabalhabilidade e soldabilidade 

(SANTOS; BOLFARINI, 2005). 

Têm-se ainda os aços inoxidáveis superausteníticos que se caracterizam por seu alto teor 

de níquel, sendo uma liga de ferro, cromo e níquel, apresentando estrutura austenitica a 

temperatura ambiente. Dentro de toda gama de aços que se oferecem hoje em dia no 

mercado, encontra-se o aço inoxidável AISI 904 L (Tabela 1), que tem características 

mecânicas, físicas e químicas particulares que o fazem único. Possui uma estrutura 

superaustenítica com baixo teor de carbono e alta porcentagem Níquel-Cromo, com a 

matriz melhorada com Molibdênio e Cobre (LIMA, 2006). 

Tabela 1. Composição química do aço inoxidável superaustenítico AISI 904 L 
Elemento Químico Teor (%) 

C - Carbono (máximo) 0,02 
Cr - Cromo 19,0 – 22,0 
Ni - Níquel 24,0 – 27,0 
Mo - Molibdênio 4,0 – 4,8 
Cu - Cobre 1,0 – 2,0 
Mn - Manganês (máximo) 2,0 
Si - Silício (máximo) 0,5 
P - Fósforo (máximo) 0,03 
S - Enxofre (máximo) 0,01 

Fonte: CORTES et al., 2004 
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2.5.4. Aços inoxidáveis duplex 

Os aços inoxidáveis duplex são ligas que contêm cerca de 18% a 30% de cromo, 1,5% a 

4,5% de molibdênio e adições de elementos formadores e estabilizantes da austenita, 

principalmente o níquel e o nitrogênio, de maneira a formar uma microestrutura, à 

temperatura ambiente, com partes iguais de ferrita e austenita. Estes aços possuem 

elevada resistência à corrosão, característica oferecida pela estrutura ferrítica, bem como 

elevada resistência mecânica e boa soldabilidade, característica proporcionada pela 

estrutura austenítica (LIMA, 2006). 

Em 1927 foi desenvolvido o primeiro aço inoxidável duplex (Figura 24) e a partir de 

então apresentou-se um rápido crescimento em termos de produção e desenvolvimento 

de novas ligas para aplicações específicas (MATEO et al., 2001). Devido à presença de 

duas fases cristalográficas (ferrita e austenita) nesta família de aços, a alta resistência é 

alcançada em conjunto com alta ductilidade (INTERNATIONAL MOLYBDENUM 

ASSOCIATION, 2001). 

Figura 24. Microestrutura do aço inoxidável duplex AISI 

  
Fonte: POTGIETER; CORTIE, 1991; LIMA, 2006 

2.5.5. Designação dos aços inoxidáveis 

O sistema americano (AISI - American Iron and Steel Institute) classifica o aço inoxidável 

a partir das suas séries com três dígitos, da seguinte forma: 

Série 200 (Cr, Ni, Mn), Série 300 (Cr, Ni) e Série 400 (Cr). As séries 200 e 300 são 

auteníticas, enquanto a série 400 contém as ligas ferríticas e martensíticas. O sistema 

unificado de numeração para metais e ligas, UNS (Unified Numbering System for Metals 
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and Alloys) utiliza o prefixo “S” seguido do número de série AISI e mais dois dígitos que 

em geral são “00”, por exemplo, aço inoxidável AISI 304 = S30400.  

As designações para o aço inoxidável adotadas na norma europeia EN 10088 

(EUROPEAN STANDARD, 2005) são o nome e o número para o aço. Por exemplo, a 

classe 304 tem o número 1.4301, onde ‘1.’ é a indicação do aço, ‘43’ é a indicação do 

grupo de aço inoxidável e ‘01’ é a indicação individual da classe.  

O sistema de nomenclatura do aço fornece indicações sobre sua composição. O nome do 

aço inoxidável 1.4301 é X5CrNi18-10, em que X é a indicação de aço de alta liga, o 

número 5 é a indicação da porcentagem (%) de carbono, CrNi representam os símbolos 

químicos dos principais elementos da liga, Cromo e Níquel, e 18-10 representam as 

percentagens (%) dos elementos da liga principal (MANUAL DE 

DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS EM AÇO INOXIDÁVEL, 2017).  

O aço inoxidável 1.4301 é nomeado de outras formas pelos órgãos internacionais a seguir: 

• ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) = 304 

• AFNOR (Association Françaize de Normalization) = Z7CN18-09 

• AISI (American National Standards Institute) = AISI 304 

• ASTM (American Society for testing and material) = 304 

• BS (British Standards) = 304S31 

• DIN (Deutsche Institut fur Nourming) = X5CrNi18-10 

• GB (Chinese Gis Standards) = 0Cr19ni9 

• JIS (Japonese Industrial Standards) = SUS304 

• SIS (Swedish Standards Institute) = 2333 

• UNS (Unified Numbering System for Metals and Alloys) = S30400 

A escolha do tipo do aço inoxidável para constituir uma estrutura deve ocorrer em função 

de fatores tais como: características de sua resistência e soldabilidade; disponibilidade 

comercial e custo-benefício. O aço inoxidável para aplicação no projeto proposto deve 

ser resistente a intempéries e indicado para uso em estruturas, além de apresentar boa 

soldabilidade, ser disponível para compra no mercado nacional e, por fim, apresentar um 

bom custo-benefício em relação aos diversos tipos existentes de aço inoxidável. Assim, 

o aço inoxidável 304 se torna uma escolha adequada por fazer parte da família dos aços 
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inoxidáveis austeníticos, ou seja, ser composto basicamente por ferro, cromo e níquel, o 

que garante sua alta resistência à corrosão, além de boa ductilidade, soldabilidade e 

deformabilidade a frio.  

Elementos estruturais podem ser fabricados com esse aço em função da grande gama de 

possibilidades de uso que ele apresenta, sendo então facilmente encontrado em 

distribuidoras índoles do mercado de aço brasileiro. Com relação ao custo-benefício, dois 

aços inoxidáveis da família austenítica se assemelham, sendo eles o 304 e o 316, e a 

principal diferença entre eles está na composição química, com o 316 contendo uma 

quantidade significativa de molibdênio, normalmente 2 a 3% em peso, contra a apenas 

vestígios encontrados no 304. A presença de molibdênio resulta em uma grande 

resistência do aço 316 a ambientes extremamente agressivos, como em contato com a 

água do mar ou algumas soluções ácidas, e tudo isto o torna mais caro que o aço 304 

(SANCHES, 2009). Como a proposta da estrutura deste trabalho não necessita de um aço 

para ser utilizado em situação de agressividade extrema, o aço 304 atende ao projeto 

proposto, sendo apropriado para regiões urbanas, rurais e industriais moderadas, 

tornando-se, por fim, o material com melhor custo-benefício. 

2.6. Corrosão em aços inoxidáveis 

A corrosão é geralmente entendida como uma destruição parcial ou total de um metal ou 

liga metálica, por via química ou eletroquímica, consistindo de um processo de formação 

natural e espontânea e podendo estar ou não aliado a esforços mecânicos. É o fenômeno 

patológico de ocorrência mais comum, que acomete principalmente metais ferrosos e não 

ferrosos como zinco, manganês, alumínio, dentre outros. Acomete também metais 

considerados nobres como a prata, o ouro e a platina. Ao atuar, essa patologia origina um 

elemento de características diferentes daquelas do material original, modificando algumas 

de suas propriedades, tais como resistência mecânica, elasticidade, ductilidade e a 

estética, posto que o material resultante da corrosão (oxido ou hidróxido) não possui as 

mesmas características do material original, podendo comprometer a durabilidade da 

construção (CÂNDIDO, 2005). 

A corrosão ainda pode ser definida, de modo simples, como sendo a tendência do metal 

produzido e conformado de se reverter ao seu estado original, não metálico, de energia 
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livre mais baixa, com propriedades diferentes do material original. Nesse contexto, a 

corrosão é o inverso dos processos metalúrgicos (CÂNDIDO; Figura 25).  

Figura 25. Metalurgia e corrosão dos materiais metálicos 

 
Fonte: CÂNDIDO, 2005 

A característica do aço inoxidável de resistir à corrosão, permite a sua aplicação sem 

proteção, em uma ampla gama de ambientes. Essa resistência à corrosão atribuída 

principalmente ao seu teor de cromo, embora outros elementos de liga (incluindo níquel 

e molibdénio) também contribuam, vem do fato de que, quando exposto ao oxigênio, o 

cromo reage formando uma película de óxido fina, sobre a superfície do material. É a 

presença desta película passiva que proporciona a resistência à corrosão. Existem várias 

formas diferentes dessa manifestação patológica, incluindo a corrosão geral (uniforme), 

abrasiva, por pites, fendas, intergranular e galvânica. Uma descrição da suscetibilidade 

do aço inoxidável a cada uma dessas formas é apresentada no manual de projeto para aço 

inoxidável estrutural da Euro Inox (EURO INOX, 2002), segundo Gardner (2005). 

Nota-se que certos ambientes, como os que contêm altas concentrações de cloretos, 

podem ser extremamente prejudiciais à resistência à corrosão e à resistência à fissuração 

tensão-corrosão dos aços inoxidáveis. Nesses casos, deve-se ter o cuidado de selecionar 

os tipos adequados e é recomendável que se procure a orientação de um especialista para 

uma escolha adequada (SEDRIKS 1996 apud LIMA, 2006; GARDNER, 2005). 
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2.6.1. Resistência a corrosão dos aços inoxidáveis 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis depende basicamente de sua composição 

química e microestrutura, e normalmente os aços inoxidáveis martensíticos são os menos 

resistentes e os austeníticos os mais resistentes à corrosão. Assim, deve-se considerar cada 

tipo separadamente, analisando-se antes, de modo genérico, o fenômeno da passivação e 

a influência dos elementos de liga na resistência a corrosão (TEBECHERANI, 2007). 

A passivação nos aços inoxidáveis é obtida pela presença da fina película de óxido 

hidratado de metal na superfície, a qual depende da natureza do meio ambiente e sendo 

que ela condiciona o comportamento mais ou menos nobre do aço. Quando há a película 

de óxido, o comportamento do aço inoxidável se aproxima do comportamento dos metais 

nobres, caso contrário assemelha a do aço ASTM-A36. A destruição da película, mesmo 

em parte, pode levar a peça a um rápido processo corrosivo por pites, frestas, intergranular 

e sob tensão (CÂNDIDO, 2005; TEBECHERANI, 2007; Figura 26). 

a) Resistência à corrosão dos aços inoxidáveis austeníticos: Os aços inoxidáveis 

austeníticos são considerados como sendo os mais resistentes à corrosão em meios 

ambientes de atmosfera industrial ou ácidos, mantendo a superfície brilhante e 

praticamente isenta de produtos de corrosão generalizada. A adição de molibdênio em 

teores acima de 2% eleva a resistência desse aço à corrosão localizada e, em meios mais 

agressivos (com teor de cloretos mais elevado), os teores de níquel e molibdênio devem 

ser maiores. Também a redução do teor de carbono e a adição de nióbio ou titânio produz 

um aço mais estabilizado, aumentando sua resistência a corrosão intergranular 

(TEBECHERANI, 2007). 

b) Resistência à corrosão dos aços inoxidáveis ferríticos: Os aços inoxidáveis ferríticos 

apresentam maior resistência à corrosão no estado recozido, sendo que essa resistência 

aumenta com o teor de cromo e com o tratamento térmico de recozimento. A adição de, 

no mínimo, 23% de cromo e 2% de molibdênio, tende a reduzir a infestação da corrosão 

nesse tipo de aço. Além disso, a adição de titânio e nióbio, ou a redução de carbono e 

nitrogênio (um teor abaixo de 0,02% de carbono) impede a presença deste tipo de 

corrosão). Tem-se ainda a realização de um recozimento com temperatura aproximada de 

700ºC (TEBECHERANI, 2007). 
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Figura 26. Tanques de aço inoxidável austenítico utilizados na indústria alimentícia 

 
Fonte: TANQUE..., 2018 

c) Resistência à corrosão dos aços inoxidáveis martensíticos: Os aços inoxidáveis 

martensíticos apresentam teor máximo de cromo de 14%, que permite a formação da 

martensita, e são aplicados em condições ambientais não severas e em peças nas quais há 

exigência de resistência mecânica. Esses aços possuem alto teor de carbono, o que conduz 

à formação de precipitados, além de teor relativamente baixo de cromo 

(TEBECHERANI, 2007). 

d) Resistência à corrosão do aço inoxidável em meios diversos: Para que se possa fazer 

uma pré-seleção do aço inoxidável, na Tabela 2 são mostrados os vários ambientes em 

que esse material apresenta resistência. 

Tabela 2. Resistência dos aços inoxidáveis em vários meios (continua) 

ABNT 
Tipo 

Atmosfera 
branda e 

água 
fresca 

Atmosfera 
industrial 

Atmosfera 
marinha 

Água 
salina 

Química 
branda 

Química 
oxidante 

Química 
redutora 

301 X X X  X X  

302 X X X  X X  
302B X X X  X X  
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Tabela 2. Resistência dos aços inoxidáveis em vários meios (conclusão) 

ABNT 
Tipo 

Atmosfera 
branda e 

água 
fresca 

Atmosfera 
industrial 

Atmosfera 
marinha 

Água 
salina 

Química 
branda 

Química 
oxidante 

Química 
redutora 

303 X X X  X   

304 X X X  X X  

304L X X X  X X  
305 X X X  X X  

308 X X X  X X  

309 X X X  X X  
310 X X X  X X  

314 X X X  X X  

316 X X X X X X X 
316L X X X X X X X 

317 X X X X X X X 

321 X X X  X X  
347 X X X  X X  

403 X    X   

405 X    X   
409 X    X   

410 X    X   

416 X       
420 X       

430 X X   X X  

440A X    X   
440B X       

440C X    X X  

442 X X   X X  
446 X X X  X X  

Fonte: TEBECHERANI, 2007 

2.7. O aço inoxidável utilizado em estruturas 

A longevidade e o apelo estético do aço inoxidável têm inspirado arquitetos e designers 

a utilizar o material de forma prática e imaginativa. O aço inoxidável foi introduzido pela 

primeira vez na construção em 1912-1913 por Brearley no Reino Unido e Maurer e 

Strauss na Alemanha (GARDNER, 2005).  
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Elementos estruturais em aço inoxidável estão cada vez mais sendo utilizados na 

construção civil, principalmente em novas construções. Porém o termo aço inoxidável é 

bastante extenso por ser referir a um grande número de ligas com propriedades 

substancialmente diferentes. Nas aplicações estruturais, os principais tipos de ligas 

indicados são o ferrítico, o austenítico e também os mais recentes aços inoxidáveis do 

tipo duplex (GEDGE, 2008; BADDOO; BURGAN, 2001 apud CORRADI et al., 2018).  

Um exemplo de uma aplicação inicial interessante é a amarração de aço usada para 

reforçar e estabilizar a cúpula da Catedral de São Paulo em Londres (Figura 27), 

construída na década de 1920 (MCGURN, 1998 apud CORRADI et al., 2018). 

Figura 27. Cúpula da Catedral de São Paulo, Londres 

 
Fonte: DEARSLEY, 2020 

As propriedades mecânicas, como o endurecimento em fase plástica e a elevada 

ductilidade, tornam os aços austeníticos e duplex adequados para estruturas solicitadas a 

carregamentos acidentais. 

As formas dos produtos de aço inoxidável incluem chapa, tira, tubo, barra, perfis 

estruturais laminados a frio e a quente, peças fundidas, elementos de fixação e fixações. 

Para os membros estruturais, os produtos mais utilizados são os perfis perfilados a frio, 

principalmente porque eles são os mais disponíveis, exigem investimentos relativamente 

baixos para atingir capacidades de produção e são adequados para aplicações estruturais 

leves com elevada eficiência estrutural (GARDNER, 2005). 

Os perfis essencialmente perfilados a frio podem ser obtidos a partir de chapas planas, 

quer por prensagem quer por enformação por laminagem; a prensagem é geralmente 
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limitada a perfis simples e a baixos níveis de produção, sendo frequentemente utilizada 

para a elaboração de protótipos, enquanto a enformação por laminagem é adequada para 

grandes quantidades. Devido à resposta do material ao trabalho a frio, a resistência dos 

perfis de aço inoxidável estrutural conformados a frio pode ser consideravelmente 

aumentada durante o processo de conformação. Estas melhorias podem surgir durante a 

produção da chapa plana ou durante a formação da seção transversal final (GARDNER, 

2005). 

2.7.1. Fatores que influenciam na escolha do aço inoxidável para a construção civil  

Além do desempenho estrutural, há uma série de outras questões que influenciam na 

escolha do material para a construção e, embora o aço inoxidável tenha um alto custo 

inicial de material, possui propriedades benéficas adicionais que podem proporcionar 

economia de custos em outros lugares. Os fatores que influenciam o aço inoxidável como 

uma escolha de material para uso em estruturas são: custo, estética, durabilidade, 

comportamento em altas temperaturas, reutilização, vida útil longa, contribuição com 

preservação dos recursos naturais, custeio de toda a vida útil e capacidade de recuperação. 

2.7.1.1. Custo 

O custo inicial dos produtos estruturais de aço inoxidável é cerca de quatro vezes superior 

ao dos produtos de aço ao carbono equivalentes, devido em grande medida às despesas 

dos elementos de liga e aos níveis relativamente baixos de produção. Embora este défice 

seja susceptível de diminuir com o aumento da produção de componentes estruturais de 

aço inoxidável e com regras de concepção mais eficazes, subsiste uma disparidade 

considerável (GARDNER, 2005). 

2.7.1.2. Estética 

Historicamente, a estética do aço inoxidável tem sido um fator importante na sua 

especificação para aplicações estruturais. Consequentemente, muitos exemplos existentes 

de estruturas de aço inoxidável apresentam um alto nível de elementos estruturais 

expostos, comumente de seção transversal tubular e são muitas vezes de prestígio ou 

referência. A sua atração se deve principalmente ao acabamento superficial e à sua 

capacidade de manter o seu aspecto sem deterioração ao longo do tempo. A aparência e 

a longevidade do material são exemplificadas pela fachada superior do Edifício Chrysler 
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em Nova York (concluído em 1936), que apesar da atmosfera agressiva e da proximidade 

com o oceano, permanece brilhante e limpa (BADDOO; BURGAN; OGDEN, 1997 apud 

GARDNER, 2005; Figura 28). 

Figura 28. Vista da fachada superior do Edifício Chrysler situado em Nova York, EUA 

 
Fonte: NEW YORK POST, 2019 

2.7.1.3. Durabilidade 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis faz deles uma das famílias mais duráveis 

de materiais de construção. Com uma seleção adequada do tipo de material e projeto 

estrutural e apenas um mínimo de manutenção, o projeto dura bem mais de 100 anos. 

Além disso, não há necessidade de revestimentos protetores contra corrosão, há 

diminuição de custos em termos de economia, peso e redução do impacto ambiental 

(GARDINER, 2005). 

2.7.1.4. Comportamento em altas temperaturas 

Em temperaturas elevadas, o aço inoxidável oferece melhor retenção de resistência e 

rigidez do que o aço carbono, devido aos efeitos benéficos dos elementos de liga. A 

resistência dos elementos estruturais de aço inoxidável ao fogo tem sido investigada 

experimentalmente e mostrou ter um desempenho melhor que o dos elementos 

equivalentes de aço carbono. Esse aumento da resistência ao fogo pode reduzir ou mesmo 

eliminar a necessidade de revestimentos de proteção contra incêndio a serem aplicados 
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nos elementos estruturais (ALA-OUTINEN; OKSANEN, 1997 apud BADDOO; 

GARDNER, 2000). 

Além das importantes diferenças na capacidade do aço inoxidável e do aço carbono em 

reter a resistência e a rigidez em temperaturas elevadas, há também variação em outras 

propriedades térmicas, incluindo calor específico, emissividade e expansão térmica. O 

calor específico do aço inoxidável é de aproximadamente 500J/kgK em relação ao aço 

carbono, que tem um valor de aproximadamente 600J/kgK. Quanto menor o calor 

específico de um material, mais rapidamente ele tende a aquecer. No entanto, o aço 

inoxidável tem também uma emissividade1 inferior àquela do aço ao carbono 

(aproximadamente 0,4 contra 0,5). Estudos mostraram que esses dois fatores (menor calor 

específico e menor emissividade) parecem essencialmente anular-se mutuamente, 

resultando em aquecimento do aço inoxidável a uma taxa muito semelhante à do aço 

carbono. O coeficiente de dilatação térmica do aço inoxidável é aproximadamente 50% 

maior do que o do aço carbono, o que pode resultar na indução de cargas adicionais nos 

elementos estruturais devido à restrição de outras partes (mais rígidas) da estrutura (ALA-

OUTINEN; OKSANEN, 1997 apud BADDOO; GARDNER, 2000; Figura 29). 

Figura 29. Caldeiras de aço inoxidável 

 
Fonte: CALDEIRARIA..., 2018 

 
1 Emissividade é uma propriedade adimensional que varia entre zero e a unidade, onde zero corresponde 
a toda radiação sendo refletida por uma superfície e a unidade corresponde a toda radiação sendo 
absorvida e, portanto, quanto menor a emissividade, mais lentamente o material aquece. 
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2.7.1.5. Reutilização 

Resgatar e reutilizar produtos consiste na fonte mais ecologicamente correta de materiais 

para os arquitetos, e neste contexto a durabilidade do aço inoxidável significa que ele 

pode se manter em uso enquanto outros produtos de construção seguem para os aterros 

sanitários. Um exemplo foi a modernização do hall principal do Edifício Citizens Bank, 

localizado no centro de Pittsburgh, Pensilvânia. Neste caso as paredes e painéis dos 

elevadores em aço inoxidável estavam escuros devido a 50 anos de gordura e sujeira 

acumulada e apresentavam também riscos e outros danos (Figura 30) e foi estudada a 

possibilidade de refazer o acabamento e reutilizar pelo menos parte do aço inoxidável no 

novo projeto. Apesar do novo saguão, mostrado na Figura 31, parecer tão diferente, a 

maioria do aço inoxidável ali presente tem 50 anos. Ele foi limpo, polido com esponjas 

abrasivas não metálicas, modificado onde havia necessidade e reutilizado. Os 

componentes em aço inoxidável que não puderam ser reutilizados foram reciclados. Se 

houver uma nova reforma em 50 anos, talvez o aço inoxidável possa ser novamente 

reutilizado. 

2.7.1.6. Custeio de toda a vida útil 

As comparações de custos feitas com base na despesa inicial de material dos componentes 

estruturais não refletem as verdadeiras implicações de custo de um material estrutural 

selecionado. Uma análise mais apropriada deve incluir os custos imediatos adicionais, 

como a proteção contra a corrosão e a proteção contra incêndios, e os custos a prazos 

mais longos associados à manutenção e à desativação (SHUTTLEWORTH, 1989 apud 

GARDNER, 2005). 

Figura 30. Hall principal do Edifício Citizens Bank antes da reforma 

 
Fonte: HOUSKA, 2015 
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Figura 31. Hall principal do Edifício Citizens Bank depois da reforma 

 
Fonte: HOUSKA, 2015 

Um estudo realizado pelo Instituto de Construção em Aço (Steel Construction Institute) 

comparou os custos do ciclo de vida de estruturas feitas de aço carbono, alumínio e aço 

inoxidável. Neste estudo foram considerados os custos iniciais de material, manutenção 

e corrosão, perdas de produção durante a manutenção, resistência ao fogo e outras 

potenciais economias de custos. O estudo concluiu que o uso do alumínio e do aço 

inoxidável resulta em economias significativas nos custos do ciclo de vida em 

comparação com o aço carbono. Além disso, os benefícios econômicos e em termos de 

segurança contra incêndios combinados que os aços inoxidáveis oferecem não foram 

igualados pelos materiais alternativos (SHUTTLEWORTH, 1989 apud GARDNER, 

2005). 

2.7.1.7. Vida útil longa do aço inoxidável 

Materiais que continuam a oferecer um excelente desempenho ao longo da vida útil da 

construção ou estrutura apresentam um custo muito mais baixo do ciclo de vida e não 

causam impacto ao meio ambiente, porque não exigem substituição nem contribuem para 

o aumento dos resíduos nos aterros sanitários. O aço inoxidável é um material 

arquitetônico relativamente novo, tendo suas aplicações mais antigas realizadas em 

meados dos anos 1920, não muito depois da invenção do aço inoxidável. Um exemplo de 

uma cobertura em aço inoxidável mais antiga é o da sede do tribunal ‘Butler County Court 

House’ na Pensilvânia (Figura 32), que se manteve intacto e atraente por cerca de 50 anos 

apesar de estar ao lado de uma planta industrial (HOUSKA, 2015). 
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Figura 32. Telhado em aço inoxidável 302 do ‘Butler County Court House’, Pensilvânia, EUA 

  
Fonte: HOUSKA, 2015 

Os benefícios da vida útil longa são mais facilmente vistos em comparações de metais 

que se encontram lado a lado em um ambiente corrosivo. Os piers ‘Progreso’ no México 

ilustram de forma clara as diferenças de desempenho entre um vergalhão de aço carbono 

e um de aço inoxidável (Figura 33). O pier que ainda está em uso foi concluído há mais 

de 60 anos com vergalhões de aço inoxidável. Testes da estrutura não revelaram nenhuma 

deterioração do aço inoxidável e do concreto e é provável que o pier ainda seja utilizado 

por mais 60 anos neste ambiente marítimo. Ruínas de um segundo pier são possíveis de 

serem vistas na imagem. Este pier foi construído há cerca de 30 anos com vergalhões de 

aço carbono (HOUSKA, 2015). 

Figura 33. À esquerda em destaque, o píer em aço carbono inutilizado e à direita 
o Progreso Pier em aço inoxidável, México 

 
Fonte: DIE..., 2018 
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As tubulações de água em aço inoxidável têm menos chances de apresentar vazamentos 

decorrentes da corrosão ou quebra durante terremotos, mesmo depois de uma vida útil 

prolongada. Nos Estados Unidos, essa aplicação do aço inoxidável é relativamente nova, 

mas ela já se tornou comum na Europa Ocidental e no Japão. O solo pode ser muito 

corrosivo, principalmente em áreas costeiras e onde os sais de degelo são utilizados.  

Em Zurique, a necessidade de garantir alta qualidade da água e minimizar sua perda fez 

com que houvesse a substituição para o aço inoxidável de todas as tubulações e 

instalações de armazenamento e bombeamento da água potável da cidade. No Japão, os 

tanques e tubulações de água em aço inoxidável são bastante comuns porque são 

resistentes aos danos durante terremotos e não apresentam vazamentos decorrentes da 

corrosão. Os subprodutos corrosivos da pedra, alvenaria, e de alguns tipos de madeira 

como pau-brasil, cedro, compensado e outros, podem causar a rápida corrosão de outros 

metais. Fixadores, grampos e outros componentes em aço inoxidável não são corroídos 

por estes materiais e suas durabilidades são maximizadas (HOUSKA, 2015). 

2.7.1.8. Preservação dos recursos naturais 

O aço inoxidável preserva os recursos naturais de várias formas. Diminui-se a necessidade 

de novas minerações porque as taxas de corrosão são muito baixas e as taxas de 

reciclagem, muito altas, o que significa que a substituição de metal é praticamente 

inexistente. Nas aplicações estruturais, as exigências do material são menores e os 

projetistas capitalizam vantagens ao utilizarem o aço inoxidável de desempenho superior 

em alta temperatura e, também, quando os aços inoxidáveis com resistência mais alta são 

utilizados para se reduzir o tamanho de uma peça. Por exemplo, nas aplicações em 

coberturas é possível utilizar painéis mais finos e reduzir os custos devido ao aumento do 

calor e necessidade de ar condicionado escolhendo-se o aço inoxidável. Os painéis solares 

reduzem os custos com ar condicionado, economizando assim energia, e as células solares 

do aço inoxidável ajudam a gerar energia limpa (HOUSKA, 2015). 

O edifício da Prefeitura de Phoenix no Arizona, Figura 34, é um exemplo da economia 

nos custos e no uso de energia, possíveis com os painéis solares em aço inoxidável. 

Painéis polidos e perfurados em aço inoxidável foram colocados sobre a maioria das 

janelas durante a construção. Eles permitem a entrada de luz natural enquanto diminuem 

a geração de calor. A economia inicial no custo devido à diminuição da necessidade de 
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equipamentos de ar condicionado foi de US$285.000 e estima-se que uma economia 

anual de US$200.000 nos custos possa ser atingida. O acabamento em aço inoxidável não 

muda com o tempo, portanto a estética da superfície refletiva não é afetada pela corrosão 

(HOUSKA, 2015). 

Figura 34. Prédio da Prefeitura de Phoenix, Arizona, EUA 

 
Fonte: CITY..., 2020 

2.7.1.9. Recuperação do aço inoxidável 

Os edifícios ‘Chrysler Building’ e ‘Empire State Building’ situados em Nova York -EUA 

são dois exemplos da possibilidade de recuperação do aço inoxidável. Ambos são limpos 

a aproximadamente cada 30 anos e entre as limpezas sempre se detectou a presença de 

superfícies com acúmulo significativo de resíduos. Eles não são os únicos exemplos. O 

antigo ‘Socony Mobil Building’ foi construído em 1954 e é adjacente ao ‘Chrysler 

Building’. Ele foi limpo pela primeira vez em 1995 depois de mais de 40 anos de 

utilização. A foto mostrada na Figura 35 foi tirada durante a limpeza e mostra a diferença 

clara de aparência entre as áreas já limpas e as sujas, na Figura 36 tem-se os dois edifícios, 

Socony Mobil e Chrysler Building, após a limpeza (HOUSKA, 2015).  
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Figura 35. Edifício Socony Mobil, em processo de limpeza 

 
Fonte: HOUSKA, 2015 

Os três edifícios foram limpos com uma solução suave de detergente e água, e com um 

desengraxante para remover os depósitos de hidrocarbono. Uma solução abrasiva leve, 

que não riscava o acabamento, também foi utilizada quando necessário para remover os 

resíduos que estavam mais aderidos à superfície. Nenhum material ambientalmente 

nocivo foi necessário, assim como nenhum produto que produzisse fumaça nociva aos 

trabalhadores da limpeza ou usuários dos edifícios. O mesmo método de limpeza foi 

usado regularmente em edifícios mais novos que recebem limpezas mais frequentes 

(HOUSKA, 2015). 

Figura 36. Edifícios Chrysler e Socony Mobil limpos 

 
Fonte: HOUSKA, 2015 
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2.8. Obras análogas 

A seguir são apresentadas obras que inspiram o desenvolvimento da estrutura proposta 

neste trabalho em aspectos relacionados à estrutura metálica, aos grandes vãos livres, à 

esbeltez da estrutura e/ou pela utilização do aço inoxidável. 

2.8.1. Vieux Port Pavilion 

Na Figura 37 apresenta-se o Pavilhão do Porto Velho (Vieux Port Pavilion) projetado 

pelo escritório Foster + Partners e que se situa no grande pátio do velho porto de Marselha 

na França. Este local foi um importante centro comercial, mas hoje, porém é dedicado ao 

turismo, ancora diversos iates e barcos de excursões. O seu entorno imediato é ocupado 

também por restaurantes, bares e prédios históricos (ROSENFIELD, 2013). 

Figura 37. Vista geral do Vieux Port Pavilion em aço inoxidável, área = 1.022m2, ano 2014. 

 
Fonte: ROSENFIELD, 2013 

A intenção de tornar a área portuária mais acessível e agradável ao público levou ao 

projeto de um pavilhão minimalista feito em aço inoxidável. Com 46 metros de 

comprimento, 22 metros de largura e 6 metros de altura, a edificação protege os visitantes 

do sol e da chuva, e proporciona uma grande área sombreada. Mas além da sua 

funcionalidade, a estética chama atenção, pois oito colunas em aço inoxidável de 6 metros 

de altura por 27 centímetros de diâmetro suportam uma lâmina de aço inoxidável 

espelhado que reflete toda a paisagem (THE VIEUX PORT..., 2014). 
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2.8.2. Casa-Port Railway Station 

O Casa-Port Railway Station é um terminal ferroviário situado na cidade de Casablanca, 

Marrocos (Figura 38). Esse terminal foi reconstruído entre 2008 e 2014 em função da 

grande demanda de passageiros estimado em 25 milhões anuais. A estação, que fica de 

frente para o porto de Casablanca reflete a modernização arquitetônica que é presente 

também na remodelação urbana da orla e dos distritos próximos ao porto (CASA-

PORT..., 2015. 

Figura 38. Vista parcial da cobertura em aço e madeira do Casa-Port RailWay Station, área = 
2.500m², ano 2014. 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2020 

O projeto da estação é um trabalho conjunto dos escritórios AREP e Group3 Architectes 

e se destaca pela esbeltez dos apoios metálicos que sustentam a cobertura que por sua vez 

completa a volumetria esbelta por ser composta por um plano horizontal de aço e madeira. 

As dimensões do vasto saguão que é protegido por esta cobertura abrigam todos os 

serviços relacionados a viagens além de uma sala de oração que fica reservada e longe da 

multidão de passageiros (FLOORNATURE..., 2019). 

2.8.3. Canopée Forum Les Halles 

A região de Les Halles, no centro de Paris, abrigou desde o século XII um grande mercado 

atacadista constituído por galpões metálicos que foi transferido nos anos de 1960 para a 

periferia da cidade. No local um centro comercial com vários níveis abaixo do solo e uma 

estação ferroviária onde chegam três trens RER e cinco linhas do metrô foram 
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construídas. Este espaço foi inaugurado na década de 1970 e chamado de Forum Les 

Halles, situado então sobre a estação Châtelet-Les-Halles. Quarenta anos depois, um 

grande projeto de requalificação deste espaço foi proposto a partir de um concurso 

internacional tendo como vencedores os arquitetos Patrick Berges e Jacques Anziutti. 

Uma das etapas do projeto trata da parte comercial que é coroada por uma cobertura 

composta por metal e vidro que vence um grande vão livre, chamada pelos arquitetos de 

Canopée (dossel em português) em alusão à parte superior de florestas que é formada 

pelas copas das árvores (O NOVO..., 2016). O dossel proposto pelos arquitetos em 

estrutura metálica vence um vão livre de aproximadamente 100 metros, onde se inicia a 

travessia para o jardim Nelson Mandela. O Forum Les Halles após essa revitalização 

recebe em média 150.000 visitantes por dia e o centro comercial alcançou o título de 

shopping mais visitado da França em 2019 (ABUAUAD, 2014; Figura 39). 

Figura 39. Vista do dossel que cobre o Forum Les Halles com o vão livre sobre o acesso ao 
Jardim Nelson Mandela, área = 14.500m², ano 2007/2016 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2020 

2.8.4. Lucerne Railway Station Hall 

A primeira estação ferroviária de Lucerna, Suíça, data de 1856 e foi toda feita de madeira.  

Em 1896 foi inaugurado um novo edifício que se manteve até 1971, quando um incêndio 

destruiu por completo o saguão e a fachada principal. Foi então que em 1980 um concurso 

de arquitetura foi lançado para a reconstrução da estação tendo como vencedora a 

proposta do arquiteto Santiago Calatrava (Figura 40). A fachada se caracteriza por uma 

sequência de pilares alinhados e ritmados e a cobertura foi projetada a partir de uma 

estrutura de aço e vidro (LUCERNE..., 2014). Hoje, a Estação de Trem da cidade de 



63 

 

 

Lucerna é um ponto turístico relevante, além de se destacar por sua arquitetura assinada 

por um arquiteto reconhecido internacionalmente. No caso da arquitetura da fachada da 

estação é marcante por ser inspirada em formas orgânicas como um esqueleto 

(CALATRAVA, 1997). 

Figura 40. Vista da Estação de Lucerna – Suíça, área = 1.500m², ano 1989 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2020 

2.8.5. Centro de apoio ao romeiro do Santuário Nacional de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida 

O Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida também conhecida 

como Santuário Nacional de Aparecida ou apenas Basílica Nova de Aparecida, localiza-

se na cidade de Aparecida, interior do estado de São Paulo, e é considerado o maior 

templo católico do Brasil e o segundo maior do mundo, sendo menor apenas que a 

Basílica de São Pedro, no Vaticano, e recebeu no ano de 2018 cerca de 12,6 milhões de 

visitantes A título de comparação, a estátua do Cristo Redentor, um dos principais cartões 

postais do país, situado no Rio de Janeiro, recebeu neste mesmo período 3 milhões de 

turistas (VALE....., 2019). Para atender a grande demanda e proporcionar mais conforto 

aos fiéis que vão até ao Santuário de Aparecida, em 1996 foi inaugurado o Centro de 

Apoio ao Romeiro, situado no pátio da Basílica Nova. Este espaço foi projetado pelos 

arquitetos Tito Lívio Francisco e Vasco de Mello e possui 40.000,00m² (SANTUÁRIO..., 

2020; Figura 41). A arquitetura da edificação foi pensada em forma de asas estruturadas 

em aço com uma passarela que se estende no sentido da Basílica, e todo este espaço se 

divide em área de alimentação, ponto de encontro, lojas e acesso a Basílica (REVISTA 

FINESTRA, 1998). 



64 

 

 

A estrutura metálica proporciona maior rapidez na execução e uma montagem limpa, 

aspectos importantes quando observado o grande número de pessoas que circulam todos 

os dias no entorno, e a solução arquitetônica em arcos metálicos contribui para a demanda 

de grandes vãos livres e altura considerável do pé direito, que no caso da praça de 

alimentação é de 15 metros. A estrutura é composta por perfis tubulares curvos apoiados 

sobre pilares de concreto (UNICAMP, 2006), e essa estrutura consegue atender a 

demanda por grande vão livres e ao mesmo tempo não agride a paisagem imediata onde 

se situa a Basílica, principal edificação do complexo. 

Figura 41. Vista parcial da cobertura da praça de alimentação (ao fundo) 
e do acesso a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, área = 40.500m², ano 1996 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2019 

2.8.6. Centro de Convenções David L. Lawrence 

Projetado pelo arquiteto uruguaio Rafael Viñoly Beceiro, o centro de Convenções David 

L. Lawrence, em Pittsburgh na Pensilvânia - EUA, teve o aço inoxidável escolhido como 

material de cobertura devido a história industrial dessa cidade e ao seu grande conteúdo 

reciclado, tendo também outra função sustentável (KMA..., 2020, Figura 42). 

Tradicionalmente os materiais dos telhados tendem a absorver e liberar energia solar, 

tornando áreas densamente desenvolvidas vários graus mais quentes, criando a chamada 

ilha de calor urbana. A utilização do aço inoxidável como cobertura do telhado evita que 

o excesso de calor se acumule, irradiando sete vezes menos energia térmica do que um 

estacionamento do mesmo tamanho, mantendo o centro da cidade mais fresco e os custos 

de ar condicionado mais baixos (RAFAEL..., 2020). 
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Figura 42. Vista geral do Centro de Convenções David L. Lawrence, área = 134.710m², 
ano 2003 

 
Fonte: KMA..., 2020 

2.8.7. Edifício Lloyd’s Bank 

O Edifício Lloyd’s Bank, projetado pelo arquiteto Richard Rogers, se destaca ainda hoje, 

três décadas após sua inauguração, como um dos mais importantes edifícios do final do 

século XX por apresentar uma planta clara, racional, aberta e um conjunto de torres de 

serviços que se situam fora do plano útil do edifício. As torres revestidas por aço 

inoxidável, são irregulares e esbeltas remetendo uma exuberância gótica que, somada aos 

guindastes situados no topo delas, confere à edificação um destaque único na paisagem, 

contrastando com a silhueta dos demais arranha-céus (RATTENBURY et al., 2007). 

O edifício está situado no centro financeiro de Londres e foi construído entre 1978 e 1986. 

Ele possui quatorze pavimentos e se destaca principalmente por apresentar uma 

arquitetura inspirada no trabalho do movimento Archigram nos anos de 1950 e 1960, 

presente também em uma obra famosa do mesmo projetista – o Centro Pompidou em 

Paris, além de ser uma edificação totalmente revestida em aço inoxidável e vidro, com 

exceção da estrutura em concreto armado que é aparente em algumas partes 

(ARQUITETURA..., 2017; Figura 43). 
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Figura 43. Vista geral do Edifício Lloyd’s Bank, área = 55.000m², ano 1986 

 
Fonte: LLOYD’S..., 2020 

Inicialmente, a estrutura do edifício foi proposta em aço, porém na etapa de 

desenvolvimento do projeto, autoridades responsáveis por combate a incêndio e pânico 

se opuseram e o concreto armado foi escolhido como uma segunda opção a partir de 

estudos realizados nos Estados Unidos em prédios que utilizavam este material como 

elemento estrutural. Entretanto o aço, neste caso o aço inoxidável, é amplamente 

empregado no revestimento do edifício, principalmente nas torres de serviços. Estas 

torres têm a função de abrigar escadas para saídas de emergência, elevadores, banheiros 

e salas de máquinas, todas são revestidas em aço inoxidável e coroadas por guindastes de 

serviços pintados na cor azul para permitir a manutenção e fácil substituição de peças de 

construção (LLOYD’S... 2020). 

2.9. Normas para o aço inoxidável 

Neste item, são apresentadas normas que orientam a fabricação do aço inoxidável, assim 

como normas que orientam o dimensionamento utilizando este material.  
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2.9.1. Normas para fabricação do aço inoxidável 

As normas brasileiras e internacionais que mais comumente são aplicadas na fabricação 

de barras, chapas, tiras e folhas de aço inoxidável estão relacionadas no Quadro 2. 

Quadro 2. Normas para fabricação do aço inoxidável 
NORMA ESPECIFICIDADE 

NBR 10065 (ABNT, 2011) Elementos de fixação de aço inoxidável e aço resistente à corrosão 

− Especificação, que estabelece as características mecânicas de 

elementos de fixação roscados como parafusos e porcas fabricadas 

de aços inoxidáveis e aços resistentes à corrosão nas estruturas 

austenítica, ferrítica e martensítica. 

NBR 8579 (ABNT, 1989) Produtos planos de aço inoxidável para aplicações estruturais - 

Especificação, que fixa as condições exigíveis para encomenda, 

fabricação e fornecimento de produtos laminados planos de aço 

inoxidável, austenítico, com diferentes níveis de resistência e 

acabamento, para aplicações estruturais. 

NBR 16373 (ABNT, 2015) Telhas e painéis termo acústico - Requisitos de desempenho, que 

estabelece os requisitos de classificação de desempenho para 

especificação, encomenda, fabricação e fornecimento de telhas 

metálicas, a partir de aço galvanizado, galvalume, alumínio e aço 

inoxidável de seção ondulada ou trapezoidal, zipada ou painéis 

metálicos, camada de material isolante com características térmicas 

e acústicas e de flamabilidade. 

NBR 5601 (ABNT, 2011) Aços inoxidáveis - Classificação por composição química, que 

estabelece as designações e classifica os diferentes tipos de aços 

inoxidáveis em função da composição química. 

ASTM A480/A480M 

(ASTM, 2015; ASTM 2016) 

Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled 

Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip, série de 

normas que tratam da especificação de chapas, folhas e tiras de aço 

inoxidável. 

ASTM A484/A484M 

(ASTM, 2016) 

Standard Specification for General Requirements for Stainless 

Steel Bars, Billets, and Forgings, que trata da especificação de 

barras de aço inoxidável.  

JIS G 4304 (JIS, 2012) Hot-rolled stainless steel plate, sheet and strip, que trata da 

fabricação de chapas e tiras de aço inoxidável laminadas a quente. 

JIS G 4305 (JIS, 2012) Cold-rolled stainless steel plate, sheet and strip, que trata da 

fabricação de chapas e tiras de aço inoxidável laminadas a frio. 
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2.9.2. Normas para dimensionamento utilizando o aço inoxidável 

O primeiro projeto estrutural dedicado ao aço inoxidável foi publicado pelo Instituto 

Americano de Ferro e Aço (American Iron and Steel Institute - AISI), em 1968, com a 

Especificação para o Projeto de Aço Inoxidável emoldurado a frio. As regras de projeto 

foram baseadas principalmente em trabalhos realizado na Universidade de Cornell 

(JOHNSON; WINTER, 1966; GARDNER, 2005). Com uma melhor compreensão do 

comportamento estrutural do aço inoxidável e maior disponibilidade dos resultados de 

ensaios, uma versão revisada da Norma foi publicada em 1974 (WANG; ERRARA, 1971 

apud GARDNER, 2005). Mais pesquisas possibilitaram o desenvolvimento, pela 

Sociedade Americana de Engenheiros Civis (American Society of Civil Engineers - 

ASCE), da Norma de Projeto Estrutural de Aço Inoxidável (Structural Stainless Steel 

Design Standard), publicada pela primeira vez em 1991 e mais recentemente em 2002, 

que efetivamente substituiu a norma AISI anterior. Os antecedentes e comentários às 

normas da ASCE foram relatados por Lin, Yu e Galambos (1992) e Gardner (2005). 

Em 1988, um projeto gerenciado pelo Instituto de Construção em Aço (Steel Construction 

Institute - SCI), foi empreendido para desenvolver recomendações para o projeto de 

estruturas de aço inoxidável na Europa. As regras de concepção foram publicadas pela 

Euro Inox em 1994 como o Manual de Concepção de Estruturas de Aço Inox. Derivado 

do mesmo material, um guia conciso para o projeto estrutural em aço inoxidável, 

destinado ao mercado britânico, e utilizando a terminologia BS 5950 foi publicado pelo 

SCI. Em 2002, foi lançada uma segunda edição desse manual (EURO INOX, 2002). 

A (pré) norma europeia de concepção atual para estruturas de aço inoxidável ENV 1993-

1-4 foi introduzida em 1996. A ENV 1993-1-4 forma a Parte 1.4 do Eurocódigo 3: Projeto 

de estruturas de aço, e contém regras suplementares para aços inoxidáveis (GARDNER, 

2005). 

Em 1995, foi emitida a norma japonesa de concepção estrutural em aço inoxidável; só 

está disponível em japonês e centra-se na concepção de seções fabricadas (soldadas). 

Baseado em grande parte na norma canadense de concepção para estruturas de aço ao 

carbono conformadas a frio, a norma sul-africana de aço inoxidável estrutural foi 

publicada em 1997. Em 2001, a norma da Austrália/Nova Zelândia de projetos para 
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estruturas de aço inoxidável conformadas a frio foi emitida. Os antecedentes para o 

desenvolvimento dessa norma foram descritos por Rasmussen (2000) e Gardner (2005). 

2.10. Coberturas em edificações com grandes vãos estruturadas em aço 

As coberturas de edificações com grandes vãos estruturadas em aço apresentam aspectos 

diferenciados e necessitam de cuidados especiais em seu projeto e execução. A seguir é 

apresentado um panorama deste tipo de estrutura. 

2.10.1. Cobrimento 

Entende-se por cobrimento a parte superior da edificação, protetora das intempéries, 

constituída por um elemento de suporte resistente como a laje, estrutura de madeira, ou 

estrutura metálica, e o conjunto de componentes com função de fechamento, o telhado 

propriamente dito, podendo apresentar ainda isolação térmica, acústica, forro e 

impermeabilização. No Quadro 3 apresenta-se uma relação de componentes técnicos que 

formam o cobrimento de uma edificação. 

Quadro 3. Componentes técnicos do cobrimento de uma edificação 
Cobertura Parte da edificação que tem por finalidade proteger as áreas construídas 

contra a ação do tempo (chuva, neve, raios solares etc.). 

Água da cobertura Área do telhado composta de uma superfície plana, que, por sua 

inclinação, conduz para uma mesma direção as águas das chuvas, que 

são captadas de alguma forma, como calhas ou grelhas. 

Cumeeira Parte mais alta da cobertura, onde as águas do telhado se encontram. 

Nesse ponto existe uma grande viga que serve de sustentação para as 

peças inclinadas do telhado. 

Beiral Prolongamento do telhado além das paredes externas que, normalmente, 

é projetado para proteger os vãos como as portas, varandas e esquadrias 

das chuvas e da insolação direta. Para captar as águas pluviais que 

chegam a sua extremidade, podem-se utilizar calhas e condutores 

externos. 

2.10.2. Telhas metálicas 

As telhas metálicas aliam diversas qualidades essenciais para obras que precisam de baixo 

custo e velocidade na construção. A cada dia as estruturas em aço para telhados ganham 
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mais espaço na construção brasileira. Com o desenvolvimento tecnológico, as telhas 

metálicas ganharam qualidade, praticidade e economia. Problemas de emenda, 

estanqueidade, formas curvas, entre outros, foram solucionados nos últimos anos. Desta 

forma, as telhas metálicas se tornaram competitivas no mercado, garantindo segurança 

quando utilizadas em grandes vãos ou estruturas mais complexas. No Brasil este tipo de 

material é utilizado desde a década de 1950. Nos últimos anos as telhas que mais se 

destacam são as vendidas em chapas ou bobinas de aço zincado e galvanizado (Quadro 

4). Além destas duas opções é possível encontrar telhas fabricadas com aço inoxidável, 

galvalume, cobre e titânio. 

As telhas metálicas possuem diversas vantagens, como: 

• Alta durabilidade; 

• Alta qualidade e industrialização do processo; 

• Precisão milimétrica nas dimensões; 

• Menor peso próprio que coberturas convencionais; 

• Praticidade e rapidez na montagem; 

• Fácil acesso em grande parte do Brasil; 

• Redução de custo na estrutura da edificação devido a sua leveza; 

• Excelente desempenho térmico e acústico quando utilizada combinada com 

materiais isolantes. 

Quadro 4. Telhas metálicas 
Telha 

convencional 

ondulada 

Encontrada no mercado com pequenas espessuras da chapa de aço, que 

podem variar de 0,40 a 0,70mm, conforme o fabricante. São telhas 

indicadas para pequenas coberturas, com vãos menores. Podem ser 

utilizadas em coberturas em arco, mas com cuidados específicos. É uma 

das soluções mais econômicas. 

Telha 

convencional 

trapezoidal 

Amplamente utilizada nas construções brasileiras em edifícios 

comerciais e industriais. Pode ser encontrada em diversas dimensões, 

alturas e espessuras de chapa. O seu formato facilita a instalação e 

possibilita sua utilização em fechamentos laterais de galpões. 

 

 



71 

 

 

2.10.3. Vazão de projeto 

A captação das águas pluviais em coberturas tem por finalidade permitir um melhor 

escoamento, evitando alagamentos e erosão do solo, bem como proteger as edificações 

da umidade excessiva, garantindo conforto as pessoas. As calhas e condutores devem 

suportar a vazão de projeto, calculada a partir da intensidade de chuva adotada para a 

localidade e para um certo período de retorno (número médio de anos em que, para a 

mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada 

ou ultrapassada apenas uma vez). A norma NBR 10.844 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 1989) fixa os períodos de retorno (T) de acordo com a área 

a ser drenada: 

• T = 1 ano, para obras externas onde empoçamentos possam ser tolerados; 

• T= 5 anos, para coberturas e/ou terraços; 

• T = 25 anos, para coberturas e áreas onde empoçamentos ou extravasamento não 

possam ser tolerados. 

Conhecendo a intensidade pluviométrica e a área de contribuição do telhado a vazão de 

projeto pode ser calculada pela seguinte expressão: 

 
(1) 

onde Q é a vazão (l/min), I é a intensidade pluviométrica (mm/h) e A é a área de 

contribuição (m²).  

2.10.3.1. Áreas de contribuição e arquitetura dos telhados 

A área de contribuição, das coberturas e externas às edificações, devem ser bem 

caracterizadas no projeto arquitetônico, por meio de cortes do telhado e declividades nas 

áreas externas, de modo que as vazões que escoam nas calhas e condutores nos coletores 

horizontais sejam resultantes de um estudo de divisão de áreas. Esse procedimento 

conduz à instalação mais econômica possível para a drenagem de águas pluviais. 

Considerando que as chuvas não caem horizontalmente, a norma NBR 10.844 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989) fornece critérios para 

determinar a área de contribuição considerando a arquitetura dos telhados. De acordo com 
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a norma, no cálculo da área de contribuição, deve-se considerar a seguinte equação 

observando os incrementos devidos à inclinação da cobertura (Figura 44). 

 

(2) 

 
 

Figura 44. Corte esquemático destacando a forma da cobertura 

 

2.10.3.2. Calhas e rufos 

As calhas e rufos têm grande importância nas edificações, sendo que o objetivo das calhas 

é coletar as águas de chuva que caem sobre o telhado e encaminhá-las aos condutores 

verticais (prumadas de descida). Enquanto os rufos servem para proteger paredes expostas 

(rufo tipo pingadeira) ou evitar infiltrações nas juntas entre telhado e parede (rufo 

interno). As calhas e rufos em bom estado evitam diversos danos causados pelas águas 

pluviais, como o apodrecimento dos beirais das construções e a umidade excessiva nas 

paredes, que acelera o desgaste do sistema de fechamento e da pintura. É importante 

ressaltar que as calhas e condutores conectados ao telhado devem ser mantidos limpos 

para evitar o extravasamento ou o retorno das águas de chuva. 

As calhas obstruídas podem causar erosão em torno da edificação, danos nas paredes 

exteriores, infiltração de água na estrutura do telhado e, algumas vezes, recalques 

diferenciais na fundação. A limpeza deve ser feita duas vezes por ano, no mínimo, no 

final da estação seca e no final da estação das chuvas. Em áreas onde existem muitas 

árvores a limpeza deve ser feita com maior frequência. A forma da seção das calhas vai 

depender exclusivamente do projeto de arquitetura e dos materiais empregados em sua 

confecção. Na Figura 45 apresentam-se as seções mais usuais.\ 
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Figura 45. Cortes esquemáticos destacando formas de seções de calhas 

 

A declividade das calhas é de extrema importância para que não ocorra o empoçamento 

de águas em seu interior. Quando ocorrem chuvas intensas, não é raro ocorrer 

transbordamento de calhas em algumas edificações. Conforme a intensidade e a duração 

da chuva, a água extravasada para dentro do ambiente pode representar sérios prejuízos e 

aborrecimentos para os usuários. No caso de telhados que são sustentados por estrutura 

de aço, ainda se tem ampliada a possibilidade de ocorrência da corrosão. Normalmente, 

isso acontece em virtude da ausência de declividade, de dimensionamento incorreto das 

calhas, ou da pouca capacidade dos condutores verticais. Essa declividade das calhas deve 

ser a mínima possível e no sentido dos condutores (tubos de queda), a fim de evitar o 

empoçamento de águas quando cessada a chuva. A inclinação das calhas de beiral e 

platibanda deve ser uniforme, com valor mínimo de 0,5%. As calhas de água furtada, ou 

rincão, têm inclinação de acordo com o projeto de arquitetura. Apesar da vazão máxima 

de escoamento aumentar consideravelmente quando se eleva a declividade da calha, é 

importante lembrar que o aumento dessa inclinação nem sempre é fisicamente viável, 

pois acarreta grandes intervenções nos elementos de construção de apoio. Uma solução 

para o problema é o aumento da capacidade de escoamento dos condutores verticais. 

2.10.3.3. Condutores verticais 

Os condutores têm por objetivo recolher as águas coletadas pelas calhas e transportá-las 

até a parte inferior das edificações, despejando-as livremente na superfície do terreno, ou 

até as redes coletoras, que podem estar situadas no terreno ou presas ao teto do subsolo 

(pilotis), por meio de braçadeiras, no caso dos edifícios com esse pavimento. Os 

condutores verticais devem ser projetados, sempre que possível, em uma só prumada. 

Quando houver necessidade de desvio, devem ser usadas curvas de 90° de raio longo ou 

curvas de 45° e previstas peças de inspeção. 

A norma NBR 10.844 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1989) fixa a capacidade, em litros por minuto, de calhas semicirculares de acordo com o 

diâmetro e as declividades. Quando a edificação estiver localizada em áreas arborizadas, 
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dependendo da altura da cobertura, pode ocorrer o entupimento dos condutores. Nesse 

caso, é importante que se coloque uma tela no bocal das calhas, evitando, dessa maneira, 

a introdução de folha e pequenos galhos dentro das tubulações e permitindo facilmente 

limpeza e manutenção. 

2.10.3.4. Condutores horizontais 

Os coletores horizontais têm a finalidade de recolher as águas pluviais dos condutores 

verticais ou da superfície do terreno e conduzi-las até os locais permitidos pelos 

dispositivos legais. Nas tubulações aparentes, a norma NBR10.844 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989) recomenda a instalação de inspeções 

sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de 

direção e ainda a cada trecho de 20m nos percursos retilíneos. No caso de tubulações 

enterradas, em vez de visitas de inspeção, devem ser previstas caixas de inspeção. 

A instalação de águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e condução das 

águas das chuvas, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações 

prediais. Portanto, as águas pluviais não podem ser lançadas em redes de esgoto. A norma 

NBR 10.844 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989) rege 

essas instalações e fixa as exigências e os critérios necessários aos projetos de instalação 

de drenagem de águas pluviais, visando garantir níveis aceitáveis de funcionalidade, 

segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia.  

2.10.4. Estrutura das coberturas metálicas para grandes vãos 

Normalmente as coberturas metálicas de grandes vãos são estruturadas por meio de 

treliças ou pórticos. 

2.10.4.1. Treliças 

As treliças fazem parte do conjunto de estruturas reticuladas (vigas, pórticos, grelhas e as 

próprias treliças), ou seja, são estruturas formadas por barras retilíneas ligadas entre si. 

No caso das treliças, o que as definem é que em toda a extremidade das barras há um 

elemento rotulado (rótula). Partindo desse princípio, elas apresentam apenas esforços 

internos axiais, podendo ser de tração ou de compressão, atuando de modo direto nas 

ligações entre elementos, denominadas de nós ou juntas. 
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Uma treliça pode ser descrita como o conjunto de triângulos formados por peças retas e 

articulados entre si. Além disso, os eixos de todos os elementos são retos e concorrentes 

nos nós, bem como as cargas são aplicadas somente nos nós. Segundo Pfeil e Pfeil (2015) 

as treliças são configuradas de modo a formar uma estrutura estável, de base triangular, 

podendo ser classificadas como isostáticas ou hiperestáticas. 

As treliças podem ser planas ou espaciais. As estruturas em formato de treliça apresentam 

a característica de resistirem aos esforços por meio de forças axiais nos elementos 

reticulados. Teoricamente, de acordo com o modelo de cálculo de treliças planas, devem-

se encontrar momentos fletores nulos para todos os elementos da treliça, porém para 

obtenção disto, os nós de ligação entre os elementos devem ser articulados, por meio de 

uma ligação flexível perfeita, onde o atrito gerado seja inexistente, sendo este tipo de 

ligação denominado de nó rotulado, e por meio desta ligação não há a transmissão de 

esforços de flexão. Na prática o que se encontra em geral são ligações semirrígidas 

(RIGHI, 2018). 

Apesar dos modelos de cálculo de treliças planas não representarem as reais ligações entre 

elementos, as aplicações de ligações rígidas ou semirrígidas nos nós acabam por gerar 

momentos fletores nas barras de ordem de grandeza inferior aos esforços normais de 

compressão e tração, acarretando valores geralmente desprezíveis para o 

dimensionamento da estrutura. 

As estruturas de treliças, por serem formadas por segmentos de barra lineares, dispostos 

em diferentes posições e inclinações, podem ter seus elementos classificados de acordo 

com estas orientações. Os segmentos de barras de uma viga treliçada têm os seguintes 

termos técnicos: banzo inferior, banzo superior, diagonais e montantes, ilustrados na 

Figura 46 (RIGHI, 2018). 

Figura 46. Nomenclatura das barras constituintes das treliças planas 

 
Fonte: RIGHI, 2018 
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Segundo O’Connor (1975) uma treliça plana pode ser considerada como uma viga alta 

com seção I, com as mesas substituídas pelos banzos da treliça e a chapa da alma 

substituída por um sistema aberto de elementos da alma (diagonais e montantes da 

treliça). Quanto à classificação, para questões relativas ao projeto geométrico destas 

estruturas, pode-se classificar as treliças planas de acordo com a formatação dos 

triângulos. Na Figura 47 apresentam-se diversas configurações clássicas que se 

diferenciam justamente pela orientação das barras. Em geral, as estruturas treliçadas são 

denominadas de acordo com o nome de quem as idealizou. Além dos modelos presentes 

na Figura 47 pode-se citar também a treliça tipo “K”. 

Entre os modelos estruturais mais aplicados podem-se destacar as treliças dos tipos Pratt, 

Howe e Warren, idealizadas respectivamente por William Howe em 1840, Caleb e 

Thomas Pratt em 1844 e por James Warren, poucos anos após a criação das treliças Pratt. 

Estes modelos de treliça diferenciam-se principalmente pelas distribuições nos esforços 

axiais encontrados, de maneira que, de acordo com o modelo aplicado, certas barras 

podem estar solicitadas por vezes a esforços de tração e em outras a esforços de 

compressão. Segundo Pfeil e Pfeil (2015), para situações de aplicação de cargas 

gravitacionais nas vigas treliçadas do tipo Pratt, têm-se as diagonais tracionadas e os 

montantes comprimidos, e nas vigas treliçadas do tipo Howe o contrário. Em uma 

estrutura, as treliças utilizadas em coberturas são constituídas geralmente de banzo 

superior inclinado, as utilizadas em apoios de pisos e pontes possuem banzos paralelos. 

Cada configuração pode apresentar uma disposição geométrica distinta, no entanto as 

mais comuns são as do tipo Pratt, Howe e Warren. 

O estudo das treliças, assim como o de qualquer outro elemento estrutural, exige um 

projeto prévio. E, se todo o planejamento for executado adequadamente, a construção e 

manutenção da treliça são facilitadas. Isso, pois ela deve suportar, durante sua vida útil, 

em geral, as solicitações que lhe são impressas (cargas externas), variações de 

temperatura, ventos e movimentos de seus apoios aos quais estão ligadas. Sendo assim, a 

determinação da sua geometria, composição, tipos de ligação, pontos de atuação de cargas 

internas e externas, dentre outros, devem ser considerados. Contudo, a fase do projeto 

estrutural não é só importante à luz do desempenho (deformações, deslocamentos e 

tensões), mas essa fase também deve levar em conta parâmetros de segurança, 

econômicos, ambientais e estéticos. 
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Quanto ao desempenho, pode-se afirmar que é um dos determinantes da permanência 

estável do sistema estrutural. Tal afirmação deve-se à premissa de que toda a estrutura 

deve estar equilibrada, independente de qual seja a seção analisada. Dessa forma, a 

identificação do vão a ser vencido, o arranjo e composição dos elementos estruturais, a 

conexão entre um elemento e outro bem como os tipos de apoio a serem empregados 

devem ser analisados. 

Em relação às condições de segurança do elemento estrutural, entende-se que elas são 

imprescindíveis para a aceitação técnica e normativa do projeto executivo. Para isso, 

deve-se ter em mente o conhecimento da fabricação e procedência dos materiais que irão 

compor os elementos estruturais, uma vez que as normas fornecem fatores de segurança 

(ou admissíveis) para cada elemento da estrutura. Sendo assim, é importante ressaltar a 

análise completa da estrutura em si, de forma que os dimensionamentos considerem uma 

total concordância ao logo da estrutura. 

Figura 47. Formato das treliças 

 
Fonte: GOMES, 2016 

De acordo com o parâmetro econômico, deduz-se que ele faz sua importância quando se 

analisa a situação financeira disposta para a implantação do elemento estrutural. Isso, 

porque o projeto deve ser embasado na condição financeira do cliente e não nas 

facilidades do projetista. Nessa etapa também se considera que o superdimensionamento 

do projeto não é adequado, pois, em geral, leva a gastos desnecessários. Além disso, é 
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pertinente a avaliação da localização dos fornecedores dos produtos a serem adquiridos, 

bem como da disponibilidade de mão de obra, de forma a minorar gastos com o transporte 

e execução, respectivamente. 

Sobre a questão ambiental, pode-se afirmar que ela envolve tanto a fabricação e 

construção, quanto a pós-construção da estrutura. Durante a fabricação de alguns 

elementos que compõem a estrutura, há geração de fluidos tóxicos e de resíduos 

poluentes, assim como extração de matérias primas. No processo de construção, o maior 

ponto reside no descarte das sobras dos materiais utilizados, enquanto, nos pós 

construção, assuntos como ecossistema e reação da implantação com o meio natural, 

devem vir à tona. 

Por fim, entende-se que o parâmetro estético envolve a opinião do cliente – a cor, o 

formato e as dimensões -, função do empreendimento – o propósito de uso da edificação 

- e cultura da região – os estilos que regem a vizinhança do estabelecimento - devem ser 

levados em consideração quando o assunto é a armação estética do elemento estrutural. 

A partir disso, nota-se que todos os parâmetros citados devem ser analisados em conjunto, 

dado a interferência que um tem sobre o outro. Um projeto deve satisfazer todos os 

quesitos apontados. 

As treliças planas possuem um triângulo como forma unitária e, além disso, os esforços 

internos e externos atuantes sobre a estrutura estão em um mesmo plano, sendo assim, as 

rótulas só impedem a rotação no eixo do plano da estrutura e, com isso, os apoios das 

treliças planas são somente do primeiro e segundo gênero (articulação ou rótula). Por 

outro lado, as treliças espaciais possuem cargas e barras contidas num espaço 

tridimensional. Dessa forma, as rótulas esféricas permitem uma estabilidade em torno dos 

três eixos perpendiculares entre si e, além disso, as treliças espaciais possuem como célula 

mínima, um tetraedro (GOMES, 2016). 

As treliças podem ainda ser classificadas em simples ou compostas. As simples planas, 

são formadas a partir de três barras bi rotuladas formando um triângulo, podendo ser 

adicionadas outras duas barras não colineares ligadas por uma rótula, dessa forma 

sucessivamente, adicionando pares de barras e um elemento rotulado. Outra possibilidade 

de se obter uma treliça plana simples é utilizar duas barras bi rotuladas conectadas entre 

si e a apoios de segundo gênero, adicionando-se, sucessivamente, duas barras não 
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colineares conectadas em rótula com outro apoio do mesmo tipo, garantindo-se assim o 

equilíbrio estático da estrutura (GOMES, 2016).  

As treliças compostas, quando planas, são formadas a partir das treliças planas simples 

ligadas por três barras não sendo totalmente paralelas ou concorrentes. Elas também 

podem ser formadas pela ligação de duas treliças planas por meio de apenas uma barra e 

um nó, desde que essa barra de ligação não esteja presente no nó anexado. As complexas 

se definem por exclusão. Ou seja, uma treliça é complexa se ela não for simples nem 

composta. 

2.10.4.2. Pórticos 

Os pórticos são estruturas formadas por uma associação de barras não concorrentes, ou 

seja, pilares e vigas que compõem um quadro plano com ações neste mesmo plano. Sua 

rigidez e estabilidade se concentram nos nós. Os tipos de vínculos dos nós de um pórtico 

alteram seu comportamento e a transmissão de esforços para os apoios. Atualmente os 

materiais mais utilizados na construção de pórticos são aço, concreto e madeira, devido 

as possibilidades que esses materiais oferecem (ENGEL, 1981). 

Existem vários tipos de pórticos que são classificados quanto à geometria e à estaticidade. 

Quanto à geometria tem-se pórtico plano (bidimensional) e pórtico espacial 

(tridimensional). Os pórticos tridimensionais são estruturas comumente encontradas na 

prática. Quanto à estaticidade tem-se pórtico hipostático, pórtico isostático e pórtico 

hiperestático. A seguir são apresentadas tipologias e características de pórticos 

encontrados na construção civil com estruturas metálicas.  

a) Pórtico bi apoiado: É um pórtico sustentado por dois apoios, sendo um deles um apoio 

fixo e o outro um apoio móvel (Figura 48). 

Figura 48. Modelo esquemático de um pórtico bi apoiado 

 
Fonte: RIGHI, 2018 
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b) Pórtico biarticulado: É sustentado por dois apoios, ambos articulados fixos, mas 

apresenta também uma articulação em uma de suas barras onde o momento é nulo (Figura 

49). 

 

Figura 49. Modelo esquemático de um pórtico biarticulado 

 
Fonte: RIGHI, 2018 

c)  Pórtico engastado e livre: É um pórtico sustentado por um único apoio engastado 

(Figura 50). 

Figura 50. Modelo esquemático de um pórtico engastado e livre 

 
Fonte: RIGHI, 2018 

d) Pórtico tri-articulado: É um tipo de pórtico sustentado por dois apoios e possui uma 

articulação em uma de suas barras onde o momento é nulo (Figura 51). 

Figura 51. Modelo esquemático de um pórtico tri-articulado 

 
Fonte: RIGHI, 2018 
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e) Pórtico simples de alma cheia: É uma estrutura simples e simétrica com cobertura 

inclinada capaz de sustentar grande vão livre. É comum a utilização de mísulas nas 

ligações das vigas com as colunas e na cumeeira (Figura 52). 

Figura 52. Modelo esquemático de um pórtico simples de alma cheia 

 
Fonte: RIGHI, 2018 

f) Pórtico com tirantes: Nesse tipo de pórtico, usam-se tirantes para reduzir os 

deslocamentos horizontais e os momentos nas colunas. São indicados para pórticos com 

cobertura cuja inclinação seja maior que 15° (Figura 53). 

Figura 53. Modelo esquemático de um pórtico com tirantes 

 
Fonte: RIGHI, 2018 

g) Pórtico com escora central: É usado para pórticos com vãos maiores que 30m e sem a 

necessidade de todo o vão livre. A escora central pode reduzir o número de vigas e gerar 

uma estrutura mais econômica (Figura 54). 

Figura 54. Modelo esquemático de um pórtico com escora central 

 
Fonte: RIGHI, 2018 
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h) Pórtico com cobertura em poligonal: Esse tipo de pórtico pode ser usado para grandes 

vãos onde a altura total da edificação deve ser reduzida. O uso de tirantes horizontais na 

estrutura pode deixar a solução mais econômica (Figura 55). 

Figura 55. Modelo esquemático de um pórtico com cobertura em poligonal 

 
Fonte: RIGHI, 2018 

Pórtico com cobertura em arco: São utilizados principalmente em função de necessidades 

arquitetônicas, como a necessidade de um pé-direito mais elevado (Figura 56). 

Figura 56. Modelo esquemático de um pórtico com cobertura em arco 

 
Fonte: RIGHI, 2018 

2.11. Custo de estruturas metálicas 

2.11.1. Fatores que influenciam no custo da estrutura metálica 

O aço tem sido vendido por peso, e assim, seus custos são calculados por tonelada de 

estrutura acabada. Porém, geralmente, ignoram-se alguns fatores que influenciam 

significativamente no custo final (BELLEI, 2010). Entre esses fatores, podem-se citar: 

• Seleção do sistema estrutural; 

• Projeto dos elementos estruturais individuais; 

• Projeto e detalhamento das conexões; 

• Processo a ser usado na fabricação; 

• Especificações para fabricação e montagem; 
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• Sistema de proteção a corrosão; 

• Sistema a ser usado na montagem; 

• Sistema de proteção contra o fogo. 

Selecionar o mais eficiente sistema estrutural é fundamental para que se possa otimizar 

os custos da estrutura. A economia na fabricação e montagem é resultado de conexões 

bem elaboradas durante a fase de detalhamento, de acordo com as premissas do projeto. 

Na especificação se determina a qualidade do material e as tolerâncias requeridas, sendo 

uma das etapas com maior influência nos custos de fabricação e montagem. 

2.11.2. Fatores que influenciam no custo do aço inoxidável 

As variações de preço do aço inoxidável são motivadas por alguns fatores importantes e 

de difícil previsão a curto prazo. Isso porque este material é composto por uma série de 

substâncias químicas que, como qualquer outra matéria-prima, estão sujeitas às variações 

do mercado de acordo com a demanda, oferta e custo de produção. O níquel presente na 

composição deste material é um bom exemplo, pois nos últimos anos apresentou forte 

oscilação de preço em função do mercado acionário e como ele está presente nos 

diferentes tipos de aço inoxidável e em quantidade considerável, a variação do seu preço 

comercial influencia diretamente no preço final do aço inoxidável. Ainda há outros 

elementos que precisam ser levados em consideração como a variação cambial, fatores 

mercadológicos de oferta e demanda do próprio aço inoxidável. Por fim e possivelmente 

o fator que mais interfere no valor final é a cotação de dólar, que tem bastante influencia 

no mercado de aço inoxidável, devido a quantidade de material importado e, como a 

compra é feita em moeda estrangeira, os preços praticados pela distribuição podem variar 

conforme essa cotação.  

2.12 Síntese do capítulo 

Por meio da pesquisa realizada, pôde-se conhecer melhor a liga de aço denominada 

inoxidável, desde a sua fabricação em uma usina siderúrgica, começando na obtenção e 

seleção da matéria prima e agregados, passando pela fundição, laminação, armazenagem 

até a dispensação realizada por meio de vias terrestres e ferroviárias, permitindo uma 

melhor noção da viabilidade de se conseguir este material em diferentes lugares no país. 
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Esta pesquisa intenciona contribuir para o entendimento da utilização do aço inoxidável 

a partir das suas classificações e assim definir qual a liga mais indicada para cada situação, 

no caso em questão, dando enfoque para a utilização em estruturas, conhecendo melhor 

a resistência do aço inoxidável neste quesito. O estudo sobre os fatores que influenciam 

na escolha do aço inoxidável na construção civil, como a durabilidade, estética, 

reutilização, entre outros, também norteam a proposição da estrutura que é o foco deste 

trabalho. 

Arquitetonicamente, a pesquisa consolida ainda mais os aspectos relacionados à 

concepção projetual, ao programa de necessidades, visão de conceito e partido além do 

pré-projeto arquitetônico, que, juntamente com o estudo de obras análogas, abordam 

aspectos com a utilização do aço inoxidável, a presença de grandes vãos, o uso da simetria 

e ritmo na composição volumétrica e a revisão de normas técnicas de fabricação e 

utilização do aço inoxidável. Além disso, o estudo dos fatores que influenciam no custo 

da utilização do aço inoxidável faz-se essencial e indispensável para a proposição de uma 

alternativa arquitetônica de uma estrutura em aço inoxidável para edificações de grandes 

vãos coberto por telhas de aço inoxidável. 
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3. PROPOSIÇÃO DE COBERTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 

3.1. Materiais e métodos 

O desenvolvimento deste trabalho engloba a proposição de uma estrutura em aço 

inoxidável com cobertura em telhas também de aço inoxidável, que possui como 

referência dois ginásios poliesportivos existentes, que são o Acesita Esporte Clube e o 

SESI Timóteo, situados na cidade de Timóteo, MG. A estrutura da cobertura desses 

ginásios é em aço comum e a cobertura com telhas em aço inoxidável.  

Como a estrutura encontra-se tomada pela corrosão, conforme estudos de Oliveira (2016), 

propõe-se um projeto de cobertura constituído por estrutura e telhas em aço inoxidável. 

Para a concepção e desenvolvimento do projeto, são utilizados os softwares educacionais 

AutoCAD e SketchUp (APÊNDICE A). O comportamento estrutural da cobertura 

proposta é também verificado, via simulação computacional utilizando os softwares 

educacionais Visual Ventos e SAP2000 (APÊNDICE B).  

3.2. Concepção arquitetônica da estrutura da cobertura proposta 

A concepção do projeto da cobertura surge a partir do estudo dos dois ginásios 

poliesportivos citados, propondo-se uma estrutura que tenha o mesmo material das telhas, 

ou seja, o aço inoxidável, a fim de se obter uma edificação que apresente maior resistência 

às intempéries e, consequentemente, maior durabilidade. No entanto, o aço inoxidável 

tem um custo mais elevado quando comparado ao aço comum, o que desestimula a 

princípio sua utilização.  Ao mesmo tempo, sua aplicação desafia a criatividade do 

projetista na busca de um projeto estrutural que seja economicamente viável, 

aproveitando as vantagens que esse material pode oferecer.  

A possibilidade de se executar o modelo da estrutura arqueada treliçada existente em aço 

inoxidável mostra-se inviável em função da quantidade de material a ser utilizado, o que 

elevaria muito o custo final. Nesse contexto, busca-se um projeto para a estrutura de 

cobertura em aço inoxidável, que seja leve o suficiente para reduzir a quantidade de 

material, minorando-se naturalmente o seu preço, e seja ao mesmo tempo moderna, 

seguindo a tendência do material empregado. 
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3.2.1 Coberturas existentes tomadas como referência 

A estrutura que compõe as coberturas das quadras dos ginásios poliesportivos Acesita 

Esporte Clube (AEC) e SESI Timóteo possui várias semelhanças desde sua concepção 

arquitetônica e estrutural, passando pela utilização e, também, pelos problemas de 

manutenção e desgaste natural. O ginásio Acesita Esporte Clube possui dimensões 

aproximadas de 32m de largura, 88m de comprimento e 12m de altura, e o SESI Timóteo 

possui 39m de largura, 54m de comprimento e 16m de altura. Ambos são cobertos, como 

citado, por telhas de aço inoxidável AISI304, sustentadas por estrutura arqueada treliçada 

em aço estrutural ASTM A36, com tensão de escoamento de aproximadamente 250MPa 

e cada arco pesando cerca de 2.502kg (SANTOS, 2003). Na Figura 57, mostram-se os 

ginásios poliesportivos adotados como referência, o Acesita Esporte Clube (a) e o SESI 

Timóteo (b). 

Figura 57 - Ginásios poliesportivos como referências 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: OLIVEIRA, 2016 

Racionalizando-se o custo final, sugere-se um modelo de estrutura que seja mais leve, 

mas que, no entanto, preserve as mesmas características funcionais de quadras 

poliesportivas, como amplos vãos livres, pé-direito considerável para a prática de 

esportes, entre outros. 

3.2.2 Proposição da estrutura da cobertura em aço inoxidável  

A concepção do projeto da estrutura bem como a definição das relações espaciais nasce 

de alguns croquis, que tornaram possíveis experimentar vários modelos estruturais, em 

busca daquele que atenderia o máximo de requisitos desejados para a edificação em 
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questão (Figura 58). A partir da escolha do modelo, vieram os desenhos técnicos e 

imagens tridimensionais (Figura 59). 

Figura 58. Croqui do projeto da estrutura proposta 

 
Fonte: O autor (2020) 

Figura 59. Imagem tridimensional do projeto da estrutura proposta 

 
Fonte: O autor (2020) 
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A criação do projeto da estrutura da cobertura surge a partir da disposição dos apoios nas 

extremidades laterais criando-se uma sequência de pórticos alinhados. Os apoios nas 

extremidades possibilitam amplo vão livre e extinguem barreiras visuais em todo o 

interior da edificação. Tendo o aço inoxidável como único material escolhido, opta-se por 

uma disposição de barras lisas de seção retangular formando um conjunto harmonioso e 

limpo, destacando a característica estética natural desse metal.  Cabos, também em aço 

inoxidável, complementam a estrutura com seu caráter funcional e estético concedendo à 

cobertura um ar de modernidade e sofisticação, além de contribuírem diretamente para a 

sustentação da estrutura (Figura 60). 

Figura 60. Imagem tridimensional da estrutura com os cabos em aço inoxidável 

 
Fonte: O autor (2020) 

 
Tomando como referências edificações que abrigam quadras poliesportivas e revisando 

o projeto arquitetônico dos dois ginásios mencionados, decide-se por projetar um espaço 

que abrigue duas quadras poliesportivas, uma principal com dimensões olímpicas de 40m 

x 20m e outra secundária com dimensões também olímpicas de 18m x 9m, considerando 

também as áreas de circulação e escape obrigatório. Tendo em vista que se trata de um 

projeto de uma cobertura que leva em conta as dimensões mínimas para se abrigar tais 

quadras e tendo uma estreita relação com as quadras dos ginásios existentes, opta-se por 

não considerar elementos como arquibancadas, vestiários, banheiros, entre outros, por 

não ser o foco deste trabalho e por esses elementos serem relativos à demanda que cada 

edificação apresentada e devem então ser levados em conta de forma individual na 

elaboração do programa de necessidades, observando-se separadamente cada caso. 

Definem-se, a partir das dimensões das quadras internas dos ginásios existentes, as 
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medidas que o projeto da cobertura deve possuir e adotam-se dimensões lineares de 55m 

de comprimento por 25 m de largura (Figura 61).  

Figura 61. Desenho com informações técnicas para o desenvolvimento do projeto 

 
Fonte: O autor (2020) 
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A locação dos apoios verticais nas extremidades laterais da cobertura é feita de forma 

rítmica e padronizada, ou seja, são pilares metálicos em aço inoxidável de seção 

retangular, idênticos, alinhados e espaçados uniformemente entre si. Esse conjunto de 

pilares é replicado na extremidade lateral oposta, seguindo o mesmo ritmo e padrão, 

formando uma estrutura simétrica, tendo seu eixo de espelhamento no centro da 

edificação (Figuras 62 e 63). Com isso, implantam-se doze pilares de 5,83m de altura em 

cada lateral, espaçados de 5m em 5m, de centro a centro, formando onze vãos (Figuras 

64 e 65). 

Figura 62. Croqui de estudo de ritmo e simetria da locação dos pilares 

 
Fonte: O autor (2020) 

Figura 63. Ritmo e simetria dos pilares em imagem tridimensional da estrutura da cobertura  

 
Fonte: O autor (2020) 
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A partir da parte superior dos apoios verticais, inicia-se a estrutura de cobrimento da 

edificação. Essa estrutura é também formada por perfis retangulares de aço inoxidável e 

é responsável por suportar e dar a correta inclinação às telhas de aço inoxidável. A altura 

dos pilares, a inclinação do telhado e, consequentemente, a altura da cumeeira da 

cobertura são projetadas em função do uso previsto da edificação, para que a prática de 

esportes seja realizada de acordo com as normas olímpicas (Figuras 64 e 65).  

Figura 64. Croqui de estudo da altura ideal do pé-direito em diferentes pontos da estrutura da 
cobertura 

 
Fonte: O autor (2020) 
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Figura 65. Desenho esquemático dos elementos estruturais da cobertura 

 
Fonte: O autor (2020) 

 
Em função da necessidade de aplicação de uma estrutura mais leve, característica que 

norteia este trabalho, da funcionalidade requerida para o espaço, bem como da 

continuidade da estética ao longo do tempo, aplica-se o aço inoxidável estrutural na série 

de barras e nos cabos. Esses elementos são pensados levando em consideração a 

segurança da estrutura, sem comprometimento da prática das atividades esportivas nem 

ocupar espaços externos à edificação. Na Figura 66 apresentam-se estudos de inclinação, 

posicionamento e definição de materiais e métodos de apoios em forma de croqui para 

um melhor entendimento destes aspectos para o processo de criação da estrutura. Desse 

modo, o projeto de cada pórtico atende aos três requisitos de uma boa arquitetura que são 

funcionalidade, estética e economia. 

O ritmo e a simetria na arquitetura e na engenharia contribuem diretamente para o bom 

resultado projetual e executivo de uma edificação. Esses dois aspectos são utilizados na 

concepção do projeto da cobertura em todas as etapas de organização da estrutura, desde 

a locação dos pilares até a definição dos ângulos dos componentes de contraventamento 

da estrutura (Figura 67). 
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Figura 66. Croqui de estudo de ângulos e posicionamentos dos elementos da estrutura da 
`cobertura da edificação 

 
Fonte: O autor (2020) 
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Figura 67. Croqui de estudo de formato da estrutura da cobertura considerando 
aspectos como simetria e altura dos elementos 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

Para a situação dos nós da estrutura é criado um sistema de grelha, em que, por 

coordenadas, é possível fazer essa marcação com maior precisão. As coordenadas se dão 

de forma que no eixo x são apresentadas as dimensões lineares no sentido horizontal, 

expressas por algarismos arábicos, e no eixo y são apresentadas as dimensões lineares no 

sentido vertical, expressas por letras do alfabeto em caixa alta. O local onde se encontra 

o nó da estrutura é chamado pela sequência (xy) correspondente à coordenada (Figura 

68). 
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Figura 68. Desenho com informações técnicas relevantes para o desenvolvimento do projeto 

 
Fonte: O autor (2020) 
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3.2.3 Formato da cobertura  

O formato da cobertura em duas águas principais divididas pela cumeeira e outras duas 

águas laterais em sentidos opostos, com 55% de inclinação, oferece uma altura apropriada 

para o pé-direito, que termina com 13,05m, além de conceder um traço contemporâneo e 

de modernidade à edificação, e, ao mesmo tempo, possibilita um formato desejável ao 

pórtico em conformidade com seu uso, direcionado para a prática de esportes (Figuras 69 

e 70).  

Figura 69. Imagem tridimensional da estrutura da cobertura proposta (vista frontal com inserção 
das telhas) 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

Figura 70. Corte esquemático destacando a forma das telhas da cobertura 

 
Fonte: O autor (2020) 



97 

 

 

O sistema de águas pluviais e drenagem é constituído pelo conjunto de calhas, condutores, 

grelhas, caixas de areia e de passagem e demais dispositivos responsáveis por captar 

águas da chuva e de lavagem de piso e conduzir a um destino adequado. Para a captação 

e o escoamento da água pluvial estão previstas duas calhas, em aço inoxidável, localizadas 

no sentido longitudinal da cobertura que juntas recebem a água dos planos do telhado e a 

direciona para condutores localizados ao longo de sua dimensão (Figuras 71 e 72).  

Figura 71. Planta da cobertura proposta 

 
Fonte: O autor (2020) 
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Figura 72. Detalhe da cobertura com destaque para a estrutura e captação de água pluvial 

 
Fonte: O autor (2020) 

3.2.4 Concepção estrutural da cobertura  

A arquitetura e a engenharia se complementam no desenvolvimento desta estrutura ao 

ponto de serem indistinguíveis. Os pórticos que compõem a estrutura são formados por 

perfis estruturais de seção retangular e cabos 6x25, ambos de aço inoxidável. São 

alinhados, espaçados a cada 5m, apresentando uma forma simétrica (Figuras 73 e 74), e 

são fixados por meio de chumbadores de aço ancorados em blocos de concreto, enquanto 

os perfis que o formam são soldados entre si. Os cabos são fixados nas extremidades dos 

perfis. 

Os perfis estruturais de aço inoxidável devem ser soldados adequadamente uns aos outros 

formando um mosaico composto por figuras triangulares (Figuras 75 e 76). Esses perfis 

possuem dimensões comerciais de 60mm x 100mm x 3mm e 60mm x 80mm x 3mm, 

enquanto os cabos de aço inoxidável de 6x25 possuem 38mm de diâmetro.  
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Figura 73. Disposição dos pilares e distância entre os vãos (em cm) 

 
Fonte: O autor (2020) 



100 

 

 

Figura 74. Desenho genérico dos elementos do pórtico proposto 

 
Fonte: O autor (2020) 

 
Figura 75. Esquema genérico do formato dos espaços entre os elementos da 

estrutura da cobertura proposta 

 
Fonte: O autor (2020) 

 
Figura 76. Figuras triangulares formadas a partir da disposição dos elementos da 

estrutura da cobertura proposta 

 
Fonte: O autor (2020) 
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3.3 Comportamento estrutural da cobertura proposta 

A partir do projeto arquitetônico proposto, faz-se uma análise do comportamento de sua 

estrutura.  A seguir, a estrutura é descrita, definindo-se uma malha de elementos finitos, 

a partir da qual é verificada a esbeltez dos elementos e são obtidos os valores dos esforços 

solicitantes, com o auxílio do software SAP2000, versão 14.0.0. 

Para verificar se os perfis atendem com segurança às solicitações impostas pelas cargas 

na edificação, aplicam-se as recomendações estipuladas pelo Eurocode 3 (EUROPEAN 

STANDARD, 2005, 2006) (APÊNDICE B), uma vez que não se tem normas nacionais 

específicas para o dimensionamento de estruturas compostas por aço inoxidável. Na 

análise considera-se, além da situação mais crítica de esforços atuantes, a recomendação 

sobre os deslocamentos máximos permitidos como critério de aceitação dos perfis 

adotados. 

O aço inoxidável utilizado no cálculo é o aço austenítico AISI304, ou 1.4301, ou 

XSCrNi18-10, cujas propriedades são apresentadas na Tabela 3.  

Tabela 3. Propriedades do aço inoxidável AISI304 
Massa específica (γaço) 79 kN/m³ 
Módulo de elasticidade (E) 200 GPa 
Módulo de elasticidade transversal (G) 79 GPa 
Coeficiente de Poisson (ʋ) 0,28 
Tensão de escoamento (fy) 400 MPa 
Tensão de resistência à tração (σr)    600 MPa 
Coeficiente de dilatação térmica 1,1x10-05 /K 
Condutividade térmica 14 W/(m·K) 
Calor específico 440 J/(kg·K) 

Fonte: SOLIDWORKS, 2019 

Os perfis retangulares adotados são laminados a quente. Os cabos possuem carga de 

ruptura igual a 843,44kN de acordo com a norma NBR ISO 2408 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2019). Para a verificação da estrutura faz-se 

uma análise elástico-linear e os apoios dos pilares e as ligações entre as barras da estrutura 

são considerados do 3o gênero (engastados). As ligações dos cabos à estrutura são 

consideradas do 2o gênero (rotuladas) para melhor flexibilidade e capacidade de 

deformação dessas estruturas (NUNES, 2008). 
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3.3.1 Características, dimensões e cargas na estrutura proposta 

Os elementos que compõem o pórtico são nomeados por letras maiúsculas em ordem 

alfabética de baixo para cima e da esquerda para a direita. Por se tratar de uma estrutura 

simétrica, a nomenclatura das barras ocorre apenas em um dos lados sendo naturalmente 

igual ao lado oposto. Tratam-se os elementos de barra A e E como pilares, os elementos 

C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q e R como vigas, e os elementos B e M são cabos. O 

peso total de um pórtico é 10,57 kN (Tabelas 4 e 5; Figuras 77 e 78). 

Tabela 4. Disposição e nomenclatura dos elementos 

 
Elemento Perfil  Elemento Perfil  

A Perfil retangular 100x60x3 J Perfil retangular 100x60x3 
B Cabo 6x25 Ø38mm K Perfil retangular 100x60x3 
C Perfil retangular 100x60x3 L Perfil retangular 100x60x3 
D Perfil retangular 100x60x3 M Cabo 6x25 Ø38mm 
E Perfil retangular 100x60x3 N Perfil retangular 100x60x3 
F Perfil retangular 100x60x3 O Perfil retangular 80x60x3 
G Perfil retangular 100x60x3 P Perfil retangular 100x60x3 
H Perfil retangular 100x60x3 Q Perfil retangular 80x60x3 
I Perfil retangular 100x60x3 R Perfil retangular 100x60x3 
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Figura 77. Elementos que compõem o pórtico proposto 

 
 

Tabela 5. Detalhamento dos elementos que compõem o pórtico proposto 

Elemento 

Seção – Dimensões (mm) 
Comprimento 

(m) 

Peso 
linear 
(kg/m) 

Peso total 
(kg) 

Retangular Circular 
b    

(altura) 
h      

(base) 
t  

(parede) 
Ø 

(diâmetro) 
A 100 60 3  2,50 7,30 18,25 
B        38 8,04 5,63 45,27 
C 100 60 3  2,89 7,30 21,10 
D 100 60 3  2,89 7,30 21,10 
E 100 60 3  3,33 7,30 24,31 
F 100 60 3  2,89 7,30 21,10 
G 100 60 3  1,67 7,30 12,19 
H 100 60 3  1,67 7,30 12,19 
I 100 60 3  2,89 7,30 21,10 
J 100 60 3  3,33 7,30 24,31 
K 100 60 3  3,33 7,30 24,31 
L 100 60 3  6,01 7,30 43,87 
M       38 16,36 5,63 92,10 
N 100 60 3  3,33 7,30 24,31 
O 80 60 3  6,85 6,45 44,18 
P 100 60 3  3,88 7,30 28,32 
Q 80 60 3  3,20 6,45 22,05 
R 100 60 3  3,88 7,30 28,32 
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Figura 78. Seções dos elementos que formam a estrutura 

 
 

Os esforços atuantes são obtidos a partir das ações significativas que agem na estrutura, 

sendo consideradas a carga permanente, constituída pelo peso próprio da cobertura, 

composta pela estrutura (Tabela 6) e demais elementos, como telhas e terças, e a carga 

variável, constituída pela sobrecarga e ação do vento (Tabela 6; APÊNDICE B). 

Os cabos são submetidos aos seguintes esforços axiais, pré-definindo-se tensões iniciais 

nesses elementos: cabo B do lado esquerdo, cabo B do lado direito e Cabo M do lado 

esquerdo: 1kN; cabo M do lado direito: 1,5kN. Observa-se que no cabo M direito coloca-

se um valor maior de tensão inicial para manter a simetria da estrutura e para que sejam 

obtidos os mesmos valores de esforços em cada lado, considerando o mesmo elemento. 

Tabela 6. Cargas permanentes, sobrecarga e carga de vento 
Tipo de carga Valor 

Carga permanente (peso próprio)  10,57 kN 
Carga permanente (telhas e terças) 0,10 kN/m 
Sobrecarga 1,25 kN/m 
Vento de sobrepressão 2,05 kN/m 
Vento de sucção 1,64 kN/m 

Fonte: O autor (2020) 
 

 

Para o dimensionamento no Estado Limite Último (ELU), são realizadas três 

combinações de ações e, para a verificação dos deslocamentos máximos previstos na 
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estrutura, considera-se o Estado Limite de Serviço (ELS), em que o carregamento 

aplicado também é definido por combinações das ações, conforme a norma NBR 8800 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008). As combinações das 

ações para o ELU são mostradas no Quadro 5 e as combinações de ações para o ELS, no 

Quadro 6 (APÊNDICE B). O carregamento é uniformemente distribuído sobre a 

estrutura. 

 
Quadro 5. Combinações de carregamento consideradas na análise da estrutura (ELU) 

Combinação  Situação do carregamento 
Combinação I Sobrecarga como variável principal 
Combinação II Vento de sobrepressão como variável principal 
Combinação III Vento de sucção como variável principal 

Fonte: O autor (2020) 
 

Quadro 6. Combinações de carregamento consideradas na análise da estrutura (ELS) 
Combinação quase permanente (CQP) Peso próprio + 0,3 x Sobrecarga  
Combinação frequente 1 (CF1) Peso próprio + 0,4 x Sobrecarga  

Combinação frequente 2 (CF2) Peso próprio + 0,3 x Vento sobrepressão + 0,3 x 
Sobrecarga  

 

3.3.2 Modelagem da proposta via AutoCAD e SketchUp  

A partir dos croquis e estudos iniciais que norteiam o projeto da estrutura, softwares de 

desenho e modelagem são utilizados para a constituição do projeto técnico com medidas 

e ângulos precisos, além de imagens tridimensionais realistas que oferecem uma melhor 

percepção da estrutura. Nas Figuras 79 e 80 mostram-se a estrutura desenhada a partir do 

software AutoCAD e a sua modelagem a partir do software SketchUp, respectivamente 

(APÊNDICE A). 
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Figura 79.  Estrutura desenhada no software AutoCAD (medidas em cm) 

 
 
 

Figura 80.  Apresentação da estrutura no software SketchUp  
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3.3.3 Propriedades geométricas das seções e definição da malha 

Na Tabela 7 são apresentadas as propriedades geométricas das seções retangulares 

utilizados no SAP2000 e na verificação da resistência dos elementos.  

Tabela 7. Propriedades geométricas das seções retangulares   

Perfil 

Peso 
Linear 

 
b h t A 

Eixo x-x Eixo y-y 

Ix Wx rx Zx Qx Iy Wy ry Zy 

kg/m mm mm mm mm2 mm4 cm3 mm cm3 mm3 mm4 cm3 mm cm3 

80x60 6,45 80 60 3 804 468972 15,63 24,15 18,05 36108 736492 18,41 30,27 22,07 

100x60 7,3 100 60 3 924 566532 18,88 24,76 21,47 42945 1262372 25,25 36,96 30,71 

 

Sendo b a base, h a altura e t a espessura da parede do perfil; A a área da seção transversal; 

I o momento de inércia; W o modulo elástico; r o raio de giração; Z o módulo plástico; Q 

o momento estático. 

Para a análise estrutural é definida uma malha linear de elementos finitos de dimensão 

igual a 250mm, nos elementos de barra, a partir da qual, à medida que se aumenta o 

refinamento, não há alteração nos resultados. Outros perfis são também testados com seus 

respectivos parâmetros. No entanto os perfis adotados são os que apresentam resultado 

satisfatório para se prosseguir com o dimensionamento. 

3.3.4 Índices de Esbeltez 

Na Tabela 8 e Figura 81 apresentam-se os índices de esbeltez (λ) dos elementos em 

relação aos eixos x e y, onde L é o vão da peça (m); Lf é o comprimento de flambagem 

(m), dado pela metade da altura dos elementos por estarem engastados; r é o raio de 

giração (m) (APÊNDICE B). 
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Tabela 8. Valores do índice de esbeltez dos elementos 
Elemento Especificação L (m) Lf (m) rx (m) λx ry (m) λy 
A Perfil retangular 100x60x3 2,5 1,250 0,02476 50,48 0,03696 33,82 
B Cabo 6x25 Ø38mm - - - - - - 
C Perfil retangular 100x60x3 2,89 1,445 0,02476 58,36 0,03696 39,10 
D Perfil retangular 100x60x3 2,89 1,445 0,02476 58,36 0,03696 39,10 
E Perfil retangular 100x60x3 3,33 1,665 0,02476 67,25 0,03696 45,05 
F Perfil retangular 100x60x3 2,89 1,445 0,02476 58,36 0,03696 39,10 
G Perfil retangular 100x60x3 1,67 0,835 0,02476 33,72 0,03696 22,59 
H Perfil retangular 100x60x3 1,67 0,835 0,02476 33,72 0,03696 22,59 
I Perfil retangular 100x60x3 2,89 1,445 0,02476 58,36 0,03696 39,10 
J Perfil retangular 100x60x3 3,33 1,665 0,02476 67,25 0,03696 45,05 
K Perfil retangular 100x60x3 3,33 1,665 0,02476 67,25 0,03696 45,05 
L Perfil retangular 100x60x3 6,01 3,005 0,02476 121,37 0,03696 81,30 
M Cabo 6x25 Ø38mm - - - - - - 
N Perfil retangular 100x60x3 3,33 1,665 0,02476 67,25 0,03696 45,05 
O Perfil retangular 80x60x3 6,85 3,425 0,02415 141,82 0,03027 113,15 
P Perfil retangular 100x60x3 3,88 1,940 0,02476 78,35 0,03696 52,49 
Q Perfil retangular 80x60x3 3,2 1,600 0,02415 66,25 0,03027 52,86 
R Perfil retangular 100x60x3 3,88 1,940 0,02476 78,35 0,03696 52,49 

 

 
 

Figura 81. Elementos da estrutura 

 
 

Observando os resultados mostrados na Tabela 8, tem-se que o índice de esbeltez (λ) de 

todos os perfis estão de acordo com o Eurocode 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 

2006), que define como valores limites máximos do índice de esbeltez igual a 250 para 

elementos secundários ou de contraventamento, e igual a 180 para elementos 

comprimidos em geral.  
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3.3.5 Esforço cortante 

Na Tabela 9 apresentam-se os resultados obtidos para os esforços cortantes solicitantes, 

tendo-se que para a combinação I (Quadro 1) o valor máximo do esforço cortante é igual 

a 3,553kN, para a combinação II (Quadro 1) é 2,876kN e para a combinação III (Quadro 

1) é 3,949kN.  

Os diagramas de esforços cortantes solicitantes são mostrados nas Figuras 82, 83 e 84. A 

convenção adotada para o traçado do diagrama é tal que valores positivos dos esforços 

cortantes são desenhados do lado das fibras superiores da barra, sendo representados na 

cor turquesa, e negativos do outro lado, sendo representados na cor magenta. 

 

Tabela 9. Valores de esforços cortantes solicitantes 

Elemento Esforço cortante (kN) 
Combinação I Combinação II Combinação III 

A 0,386 0,313 -3,278 
B  0,000 0,000 0,000 
C -0,217 -0,188 -0,093 
D -0,079 -0,073 -0,203 
E -0,084 -0,069 3,919 
F 0,491 0,412 -0,566 
G 0,217 0,190 -0,792 
H 0,074 -0,072 -0,733 
I -0,096 -0,091 0,113 
J -3,186 -2,579 3,462 
K 2,880 2,334 -3,357 
L -0,205 -0,200 0,179 
M 0,000 0,000 0,000 
N 2,865 2,313 -3,227 
O 0,330 0,317 -0,276 
P -3,553 -2,876 3,949 
Q 0,214 0,193 -0,201 
R 3,456 2,788 -3,924 

 
 

Analisando-se a capacidade ao cisalhamento dos pilares e das vigas, com seções 

retangulares de 100x60 e 80x60, observa-se que todos os elementos atendem o modo de 

segurança estabelecido (APÊNDICE B).  
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Figura 82. Diagrama de esforço cortante (combinação I) 

 
 

Figura 83. Diagrama de esforço cortante (combinação II) 

 
 

Figura 84. Diagrama de esforço cortante (combinação III) 
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3.3.6 Esforço normal 

Na Tabela 10 apresentam-se os resultados obtidos para os esforços normais solicitantes, 

tendo-se que para as combinações I e II o valor máximo do esforço normal para os cabos 

é 2,093kN e para a combinação III é 1,674kN.  

Considerando os pilares (Elementos A e E), o valor máximo do esforço normal para a 

combinação I é -36,975kN, para a combinação II é -30,304kN, ambos esforços de 

compressão. Para a combinação III é 27,443kN, esforço de tração.  

Considerando as vigas (elementos C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q e R), o valor 

máximo do esforço normal de tração para a combinação I é 20,647 kN, para a combinação 

II é 17,139 kN e para a combinação III é 22,192 kN. O valor máximo do esforço normal 

de compressão para a combinação I é 36,975 kN, para a combinação II é 30,304 kN e 

para a combinação III é 15,682 kN. 

Os diagramas de esforços normais solicitantes são mostrados nas Figuras 85, 86 e 87, em 

que os valores positivos dos esforços normais (tração) são representados na cor turquesa 

e valores negativos dos esforços normais (compressão) estão na cor magenta. 

Tabela 10. Valores de esforços normais solicitantes 

Elemento 
Esforço normal (kN) 

Combinação I Combinação II Combinação III 
A -36,975 -30,304 27,443 
B  2,093 2,093 1,674 
C -18,098 -14,676 8,1460 
D -19,320 -15,663 22,192 
E -4,358 -3,804 1,845 
F -17,658 -14,263 7,646 
G 0,844 0,724 -0,391 
H -1,771 -1,344 3,201 
I -11,652 -9,479 12,515 
J 2,584 1,993 -6,118 
K 5,487 4,273 -6,223 
L -7,615 -6,059 11,349 
M 1,872 1,872 1,497 
N -4,441 -3,773 4,606 
O -13,751 -11,545 10,898 
P 8,644 7,389 -2,570 
Q -10,822 -8,790 11,797 
R 20,647 17,139 -15,682 
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Figura 85. Diagrama de esforço normal (combinação I) 

 
 

Figura 86. Diagrama de esforço normal (combinação II) 

 
 

Figura 87. Diagrama de esforço normal (combinação III) 

 
 



113 

 

 

Verificando a segurança quanto ao esforço normal de tração e compressão nos pilares e 

nas vigas, com seções retangulares de 100x60 e 80x60, observa-se que todos os elementos 

atendem o modo de segurança estabelecido (APÊNDICE B).  

3.3.7 Momento fletor 

Na Tabela 11 apresentam-se os resultados obtidos para os momentos fletores solicitantes. 

Tem-se que, no caso dos pilares, para a combinação I o valor máximo do momento fletor 

é 0,485kNm, para a combinação II é 0,393kNm e para a combinação III é 2,151kNm.  

No caso das vigas 100x60, para a combinação I o valor máximo do momento fletor é     -

2,507kNm, para a combinação II é 2,024kNm e para a combinação III é 2,868kNm. No 

caso das vigas 80x60, para a combinação I o valor máximo do momento fletor é             -

0,508kNm, para a combinação II é 0,465kNm e para a combinação III é 0,466kNm. 

Nas Figuras 88, 89 e 90 apresentam-se os diagramas de momentos fletores solicitantes ao 

longo das seções transversais da estrutura. A convenção adotada para o traçado do 

diagrama é tal que valores positivos de momentos fletores são desenhados do lado das 

fibras inferiores da barra, sendo representados na cor turquesa, e negativos do outro lado, 

sendo representados na cor magenta.  

Tabela 11. Valores de momentos fletores solicitantes 

Elemento 
Momento fletor (kNm) 

Combinação I Combinação II Combinação III 
A 0,485 0,393 -1,788 
B  0,000 0,000 0,000 
C -0,242 -0,201 0,106 
D -0,128 -0,108 -0,259 
E 0,164 0,135 -2,151 
F 0,806 0,650 -1,038 
G -0,182 -0,151 -0,770 
H -0,110 -0,096 0,784 
I -0,072 -0,061 0,101 
J -1,987 -1,608 1,907 
K -1,690 -1,371 2,185 
L -0,205 -0,194 -0,230 
M 0,000 0,000 0,000 
N -1,600 -1,291 1,767 
O -0,508 -0,465 -0,466 
P -2,499 -2,024 2,706 
Q -0,268 -0,221 -0,162 
R -2,507 -2,008 2,868 
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Figura 88. Diagrama de momento fletor (combinação I) 

 
 

Figura 89. Diagrama de momento fletor (combinação II) 

 
 

Figura 90. Diagrama de momento fletor (combinação III) 

 
Verifica-se a segurança quanto ao momento fletor nos pilares e nas vigas, com seções 

retangulares de 100x60 e 80x60 e observa-se que todos esses elementos atendem o modo 

de segurança estabelecido. Para os elementos sujeitos a flexão composta com compressão 
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também se verifica o atendimento a segurança. Do mesmo modo verifica-se a segurança 

quanto à flexão composta com esforço cortante nas vigas (APÊNDICE B).  

3.3.8 Tensões normais 

Na Tabela 12 apresentam-se os valores de tensões normais solicitantes máximas para cada 

elemento que compõe a estrutura proposta e para cada combinação de esforços externos, 

sendo que para a combinação I o valor máximo da tensão normal é 117,499MPa, para a 

combinação II é 94,745MPa e para a combinação III é 101,313MPa, verificando-se que 

os resultados não ultrapassam o valor da tensão de escoamento do aço inoxidável que é 

400MPa.  

Observa-se que, com a tensão inicial aplicada nos cabos, nos valores discriminados, as 

tensões normais de tração são nulas. Nas Figuras 91, 92 e 93 são mostrados os diagramas 

de tensões normais solicitantes, em que a cor turquesa representa tensão normal de tração 

e a cor magenta representa tensão normal de compressão. 

Tabela 12. Valores de tensões normais máximas solicitantes 

Elemento Tensões normais (MPa) 
Combinação I Combinação II Combinação III 

A -39,779 -32,598 100,524 
B  0,000 0,000 0,000 
C -18,847 -15,401 12,821 
D -18,388 -14,878 34,079 
E -4,355 -3,791 86,930 
F -17,916 -14,738 49,389 
G 8,028 6,661 30,131 
H 2,524 2,338 34,518 
I -12,429 -9,848 17,526 
J 77,946 62,965 72,926 
K 69,337 56,055 83,827 
L -7,685 -6,202 21,386 
M 0,000 0,000 0,000 
N 58,580 47,060 74,976 
O -16,529 -13,921 38,752 
P 108,344 88,157 104,402 
Q -13,305 -10,857 23,479 
R 117,499 94,745 101,313 
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Figura 91. Diagrama de tensões normais (combinação I) 

 
 

Figura 92. Diagrama de tensões normais (combinação II) 

 
 

Figura 93. Diagrama de tensões normais (combinação III) 
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3.3.9 Deslocamentos 

Na Tabela 13 apresentam-se os valores dos deslocamentos máximos previstos para cada 

elemento que compõe a estrutura proposta e cada combinação de esforços externos, 

considerando o Estado Limite de Serviços (ELS).  

Nas Figuras 94, 95 e 96 são mostrados os diagramas dos deslocamentos das barras da 

estrutura. A escala ao lado dessas figuras indica a amplitude dos deslocamentos (mm), 

que também é mostrada em cores, variando de azul (menores valores) até roxo (maiores 

valores), evidenciando-se as regiões mais críticas da estrutura. Os cabos estão 

representados na cor preta para diferenciar dos deslocamentos obtidos nos outros 

elementos, sendo que seus respectivos deslocamentos não estão mostrados nesses 

gráficos, mas podem ser observados em gráficos anteriores. 

Tabela 13. Valores de deslocamentos máximos 

Elemento Deslocamentos máximos (mm) 
Combinação CQP Combinação CF1 Combinação CF2 

A 0,47 0,59 0,26 
B  54,13 53,17 55,17 
C 0,47 0,59 0,27 
D -0,34 -0,44 -0,21 
E 0,47 0,59 0,95 
F 0,34 0,42 0,08 
G 0,09 0,11 -0,05 
H 0,42 0,52 0,15 
I 0,48 0,63 0,13 
J 0,83 1,05 -0,14 
K 0,88 1,12 0,17 
L 1,34 1,59 0,73 
M 121,97 121,87 122,55 
N 1,35 1,80 0,11 
O 3,22 3,33 2,96 
P 1,84 2,35 0,28 
Q 0,22 -0,44 0,79 
R 0,95 1,14 0,29 
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Figura 94. Diagrama de deslocamento (combinação CQP) 

 
 

Figura 95. Diagrama de deslocamento (combinação CF1) 

 
 

Figura 96. Diagrama de deslocamento (combinação CF2) 
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Em se tratando das barras, tem-se que o maior valor obtido para o deslocamento em pilar 

(horizontal) é 0,95mm na barra E, combinação CF2, enquanto o maior valor obtido para 

o deslocamento em viga (vertical) é 3,33mm na barra O, combinação CF1. Dessa forma, 

em ambos os casos, os valores dos deslocamentos são consideravelmente inferiores aos 

permitidos, que são de 38,87mm para deslocamento horizontal e 125mm para 

deslocamento vertical (APÊNDICE B).  

Os deslocamentos dos cabos, elementos B e M, em forma de catenária, têm seus maiores 

valores, 55,17mm, no cabo B, e 122,55mm, no cabo M, ambos para a combinação CF2, 

apresentam-se coerentes com os valores das tensões iniciais a eles indicadas e coerentes 

com a configuração geral da estrutura.   

Assim, conforme a verificação realizada para um seguro dimensionamento estrutural, em 

que os perfis propostos, após realizadas as comparações entre esforços solicitantes e 

esforços resistentes, bem como os deslocamentos previstos para cada elemento, mostram-

se capazes de suportar as cargas atuantes, ficam definidos os componentes de construção 

para a estrutura de cobertura em aço inoxidável, observando-se seus respectivos 

comprimentos, que são reapresentados na Figura 97 e Tabela 14.  

Figura 97. Comprimentos dos elementos 
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Tabela 14. Disposição, nomenclatura e comprimento (m) dos elementos 

Elemento Especificação Comprimento 
(m) Elemento Especificação Comprimento 

(m) 

A Perfil retangular 
100x60x3 2,5 J Perfil retangular 

100x60x3 3,33 

B Cabo 6x25 
Ø38mm 8,04 K Perfil retangular 

100x60x3 3,33 

C Perfil retangular 
100x60x3 2,89 L Perfil retangular 

100x60x3 6,01 

D Perfil retangular 
100x60x3 2,89 M Cabo 6x25 

Ø38mm 16,36 

E Perfil retangular 
100x60x3 3,33 N Perfil retangular 

100x60x3 3,33 

F Perfil retangular 
100x60x3 2,89 O Perfil retangular 

80x60x3 6,85 

G Perfil retangular 
100x60x3 1,67 P Perfil retangular 

100x60x3 3,88 

H Perfil retangular 
100x60x3 1,67 Q Perfil retangular 

80x60x3 3,2 

I Perfil retangular 
100x60x3 2,89 R Perfil retangular 

100x60x3 3,88 

3.4 Verificação da viabilidade econômica do uso do aço inoxidável  

Para verificar a viabilidade econômica do uso do aço inoxidável em substituição ao aço 

ASTM-A36, é realizada uma análise de custo da estrutura original e da estrutura proposta, 

baseada na média entre o maior e menor preço comercial cotado. A pesquisa de preços é 

feita na última semana do mês de junho do ano de 2020 e segue a tomada de preço 

comercial em distribuidoras e lojas índoles, preservando-se sua identidade e situadas na 

região Sudeste do país em função da localização dos ginásios usados como referência 

neste estudo. A variação do dólar na semana da realização da tomada de preços é alta em 

função da pandemia decorrente do COVID-19, mas que impacta os dois tipos de aços em 

questão, não beneficiando um ou outro de maneira isolada. O frete não é levado em 

consideração, posto que deve ser orçado de forma individual a fim de que haja mais 

precisão no seu valor em função da localização de onde a edificação está inserida. Mas, 

como seu valor não se difere para os dois aços estudados, não se tem alterado o resultado 

da análise.  

A média de preços encontrada no mercado (ANEXO A) para o aço ASTM-A36 é de 

R$4,38/kg e para o aço inoxidável AISI304 é de R$17,16/kg (Tabela 15). A análise de 

custo mostra que o aço inoxidável AISI304 é aproximadamente quatro vezes mais caro 
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que o aço ASTM-A36, o que comprova a necessidade de se propor uma estrutura mais 

leve para que seja viável a sua aplicação neste caso.  

Tabela 15. Tomada de preço comercial* 

  

Elemento Dimensões 
(mm) 

Peso 
(kg/m) 

Menor 
preço 
por 

metro 
linear 
(R$) 

Maior 
preço 
por 

metro 
linear 
(R$) 

Menor 
preço 
por kg 
(R$) 

Maior 
preço 
por kg 
(R$) 

Preço 
médio por 

kg por 
material 

(R$) 

Preço 
médio 
por kg 
total 
(R$) 

A
ço

 
 In

ox
id

áv
el

 Perfil 
retangular  

100x60x3 7,3 118,00 170,00 16,16 23,29 19,73 

17,16 Perfil 
retangular  

80x60x3 6,45 80,00 145,00 12,40 22,48 17,44 

Cabo de aço 
6x25 

Ø38 8,04 102,00 128,00 12,69 15,92 14,30 

A
ço

 A
ST

M
 

A
-3

6 

Perfil tipo C 
enrijecido 

100x50x17x2 1,57 6,04 7,71 3,85 4,91 4,38 
4,38 

Perfil tipo C 
enrijecido 

50x25x10x2 3,27 12,59 16,06 3,85 4,91 4,38 

*Orçamento com cotação do dólar em 29 de junho de 2020. 

O orçamento se dá pelo peso total dos produtos descriminados, sendo 30.024kg de aço 

ASTM-A36 e 12.681,12kg de aço inoxidável 304, considerando-se 12 arcos treliçados e 

12 pórticos respectivamente. O arco treliçado da estrutura em aço ASTM-A36 possui 

2.502kg, conforme descrito no projeto estrutural da edificação, por Santos (2003), e o 

pórtico da estrutura proposta em aço inoxidável AISI304 possui 1.056,76kg conforme 

estudo estrutural apresentado neste trabalho (Tabela 5), ou seja, tem-se uma redução 

significativa de 57,76% no peso da estrutura. 

Considerando os valores encontrados na análise de custos, o preço do arco treliçado em 

aço ASTM-A36 custa R$10.958,76, e este mesmo arco treliçado se executado em aço 

inoxidável 304 custa R$42.909,30, como dito anteriormente, aproximadamente quatro 

vezes mais caro. Entretanto, considerando o pórtico da nova estrutura proposta, que pesa 

menos da metade do arco treliçado, o preço deste elemento em aço inoxidável 304 reduz 

para R$18.123,43, custando agora aproximadamente duas vezes mais caro que a estrutura 

em aço ASTM-A36 e não mais quatro vezes, uma redução significativa na diferença nos 

valores dos dois tipos de aço analisados, ou seja, aplicando-se a estrutura em aço 

inoxidável proposta neste trabalho, ela custaria 42% da estrutura original em aço 

inoxidável tornando assim, neste contexto, a viabilidade do aço inoxidável se utilizado na 

nova estrutura proposta.  
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3.5 Síntese do capítulo 

Para a concepção do projeto arquitetônico proposto da cobertura, em aço inoxidável, os 

perfis adotados são verificados, para que atendam com segurança às solicitações de 

cargas, por meio de uma sequência de passos e análises realizada para o elemento mais 

crítico selecionado, levando-se em conta os esforços e deslocamentos gerados pelas 

combinações dos esforços atuantes. 

Após determinados os esforços solicitantes dos elementos da estrutura a partir do 

programa SAP2000, é feita a verificação seguindo as recomendações da norma Eurocode 

3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) e constata-se que os esforços extremos 

resistentes da estrutura superam os esforços solicitantes, atendendo-se, assim, as 

recomendações de segurança. 

Devido ao alto custo do aço inoxidável, verifica-se a viabilidade econômica de 

implantação da estrutura proposta e comparam-se o seu custo com o custo do aço 

estrutural comum. Verifica-se que, se a estrutura original for executada em aço 

inoxidável, ela custaria 3,9 vezes o preço da estrutura original em aço comum. No entanto, 

quando se compara o preço da estrutura original executada em aço inoxidável com a 

estrutura proposta neste trabalho, esse valor reduz para 2,4. 

Embora o preço da estrutura proposta em aço inoxidável seja maior do que o preço da 

estrutura original em aço estrutural comum, ressalta-se a sua maior durabilidade e 

preservação do efeito estético, além da provável redução de gastos com manutenção, que 

envolvem aplicação constante de proteção contra a corrosão, troca de peças 

comprometidas por essa manifestação patológicas, dentre outras medidas, que geram 

custos consideráveis durante a vida útil da edificação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação proposta neste trabalho teve como ponto de partida o interesse em 

continuar o estudo desenvolvido no mestrado referente a utilização do aço inoxidável em 

coberturas de edificações estruturadas em aço, em que são estudados dois ginásios 

poliesportivos que, apesar de possuírem uma cobertura com bom desempenho, 

apresentam patologias na estrutura de sustentação da cobertura por serem de aço ASTM-

A36, conhecido também por aço comum. A proposta desenvolvida surge também do 

desejo de contribuir para a proposição de uma estrutura que utilize o mesmo material da 

cobertura, no caso, o aço inoxidável. Escolhendo esse material para a nova estrutura a 

partir de suas características, surge um impasse que é o seu alto custo comparado ao do 

aço ASTM-A36, que o torna inviável financeiramente quando averiguada simplesmente 

sua substituição em uma estrutura já existente em aço comum. 

Assim, os estudos sobre o aço inoxidável neste trabalho são direcionados para os tipos de 

perfis existentes no mercado nacional, suas especificações técnicas, nomenclaturas, 

normas de fabricação e utilização, sempre no contexto do seu uso na construção civil em 

estruturas e em fechamentos, ou seja, um estudo que permite definir quais são os melhores 

tipos de aço inoxidável e quais os perfis mais indicados para esta situação. Torna-se, desta 

forma, importante a escolha por um aço que seja ao mesmo tempo resistente e belo e de 

um projeto em que a arquitetura e a engenharia tendem a se complementar. O aço 

inoxidável cumpre essas características, pois se trata de um material que não requer 

manutenções em curtos espaços de tempo, mobilizando mão de obra e materiais, como 

acontece nas estruturas em aço ASTM-A36, dos ginásios citados na pesquisa, onde se 

verifica que, apesar das telhas em aço inoxidável estarem em perfeito estado, mesmo após 

mais de uma década expostas a intempéries, a estrutura apresenta alto grau de 

deterioração, mesmo recebendo manutenção periódica de lixamento e repintura. Nesse 

sentido, este estudo vem propor uma alternativa em que a cobertura e a estrutura que a 

sustenta apresentam o mesmo desempenho. 

Os estudos de Cândido (2005), Corradi et al. (2018), Lima (2006), entre outros, 

possibilitaram uma visão mais aprofundada sobre o aço inoxidável, desde sua fabricação, 

suas classificações e situação de resistência à corrosão. Ainda, somam-se os estudos de 

Gardiner (2005), Houska (2015), entre outros, que comprovaram uma das hipóteses desta 

tese, que é a aplicabilidade do aço inoxidável da classe austenítica, denominado aço 



124 

 

 

inoxidável 1.4301, ou AISI 304, em função de suas características e bom desempenho, 

em estruturas da construção civil. 

Complementando esses estudos, as pesquisas de cotação de preço, realizadas a partir de 

empresas e distribuidoras do mercado nacional, sugerem a viabilidade do uso do aço 

inoxidável como alternativa de material comparado ao aço ASTM-A36. Esta hipótese 

fundamenta-se nos pressupostos teóricos de que uma estrutura mais leve diminua 

naturalmente a quantidade de material a ser utilizado, reduzindo assim a diferença de 

preço entre os dois tipos de aço mencionados.  

A hipótese da concepção de uma alternativa arquitetônica projetual de uma estrutura em 

aço inoxidável mais leve está diretamente relacionada à sua viabilidade técnica. Assim 

sendo, para a solução arquitetônica apontada, uma análise comportamental da estrutura 

fez-se necessária para comprovar sua resistência, fato que foi realizado a partir de auxílio 

de programas computacionais educacionais. 

A partir da comprovação dessas hipóteses, chega-se a uma ideia central, síntese das 

diversas discussões abordadas na pesquisa, que abrange conceitos da arquitetura e 

engenharia de forma conjunta. Esses conceitos fundamentaram a tese de uma alternativa 

arquitetônica projetual de estrutura de cobertura em aço inoxidável para edificações 

cobertas por telhas inoxidáveis. Os conceitos também determinaram as diretrizes que 

definiram a essência do projeto proposto que se levam em consideração os três principais 

pilares de uma boa arquitetura que são a funcionalidade, a estética e a viabilidade 

financeira. Esse projeto apresenta espaços favoráveis à pratica de esportes, principal 

atividade exercidas nesse tipo de edificação, apresenta também uma volumetria moderna 

e imponente, fazendo referência às características do material utilizado e, por fim, 

apresenta-se como economicamente viável a partir da utilização de perfis que tornam a 

estrutura mais de 57% mais leve quando comparada à estrutura dos ginásios tomados 

como referência, diminuindo-se, com isso, seu custo em relação ao aço comum. 

A pesquisa não tem como propósito estabelecer normas e/ou critérios para a elaboração 

de projetos de ginásios poliesportivos. Ressalta-se, no entanto, que a elaboração do 

anteprojeto, definida segundo diretrizes mencionadas anteriormente, complementa a tese 

e sua finalidade é exemplificar e materializar os conceitos abordados relacionados à 

arquitetura e a engenharia. Algumas diretrizes determinadas para o anteprojeto 

constituem uma confirmação das sugestões propostas pelos autores estudados, outras 
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representam uma tentativa de solucionar problemas detectados em estudos de caso 

averiguados e mais outras representam uma tentativa de acrescentar inovações na área. 

De qualquer modo, é importante lembrar que essas diretrizes e esses conceitos 

relacionados à arquitetura e a engenharia, abordados neste trabalho, podem ser úteis 

quando se deseja elaborar projetos arquitetônicos cujo foco é a utilização do aço 

inoxidável como material escolhido. O planejamento da edificação, levando em 

consideração o uso de materiais já consagrados em outras áreas, porém ainda inovadores 

na construção civil, que é o caso do aço inoxidável em fechamentos e estruturas, tende a 

ser cada vez mais comum e propostas que unem a arquitetura e a engenharia no sentido 

de consumar esses fatos, como a que se apresenta neste trabalho, tendem a contribuir 

neste aspecto. É importante também que a própria arquitetura se apresente como elemento 

significativo, exercendo o papel de parceira da engenharia para que ambas cresçam e se 

desenvolvam juntas.  

4.1 Limitações e dificuldades do trabalho 

A dificuldade em encontrar referências voltadas à utilização do aço inoxidável em 

estruturas, principalmente em relação a estudos feitos no Brasil, foi, entre outras, uma 

grande dificuldade. Ressalta-se também a falta de normas nacionais sobre 

dimensionamento de estruturas compostas por aço inoxidável, tendo-se que recorrer à 

norma europeia Eurocode 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006), para as 

verificações necessárias ao estudo. 

Quanto à proposição da estrutura, foi um grande desafio definir o melhor tipo de perfil a 

partir do que se tem no mercado nacional, observando a hipótese primária deste trabalho 

que diz respeito ao peso da estrutura, devendo-se sugerir a utilização de perfis mais leves 

do que os perfis utilizados na estrutura original, vindo desse ponto a necessidade de uma 

análise para comprovação de sua viabilidade técnica. 

4.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Finalmente, recomenda-se, como continuidade desta pesquisa, aplicar esses conceitos na 

elaboração de projetos para outros usos e outras tipologias e soluções arquitetônicas, 

sobretudo quando a utilização do aço inoxidável se fizer necessária. 
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ANEXO A 

PREÇOS DE MERCADO SEGUNDO OS FORNECEDORES 

Figura A.1. Fornecedor A - orçamento menor preço dos perfis de aço inoxidável 

 
 

Figura A.2. Fornecedor B - orçamento maior preço dos perfis de aço inoxidável 

 
 

Figura A.3. Fornecedor C - orçamento menor preço do cabo de aço inoxidável 
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Figura A.4. Fornecedor D - orçamento maior preço do cabo de aço inoxidável 

 
 

Figura A.5. Fornecedor E - orçamento menor preço do perfil em aço ASTM 

 
 

Figura A.6. Fornecedor F - orçamento maior preço do perfil em aço ASTM 
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APÊNDICE A 

PROGRAMAS COMPUTACIONAIS UTILIZADOS COMO APOIO PARA O 
PROJETO E ANÁLISE DA COBERTURA PROPOSTA 

 

Neste trabalho são utilizados os seguintes programas: AutoCAD, SketchUp, Virtual 

Ventos e SAP2000, que são descritos a seguir, ressaltando-se as vantagens de seu uso. 

A.1. AutoCAD 

O programa Autocad (CAD = computer aided design – projeto assistido por computador) 

é utilizado para a elaboração de projetos/desenhos de diversos produtos em várias áreas, 

citando-se a indústria automobilística, engenharia, construção civil, arquitetura, 

informática, dentre outros. Foi criado pela Autodesk em 1982, constituindo-se um dos 

primeiros programas para projetos a funcionar em computadores pessoais, tendo-se 

tornado muito estável (AMARIZ, 2019; AUTODESK, 2020).   

Produzido atualmente para ambiente Windows e Macintosh, ele permite criar projetos em 

duas ou três dimensões e possui, em sua área gráfica, grande número de ferramentas. A 

vista isométrica é utilizada para proporcionar o efeito tridimensional aos projetos, dando 

a noção de profundidade nas representações. As formas predefinidas são configuráveis, 

conforme necessidades do usuário, por meio de uma extensa biblioteca de materiais e 

texturas (AMARIZ, 2019).   

O principal formato suportado pelo programa é o DWG, porém, há outros formatos de 

exportação, que permitem modificar e aperfeiçoar projetos com outros softwares de 

modelagem. Por ser um aplicativo gráfico bastante completo e de alto desempenho é 

muito utilizado por designers e projetistas (AMARIZ, 2019).  

A.2. SketchUp 

O Google SketchUp é um software livre para a criação de elementos e cenários em 3D 

para Windows e Macintosh. Foi inicialmente desenvolvido pela At Last Software (@last 

software), adquirida pela Google, em 2006, e pela Trimble Navigation, em 2012. O 

SketchUp está disponível nas versões profissional (Pro) e Make (gratuita, para uso 

privado, não comercial). Por meio desse programa é possível criar modelos em três 

dimensões de edificações, cidades, personagens, dentre outros. A partir de uma forma em 
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duas dimensões é possível inserir a terceira dimensão somente arrastando a forma 

(GASPAR, 2011; SKETCHUP, 2020). 

O programa foi desenvolvido especialmente para arquitetos, engenheiros civis, designers 

de produtos, escultores, desenvolvedores de jogos, produtores de filmes e demais 

profissionais que necessitem visualizações em 3D. O programa é integrado ao Google 

Earth, podendo-se criar cenários sobre o ambiente real. 

A interface do Google SketchUp é similar à de outros softwares gráficos. Além disso, o 

programa possui interação simples com usuários e oferece uma alternativa para quem 

deseja um resultado de qualidade. Sua área de trabalho é personalizável, permitindo que 

ela seja configurada com as ferramentas mais aplicadas. Há uma série de texturas que 

podem ser usadas para preencher as figuras, permitindo criar uma sensação de volume: 

metais, madeiras, tijolos, pedras e outros. Também é disponibilizado um recurso de 

sombra e um catálogo completo com móveis e complementos para casa, o que o torna 

adequado para novas experiências em reformas. 

Outra ferramenta disponível no programa é o "follow me", que traz uma fórmula 

inovadora para criar formas tridimensionais de superfícies bidimensionais por meio de 

caminhos determinados. Para usá-la, deve-se fazer uma linha em "L" e, depois, criar um 

círculo para modelar um cano. Esse mesmo recurso pode ser utilizado como forma de 

arredondar cantos em modelos como móveis, corrimãos etc. Há também um recurso para 

visualizar sua criação de uma perspectiva em primeira pessoa. Além disso, o software 

ainda possui uma ferramenta por meio do qual é possível olhar dentro do modelo, 

cortando temporariamente partes do projeto para isso. 

A.3. Visual Ventos 

Uma das cargas que atuam em estruturas elevadas é o vento, sendo que, à medida que se 

elevada a altura da edificação, a sua atuação é mais contundente e deve ser considerada 

no dimensionamento da estrutura. Além de edifícios altos, há outras ocasiões em que o 

vento é um dos principais fatores para a análise estrutural da construção: pontes, 

coberturas, galpões, dentre outros. Dessa forma, visando à segurança estrutural, é 

necessário um estudo que possibilite a obtenção de informações técnicas sobre a ação do 
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vento. Dentre outros, o software Visual Ventos permite a simulação das cargas de vento 

que atuam em uma edificação.  

O programa segue os parâmetros prescritos pela norma NBR 61232 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988), Forças devidas ao vento em 

edificações, que apresenta recomendações e procedimentos para se determinar a ação do 

vento na estrutura. A velocidade máxima do vento é calculada a partir da velocidade 

básica do vento (V0), que depende da localização da edificação, sendo estabelecidos 

valores de referência a partir do mapa de isopletas, e corresponde à velocidade de uma 

rajada de três segundos, excedida uma vez a cada 50 anos, a 10m acima do terreno, em 

campo aberto e plano. De acordo com fatores como topografia, rugosidade, dimensões da 

edificação e risco probabilístico, são determinados os coeficientes S1, S2 e S3, por meio 

dos quais são calculadas a velocidade (Vk) e a pressão (p) características, obtendo-se a 

força exercida pelo vento em cada parte da edificação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 1988). 

O Visual Ventos, de livre acesso e desenvolvido para ambientes Windows, possui uma 

interface intuitiva e é uma iniciativa do projeto etools da Universidade de Passo Fundo, 

RS, que tem como objetivo projetar e construir programas computacionais de uso livre 

(freewares) para serem usados na aprendizagem de análise da ação do vento e 

dimensionamento de estruturas sujeitas à ação desse esforço. O programa pode também 

ser utilizado para fins profissionais, agilizando o processo de cálculo da solicitação do 

vento na estrutura para um adequado dimensionamento (PRAVIA; CHIARELLO, 2003).  

A.4. SAP2000  

O SAP2000 é um software de análise estrutural baseado no Método dos Elementos Finitos 

(MEF). O MEF é uma análise matemática que consiste na subdivisão de um elemento em 

pequenos outros elementos, definidos no espaço por meio de seus nós, que, interligados, 

criam uma malha (elementos e nós). Esses elementos fragmentados são descritos por 

equações diferenciais mais simples do que as equações diferenciais de caráter global, que 

 
2 A norma NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações, foi atualizada em 2013.  
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são resolvidas por modelos matemáticos, obtendo-se os resultados desejados de forma 

aproximada, no entanto, bem próximos do real (ALVES, 2007; SILVA, 2018).  

A malha de elementos finitos para determinado elemento é definida quando, a partir dela, 

não há alteração nos resultados obtidos. Na Figura A.1 apresenta-se uma malha linear de 

elementos finitos, em que se destaca a região mais crítica de uma estrutura acentuada pela 

cor avermelhada.  

Figura A.1. Ilustração da fragmentação por MEF de elementos pelo SAP2000 

 

Somente com o advento dos computadores tornou-se possível a viabilização do MEF para 

solucionar vários problemas, devido à necessidade de resolução do grande número de 

equações algébricas resultantes nos elementos definidos. 

Encontram-se outros softwares que utilizam o MEF, tais como o ANSYS, MIDAS, 

ATENA e DIANA. Mas a opção pelo SAP2000 é devido ao fato desse software possuir 

uma interface bastante amigável com o usuário, o que facilita sua aplicação do ponto de 

vista didático. Ele fornece os esforços internos da estrutura, deixando o dimensionamento 

e detalhamento para o usuário. É um programa que possui um processador de cálculo 

eficiente e flexível, em que é possível modelar desde vigas simples, pórticos complexos 

em 3D, estruturas laminares como lajes e cascas, e estruturas tridimensionais como 

treliças espaciais. Ele permite considerar carregamentos diversos, esforços dinâmicos, 

efeitos de gradiente de temperatura e pressão, analisar esforços devidos a deslocamentos 

impostos (como o recalque de uma fundação, por exemplo), permitindo ainda a simulação 

com concreto protendido (MELO, 2016).  

Para a elaboração deste trabalho, a versão do SAP utilizada como referência é a 14.0.0. 

Essa versão permite uma análise não linear da estrutura. No entanto, para as análises 



142 

 

 

realizadas, admite-se um comportamento linear-elástico na determinação das solicitações 

nos elementos estruturais utilizados. 
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APÊNDICE B 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA COBERTURA 
PROPOSTA REALIZADA NO PROGRAMA COMPUTACIONAL SAP2000 

 

Para a análise via simulação computacional por meio do SAP2000, procedem-se os 

seguintes passos:  

a) LANÇAMENTO DE DADOS: Durante o lançamento de dados, é também feita a 

definição das unidades utilizadas na análise e escolha do modelo aplicado, pois o SAP 

2000 não inicia com unidades predefinidas, sendo, portanto, necessário padronizá-las na 

entrada para que os resultados saiam nas unidades adequadas.  

b) DEFINIÇÃO DE MATERIAIS: Na definição dos materiais utilizados, devem ser 

explicitadas as propriedades de cada material nas unidades escolhidas. 

c) PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS: A definição das propriedades das barras é 

feita com o comando Define/Section Properties/Frame Sections, onde se pode definir 

também a seção do modelo do elemento e o material utilizado.  

d) MODELAGEM DOS ELEMENTOS: A criação dos elementos é feita diretamente 

sobre a malha de referência com o comando Draw/Draw Frame/Cable/Tendon, que cria 

barras ao clicar do mouse no cruzamento das linhas de referência, ou Draw/Quick Draw 

Frame/Cable/Tendon, que modela as linhas de referência selecionadas como barras. 

e) CARREGAMENTOS: O comando Define/Load Patterns é utilizado para a definição 

dos casos de carregamento da estrutura, sendo possível fazer uma análise separada de um 

elemento estrutural, o que é o mais adequado.  

f) ANÁLISE: Nesta fase é necessário fornecer ao programa o tipo de análise a ser 

realizada. Clicando em Analyze/Set Analysis Options, uma janela é aberta e selecionam-

se os graus de liberdade a serem considerados na análise.  

g) RESULTADO: Após a análise, o programa mostra a deformação da estrutura e pode-

se então selecionar os resultados a serem mostrados. Clicando em Display/Show 

Forces/Stresses/Joints, obtém-se as reações nos apoios.  
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B.1. Cargas atuantes 

As cargas atuantes em uma estrutura podem ser entendidas como tudo aquilo que provoca 

tensões e deformações nos elementos estruturais componentes. No projeto e análise da 

estrutura devem ser consideradas todas as cargas significativas (SILVA, 2018). Assim 

tem-se, como cargas permanentes, o peso próprio da estrutura, telhas e terças e, como 

cargas variáveis, a ação do vento e a sobrecarga da estrutura.  

Neste trabalho, o peso próprio da estrutura é calculado a partir dos valores dos pesos dos 

perfis, mostrados na Tabela 5. As telhas de aço inoxidável são trapezoidais, com 0,5mm 

de espessura e possuem 4,5kg/m². A carga das terças é calculada a partir de um perfil de 

aço inoxidável de 80mm x 40mm x 1,5mm e 2,8kg/m. 

A sobrecarga é calculada conforme especificado na norma NBR 8800 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008), que recomenda, para coberturas, o 

valor de 0,25kN/m² em projeção horizontal, que resulta em 1,25kN/m para o 

distanciamento entre os pórticos de 5m.  

 

B.1.1. Ventos 
Neste trabalho, a carga de vento é calculada por meio do programa Visual Ventos, 

adotando-se os seguintes parâmetros: 

• Velocidade básica do vento Vo = 30 m/s (conforme isopletas da referida norma); 

• Fator topográfico: S1 = 1,0 (terreno plano ou fracamente acidentado); 

• Fator de rugosidade: S2 = 0,86 determinado considerando-se Categoria IV (terreno 

coberto por obstáculos numerosos e pouco espaçados em zona urbanizada; cota média 

do topo dos obstáculos igual a 10 m); Classe B (maior dimensão horizontal ou vertical 

da superfície frontal excede 50 m); e Z = 13,05 m (cota no topo da estrutura); 

• Fator estatístico: S3 = 1,0 (edificação com alto fator de ocupação). 

 

B.1.2. Combinações de carregamento 
Um carregamento é definido pela combinação das ações que têm probabilidades de 

atuarem simultaneamente sobre a estrutura. Na análise da estrutura são consideradas três 

combinações de carregamento (últimas normais), para o dimensionamento no Estado 
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Limite Último (ELU), conforme a expressão da norma NBR 8800 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008) e especificadas no Quadro 5: 

 (1) 

 

sendo FG as ações permanentes; FQ1 a ação variável considerada como principal nas 

combinações normais; FQj a outra ação variável; γgi o coeficiente de ponderação das ações 

permanentes, cujo calor é 1,25; γqi o coeficiente de ponderação das ações variáveis, cujo 

valor é 1,5 quando se considera a sobrecarga como ação variável principal, e 1,4 quando 

se considera a carga de vento como ação variável principal; ψ0j,ef o fator de combinação 

efetivo da outra ação variável, dado por 0,7 quando se considera a sobrecarga como ação 

variável secundária e local com elevada concentração de pessoas, e 0,6 quando se 

considera a carga de vento como ação variável secundária. 

Para a verificação dos deslocamentos máximos previstos na estrutura, considera-se o 

Estado Limite de Serviço (ELS) e o carregamento aplicado também é definido por 

combinações das ações, também, segundo a norma NBR 8800 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008). É feita uma combinação quase 

permanente, em que todas as ações variáveis são consideradas com seus valores quase 

permanentes Ψ2.FQ,k, e combinações frequentes, em que a ação variável principal FQ1 é 

tomada com seu valor frequente Ψ2.FQ1,k e as demais ações variáveis são tomadas com 

seus valores quase permanentes Ψ2.FQ,k, conforme as equações (2) e (3), a seguir, e 

especificação mostrada no Quadro 6:  

 
(2) 

 
(3) 

 
 

B.2. Esbeltez 

A esbeltez de um elemento estrutural é dada pelo índice de esbeltez que avalia o quanto 

uma barra comprimida é mais ou menos vulnerável ao efeito da flambagem. Esse índice 
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é uma medida mecânica utilizada para estimar com que facilidade um pilar irá encurvar, 

e é dado por:  

  

 
(4) 

 

onde λ é o índice de esbeltez (adimensional), Lf é o comprimento de flambagem da peça 

(m) e r é o raio de giração (m). Se o índice de esbeltez for maior que o índice de esbeltez 

padronizado para aquele material, a peça está sujeita à flambagem, ou deformação por 

flexão, podendo perder sua estabilidade; se for menor, a peça pode atingir o escoamento 

devido à compressão. 

 

 B.3. Esforços 

Os esforços internos em uma estrutura são integrais de tensões ao longo de uma seção 

transversal de uma barra caracterizando as ligações internas de tensões. Resultantes de 

um corte em uma seção transversal qualquer, eles constituem o efeito de forças e 

momentos entre as duas seções. Tem-se que esforços internos correspondentes de cada 

lado da seção secionada são iguais e possuem sentidos contrários, pois equivalem à ação 

e à sua reação (MARTHA, 2010).  

Para verificar a segurança da estrutura proposta, os elementos estruturais passam por uma 

verificação de sua resistência ao esforço cortante, esforço normal e momentos fletores 

solicitantes, bem como dos deslocamentos máximos previstos para a estrutura. Adotam-

se como referência os esforços máximos solicitantes em cada situação, 

independentemente do tipo de combinação, que são comparados aos esforços resistentes 

da estrutura, calculados segundo o Eurocode 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006). 

 

 

B.3.1. Esforço cortante 

O esforço cortante é dado pela resultante de forças de uma porção isolada da estrutura 

sobre a outra porção na direção transversal ao eixo da barra em uma seção transversal 
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qualquer de corte. O diagrama de esforços cortantes é a descrição gráfica da variação 

desses esforços na extensão das seções transversais da estrutura (MARTHA, 2010).  

 

B.3.1.1. Verificação da capacidade ao cisalhamento dos pilares 

Para a verificação da capacidade ao cisalhamento dos pilares (100x60), elementos A e E, 

tem-se que o maior valor do esforço cortante solicitante é 3,919kN (Tabela 9), e o valor 

de cálculo do esforço cortante atuante em cada seção transversal deve estar de acordo 

com a condição da equação seguinte: 

 
(5) 

 

sendo Vsd o esforço cortante solicitante de cálculo; Vc,rd o esforço cortante resistente 

elástico.  

Para verificar o esforço cortante resistente elástico Vc,rd, pode-se utilizar o seguinte critério 

relativo a um ponto crítico da seção transversal: 

 

(6) 

No caso de seções retangulares, a tensão cisalhante na alma pode ser considerada igual a: 

 

 
(7) 

 

sendo  a tensão cisalhante solicitante de cálculo;  a tensão de escoamento; Q o 

momento estático, relativamente ao eixo principal da seção, da parte da seção transversal 

situada entre o ponto considerado e a fronteira da seção; I o momento de inércia da 

totalidade da seção transversal; t a espessura da seção; coeficientes de segurança. Tem-

se, assim:  
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(8) 

 

Os valores dos coeficientes de segurança, , segundo o Eurocode 3 (EUROPEAN 

STANDARD, 2005, 2006), são adotados da seguinte forma: 

γm0 = 1,0 => resistência das seções transversais de qualquer classe; 

γm1 = 1,0 => resistência dos elementos em relação à flambagem. 

 

 	

 

(9) 

Desse modo, a segurança quanto ao cisalhamento nos pilares é verificada. 

 

B.3.1.2. Verificação da capacidade ao cisalhamento das vigas 

No caso de seções retangulares de 100x60, a tensão cisalhante na alma resulta em: 

 

 
(10) 

 

 

(11) 

 

Desse modo, a segurança quanto ao cisalhamento nas vigas 100x60 é verificada. 

No caso de seções retangulares de 80x60, a tensão cisalhante na alma resulta em: 

 
(12) 
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(13) 

 
Desse modo, a segurança quanto ao cisalhamento na viga 80x60 é verificada. 

B.3.2. Esforço normal 

O esforço normal é dado pela resultante das forças que atuam na direção do eixo 

perpendicular ao plano da seção da uma barra de uma estrutura (eixo longitudinal). Ele é 

considerado positivo e se denomina esforço normal de tração, se tiver um sentido que 

tracione os extremos da barra. E negativo, denominando-se esforço normal de 

compressão, se tiver um sentido que comprima os extremos da barra (MARTHA, 2010). 

 

B.3.2.1. Verificação ao esforço normal de tração nos pilares 

No caso dos pilares (100x60), o maior valor do esforço normal de tração solicitante é 

27,443kN (Tabela 10), e a verificação de segurança à tração nesses elementos deve 

satisfazer à seguinte condição: 

 

 
(14) 

 

sendo Nt,sd o valor de cálculo do esforço normal de tração solicitante; Nt,rd o valor de 

cálculo do esforço normal de tração resistente.  

O Eurocode 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) define que em situações de 

seções com furos, o valor de Nrd deve ser considerado o menor dos valores das equações 

seguintes: 

 

 
(15) 

 

 
(16) 
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Como nesse caso não há furos no perfil, o cálculo do esforço de tração solicitante pode 

ser dado conforme a equação: 

 

 
(17) 

 

Fazendo o cálculo conforme essa equação, tem-se: 
 

 
(18) 

 

E, assim, a segurança quanto ao esforço normal de tração nos pilares é verificada. 

 

B.3.2.2. Verificação ao esforço normal de compressão nos pilares 

No caso dos pilares (100x60), o maior valor do esforço normal de compressão é 36,975kN 

(Tabela 10), e, para avaliar o esforço normal de compressão nesses elementos, 

inicialmente, é necessário realizar a verificação de seu índice de esbeltez (BONZANINI, 

2013). Segundo o Eurocode 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006), podem-se 

definir os valores limites dos índices de esbeltez conforme descritos na Tabela B.1. 

Tabela B.1. Valores do índice de esbeltez 

Tipo de elemento  

Elementos comprimidos em geral 180 

Elementos secundários ou de contraventamento 250 
Elementos de travamento que funcionem como tirantes comprimidos 
apenas sob a ação do vento 300 

Fonte: EUROCODE 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) 
 

Em situação de compressão, o índice de esbeltez não pode ser superior a 180. O 

comprimento de flambagem é dado pela metade da altura do pilar (2500mm), e esse índice 

é igual a (Tabela 8): 
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(19) 

 

 
(20) 

A verificação de pilares sujeitos à compressão normal deve ser realizada conforme a 

mesma condição que no caso da tração, mas com esforços de compressão: 

 

 
(21) 

Sendo NSd O valor de cálculo do esforço normal solicitante; Nb,rd o valor de cálculo do 

esforço normal de resistência à flambagem que é dado pela seguinte equação: 

 

 
(22) 

 

Onde χ é o coeficiente de redução cuja forma reflete a influência das imperfeições 

geométricas e das tensões residuais, que pode ser determinado por meio da equação 

seguinte: 

 
(23) 

 

Onde, 

 (24) 

 

 
(25) 
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Sendo  o índice de esbeltez normalizado;  o fator de imperfeição; e Ncr o valor crítico 

do esforço normal. O fator de imperfeição α é obtido a partir da curva de flambagem 

apropriada (Tabelas B.2 e B.3). 

Tabela B.2. Valores recomendados para o fator de imperfeição α 

Curva de flambagem A0 a b c d 

Fator α 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 
 

Fonte: EUROCODE 3, (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) 
 

Os valores do coeficiente de redução χ em função do índice de esbeltez normalizado  

também podem ser obtidos pelas curvas de flambagem apresentadas no Eurocode 3 

(EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) e mostradas na Figura B.1. 

 

Figura B.1. Curvas de flambagem 

 
Fonte: EUROCODE 3, (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) 
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Tabela B.3. Curva de flambagem em função da seção transversal 

 
Fonte: EUROCODE 3, (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) 

 
O cálculo de Ncr é realizado para o eixo de menor resistência: 
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(26) 

 

 
(27) 

 

 

 

(28) 

 (29) 

 

 
(30) 

 

O valor de χ = 0,84 é comprovado verificando-se no gráfico apresentado na Figura B.1. 

Então: 

 

 
(31) 

 

 
(32) 

 

Desse modo, a segurança quanto ao esforço normal de compressão nos pilares é 

verificada. 

 

B.3.2.3. Verificação ao esforço normal de tração nas vigas 

No caso de seções retangulares de 100x60, o maior valor do esforço normal de tração 

solicitante é 22,192kN (Tabela 10), e, desconsiderando a presença de furos no perfil, o 

cálculo do esforço de tração solicitante é dado por: 
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(33) 

 

Similarmente ao caso dos pilares, verifica-se a segurança ao esforço de tração da seção: 

 

 
(34) 

 

No caso de seções retangulares de 80x60, o maior valor do esforço normal de tração 

solicitante é 11,797kN (Tabela 10), e, desconsiderada a presença de furos no perfil, o 

cálculo do esforço de tração solicitante é dado por: 

 

 
(35) 

 

 
(36) 

 

Assim, a segurança quanto ao esforço normal de tração nas vigas é verificada. 

 

B.3.2.4. Verificação ao esforço normal de compressão nas vigas 

a) Para as seções retangulares de 100x60 

Devem ser verificados os comprimentos de flambagem do elemento D (viga), de 100x60, 

que está sob a maior carga de compressão (19,320kN; Tabela 10). Como não há nenhum 

travamento (terça ou outro elemento) nesse perfil, os comprimentos de flambagem nos 

eixos ‘x’ e ‘y’ são dados pela metade do comprimento total do perfil, que é 2.890 mm. 

Logo, os índices de esbeltez são dados por (Tabela 8): 

 
(37) 
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(38) 

 
O cálculo de Ncr é feito para o eixo com maior comprimento de flambagem (neste caso 

iguais nas direções x e y). 

 
(39) 

 

 
(40) 

 
 (41) 

 
 (42) 

 

 
(43) 

O valor de χ = 0,78 é comprovado verificando-se no gráfico apresentado na Figura B.1. 

Então, tem-se: 

 
(44) 

 

 

 

(45) 

A segurança quanto ao esforço normal de compressão nas vigas é verificada. 

 

b) Para as seções retangulares de 80x60: 

Os comprimentos de flambagem do elemento O (viga), de 80x60, que está sob a maior 

carga de compressão (13,751kN; Tabela 10), nos eixos ‘x’ e ‘y’ são dados pela metade 

do comprimento total do perfil, que é 6.850mm, pois não há nenhum travamento nesse 

perfil. Logo, os índices de esbeltez são dados por (Tabela 8): 

 
(46) 
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(47) 

O cálculo de Ncr é feito para o eixo com maior comprimento de flambagem (neste caso 

iguais nas direções x e y). 

 
(48) 

 

 
(49) 

 
 (50) 

 
O valor de χ = 0,22 é verificando no gráfico apresentado na Figura B.1. Então, tem-se:  

 
(51) 

 

 
(52) 

 

E, desse modo, a segurança quanto ao esforço normal de compressão nas vigas é 
verificada. 

 

B.3.3. Momento fletor 

O momento fletor é o momento resultante de todas as forças e momentos de uma porção 

isolada sobre a outra porção na direção transversal ao eixo da barra na seção transversal 

de corte. O diagrama de momentos fletores descreve graficamente a variação desses 

esforços ao longo das seções transversais da estrutura.  

 

B.3.3.1. Verificação ao momento fletor nos pilares 

No caso dos pilares, que têm seção 100x60, o maior valor do momento fletor solicitante 

é 2,151kN (Tabela 11). Segundo o item 6.3.2.1 do Eurocode 3 (EUROPEAN 

STANDARD, 2005, 2006), um elemento sem travamento lateral e solicitado à flexão em 
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relação ao eixo principal de maior inércia deve ser verificado em relação à flambagem 

lateral por meio da equação: 

 

 
(53) 

 

Sendo Msd o valor de cálculo do momento fletor atuante; Mb,rd o valor de cálculo do 

momento fletor resistente à flambagem, dado por:  

 

 
(54) 

 

Onde é o coeficiente de redução para resistência à flambagem lateral; Wy é o módulo 

de flexão adequado considerado, conforme a classe da seção, definida no item 5.2.2 do 

Eurocode (2005), da seguinte forma: 

 

                                                                                 (55) 

 

 

Como perfis laminados são em geral de classes 1 e 2, tem-se que: 

 

																																															Wy	=	Wpl,y	=	Zy																																																																																																																		(56)	

 

Para elementos em flexão com seções transversais constantes, tem-se: 

 
(57) 
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 (58) 

 
(59) 

Sendo Mcr o momento crítico elástico para a flambagem lateral. 

 

Esse momento crítico elástico pode ser calculado de várias formas que consideram 

diversos casos e alguns países europeus possuem seus próprios métodos de cálculo 

(BONZANINI, 2013; Tabelas B.4 e B.5). Neste trabalho, é aplicada a expressão do “caso 

padrão” de momento crítico, desprezando-se a torção do elemento, ou seja: 

 

 

 

 

 

(60) 

Prosseguindo, tem-se: 

 

 
(61) 

 

Tabela B.4. Curvas de flambagem lateral 
Seção transversal Limites Curva de flambagem 

Seção em I laminadas h/b ≤ 2 
h/b > 2 

a 
b 

Seção em I soldadas h/b ≤ 2 
h/b > 2 

c 
d 

Outras seções transversais 
 

- d 
Fonte: EUROCODE 3, (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) 

Tabela B.5. Valores recomendados para o fator de imperfeição αLT 
Curva de flambagem a b c d 
Fator αLT 0,21 0,34 0,49 0,76 

Fonte: EUROCODE 3, (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006) 
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   (62) 

 

 
  (63) 

 

 
              

(64) 

  

 
   (65) 

 

Dessa forma, a segurança quanto ao momento fletor nos pilares é verificada. 

 

B.3.3.2. Verificação do momento fletor nas vigas 

 

a) Para perfis com seção de 100x60 

No caso dos perfis 100x60, o maior valor do momento fletor solicitante é 2,868kNm 

(Tabela 11). Calculando o momento crítico do elemento, tem-se: 

 
 (66) 

  

 

  (67) 

 

Prosseguindo com a sequência de cálculo, vem: 

 
(68) 
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 (69) 

 

 

 

(70) 

  

 
(71) 

              

 

 

 

(72) 

 

A segurança quanto ao momento fletor nas vigas 100x60 é verificada. 

b) Para perfis com seção de 80x60 

No caso dos perfis com seção 80x60, o maior valor do momento fletor solicitante é 

0.5078kNm (Tabela 11). Calculando o momento crítico do elemento, tem-se: 

 

 
(73) 

  

 

(74) 

 

Prosseguindo com a sequência de cálculo, vem: 

 
  (75) 
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(76) 

 

 

 

(77) 

 

 

 

(78) 

 

 

 

(79) 

 

A segurança quanto ao momento fletor nas vigas 80x60 é verificada. 

B.3.3.3. Flexão composta com compressão 

Para o caso de elementos sujeitos a flexão composta com compressão, como é o caso dos 

pilares (100x60), deve-se fazer um estudo conforme a seguinte equação: 

 

 (80) 

 

Onde  é o momento resistente reduzido devido à interação do momento fletor com 

o esforço normal, dado por: 

 

 

 

Com   dado por: 

 

 

(81) 

 

 

 

 

(82) 
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Então, calcula-se o valor da resistência à flexão em torno do eixo “x”, considerando-se 

que o maior valor do esforço de compressão nos pilares é 36,975kN (Tabela 10) e conclui-

se a verificação: 

 
(83) 

 

 

 

(84) 

 
(85) 

 

 

 

(86) 

 

Procede-se, então, à verificação da estabilidade dos elementos, segundo o item 6.3.3 do 

Eurocode 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006): 

 

 

 

(87) 

 

(88) 

 

Onde NEd ou NSd são os valores de cálculo do esforço de compressão;   são valores 

de cálculo dos momentos adicionais devidos ao deslocamento do eixo neutro, 

determinados somente para a classe 4; kyy, kyz, kzy e kzz são fatores de interação.  

Para o presente caso, não é computado o momento em relação ao eixo “z-z”, que equivale 

ao eixo “y-y”, pela norma NBR 8800 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2008). Observa-se que os eixos “y-y” e “z-z” das equações 91 e 94 

equivalem aos eixos “x-x” e “y-y”, respectivamente, no caso deste trabalho. Tem-se, 

então: 
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 (89) 

 

 (90) 

 

Os fatores de interação são calculados conforme a tabela no anexo B do Eurocode 3 

(EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006), para seções retangulares de classe 1 pelo 

método 2. Esse método foi desenvolvido por pesquisadores da Áustria e Alemanha, sendo 

muito utilizado por ser de rápida aplicação (BONZANINI, 2013). Para o caso deste 

trabalho, as expressões são as seguintes: 

 

 

 
  (91) 

 
 

 

 

 

(92) 

 

 
   (93) 

 

 

(94) 

 

Seguindo o quadro do anexo E da mesma norma, para os pilares, considera-se =

=0,6, assim: 

 

 

  

 (95) 

Utilizando o menor valor da desigualdade, tem-se: 
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  (96)   

  

          	

 
   (97) 

  

 

Utilizando-se o menor valor da desigualdade, observa-se que: 

 

(98) 

 

 

            

 

   (99) 

	

 

 
Então: 

 

      
(100) 

 

(101) 

 

 

 

(102) 

 

 

 

Dessa forma, é verificada a segurança para flexão composta com compressão. 

B.3.3.4. Flexão composta com esforço cortante 
 

a) Para vigas 100x60 

Nos casos em que o esforço cortante solicitante seja inferior à metade do esforço cortante 

resistente plástico, pode-se desprezar seu efeito sobre o momento fletor resistente. Assim, 

faz-se o cálculo do esforço cortante resistente plástico, que depende da área resistente de 
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cisalhamento ( ), calculada de acordo com o item 6.2.6 do Eurocode 3 (EUROPEAN 

STANDARD, 2005, 2006), conforme: 

 

 
(103) 

 

 
(104) 

 

Como o maior valor do esforço cortante solicitante é 3,949kN (Tabela 9), tem-se 

, e nota-se que o valor do esforço cortante solicitante é inferior à 

metade do esforço cortante resistente plástico, não sendo necessário verificar sua ação 

combinada com o momento fletor.  

Procede-se então à verificação quanto à estabilidade das vigas. Seguindo o quadro do 

anexo D, do Eurocode 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006), para as vigas, 

considera-se                                                , sendo Ms tomado a 

partir do diagrama de momento fletor; Mh é o valor do maior momento no elemento 

analisado;   = , então: 

 

 

(105) 

 
Utilizando-se o menor valor da desigualdade, tem-se: 

 
 

                                                       74                                                            

 

(106)    

                	

 

   
(107) 
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Utilizando-se o menor valor da desigualdade, observa-se que: 

 

                                                                          

    
(108) 

 

 

 

 

(109) 

 

 

 

(110)    

 

Como: 

 
 (111) 

 

Tem-se: 

 

 

 

(112) 

 

 

(113) 

 

Portanto, verifica-se a segurança do perfil retangular 100x60. 

 

b) Para vigas 80x60 
A área resistente de cisalhamento ( ) é expressa por: 

 

 
(114) 
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(115) 

 

Como o maior valor do esforço cortante solicitante é 0,330kN (Tabela 9), tem-se que 

, e nota-se que o valor do esforço cortante solicitante é inferior à metade 

do esforço cortante resistente plástico, não sendo necessário aqui também verificar sua 

ação combinada com o momento fletor.  

Procede-se então à verificação quanto à estabilidade das vigas. Seguindo o quadro do 

anexo D do Eurocode 3 (EUROPEAN STANDARD, 2005, 2006), para as vigas, 

considera-se                                          e  = 

, então: 

 

 

 

 

(116) 

Utilizando-se o menor valor da desigualdade, tem-se: 

 
 

              
(117) 

            	

 
(118) 

 

 

(119) 

 

Utilizando-se o menor valor da desigualdade, tem-se: 
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(120) 

 (121) 

 

Assim: 

 

 

 

(122) 

 

   
(123) 

 

 
(124) 

 

Portanto, está verificada a segurança do perfil retangular 80x60.  

B. 4. Deslocamentos 

Nas equações (125) e (126) têm-se os deslocamentos máximos, horizontal (dmáx,h) e 

vertical (dmáx,v), respectivamente, permitidos para a estrutura, conforme o Eurocode 

(2005), onde h é o pé direito e L é o vão transversal da edificação proposta.  

 

 

(125) 

 

 

(126) 

 



 




