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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para obtenção do grau de Engenheiro Civil. 

 

SOLUÇÃO ESTRUTURAL EM AÇO PARA COBERTURA DE ARENA ESPORTIVA 

EM FORMATO DE CÚPULA 
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Orientador: Eduardo de Miranda Batista  

Curso:  Engenharia Civil 

 

        Cúpulas são estruturas curvas de formato esferoide ou parabólico, as quais vêm 

sendo largamente empregadas para a construção de coberturas de arenas esportivas 

devido a diversas vantagens frente a coberturas planas ou retas para grandes vãos.         

Coberturas em forma de cúpula possuem um comportamento estrutural próprio que as 

diferenciam das coberturas usuais, merecendo um estudo diferenciado, para que se 

possa chegar a um projeto seguro e eficiente. Quando construídas em aço, o projeto da 

estrutura, das ligações, do sistema construtivo e de montagem apresentam desafios 

para o engenheiro estrutural. Nesse sentido, o presente trabalho visa apresentar como 

é desenvolvido o projeto  utilizando estrutura de aço para cobertura de arenas, desde a 

concepção arquitetônica até o detalhamento dos elementos estruturais, com foco na 

análise e dimensionamento estrutural, com auxílio de programa computacional baseado 

no método dos elementos finitos. O resultado final apresenta um projeto eficiente e 

viável, com o objetivo de fornecer um guia que possa ser usado como referência para 

empreendimentos futuros com formato semelhante.   

        

 

Palavras-Chave: Estruturas Espaciais, Estruturas de Aço, Coberturas em Cúpula, 

Arenas Esportivas. 
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Civil Engineer.  

 

 

STRUCTURAL SOLUTION IN STEEL FOR SPORTS ARENA ROOFING IN DOME 

FORMAT 
 

 

Matheus Pimentel Tinoco 

 

May/2018 

 

Advisor: Eduardo de Miranda Batista  

Course:  Civil Engineering 

         

        Domes are curved structures of spheroid or parabolic shape, which have been 

widely used for the construction of sports arenas roofings due to several advantages if 

compared with flat or straight roofing systems for large spans. Dome-shaped roofs have 

typical structural behavior, different from the usual roofs, deserving original structural 

analysis, so that safe and reliable design can be achieved. For the case of a structural 

solution in steel, the design of the structure, connections, manufacturing, transporting 

and erection, present challenges for the structural engineer. The present work aims to 

show how the design of this type of roof system is performed using steel structure, from 

the architectural conception to the detailing of the structural elements, focusing on the 

structural analysis and design of the members, with the aid of a computational program 

based on the finite element method. Finally, it is expected to present an efficient and 

feasible project and provide a guidance that can be used as a reference for future 

projects of similar format. 

 

 

Keywords: Space Structures, Steel Structures, Dome Roofing, Sports Arenas. 
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 Introdução 

1.1. Contexto Histórico 

 

        Cúpulas ou domos, são estruturas ocas em formato esferoide ou parabólico, 

obtidas a partir da revolução do arco, utilizadas pela humanidade desde os tempos 

remotos para a construção de coberturas sem a necessidade de escoramento. [1]  

        Os primeiros registros desse tipo de estrutura são encontrados nas regiões da 

antiga Mesopotâmia, Índia e Grécia, onde eram utilizados para a construção de templos, 

cabanas e tumbas [2]. Um exemplo notável é a chamada Tumba de Atreu (Figura 1.1), 

atribuída ao pai do rei aqueu Agamemnon, datada do século XIII a.C. A tumba está 

localizada nas cercanias do sítio arqueológico de Micenas, Grécia e foi feita em 

alvenaria de pedras, possuindo cerca de 15 metros de diâmetro e 13 metros de altura. 

[3] 

 

Figura 1.1 - Tumba de Atreu, Grécia [4]  

        A arquitetura das cúpulas foi incorporada à cultura romana após a conquista dos 

territórios gregos. Por séculos, a maior cúpula do mundo foi a do Panteão Romano, 

localizada em Roma, atual Itália, mostrada na Figura 1.2. Existente até os dias atuais, a 

estrutura é feita em concreto romano, uma mistura de pedregulhos com argamassa de 

cal e cinzas vulcânicas (pozolana), possui um vão de 43 metros e pesa cerca de 

5000 toneladas. [1] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
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Figura 1.2 - Cúpula do Panteão Romano [5]  

       Com o fim do Império Romano do Ocidente, as cúpulas passaram a aparecer 

principalmente nas abóbadas de catedrais góticas e, mais tarde, nas renascentistas. 

Exemplos notáveis são a cúpula da Basílica de Santa Sofia, na Turquia (Figura 1.3), 

construída em 537 d.C, com vão de 32 metros, e a cúpula da Catedral de Santa Maria 

del Fiore, em Florença, na Itália, construída em 1420 d.C., com vão de 42 metros.  

 

Figura 1.3 - Cúpula da Basílica de Santa Sofia, Istambul, Turquia [6] 

        Na antiguidade, essas estruturas eram construídas principalmente em pedras 

naturais e alvenaria de tijolos. Com o passar do tempo, outros materiais, como concreto 

e madeira, passaram a ser empregados. O concreto foi muito utilizado para a construção 

de cúpulas, mas, devido a sua baixa resistência à tração, eram necessárias grandes 

espessuras de material, acarretando altos gastos e estruturas demasiadamente 

pesadas.  

        Com a Revolução Industrial, materiais mais leves e resistentes, como o ferro 

fundido, começaram a ser produzidos em grande escala, tornando viável a execução de 

coberturas com vãos ainda maiores. 
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        A primeira cúpula em ferro fundido do mundo foi construída em Paris, entre os anos 

de 1809 e 1811, para cobrir a parte central do Corn Exchange (Halle aux blés).  

        Projetada pelo arquiteto François-Joseph Bélanger e pelo engenheiro Joseph 

Brunet, era constituída por 25 arcos radiais em ferro fundido, com peso total de 220 

toneladas, e era coberta por chapas de cobre, as quais foram posteriormente 

substituídas por vidro, formando uma cobertura de 39 metros de diâmetro (Figura 1.4). 

Em 1887, a edificação deu lugar à Bolsa de Valores de Comércio de Paris (Bourse de 

Commerce). [7] 

 

Figura 1.4 - Cúpula do Corn Exchange, Paris, em 1887 [7]  

        Em 1856, surge na Inglaterra o chamado processo de Bressemer, que permitiu a 

produção em massa de aço a partir do ferro gussa fundido, levando ao nascimento da 

indústria siderúrgica moderna. O aço apresentava diversas vantagens em relação ao 

ferro fundido, entre elas a elevada ductibilidade, e passou a ser largamente utilizado na 

indústria da construção.  

        Com o desenvolvimento das construções em aço, aliado à necessidade de proteger 

o público e os competidores de eventos climáticos, como chuvas e até neve, de modo 

a permitir a ocorrência de eventos independente de condições meteorológicas, 

começaram a ser construídas as primeiras arenas com coberturas completamente 

fechadas, muitas das quais resgataram o formato arquitetônico das cúpulas, cuja 

eficiência para aplicação em grandes vãos já era conhecida.  

        Recentemente, avanços tecnológicos, como o advento de programas de análises 

estruturais avançados, aliados ao desenvolvimento dos métodos construtivos e o 
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surgimento de novos equipamentos, têm permitido o florescimento de coberturas em 

cúpula em todo o mundo. As maiores cúpulas da atualidade são as encontradas em 

estádios e arenas. A Tabela 1.1 mostra o ranking de estádios com as maiores coberturas 

de aço do mundo nesse formato, com vãos que ultrapassam os 200 metros.  

Tabela 1.1 - Maiores Cúpulas em Aço do Mundo [8] 

Posição Arena Vão (m) País 

1 
Singapore 
National 
Stadium 

312 Singapura 

2 
AT&T 

Stadium  
275 EUA 

3 
Oita Bank 

Dome  
274 Japão 

4 
Georgia 
Dome 

256 EUA 

5 
Sapporo 

Dome 
218 Japão 

6 
Fukouka 

Dome 
212 Japão 

7 
Toronto Sky 

Dome 
208 Canadá 

8 
Louisiana 

Superdome 
207 EUA 

       

        Inaugurado em 2014, o National Stadium de Cingapura (Figura 1.5), parte do 

complexo Singapore Sports Hub, possui a maior cobertura em cúpula já construída pela 

humanidade, com 312 metros de diâmetro, tendo custado cerca de 1,3 bilhão de 

dólares. [9] 

 

Figura 1.5 - National Stadium, em Cingapura [9] 
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1.2. Motivação     

        A ocorrência de eventos esportivos mundiais de grande porte, como Copa do 

Mundo de Futebol e as Olimpíadas e projetos de substituição de antigas sedes por parte 

de grandes equipes, fazem com que haja uma contínua demanda pela construção de 

novas arenas. Até 2022, estimam-se aportes na casa de 130 bilhões de dólares para 

este fim [10].  

        Grande parte dos futuros estádios e arenas contarão com coberturas totais ou 

parciais. E no caso de arenas de planta circular ou elíptica, cúpulas reticuladas de aço 

são frequentemente empregados, por permitirem estruturas relativamente leves, 

resistentes e com rigidez adequada para o controle de deslocamentos.   

        A adoção de um sistema estrutural reticulado aliada ao formato curvo confere a 

esse tipo de estrutura diversas peculiaridades que vão desde a concepção arquitetônica, 

escolha dos materiais, definição das ligações entre os elementos, até  os processos de 

montagem. É fundamental conhecer suas características para a realização de um 

projeto baseado nas escolhas corretas, de modo a se evitar desperdícios e garantir uma 

estrutura tecnicamente segura e economicamente viável. 

1.3. Objetivos  

        Nesse sentido, o presente trabalho visa apresentar os principais tipos de 

coberturas em cúpulas e exemplificar o assunto através da realização de um projeto 

básico de uma cobertura em reticulado espacial. Para isso, serão abordadas as 

seguintes etapas:  

 

• Concepção arquitetônica: definição das dimensões em planta da cobertura, a 

altura da cúpula e escolha do tipo de cúpula entre diferentes opções de treliçado 

espacial.  

  

• Projeto Estrutural: escolha do sistema estrutural, análise e dimensionamento, 

com auxílio do software de elementos finitos SAP2000, levando em conta os 

carregamentos inerentes ao projeto e todas as outras recomendações definidas 

pela norma NBR 8800. Detalhamento dos elementos estruturais e apresentação 

dos possíveis tipos de ligações.  
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        Ao final do trabalho, espera-se apresentar um projeto eficiente e viável e fornecer 

um guia que possa ser usado como referência para empreendimentos futuros com 

formato semelhante.   

 

1.4. Organização do Texto  

 

        O trabalho se encontra organizado em capítulos, conforme as descrições que se 

seguem: 

• Capítulo 1: Apresentação do contexto histórico, motivação para elaboração, 

objetivos e como será a organização.  

• Capítulo 2: Apresentação do comportamento estrutural das cúpulas e os tipos 

de cúpulas mais utilizadas.  

• Capítulo 3: Considerações sobre os projetos de arenas e realização da 

concepção arquitetônica.  

• Capítulo 4: Concepção estrutural da cobertura, escolha dos tipos de telhas, 

terças e sistemas de contraventamento.  

• Capítulo 5: Apresentação do modelo matemático utilizado para obtenção dos 

esforços solicitantes e deslocamentos da estrutura.  

• Capítulo 6: Apresenta os procedimentos adotados para a determinação das 

ações sobre a estrutura. 

• Capítulo 7: Mostra as combinações de carregamentos realizadas. 

• Capítulo 8: Apresentação dos resultados da análise estrutural e 

dimensionamento dos elementos estruturais e das ligações. 

• Capítulo 9: Mostra considerações sobre a fabricação e montagem da estrutura.  

• Capítulo 10: Apresenta a lista de materiais resultante do dimensionamento 

estrutural.  

• Capítulo 11: Apresenta as considerações finais do trabalho.  

• Capítulo 12: São apresentadas as referências bibliográficas utilizadas durante a 

elaboração do trabalho.  
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 Coberturas em Cúpula 

 

        As cúpulas podem ser formadas por estruturas monolíticas sólidas, as quais 

apresentam comportamento de membrana, como por exemplo as cúpulas de concreto, 

ou por estruturas reticuladas, formadas pela associação de barras curvas ou por barras 

retas cujos vértices se encontram sobre uma superfície curva, como as cúpulas de 

madeira e aço. 

        Nas cúpulas monolíticas, a ação dos carregamentos na direção gravitacional é 

resistida através de um sistema de forças que agem sobre a sua superfície sendo, 

tipicamente, uma força principal de compressão meridional e uma força radial de menor 

intensidade, geralmente de tração, agindo em torno da cúpula, como mostra a Figura 

2.1.  

 

Figura 2.1 - Sistema de forças agindo sobre a cúpula em casca [11] 

         

        De acordo com Vendrame [11], o comportamento de uma cúpula reticulada, por 

outro lado, varia de acordo com a configuração da malha que a constitui.  

        Nas cúpulas formadas pela associação de arcos, os esforços são similares àqueles 

observados nas cúpulas em casca. Já em cúpulas com configurações não-trianguladas 

compostas de ligações rígidas, podem surgir esforços de flexão e torção além dos 

esforços de compressão. 

        Existem diversas configurações que foram desenvolvidas para cúpulas reticuladas 

de planta circular, como mostrado na Figura 2.2, sendo que as seguintes são as mais 

utilizadas [2]: 
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• Cúpulas Nervuradas; 

• Cúpulas Schwedler; 

• Cúpulas Lamelares; 

• Cúpulas Geodésicas; 

• Cúpulas Treliçadas Espaciais. 

 

Figura 2.2 - Exemplos de cúpulas reticuladas [2] 

        A seguir serão apresentadas as características das principais configurações 

utilizadas.  

 

2.1. Cúpulas Nervuradas  

 

       Cúpulas nervuradas (Figura 2.3) são estruturas formadas por uma série de arcos 

de inércia elevada na direção meridional, chamadas de nervuras, geralmente 

interconectadas por vários anéis horizontais e por um anel reforçado na base, chamado 

de anel de tração. Também podem possuir uma abertura da parte superior, chamada 

de óculo, envolta por um anel de compressão.   

 

 

Figura 2.3 – Domo Nervurado [2] 

 

        Um exemplo de utilização desse tipo de cúpula é a Civic Arena (Figura 2.4), 

inaugurada em 1961. A arena contou com a primeira cobertura retrátil em aço do mundo, 

com 127 metros de diâmetro, 33 metros de altura e um peso total de cerca de 3.000 
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toneladas [12]. A opção pelo aço esteve associada não só às vultuosas dimensões 

adquiridas pela estrutura, mas também à sua localização, na cidade norte-americana de 

Pittsburgh, conhecida pela forte presença de usinas siderúrgicas.  

 

Figura 2.4 – Civic Arena, Pittsburgh [12] 

 

      Outro exemplo é o Kingdome de Seattle, implodido no ano 2000. A estrutura contava 

com 41 arcos de compressão, em formato parabólico, que diminuíam de largura a 

medida que se aproximavam do topo, e eram mantidos estáveis por 324 cabos de aço 

circundando a estrutura, funcionando como anéis de tração. [3] 

 

Figura 2.5 – Kingdome durante sua construção, em Seattle, 1973 [3] 

        No Brasil, um exemplo de utilização desse tipo de cúpula é cobertura da Arena 

Multiuso Presidente Tancredo Neves, popularmente conhecida como “Sabiazinho”, em 

domo nervurado de aço com vão livre de 84 metros, na qual foram utilizadas nervuras 

treliçadas, como mostrado na Figura 2.6.  
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Figura 2.6 - Arena Multiuso Presidente Tancredo Neves, em Uberlândia-MG [13] 

 

2.2. Cúpulas Schwedler 

 

        As cúpulas de Schwedler foram desenvolvidas no século XIX pelo engenheiro 

alemão Johann Wilhelm Schwedler e são estruturas de aço formadas por membros na 

direção meridional e horizontal, assim como nas cúpulas nervuradas. A diferença é que 

estas possuem um terceiro conjunto elementos diagonais, ou contraventamentos, que 

completam a triangulação e dão maior rigidez ao sistema.  

 

        A presença dos contraventamentos as tornam mais eficientes em relação aos 

domos nervurados, principalmente no que diz respeito à atuação de carregamentos 

assimétricos, como o vento e sismos, permitindo membros com menor área e inércia.         

De modo a evitar que os elementos das diagonais trabalhem sobre compressão, 

também podem ser adotados contraventamentos em “X”, utilizando duas barras, como 

mostrado na Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 - Diferentes configurações da cúpula Schwedler [2] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_Schwedler
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        Um exemplo desse tipo de estrutura pode ser encontrado na Arena McCamish 

Pavilion, da equipe de basquete universitário Georgia Tech Yellow Jacket, localizada no 

estado da Geórgia, Estados Unidos. A instalação original inclui uma abóbada Schwedler 

de aço estrutural de 15 metros de altura e 83 metros de diâmetro.  

 

2.3. Cúpulas Lamelares 

 

        As cúpulas lamelares são estruturas formadas por elementos denominados 

lamelas que se interligam compondo uma malha losangular tridimensional. Também 

podem conter um ou mais anéis horizontais de forma a criar uma malha triangular. [14] 

 

        Segundo [15], este tipo de estrutura possui a vantagem de permitir uma distribuição 

de esforços uniforme, o que lhe confere um excelente comportamento quando 

submetido às ações do vento, do fogo e de sismos e também por necessitar de membros 

com menor área e inércia, se comparada às outras soluções. A grande desvantagem 

está na montagem, tendo em vista a configuração tridimensional complexa, que 

necessita de grande quantidade de escoramentos até se tornar estável.  

 

        Esse tipo de cobertura pode ser formado por lamelas curvilíneas, quando as vigas 

se intersectam em um plano curvo, ou por lamelas paralelas, as quais dividem a cúpula 

em várias áreas simétricas cuja configuração geométrica resulta de dois conjuntos de 

membros lamelares paralelos a cada uma das vigas meridionais. As diferentes formas 

de domos lamelares podem ser vistas na Figura 2.8.   

 

Figura 2.8 - Cúpulas lamelares curvilíneas e paralelas [15] 

 

        O primeiro registro da aplicação de uma cúpula lamelar paralela em aço para 

grandes vãos ocorreu em 1956, com a construção de uma cobertura em domo lamelar 
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paralelo da Arena Charles Koch, localizada no Campus da Universidade Estatal de 

Wichita, Kansas.  

 

        Em abril de 1965 foi inaugurado o primeiro grande estádio coberto de basebol da 

América, o Astrodome (Figura 2.9) , localizado em Houston, Texas, o qual contava com 

uma cúpula em treliça lamelar paralela, de cerca de 195 metros de diâmetro e 63 metros 

de altura e cerca de 33.000m² em planta, e inspirou a construção de diversos estádios 

em domo pelos Estados Unidos e ao redor do mundo nos anos seguintes [16].  

 

Figura 2.9 - Astrodome durante a construção [16] 

        O Luisiana Superdome (Figura 2.10), localizado na cidade norte-americana de 

Nova Orleans, é outro importante exemplo de utilização desse tipo de cúpula, com uma 

cobertura de cerca de 207 metros de diâmetro. O estádio ficou mundialmente famoso 

por ter servido de abrigo para milhares de desabrigados durante o furacão Katrina, tendo 

a superestrutura da cobertura permanecida intacta. [17] 

 

 

Figura 2.10 - Construção do Luisiana Superdome, Nova Orleans, Luisiana [17]    
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         As cúpulas lamelares curvilíneas, por vezes chamadas de cúpulas treliçadas, 

possuem uma geometria obtida girando-se círculos tangentes ao ponto central da 

cúpula, no sentido anti-horário e no sentido horário e são largamente empregados 

devido ao elevado apelo arquitetônico das formas curvas.  

 

        Como exemplo de aplicação desse tipo de cobertura, pode-se citar a Hydro Arena, 

localizada em Glasgow, Escócia, mostrada na Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 - Hydro Arena, Escócia [18] 

 

        No Brasil, um exemplo notório de aplicação de domo lamelar curvilíneo é a 

cobertura do Ginásio Paulo Sarasate. O Ginásio fica localizado em Fortaleza, Ceará, 

inaugurado em 1971.  A cobertura é mostrada na Figura 2.12.  

 

 

Figura 2.12 - Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza [19] 
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2.4. Cúpulas Geodésicas  

        Cúpulas Geodésicas são partes fracionadas de uma esfera geodésica, estrutura 

composta de uma rede de triângulos que dá forma a uma superfície aproximadamente 

esférica. Foram patenteados na década de 50 pelo visionário norte-americano Richard 

Buckminster Fuller. São estruturas extremamente leves e, ao mesmo tempo, bastante 

resistentes, devido a sua capacidade de distribuir por toda a estrutura as tensões 

aplicadas em um ponto. 

        Quanto maior o número de triângulos na rede, mais próxima a esfera geodésica 

estará de uma esfera. Este processo de subdivisão designa-se frequência (Figura 2.13), 

sendo que a frequência 1 corresponde à cúpula geodésica original.  

 

Figura 2.13 - Frequências Geodésicas [15]  

        Tem-se uma esfera geodésica de frequência 1 se todas as faces do poliedro 

original já são triângulos e todos os vértices são equidistantes do centro do poliedro e 

se faces não triangulares do poliedro original foram tornadas triangulares através da 

construção de segmentos ligando seus vértices aos seus centros (e todos os vértices 

do poliedro foram ajustados, de modo a ficarem equidistantes do centro do poliedro. 

Três sólidos platônicos, o tetraedro, o octaedro e o icosaedro, são exemplos de esferas 

geodésicas de frequência 1. [20] 

        Quando se pretende cobrir uma área com grande vão, a cúpula geodésica primária 

(de frequência 1) não é adequada, pois leva a uma esbeltez muito elevada dos seus 

membros. Assim, procede-se à subdivisão dos triângulos equiláteros iniciais em 

triângulos de menores dimensões. [14] 
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        Um exemplo da utilização de domo geodésico em aço para cobertura de arena 

esportiva é o Nagoya Dome (Figura 2.3), localizado no Japão. A estrutura tem um 

diâmetro de 186,30 m e altura de 36,0 m.  

 

 

Figura 2.14 - Nagoya Dome, Japão [21] 

        

        Cada peça da cobertura é formada por quatro triângulos de 10 metros de lado, 

originados da divisão de um triângulo plano de 20 metros de lado. A estrutura é 

composta por perfis tubulares de aço com 650 mm de diâmetro, cuja espessura cresce 

de 19 mm no centro da cobertura até 28 mm na parte externa. Os anéis de compressão 

são feitos de perfis tubulares com 950 mm de diâmetro e espessura das paredes de 50 

mm. [22] 

A Figura 2.15 mostra a vista externa da arena.  

 

Figura 2.15 - Nagoya Dome, vista externa [21] 
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2.5. Cúpulas Treliçadas Espaciais 

 

        Estruturas treliçadas espaciais podem ser definidas como sistemas estruturais 

formados por elementos lineares (barras), geralmente em perfis tubulares, não 

coplanares, ligados uns aos outros através dos nós, como mostrado na Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 – Exemplo de sistema treliçado espacial [23] 

                             

Segundo Makowski [2], esse sistema apresenta diversas vantagens, entre elas:  

• Possuem peso próprio reduzido e elevada rigidez, sendo, portanto, uma solução 

viável para cobrir grandes vãos livres; 

 

• Comportamento tridimensional e alto grau de hiperestaticidade permitem uma boa 

redistribuição de esforços; 

 

• São constituídas de elementos com peso próprio reduzido, o que facilita o transporte 

e fabricação;  

 

        No Brasil, a maioria das estruturas espaciais compõem-se de barras de seção 

tubular circular com extremidades amassadas, unidas por um ou mais parafusos, 

compondo os nós, com e sem utilização de chapas de ligação.  
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A Figura 2.17 mostra os tipos de ligações mais utilizados.  

 

Figura 2.17 - Sistemas típicos de ligações utilizados no Brasil, em nó típico, nó de aço 

e nó de ponteira, respectivamente [23] 

        Um exemplo de utilização desse tipo de estrutura em cúpula no Brasil é o Ginásio 

Nilson Nelson, localizado em Brasília, junto ao Eixo Monumental, inaugurado em 1973. 

O projeto da estrutura da cobertura foi realizado pelo engenheiro Hans Eger, o mesmo 

que projetou o ginásio do Anhembi, em São Paulo.  

        A Figura 2.18 mostra uma vista interna do ginásio.  

 

Figura 2.18 - Ginásio Nilson Nelson, Brasília [24] 
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 Projeto de uma Arena Esportiva 

 

3.1. Etapas de Projeto 

 

        O projeto de uma arena geralmente ocorre em duas etapas, arquitetônica e 

estrutural, as quais devem sem realizadas de forma harmônica, de modo a se evitar 

incongruências e incompatibilidades.  

        A primeira etapa é a concepção arquitetônica, baseada em um programa de 

necessidades, no qual o cliente explicita o que precisa e quais são os objetivos do 

projeto. Informações importantes nesta etapa são o tipo de esporte, ou esportes, que 

serão praticados no local, tendo em vista que cada federação tem regras específicas 

para arenas.   

        Com as definições arquitetônicas e lançando mão de dados topográficos e 

geotécnicos, iniciam-se os trabalhos da equipe de estrutura. O projeto estrutural 

usualmente se divide nas seguintes etapas [25]:  

• Projeto Básico;  

• Projeto Estrutural;   

• Projeto de Fabricação;   

• Diagrama de Montagem.          

        O projeto básico mostra em linhas gerais a concepção básica adotada para a 

estrutura, com representação unifilar, sem o dimensionamento dos elementos. A partir 

deste projeto estima-se preliminarmente os materiais necessários a serem utilizados na 

obra baseando-se em dados práticos históricos, a título de primeira aproximação de 

peso. Trata-se de um projeto preliminar, que pode e deve passar por evoluções no 

futuro, comparando-se vários projetos alternativos. 

        A etapa seguinte é a de Projeto Estrutural, onde se realizam as análises e 

dimensionamentos dos elementos estruturais. Nessa etapa devem ser definidos os 

carregamentos atuantes na estrutura, bem como a posição e dimensões iniciais dos 

elementos estruturais. Essas informações são utilizadas para a realização de análises, 

que geralmente lançam mão do auxílio de softwares e que permitem obter os esforços 

e a deformação da estrutura.  

        Nesta etapa, é de responsabilidade do engenheiro verificar o funcionamento da 

estrutura como um todo e de cada peça específica, verificando não só a segurança à 
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ruptura, mas também o conforto visual, como o excesso de deformação das peças 

estruturais ou de vibração.  

        Os documentos resultantes do projeto estrutural são as listas de materiais, as 

memórias de cálculo e os desenhos de projeto. 

        No projeto detalhado, também chamado projeto de fabricação ou projeto executivo, 

são apresentados os detalhamentos do projeto estrutural, visando fornecer as 

informações necessárias para que os fabricantes de peças e empresas executantes do 

projeto possam proceder para materialização do projeto, como por exemplo, detalhe das 

ligações, os materiais básicos utilizados e as listas de materiais com os pesos. [25] 

        Nestes projetos todas as peças e partes de peças individuais são detalhadas a 

partir dos materiais encontrados no mercado. Cada peça e parte de peça receberá um 

nome chamado marca de detalhe.  

        A seguir essas etapas serão exemplificadas através do desenvolvimento de um 

projeto fictício de uma arena, com foco na cobertura metálica.  

 

3.2. Concepção Arquitetônica  

 

        O foco do trabalho é a realização do projeto estrutural da cobertura de uma arena. 

Entretanto, para se definir a forma e as dimensões da cobertura, é necessário conhecer 

as regras relacionadas à forma e dimensões das arenas. Desse modo, inicialmente 

serão mostrados os aspectos relevantes no que diz respeito à concepção arquitetônica 

de uma arena, para a seguir partir para a escolha da cobertura.  

        As arenas podem ser dedicadas a um esporte único ou podem ser do tipo 

poliesportivas. Arenas poliesportivas são aquelas projetadas segundo os critérios para 

receber competições de modalidades variadas, entre elas:  

• Basquete; 

• Voleibol;  

• Handebol; 

• Ginástica Artística e Rítmica; 

• Futebol de salão (futsal).    

        Cada modalidade possui especificações quanto as dimensões das quadras e 

exigências relacionadas a espaço livre para jogo, como por exemplo, altura mínima 
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desobstruída e espaços laterais mínimos.  

        Para as partidas oficiais de handebol, a federação internacional (IHF) estabelece 

que as quadras devem possuir o formato de um retângulo de 40 metros de comprimento 

por 20 metros de largura, devendo haver uma zona de segurança ao redor da quadra 

de jogo, com largura mínima de 1 metro ao longo das linhas laterais e 2 metros atrás 

das linhas de fundo. [26]  As mesmas dimensões são usadas para a quadra de futsal.  

   

Figura 3.1- Layout típico de uma quadra poliesportiva  

 

        As quadras de Vôlei devem possuir o formato de um retângulo medindo 18 metros 

de comprimento por 9 metros de largura, circundada por uma zona livre de, no mínimo, 

3 metros de largura em todos os lados. Além disso, o espaço livre de jogo, espaço sobre 

a área de jogo desprovido de quaisquer obstáculos, deve medir, no mínimo, 7 metros a 

partir da superfície de jogo. [13] 

        Para as Competições Mundiais e Oficiais da FIVB (Fédération Internationale de 

Volleyball), a zona livre deve medir 5 metros a partir das linhas laterais e 6,5 metros a 

partir das linhas de fundo. O espaço livre de jogo deve medir, no mínimo, 12,5 metros 

de altura a partir da superfície de jogo. Além disso, por questões de segurança, 

recomenda-se um espaçamento de no mínimo 2 metros entre a quadra e o início das 

arquibancadas.   

        Para as partidas oficiais de basquete, a quadra deve possuir as dimensões de 28m 

de comprimento e 15m de largura, medidas da margem interna das linhas limítrofes, 

com altura do teto ou da obstrução mais baixa de, no mínimo, 7m. [27] 

As dimensões usuais para as principais competições se encontram resumidas na Tabela 

3.1. 
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Tabela 3.1 -  Dimensões das quadras para os principais esportes 

Esporte  Largura (m) Comprimento (m)   

Vôlei 9 18 

Basquete 15 28 

Futsal 20 40 

Handebol  20 40 

 

       No que diz respeito às arquibancadas, o decreto nº 44035 de 2013 do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro [28] define que as estas devem possuir 

inclinação máxima de 37º e que os degraus devem ter altura entre 0,30 e 0,57 metro e 

profundidade mínima de 0,80 metro.  

        Além disso, a altura dos degraus deve satisfazer à condição do ângulo de visão do 

espectador, de modo que este possa ver toda a partida sem obstruções, como mostrado 

na Figura 3.2.  

 

Figura 3.2 - Ângulo de visão do espectador 

      De acordo com [29] , para que um espectador na última fileira tenha uma visão com 

o mínimo de obstruções, a altura dos degraus de cada setor da arquibancada pode ser 

obtida a partir da equação: 

                                                ℎ = 𝑐 + 𝐿 (
10 ∙ 𝑐 + 𝐻

𝐷
)                                                                         (3.1) 

 

em que,  

h = altura dos degraus da arquibancada 

L = profundidade do degrau 

c = elevação do raio visual (adotado como 10 cm) 
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n = número de fileiras de um setor 

H = altura do olho do primeiro espectador do setor 

D = distância horizontal entre o olho do primeiro espectador e o ponto observado (linha 

de toque). 

 

        Também é definido pelo Corpo de Bombeiros [28] que os assentos devem possuir 

as dimensões mínimas mostradas na Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 - Dimensões mínimas dos assentos  [28] 

Medida Dimensões Mínimas (m)  

Altura do encosto 0,30 

Largura (2) 0,42 

Distância entre eixos (1) 0,50 

Passagem livre entre assentos  0,40 

 

 

Figura 3.3 - Dimensões dos Assentos da Arquibancada [28] 

        Além disso, as fileiras de assentos devem possuir no máximo 14 metros de 

extensão (no caso de quadras fechadas, quando há saída para ambos os lados da 

fileira) e que os acessos radiais às fileiras devem ter largura mínima de 1,20 metro. [28]   

        Levando-se em conta as exigências, decidiu-se adotar uma arquibancada com 

projeção circular em planta com dois níveis, um nível inferior com 8 fileiras de assentos 

e um nível superior também com 8 fileiras, sendo que entre os níveis há um corredor de 

3,00 m de largura com saídas de emergência, totalizando 5580 lugares e um diâmetro 

interno de 90 metros.  
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        Para ilustrar o arranjo adotado para a arena, foi desenvolvido um modelo 

tridimensional no software Revit Architecture [30] , mostrado na Figura 3.4 e Figura 3.5.   

 

 

Figura 3.4 – Concepção Arquitetônica da Arena 

 

 

Figura 3.5 - Vista em perspectiva do interior da arena (sem cobertura) 

 

 

 



24 
 

 Concepção Estrutural 

 

4.1. Treliças Principais (Nervuras) 

 

        Definida a geometria da arena, com um vão livre de 91,4 metros em planta a ser 

coberto, parte-se para a definição da geometria da cobertura. Optou-se por uma 

cobertura em cúpula nervurada, formada por arcos dispostos a cada 15º, também 

chamados de nervuras, totalizando 24 nervuras formadas por treliças, como mostrado 

na Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 - Disposição das treliças da cobertura 

 

        Para a definição do traçado dos arcos, utilizou-se o conceito de formas funiculares, 

proposto inicialmente pelo arquiteto inglês Robert Hooke, no século XVII. Formas 

funiculares são aquelas que idealmente não desenvolvem esforços de flexão para uma 

dada situação de carregamento. Essas formas são obtidas fazendo-se analogia com a 

deformada de um cabo.  

        Os cabos não possuem rigidez à flexão e desenvolvem apenas esforços normais 

de tração. A deformada assumida por um cabo para um dado carregamento, quando 

invertida, resulta na forma estrutural ideal para a mesma situação de carregamento, de 

modo que se desenvolvam apenas esforços de compressão, sem flexão. [31] 

        A analogia é mostrada na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Analogia entre Cabos e Arcos [31] 

        Um cabo, quando submetido a um carregamento uniformemente distribuído ao 

longo de seu comprimento, assume o formato deformado de uma curva catenária, a qual 

pode ser aproximada por uma parábola de 2º grau, para pequenas deflexões. [32] 

        Isso explica o fato de os arcos em forma de parábola e catenárias serem estruturas 

eficientes para vencer grandes vãos. O mesmo princípio pode ser aplicado para 

definição da forma ideal de uma cúpula, de modo que as cúpulas mais eficientes são 

aquelas formadas pela revolução de catenárias e parábolas.  

        Desse modo, optou-se pela forma de uma parábola de segundo grau, com altura 

de 16 metros e comprimento de 91,4 metros, como mostrado na Figura 4.3 . Optou-se 

pela não utilização de perfis calandrados, mas sim de perfis retos ligados por chapas 

Gusset a cada nó.  As dimensões mostradas estão em metros.  

 

Figura 4.3 - Geometria da Cobertura em forma de parábola de segundo grau 
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        A altura das treliças foi inicialmente definida como 2,30 metros, usando a relação 

L/40 proposta por [33]. Entretanto, verificou-se que devido ao funcionamento em 

conjunto dos arcos entrelaçados, o valor produzia flechas demasiadamente pequenas 

e que havia espaço para redução da altura. Desse modo, foi adotada a relação L/60 e 

a altura adotada para as treliças foi de 1,50 metro. Além disso, foi utilizada a distância 

entre nós de 2 metros, correspondente ao vão das terças.  

As dimensões adotadas são mostradas na Figura 4.4, com valores expressos em 

milímetros.  

 

Figura 4.4 - Dimensões adotadas para as treliças principais 

 

        As ligações foram realizadas através de chapas Gusset de espessura t=9,5mm no 

plano da treliça, aos quais se ligam montante, diagonal e barras do banzo, e utilizando 

ligações soldadas, com eletrodos E70XX.  

        A opção pela a utilização de ligações soldadas se deve ao fato de que parte das 

peças deverão ser montadas em oficinas, em módulos, os quais serão conectados em 

campo por soldas pontuais.  
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 As ligações são mostradas nas Figura 4.5 e 4.6.  

 

Figura 4.5 - Arranjo das ligações na treliça principal 

 

Figura 4.6 – Detalhe típico da ligação com Chapa Gusset no Plano da Treliça 
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        No topo da cobertura foi prevista uma abertura com diâmetro de 4 metros, também 

chamada de óculo, e as treliças foram interligadas entre si através de um anel de ligação 

treliçado, como mostrado esquematicamente na Figura 4.7.  

 

Figura 4.7 - Ligação das treliças principais na treliça de ligação 

A ligação adotada entre as treliças principais e o anel de ligação é mostrada na Figura 

4.8, sendo formada por chapas Gusset e ligações por solda.  

 

Figura 4.8 - Ligação entre as treliças principais e o anel de ligação 
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4.2. Telhas de Cobertura  

 

        A escolha do tipo de solução de vedação para a cobertura deve levar em conta 

fatores como o formato e a inclinação desejada, conforto térmico, estética, entre outros. 

Para a utilização em grandes vãos, as telhas metálicas se mostram as mais adequadas, 

por apresentarem elevada resistência, durabilidade, baixo custo e facilidade de 

instalação, se comparadas a outros tipos de telhas. 

        As telhas metálicas se diferenciam pelo material do qual são compostas, por sua 

geometria e pela técnica de montagem.  Entre as opções de materiais metálicos estão 

o alumínio, aço (galvanizado, zincado e inoxidável), aço revestido com liga de alumínio 

e zinco (galvalume), entre outros.   

        As telhas podem ser produzidas em formato ondulado e trapezoidal, também 

podendo assumir formato calandrado, ou curvo, como mostrado na  Figura 4.9. Quando 

empregadas em conjunto com materiais isolantes, como o poliuretano, poliestireno e lã 

de rocha, estas telhas podem formar conjuntos termoacústicos, reduzindo a passagem 

de calor e ruído para o ambiente interno, o que permite significativa redução de gastos 

com refrigeração interna. 

 

Figura 4.9 - Formatos disponíveis de telhas metálicas [34] 

        Quando à técnica de montagem, podem ser classificadas como convencionais e 

zipadas. As telhas convencionais são produzidas em fábrica e montadas na obra com o 

auxílio de parafusos autoperfurantes e atarrachantes.  

        As telhas zipadas consistem de chapas metálicas contínuas, perfiladas na própria 

obra através de perfiladeiras portáteis, podendo alcançar grandes comprimentos de 

água [34]. As chapas são fixadas entre si através de uma “costura” denominada zipagem 
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longitudinal (Figura 4.10) , que não deixa frestas e dispensa o uso de parafusos ou fitas 

de vedação, garantindo estanqueidade e aspecto estético superior.  

 

Figura 4.10 - Processo de zipagem [35] 

 

        O sistema é especialmente indicado para grandes áreas a serem cobertas e para  

coberturas em formato curvo, côncavo ou convexo, já que as chapas podem ser 

perfiladas e calandradas no próprio canteiro.  

        Exemplos de aplicação desse tipo de cobertura ao redor do mundo são a Arena Le 

Tarmac, localizada em Deols, na França e a Budapest Arena (Figura 4.11), localizada 

na Hungria. Ambas foram executadas pela empresa Bemo [35].  

 

Figura 4.11 - László Papp Budapest Sports Arena, Hungria [35] 

 

        No presente trabalho, considerando o formato curvo e as grandes dimensões da 

cobertura, optou-se por utilizar telhas zipadas calandradas.  

http://wwwo.metalica.com.br/tudo-sobre-parafusos
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        Além disso, considerando as altas temperaturas observadas na cidade do Rio de 

Janeiro e devido à destinação da arena para a realização de eventos que possam vir a 

produzir elevado nível de ruído, optou-se pela utilização de um sistema de telhas 

termoacústicas compostas por duas telhas de aço 40mm e espessura 0,50mm, 

preenchidas com núcleo de poliuretano, formando um sistema conhecido como 

“sanduíche”, como mostrado na Figura 4.12.   

 

Figura 4.12 - Sistema formado por telhas zipadas e revestimento termoacústico [36] 

 

4.3. Terças  

 

        De acordo com Furtini [34], terças são vigas posicionadas entre as vigas principais 

da cobertura, com o objetivo de suportar o sistema de vedação. Geralmente estão 

sujeitas a esforços de flexão provocados por carregamentos permanentes, como o peso 

próprio das telhas e forro e carregamentos acidentais, como a sucção e sobrepressão 

do vento.  

 Os tipos de perfis mais utilizados são os perfis tipo “U”, “I” e cantoneiras laminadas ou 

de chapa dobrada ou perfis tubulares.   

        Para vãos superiores a 6 metros, perfis isolados podem se tornar antieconômicos 

[34], pois são necessários perfis cada vez mais robustos para satisfazer critérios de 

deslocamentos máximos, esbeltez, entre outros. Nesses casos, costuma-se lançar mão 

de sistemas de sistemas treliçados.  

        Um sistema usualmente adotado no mercado é o de treliças do tipo “steel joist”. 

Steel Joists são estruturas leves, geralmente compostas por perfis formados a frio, que 

permitem cobrir grandes vãos de cobertura de forma eficiente. Um exemplo desse tipo 

de treliça é mostrado na  Figura 4.13.  
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Figura 4.13 - Exemplo de treliça do tipo Steel Joist 

        No presente projeto, os vãos das terças aumentam à medida que estas se afastam 

do centro da cobertura, variando de cerca de 1,60 metro até 11,80 metros.  

        Por questões arquitetônicas, para vãos até 3 metros, optou-se por adotar perfis 

laminado isolados, do tipo “U”. Para vãos entre 3 e 12 metros, foram adotados joists do 

tipo leve, sem montantes, modelo 22K6, da Vulcraft [37], adequados aos vãos 

existentes, conforme mostrado na Figura 4.14.  

 

Figura 4.14 - Treliça Steel Joist do tipo leve [38] 

        Na ligação dos joists com as treliças principais foi adotada uma peça de apoio 

soldada à chapa de nó, para atender ao comprimento mínimo de ligação do modelo.  

        O detalhe da ligação entre a terça e a treliça principal é mostrado na Figura 4.15 e 

na Figura 4.16. As dimensões mostradas se encontram em milímetros.  
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Figura 4.15- Detalhe da ligação entre a terça tipo Steel Joist e a treliça principal 

 

 

Figura 4.16- Detalhe da ligação entre a terça tipo Steel Joist e a treliça principal 

 

        As treliças Steel Joist são travadas lateralmente através de barras diagonais em 

planos perpendiculares aos das treliças. O sistema de travamento é fornecido por sob 

medida de acordo com o tipo de treliça adotado. A Figura 4.17  mostra o detalhe do 

travamento.  

 

Figura 4.17 - Travamento lateral das treliças Steel Joist  [37] 
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4.4. Contraventamento  

 

        Contraventamentos são sistemas utilizados para garantir estabilidade lateral e 

reduzir o comprimento de flambagem de elementos comprimidos de treliças e pórticos, 

permitindo uma melhor distribuição dos esforços gerados pela ação do vento e 

reduzindo os deslocamentos da estrutura. 

        Quando posicionados no plano das terças, são chamados de contraventamentos 

horizontais e quando posicionados no plano dos pilares, são chamados de 

contraventamentos verticais.   

        A escolha do sistema de contraventamento está ligada às necessidades de 

utilização da estrutura e ao impacto visual de cada sistema, no caso de estruturas 

aparentes. [39] 

 As formas mais comuns estão apresentadas Figura 4.18. Estas são respectivamente, 

sistema de simples diagonal, diagonal dupla, em “X”, em “V” e em “V” invertido.   

 

Figura 4.18 - Sistemas usuais de contraventamento [39]  

 

        O principal critério para a escolha dos elementos de contraventamento foi a 

esbeltez do elemento, uma vez que os comprimentos de cada barra eram crescentes 

do topo da cúpula até a base, chegando ao valor próximo de 12 metros.   

        Com isso, descartou-se a utilização de perfis em barras redondas com 

extremidades rosqueadas para este contraventamento, uma vez que não atenderiam ao 

critério da NBR 8800/2008 [40] para o limite de esbeltez em peças tracionadas.  

        Desse modo, para o projeto em questão, optou-se por utilizar o contraventamento 

em “X”, formado por perfis cantoneira de abas iguais dispostos lado a lado, uma vez que 

a estrutura se trata de uma cobertura, não havendo, portanto, interferência com 
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elementos arquitetônicos, como janelas, entre outros, conforme mostrado na figura    

 

Figura 4.19 - Sistema de Contraventamento adotado  

        As barras do sistema de contraventamento foram ligadas às barras dos banzos 

através de chapas Gusset soldadas em suas laterais. As ligações entre as barras e as 

chapas foram realizadas através de ligações parafusadas, como mostrado na Figura 

4.20. 

 

Figura 4.20 - Detalhe típico da ligação entre contraventamentos e as treliças principais 
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4.5. Materiais Utilizados 

 

        Para os elementos constituintes da superestrutura, foi adotado o aço ABNT 

MR250, correspondente ao aço ASTM A36, cujas propriedades químicas são mostradas 

na Tabela 4.1 e cujas propriedades mecânicas são mostradas na Tabela 4.2.  

Tabela 4.1 - Composição Química do Aço MR250 [41] 

Aço C(%) Si(%) P(%) S(%) Cu(%) Cr(%) Ni(%) Mo (%) 

MR250  0,23 
máx. 

0,05 a 
0,40 

0,040 
máx. 

0,050 
máx. 

0,35 
máx. 

0,35 
máx. 

0,35 
máx. 

0,05 
máx. 

 

Tabela 4.2 - Propriedades Mecânicas do Aço MR250 [41] 

Aço 
Limite de 

Escoamento 
Mínimo (MPa) 

Resistência à 
Tração (MPa)  

Alongamento 
após ruptura (%) 

L0 = 200 mm 

MR250  250 400-560 20 

 

        As propriedades físicas do aço são mostradas na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Propriedades Físicas do Aço [40] 

Constante Física Valor 

Módulo de Deformação Longitudinal, E 200.000 MPa 

Coeficiente de Poisson, ν 0,3 

Coeficiente de Dilatação Térmica, β 12 × 10 /°C 

Massa Específica, ρ 7850kg/m³ 
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  Modelo Numérico 

 

        De acordo com a NBR 8800 [40], a análise de estruturas tem por objetivo 

determinar os efeitos das ações nas estruturas, de forma que se efetuem verificações 

para os estados limites últimos e estados limites de serviços.  

        Para a obtenção dos esforços nos elementos estruturais e para a obtenção dos 

deslocamentos na estrutura, foi realizado um modelo matemático no software SAP 2000 

– Versão 20 (Computer and Structures) [42], um programa de elementos finitos, com 

interface gráfica 3D orientado a objetos, preparado para realizar, de forma integrada, a 

modelação, análise e dimensionamento de diversos tipos de problemas de engenharia 

de estruturas. 

        As barras do modelo foram representadas através de elementos de pórtico 

espacial, os quais possuem 6 graus de liberdade por nó.  

O modelo numérico utilizado nas análises é mostrado nas Figura 5.1 e Figura 5.2.  

 

Figura 5.1 - Modelo tridimensional da estrutura 

 

Figura 5.2 - Vista frontal do modelo estrutural  



38 
 

      As vinculações das barras consideradas no modelo são mostradas na Figura 5.3.  

todas As diagonais e montantes foram modeladas com as extremidades rotuladas, para 

que as vigas da cobertura funcionem como treliça.  

 

 

Figura 5.3 - Vinculações entre as barras dos modelos 

 

        As Figura 5.4 Figura 5.5 mostram as seções adotadas no modelo.  

 

 

Figura 5.4 - Seções adotadas no modelo  
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Figura 5.5 - Seções adotadas no modelo  

 

As propriedades das seções podem ser vistas na  

Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Propriedades das seções adotadas 

Seção t3 t2 tf tw Area I33 I22 Z33 Z22 R33 R22 

  mm mm mm mm cm² cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm 

2L102X102X9.5 102 204 9,5 9,5 36,8 360,0 677,3 88,0 107,0 3,13 4,29 

2L127X127X9.5 127 254 9,5 9,5 47,1 728,0 1300,0 142,0 166,0 3,93 5,28 

2L89X89X7.9 88,9 177,8 12,7 12,7 27,2 204,0 376,0 57,0 68,0 2,74 3,72 

2L89X89X12.7 88,9 177,8 12,7 12,7 42,1 302,0 606,5 87,0 113,0 2,68 3,80 

C150X12.2 152 48,8 8,7 5,1 15,4 545,0 28,6 85,0 16,0 5,95 1,36 

L64X64X6.4 63,5 63,5 6,4 6,4 7,68 28,8 28,8 11,0 11,0 1,94 1,94 

L76X76X7.9 76,2 76,2 7,9 7,9 11,5 62,4 62,4 21,0 21,0 2,33 2,33 
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 Carregamentos  

 

6.1. Ações Permanentes  

 

        As ações permanentes são aquelas que ocorrem com valores praticamente 

constantes ao longo da vida útil da estrutura, podendo ser divididas em ações 

permanentes diretas e permanentes indiretas.   

        As permanentes diretas são constituídas pelo peso próprio da estrutura e pelo peso 

de elementos construtivos fixos e instalações permanentes. Já as permanentes indiretas 

são constituídas por deformações impostas, deslocamentos de apoio e imperfeições 

geométricas.  

        A seguir será mostrado como essas ações foram determinadas para o projeto do 

presente trabalho.  

 

6.1.1.   Peso Próprio dos Elementos Estruturais  

 

        O peso próprio dos elementos estruturais é calculado automaticamente pelo 

programa SAP2000 a partir da massa específica, de 7850 kg/m³ para aços estruturais. 

Além disso, foi considerado um acréscimo de 5% ao peso próprio para contabilizar, de 

modo preliminar, o peso das chapas e parafusos de ligação.  

6.1.2.    Telhas de Cobertura  

 

        De acordo com Vendrame [11], a vedação de coberturas espaciais pesa em torno 

de 0,05 a 0,12 kN/m², quando constituída por telhas de aço ou alumínio e cerca de 0,18 

a 0,3 kN/m² quando são utilizadas telhas de fibrocimento.  

        Considerando que a telha utilizada no projeto possui em torno de 4,60kg/m² [35] e 

considerando a utilização de duas camadas de telha para a realização do isolamento 

acústico, com um acréscimo de 10% no peso final devido à execução de um 

preenchimento de poliuretano entre as telhas , o peso da cobertura por unidade de área 

foi obtido da seguinte forma:  

q = 1,10 × 4,60 × 2 ≈ 10kg/m2 = 0,10kN/m² 
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        O peso por unidade de área foi multiplicado pela largura de influência de cada 

terça, correspondente a 2,00 metros, gerando um carregamento uniformemente 

distribuído de valor p = 0,20kN/m, o qual foi aplicado diretamente sobre as terças. A 

Figura 6.1 mostra a aplicação do carregamento ao modelo matemático.  

 

Figura 6.1 - Aplicação do carregamento devido ao peso próprio das telhas 

 

6.1.3.    Placar Eletrônico 

 

        Placares eletrônicos são dispositivos geralmente posicionados na parte central ou 

nas laterais das coberturas das arenas, utilizados para mostrar informações pertinentes 

à partida, como placar, duração da partida entre outros. Podem ser adquiridos em 

diversos formatos e tamanhos, desde placares mais simples até placares associados a 

telas de LED de alta definição, como o mostrado na Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 - Placar Eletrônico de LED da Arena do Houston Rockets [43] 
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        O peso de placares eletrônicos varia de acordo com as dimensões do modelo 

adotado, que por sua vez depende das dimensões da arena. Para o presente projeto, 

escolheu-se utilizar um o placar de LED do tipo quatro faces, da fabricante Gared Sports 

[43], semelhante ao mostrado na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Modelo de Placar Eletrônico de Quatro Faces [43] 

 

        O painel escolhido possui 2,00 metros de altura, 4,30 metros de largura e pesa 

cerca de 1200kg. O mesmo é sustentado por quatro cabos, conectados em nós dos 

banzos inferiores de quatro nervuras da cobertura, o que corresponde à aplicação de 

cargas de 3kN em cada nó de conexão.   

6.2.    Ações Variáveis  

 

        As ações variáveis são aquelas que apresentam variações significativas ao longo 

da vida da estrutura, entre elas, as cargas decorrentes do uso e ocupação, como as 

ações de sobrecarga em coberturas, ação do vento e variação da temperatura.  

6.2.1.    Sobrecarga  

 

        Foi considerada uma sobrecarga de 0,25 kN/m², em projeção horizontal, conforme 

recomendação do item B.5.1 da NBR 8800/2008 [40], para coberturas comuns não 

sujeitas a acumulo de quaisquer materiais e na ausência de especificações sobre.   

        O carregamento por unidade de área foi multiplicado pela largura de influência de 

cada terça, correspondente a 2,00 metros, e foi aplicado diretamente sobre as terças. A 

Figura 6.4 mostra a aplicação do carregamento ao modelo matemático.  
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Figura 6.4 - Aplicação da sobrecarga ao modelo 

 

6.2.2.    Temperatura  

 

        De acordo com a NBR 8800/2008 [40], os esforços decorrentes da variação de 

temperatura da estrutura são causados pela variação da temperatura da atmosfera e 

pela insolação direta e devem ser determinados pelo responsável técnico pelo projeto 

estrutural, considerando o local da construção e as dimensões dos elementos 

estruturais, sendo recomendada a adoção de um valor considerado 60% das 

temperaturas médias máximas e mínimas diárias, no local da obra, com uma variação 

mínima de 10ºC.  

        Segundo a série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) [44] , com 

dados de 1961 até o presente, as temperaturas médias diárias no Rio de Janeiro variam 

de um mínimo de 23,8ºC até a máxima de 42ºC, desse modo:  

∆Tmed = 0,60 × (42 − 23,8) =  10,9°C > 10°C 

        Desse modo, foi adotado o valor de ∆𝑇𝑚𝑒𝑑 = 10,9°𝐶 aplicado a toda a estrutura, 

como mostrado nas Figuras  6.5 e 6.6. 
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Figura 6.5 - Aplicação da variação de temperatura uniforme de +10,9°C 

 

Figura 6.6 - Aplicação da variação de temperatura uniforme de -10,9°C 
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6.2.3.    Ação do Vento  

 

        Para edificações com formas e dimensões fora do usual, como o caso do presente 

trabalho, estudos especiais, como ensaios experimentais em túneis de vento, são 

recomendados para determinar o efeito do vento de forma mais próxima da realidade.  

        Entretanto, para efeitos didáticos, a ação do vento atuante na estrutura foi 

calculada de acordo com as recomendações da NBR 6123/1998 [45], em especial do 

item E.2, destinado a cúpulas.  

• Cálculo da Pressão Dinâmica do Vento  

        A velocidade característica do vento (Vk) pode ser obtida pela expressão:   

                                                          𝑉𝑘 = 𝑉0  ∙  𝑆1 ∙  𝑆2 ∙  𝑆3                                                     (6.1)                     

em que,  

V0 - velocidade básica do vento; 

S1 - fator topográfico; 

S2 - fator devido à rugosidade do terreno e dimensões da edificação; 

S3 - fator estatístico. 

A partir da velocidade característica Vk, a pressão dinâmica do vento (q) é obtida através 

da expressão: 

                                               q = 0,613 ∙ Vk
² (N/m²)                                                   (6.2) 

        A velocidade básica do vento, V0 é definida como a velocidade de uma rajada de 

3s, com tempo de recorrência de 50 anos, a 10 metros acima do terreno, para um campo 

aberto e plano. De acordo com o mapa de isopletas da NBR6123/1988 [45], a velocidade 

básica do vento V0 para a cidade do Rio de Janeiro é de cerca de 35,0 m/s, como 

mostrado na Figura 6.7.  
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Figura 6.7 - Mapa de Isopletas para Velocidade Básica do Vento (em m/s) [45] 

 

        O fator topográfico, S1, leva em consideração as variações do relevo do terreno. 

Foi considerado que a obra se encontra em um local com terreno plano a levemente 

acidentado, desse modo, foi adotado S1= 1,0. 

        O fator de rugosidade, S2, leva em conta o efeito combinado da rugosidade do 

terreno, da variação da velocidade do vento com a altura e das dimensões da edificação 

em consideração.  

        Para a rugosidade do terreno, considerou-se a Categoria IV (“Terrenos cobertos 

por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou 

urbanizada”), onde se encaixam os subúrbios densamente povoados de grandes 

cidades.  

        Considerando as dimensões de 91,4 metros na horizontal e 31,0 metros na vertical, 

no que diz respeito às dimensões da edificação, foi considerada a Classe C, a qual 

engloba edificações cuja a maior dimensão, horizontal ou vertical, da superfície frontal 

exceda 50 metros.   

        A cobertura se inicia a uma altura a 15,0 metros do nível do terreno e vai até a 

altura máxima de 31,0 metros, correspondente ao ponto mais alto da estrutura metálica. 
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Foi tomado como referência o topo da cobertura, o que permite obter o valor de S2=0,93, 

conforme a Tabela 2 da NBR6123/1988, para edificações Categoria IV e Classe C.  

        O fator S3 é baseado em conceitos estatísticos, e considera o grau de segurança 

requerido e a vida útil da edificação. Considerando que a arena em questão é utilizada 

para a realização de eventos com grande quantidade de público, a edificação se 

enquadra no Grupo 2 (“Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio 

e indústria com alto fator de ocupação”), da tabela 3 da norma. Com isso, S3=1,0.  

Dessa forma, a velocidade básica do vento é calculada pela expressão 6.1, como:  

Vk(31,0m) = 35,0 ∙  1,0 ∙  0,93 ∙  1,0 = 32,5 m/s 

A pressão dinâmica de vento (q) é calculada pela expressão 6.2, permitindo obter o 
seguinte valor:  

 

q = 0,613 ∙ 32,52 = 647N/m2 = 0,647kN/m²  

• Coeficientes Aerodinâmicos  

        Definida a pressão dinâmica do vento, a pressão efetiva, Δp, pode ser obtida a 

partir da expressão: 

                                                            ∆p =  ∆pe −  ∆pi                                          (6.3) 

em que,  

Δpe = pressão efetiva externa;  

Δpi = pressão efetiva interna; 

Portanto,  
 
                                                                        ∆p = (cpe − cpi) ∙ q                                          (6.4) 

onde,  
 

cpe= coeficiente de pressão externa: cpe = Δpe / q 

cpi= coeficiente de pressão interna: cpi = Δpi / q 

        Valores positivos dos coeficientes de pressão externa ou interna correspondem a 

sobrepressões, e valores negativos correspondem a sucções.  
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        Um valor positivo para Δp indica uma pressão efetiva com o sentido de uma  

sobrepressão externa, e um valor negativo para Δp indica uma pressão efetiva com o 

sentido de uma sucção externa. 

• Coeficiente de Pressão Interna (cpi) 

        A norma NBR6123/1988 considera como impermeáveis as vedações em paredes 

de alvenaria, de pedra, de tijolos, de blocos de concreto e afins, sem portas, janelas ou 

quaisquer outras aberturas.  

 

        Devido à utilização de telhas metálicas zipadas, que garantem estanqueidade e à 

utilização de fachada com esquadrias de alumínio e janelas de vidro fixas, considerou-

se que a edificação possui faces impermeáveis, tendo em vista que no desenvolvimento 

do projeto não foram definidas as aberturas da arena, como acessos, entre outros. 

 

        Desse modo, foram tomados os valores de cpi=-0,2 e cpi=0,0.  

• Coeficiente de Pressão Externa (cpe) 

        Para edificações nesse formato, os coeficientes dependem da flecha (f), diâmetro 

externo (D) e altura da parede cilíndrica (H), mostrados na Figura 6.8. 

 

Figura 6.8 - Parâmetros para determinação do coeficiente de pressão externa 

 

        Para a edificação em questão:  

f

d
=

16,00

91,40
= 0,175 =

1

5,71
 

h

d
=

15,00

91,40
= 0,164 =

1

6,09
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        O item E.2.2 da NBR6123/1988 contempla apenas as cúpulas sobre paredes 

cilíndricas com relação h/d≥1/4, o que inviabiliza a interpolação para valores h/d<1/4.  

        Desse modo, os coeficientes de pressão externa foram obtidos por interpolação 

linear através do ábaco do Eurocode 1 - Parte 1-4 [46], mostrado na Figura 6.9.  

 

Figura 6.9 - Valores recomendados de coeficiente de pressão externa [46] 

        Os valores obtidos para a posição de barlavento (A), topo (B) e sotavento (C) da 

cobertura são resumidos na Tabela 6.1.  

 

Tabela 6.1 - Valores de Coeficiente de Pressão Externa 

A B C 

-0,38 -0,63 -0,15 

 

        Além disso, a norma europeia diz que os coeficientes podem ser tomados como 

constantes ao longo de planos perpendiculares à direção do vento e que os valores 

intermediários podem ser obtidos por interpolação linear entre A, B e C.  

        Desse modo, foi obtida a distribuição de coeficientes de pressão externa mostrada 

Figura 6.10.  
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Figura 6.10 - Distribuição dos Valores de Coeficiente de Pressão Externa 

        Para a cobertura do presente trabalho é possível observar que a ação externa do 

vento provoca apenas sucção. Desse modo, foi adotado o valor de Cpi = 0, uma vez que 

o Cpi = -0,2 diminuiria os coeficientes de pressão externa.  

        Com isso, a pressão efetiva do vento foi obtida multiplicando os coeficientes de 

pressão externa pela pressão dinâmica do vento 𝑞 = 0,647𝑘𝑁/𝑚². Os resultados 

obtidos são mostrados na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2 - Cálculo da pressão efetiva do vento 

Coeficiente de 
Pressão Externa 

(Cpe) 

Pressão Dinâmica 
do vento (kN/m²) 

Pressão Efetiva (kN/m²) 

-0,38 0,647 -0,25 sucção 

-0,40 0,647 -0,26 sucção 

-0,50 0,647 -0,32 sucção 

-0,60 0,647 -0,39 sucção 

-0,63 0,647 -0,41 sucção 

-0,30 0,647 -0,19 sucção 

-0,20 0,647 -0,13 sucção 

-0,15 0,647 -0,10 sucção 

 

        Para facilitar a aplicação do carregamento ao modelo, estes foram aplicados em 

faixas de igual valor, em quatro direções, com objetivo de obter uma distribuição mais 

uniforme dos esforços em toda a cúpula. As Figuras 6.11 a 6.14, a seguir, mostram a 

aplicação do carregamento ao modelo.  
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Figura 6.11 – Aplicação das pressões devidas ao vento na direção Leste 

 

                        

Figura 6.12 – Aplicação das pressões devidas ao vento na direção Oeste 
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Figura 6.13 – Aplicação das pressões devidas ao vento na direção Sul 

 

 

Figura 6.14 – Aplicação das pressões devidas ao vento na direção Norte 
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 Combinações de Carregamentos  

 

7.1. Estados Limites Últimos  

 

        A fim de se obter os esforços para dimensionamento dos elementos estruturais, 

foram utilizadas combinações últimas normais, as quais incluem todas as ações 

decorrentes do uso previsto da estrutura. As combinações podem ser obtidas a partir da 

equação a seguir:  

                      𝐹𝑑 = ∑ 𝛾𝑔,𝑖 𝐹𝐺𝑖,𝑘
𝑛
𝑖=1 + 𝛾𝑞,1𝐹𝑄1,𝑘 + ∑ (𝑛

𝑗=2 𝛾𝑞,𝑗𝛹0𝑗𝐹𝑄𝑗,𝑘)                    (7.1) 

em que,  

 

FGi,k = valores característicos das ações permanentes; 

FQ1,k = valor característico da ação variável principal; 

FQj,k = valores característicos das ações variáveis secundárias; 

γg,i e γq,j = coeficientes de majoração; 

 Ψ0j = coeficiente de combinação. 

 

        Desse modo, considerando os coeficientes de ponderação e de combinação 

recomendados pela NBR 8800/2008, foram determinadas as combinações de 

carregamentos mostradas na Tabela 7.1. 

Tabela 7.1 - Combinações no Estado Limite Último 

Estado Limites Últimos 

Carregamento  ELU-1 ELU-2 ELU-3 ELU-4 ELU-5 ELU-6 

Peso Próprio  1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 

Peso das Telhas 1,40 1,40 1,00 1,40 1,00 1,00 

Peso dos Placares 
Eletrônicos 

1,50 1,50 1,00 1,50 1,00 1,00 

Sobrecarga 1,50 1,05 - 1,50 - - 

Vento  - - 1,40 - 0,84 1,40 

Temperatura  0,72 1,20 - - 1,20 0,72 
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        As combinações 1, 2 e 3 se referem à condição em que apenas o vento é favorável, 

Já as combinações 4, 5 e 6 referem-se a casos em que vento e temperatura são 

favoráveis, ou seja, geram esforços contrários aos esforços gerados pelo peso próprio.         

Para o dimensionamento dos elementos estruturais foram utilizados os máximos 

esforços obtidos a partir da envoltória das seis combinações.  

7.2. Estados Limites de Serviço  

 

        Para verificação dos deslocamentos verticais e horizontais na estrutura, foram 

utilizadas combinações de serviço frequentes, que de acordo com a NBR 8800 são 

indicadas para a verificação de movimentos excessivos que possam comprometer a 

vedação. As combinações frequentes podem ser obtidas pela seguinte fórmula:   

                                     𝐹𝑠𝑒𝑟 =  ∑ 𝐹𝐺𝑖,𝑘
𝑛
𝑖=1 + 𝛹1𝑗𝐹𝑄1,𝑘 + ∑ (𝑛

𝑗=2 𝛹2𝑗𝐹𝑄𝑗,𝑘)                          (7.2) 

onde, 

FGi,k = valores característicos das ações permanentes; 

FQ1,k = valor característico da ação variável principal; 

FQj,k = valores característicos das ações variáveis secundárias; 

𝛹1𝑗 𝑒 𝛹2𝑗 = coeficientes de redução. 

 

        As combinações obtidas, considerando os coeficientes de redução recomendados 

pela norma, são mostradas na Tabela 7.2. 

 

Tabela 7.2 - Combinações quase permanentes de serviço 

  Estados Limites de Serviço 

Carregamento  ELS-1 ELS-2 ELS-3 ELS-4 ELS-5 ELS-6 

Peso Próprio  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Peso das Telhas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Peso dos 
Placares  

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sobrecarga 0,60 0,40 - 0,60 - - 

Vento  - - 0,30 - - 0,30 

Temperatura  0,30 0,50 - - 0,50 0,30 
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 Análise e Dimensionamento 

 

8.1. Diagramas de Esforços  

 

        As Figuras 8.1 a 8.9 mostram os diagramas de esforços normais obtidos para cada 

carregamento. Os esforços cortantes e de momentos fletores desenvolvidos nas barras 

são desprezíveis frente aos esforços normais desenvolvidos.  

 

Figura 8.1 - Diagrama de esforços normais devido ao peso próprio 

 

Figura 8.2 - Diagrama de esforços normais devido à sobrecarga 

 

Figura 8.3 - Diagrama de esforços normais devido ao vento na direção Oeste  
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Figura 8.4 - Diagrama de normais devido ao vento na direção Leste 

 

Figura 8.5 - Diagrama de normais devido ao vento na direção Norte 

 

Figura 8.6 - Diagrama de Normal devido ao vento na direção Sul 

 

Figura 8.7 - Diagrama de Normal devido à variação de temperatura positiva  
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Figura 8.8 - Diagrama de normais devido à variação de temperatura negativa 

 

Figura 8.9 - Diagrama normais devido ao peso do placar eletrônico  

 

      A Figura 8.10 mostra a envoltória de esforços normais para as combinações no 

Estado Limite Último, a qual mostra os máximos esforços entre as combinações ELU-1, 

ELU-2, ELU-3, ELU-4, ELU-5 e EL6-6. Os valores obtidos a partir da envoltória foram 

utilizados para dimensionamento dos elementos estruturais.  

 

Figura 8.10 - Envoltória de esforços normais no Estado Limite Último 
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8.2. Verificação dos Deslocamentos   

 

        A verificação dos deslocamentos na estrutura foi realizada utilizando a envoltória 

de combinações dos estados limites de serviço. Os máximos valores obtidos para as 

treliças principais são mostrados na Figura 8.11 e os valores máximos obtidos para as 

terças de cobertura são mostrados na Figura 8.12. 

 

Figura 8.11 - Deslocamentos máximos nas treliças principais 

 

Figura 8.12 - Deslocamentos máximos nas terças de cobertura 

        Para as treliças principais, foi obtido o valor de 3,2cm para o deslocamento vertical 

e 0,29cm para o deslocamento horizontal. De acordo com a NBR 8800, os valores 

limites de deslocamento são 36,0 cm (L/250) para os deslocamentos verticais e 4,0 cm 

(H/400) para os deslocamentos horizontais, logo, as treliças atendem ao Estado Limite 

de Serviço.  
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        Para as terças de cobertura, foi obtido o valor de 2,48cm para o deslocamento 

vertical. De acordo com a NBR 8800, o valor limite de deslocamento vertical para terças 

de cobertura é 6,5 cm (L/180), sendo L=11,74m para a terça mais crítica. Portanto, as 

terças atendem ao Estado Limite de Serviço.  

8.3. Razão de Esforços  

 

        O programa SAP-2000 possui um módulo de verificação estrutural para estruturas 

de aço baseado nos critérios da norma americana AISC 360-10 (American Institute of  

Steel  Construction). Os resultados não dispensam a verificação estrutural baseada na 

norma brasileira, mas podem ser utilizados como um parâmetro preliminar para verificar 

se as seções escolhidas estão adequadas ou se estas se encontram subdimensionadas 

ou superdimensionadas. 

        O programa fornece como resultado a razão entre os esforços atuantes e 

resistentes, como mostrado pela equação a seguir. O elemento estrutural é considerado 

seguro quando o valor obtido é menor do que 1,0.   

                                                          
𝑁𝑑

𝑁𝑅𝑑
+  

𝑀𝑥𝑑

𝑀𝑥𝑅𝑑
+  

𝑀𝑦𝑑

𝑀𝑦𝑅𝑑
 ≤ 1,0                                                   (8.1) 

sendo,  

Nd = esforço normal atuante; 

NRd = esforço normal resistente; 

Mxd e Myd = momentos fletores atuantes; 

MxRd e MyRd = momentos fletores resistentes; 

        A Figura 8.13 mostra a razão de tensões para a estrutura tridimensional. Os valores 

próximos do azul indicam baixas taxas de utilização estrutural, enquanto que os valores 

próximos do vermelho indicam altas taxas de utilização estrutural. 
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Figura 8.13 - Razão de Esforços nas barras da estrutura 

 

        A Figura 8.14 mostra a razão de esforços próximo ao apoio da treliça principal, 

onde foram encontrados os maiores valores, correspondentes a 0,915 para o montante 

e 0,903 para o banzo inferior.  

 

Figura 8.14 - Detalhe da razão de tensões próxima dos apoios 
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        Os valores encontrados mostram, de maneira preliminar, que as dimensões 

adotadas resistem aos esforços solicitantes. Desse modo, a seguir serão realizadas as 

verificações detalhadas com base na norma brasileira, NBR 8800.  

8.4. Verificação dos Elementos Estruturais 

 

8.4.1.  Banzo inferior 

 

        Para os banzos inferiores foram utilizados perfis cantoneira de abas iguais, 

2L127×127×9,5kg/m, dispostos lado a lado e espaçados de 9,5mm, ligados por chapa 

de ligação, conforme mostrado na Figura 8.15.  

 

Figura 8.15 - Seção adotada para o banzo inferior 

 

        As propriedades gerais da seção são mostradas na Tabela 8.1.  

Tabela 8.1- Propriedades Gerais da Seção 

 

        Os máximos esforços no banzo inferior foram obtidos a partir da envoltória das 

combinações no Estado Limite Último. Foram obtidos esforços axiais mínimo e máximo 

Nd = - 382,5kN e Nd = 114,2N, respectivamente, como mostrado na Figura 8.16.  

t3 t2 tf tw Area I33 I22 Z33 Z22 R33 R22

mm mm mm mm cm² cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm

2L127X127X9.5 127,0 254,0 9,5 9,5 47,1 728,0 1300,0 142,0 166,0 3,93 5,28

Nome da 

seção 
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Figura 8.16 - Esforços axiais na barra mais solicitada do banzo inferior 

 

        Para que a seção composta por duas cantoneiras possa ser analisada como seção 

simples, a norma NBR 8800 preconiza que a distância entre as chapas de ligação deve 

restringir o índice de esbeltez da peça isolada a ½ do índice de esbeltez da peça 

composta, como mostrado na expressão 8.2:   

                                                                       
𝑙1

𝑖1
 ≤  

1

2
 (

𝑘𝐿

𝑖
)                                                     (8.2) 

em que,  

l1 = distância entre as chapas de ligação  

i1 = menor raio de giração da seção isolada 

kl = comprimento de flambagem  

i = menor raio de giração da seção composta  

        Como mostrado na Figura 8.17. 
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Figura 8.17 - Máxima distância entre chapas de ligação 

 

        Para os perfis em questão, o cálculo da distância entre as placas de ligação é 

mostrado a seguir:   

𝑙1

2,49
 ≤  

1

2
 (

600

5,28
)    

𝑙1  ≤ 142𝑐𝑚     

        Considerando que os nós da estrutura se encontram posicionados a cada 2,00 

metros, foi adotado o espaçamento entre as chapas de l1 = 100 centímetros.  

        Observa-se que para o banzo inferior, o esforço de compressão excede 

consideravelmente o esforço de tração. E levando em conta a existência de ligações 

soldadas, o dimensionamento à compressão é geralmente determinante para este tipo 

de perfil.  

Com isso, a seguir são mostrados os cálculos para verificação estrutural do elemento à 

compressão.  

 Limitação do Índice de Esbeltez   

        A norma NBR 8800 determina que o índice de esbeltez de peças comprimidas não 

deve exceder L/200, com a finalidade de evitar a grande flexibilidade das peças 

excessivamente esbeltas. A seguir é mostrada a verificação para a peça em questão:  

• Flambagem no plano da treliça:  

(
𝑙𝑓𝑙

𝑖
)

𝑥

=
200

3,93
= 50,9 < 200  
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• Flambagem fora do plano da treliça:  

(
𝑙𝑓𝑙

𝑖
)

𝑦

=
600

5,28
= 113,6 < 200  

 Verificação da Flambagem Local  

        De acordo com [47], denomina-se flambagem local a flambagem das placas 

componentes de um perfil comprimido. Em colunas esbeltas compostas de chapas 

esbeltas, os processos de flambagem local (das chapas) e global (da coluna) ocorrem 

de forma interativa, reduzindo, com isso, a carga última.  

        Com objetivo de evitar que a flambagem local ocorra antes da plastificação da 

seção, a tensão na placa não deve exceder a tensão crítica para flambagem local. Esse 

critério é garantido mantendo-se a esbeltez das chapas abaixo da esbeltez limite 

preconizada pela norma. A seguir serão mostradas as verificações quanto a esse 

critério.  

        Esbeltez das chapas que compõem o perfil (chapas não-enrijecidas):  

𝑏

𝑡
=

127

9,5
= 13,4 

        Valor limite de esbeltez da placa para impedir que ocorra flambagem local em 

regime inelástico, antes da plastificação da seção [40]:  

                                                                         (
𝑏

𝑡
)

𝑟
= 0,45 ∙ √

𝐸

𝑓𝑦
                                                       (8.3) 

Aplicando a expressão 8.3 para a peça em questão:  

 (
𝑏

𝑡
)

𝑟
= 0,45 ∙ √

2 ∙ 105

250
= 12,7 

        Valor limite de esbeltez da placa para impedir que ocorra flambagem local em 

regime elástico:  

                                                                     (
𝑏

𝑡
)

𝑒
= 0,91 ∙ √

𝐸

𝑓𝑦
                                                      (8.4) 
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Aplicando a expressão 8.4 para a peça em questão:  

(
𝑏

𝑡
)

𝑒
= 0,91 ∙ √

2 ∙ 105

250
= 25,7 

Conclui-se que, 

(
𝑏

𝑡
)

𝑟
<

𝑏

𝑡
<  (

𝑏

𝑡
)

𝑒
 

        Portanto, a resistência da seção deve reduzida, considerando a possibilidade de 

ocorrência de flambagem local em regime inelástico.  

 Cálculo da resistência da seção Ndres 

        A resistência de cálculo da seção pode se calculada a partir da expressão 8.5:   

                                                                Ndres =
(Qs ∙  Ag ∙ fc) 

γa1
                                                (8.5) 

onde,  

Ndres = resistência de cálculo da seção 

Qs = coeficiente de redução para placas não-enrijecidas   

Ag = área da seção transversal bruta da haste 

fc = tensão nominal resistente à compressão simples com flambagem por flexão  

γa1 = coeficiente de minoração igual a 1,10 para combinações normais de ações 

        O coeficiente de redução Qs pode ser calculado a partir da relação mostrada na 

expressão 8.6: 

                                                                    𝑄𝑠 = 1,34 − 0,76 ∙
𝑏

𝑡
∙  √

𝑓𝑦

𝐸
 ≤ 1                                     (8.6) 

        Com isso,  

𝑄𝑠 = 1,34 − 0,76 ∙
127

9,5
∙  √

250

2 ∙ 105
= 0,98 
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        A tensão nominal resistente fc é calculada a partir de uma relação com a tensão de 

escoamento do aço, dada pelo fator adimensional 𝜒  e pelo índice de esbeltez reduzido 

𝜆0, como mostrado na equação: 

                                                                              fc =  χ ∙  fy                                                                  (8.7) 

Em que,  

𝜒 = 0,658𝜆0
2
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆0 ≤ 1,50  

𝜒 =  
0,877

𝜆0
2  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆0 ≥ 1,50 

O índice de esbeltez reduzido é calculado a partir da fórmula 8.8:  

                                                                 𝜆0 =
𝑘𝑙

𝑖
 . √

𝑓𝑦

𝜋2. 𝐸
                                                                    (8.8) 

Desse modo,  

λ0 =
600

5,28
 . √

250

π2. 2.105
= 1,28 < 1,50 

χ = 0,6581,282
= 0,504 

fc =  0,504 ∙  250 = 126 MPa 

Com isso, pode ser calculada a resistência da seção:  

𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 =
0,98 ∙ 4,71 ∙  10−3  ∙ 125,9 ∙ 103

1,10
= 528𝑘𝑁 

Logo,  

𝑁𝑑 = 382,5 <  𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 = 528,3𝑘𝑁 

        Considerando que a solicitação de projeto é menor que a resistência de projeto, a 

seção atende à solicitação.  
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8.4.2.  Banzo superior 

  

        Para os banzos inferiores foram utilizados perfis dupla cantoneira de abas iguais, 

2L102×102×9,5kg/m, dispostos lado a lado e espaçados de 9,5mm, ligados por chapa 

de ligação, conforme mostrado na Figura 8.18.  

 

Figura 8.18 - Seção adotada para o banzo superior 

        As propriedades da seção são mostradas na Tabela 8.2.  

Tabela 8.2- Propriedades gerais da seção 

 

        Os máximos esforços no banzo superior foram obtidos a partir da envoltória das 

combinações no Estado Limite Último.  

        Foram obtidos os esforços axiais mínimo e máximo Nd = - 268,5kN e Nd = 183,2kN, 

respectivamente, como mostrado na Figura 8.19.  

 

Figura 8.19 - Esforços axiais na barra mais solicitada do banzo superior 

t3 t2 tf tw Area I33 I22 Z33 Z22 R33 R22

mm mm mm mm cm² cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm

2L102X102X9.5 102,0 204,0 9,5 9,5 36,8 360,0 677,3 88,0 107,0 3,13 4,29

Nome da 

seção 
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 Critério para analisar a seção composta como seção simples  

Utilizando a expressão 8.2: 

𝑙1

2,00
 ≤  

1

2
 (

600

4,29
)    

𝑙1  ≤ 140𝑐𝑚     

        Considerando que os nós da estrutura se encontram posicionados a cada 2,00 

metros, foi adotado o espaçamento entre as l1 = 100 centímetros, semelhante ao 

adotado para os banzos inferiores.  

        Observa-se que o esforço normal de compressão excede consideravelmente o 

esforço de tração. E levando em conta a existência de ligações soldadas, o 

dimensionamento à compressão é geralmente determinante para este tipo de perfil.  

        A seguir são mostrados os cálculos para verificação estrutural do elemento.  

  Limitação do Índice de Esbeltez   

• Flambagem no plano da treliça:  

(
𝑙𝑓𝑙

𝑖
)

𝑥

=
200

3,13
= 63,9 < 200  

• Flambagem fora do plano da treliça:  

(
𝑙𝑓𝑙

𝑖
)

𝑦

=
600

4,29
= 139,9 < 200  

  Verificação da Flambagem Local  

        Esbeltez das chapas que compõem o perfil (chapas não-enrijecidas):  

𝑏

𝑡
=

102

9,5
= 10,7 

        Valor limite de esbeltez da placa para impedir que ocorra flambagem local em 

regime inelástico, antes da plastificação da seção, conforme expressão 8.3:  

(
𝑏

𝑡
)

𝑟
= 0,45 ∙ √

2 ∙ 105

250
= 12,7 
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        Valor limite de esbeltez da placa para impedir que ocorra flambagem local em 

regime elástico, conforme expressão 8.4:  

(
𝑏

𝑡
)

𝑒
= 0,91 ∙ √

2 ∙ 105

250
= 25,7 

        Conclui-se que, 

𝑏

𝑡
= 10,7 <  (

𝑏

𝑡
)

𝑟
= 12,7 

        Portanto, não é necessária a redução da resistência da seção devido à 

possibilidade de ocorrência de flambagem local.  

  Cálculo da resistência da seção Ndres 

 

        Índice de esbeltez reduzido, conforme expressão 8.8:  

𝜆0 =
600

4,29
 . √

250

𝜋2. 2.105
= 1,58 > 1,50  

        Tensão nominal resistente:  

𝜒 =
0,877

𝜆0
2  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆0 ≥ 1,50  

𝜒 =
0,877

1,582
= 0,351 

𝑓𝑐 =  𝜒 ∙  𝑓𝑦 =  0,351 ∙  250 = 87,75𝑀𝑃𝑎 

        Resistência da seção, conforme expressão 8.5 :  

𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 =
1,00 ∙ 3,68 ∙  10−3  ∙ 87,75 ∙ 103

1,10
= 293,6𝑘𝑁 

        Logo,  

𝑁𝑑 = 268,5 <  𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 = 293,6𝑘𝑁 

        Considerando que a solicitação de projeto é menor que a resistência de projeto, a 

seção atende à solicitação.  
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8.4.3.  Diagonais   

 

        Nas diagonais foram utilizados perfis cantoneira de abas iguais, L64×64×6,4kg/m, 

conforme mostrado na Figura 8.20.  

 

Figura 8.20 - Seção utilizada nas diagonais 

 

        As propriedades da seção são mostradas na Tabela 8.3. 

Tabela 8.3 - Propriedades gerais da seção 

 

         O perfil possui os carregamentos axiais mínimo e máximo de Nd = - 45,1kN e Nd 

= 72,9kN, respectivamente, como mostrado na Figura 8.21.  

 

Figura 8.21 - Esforços axiais na barra mais solicitada das diagonais 

t3 t2 tf tw Area I33 I22 Z33 Z22 R33 R22 Rmin

mm mm mm mm cm² cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm cm

L64X64X6.4 63,5 63,5 6,4 6,4 7,68 28,8 28,8 11,0 11,0 1,94 1,94 1,24

Nome da 

seção 

Propriedades Gerais da Seção 
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        Observa-se que o esforço de tração é maior que o esforço de compressão. Desse 

modo, faz-se necessária a verificação tanto à compressão como à tração. A seguir são 

mostrados os cálculos para verificação estrutural do elemento.  

 Verificação à tração 

• Limitação de esbeltez  

        A norma NBR 8800 limita o índice de esbeltez de peças tracionadas a L/300, de 

modo a reduzir efeitos de vibração, entre outros. A seguir é mostrada a verificação para 

a peça em questão:  

(
𝑙𝑓𝑙

𝑖
) =

183,4

1,24
= 148 < 300  

Portanto, a seção escolhida está de acordo com as especificações da norma.  

• Verificação da ruptura da seção líquida efetiva  

        Em perfis cantoneira, a transferência de esforços se dá através de uma aba da 

seção apenas, e não da seção como um todo, o que faz com que as tensões se 

concentrem apenas no segmento ligado da seção. Com isso, faz-se necessária a 

verificação da seção quanto à ruptura da área líquida efetiva.  

        A área líquida efetiva pode ser calculada a partir da fórmula:  

                                                                               𝐴𝑛,𝑒𝑓 =  𝐶𝑡 ∙ 𝐴𝑛                                                       (8.9) 

 

onde, 

Ct = fator redutor de área  

An = área bruta da seção, no caso de ligações soldadas.  

        O fator redutor de área Ct pode ser calculado a partir da fórmula mostrada a seguir, 

de acordo com a NBR 8800: 

                                               𝐶𝑡 = 1 −  
𝑒𝑐

𝑙
 ≥ 0,60                                                    (8.10) 

onde, 
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ec = excentricidade do plano de ligação, ou da face do segmento ligado, em relação ao 

centro geométrico da seção toda ou da parte da seção que resiste ao esforço 

transferido.  

l = comprimento de ligação, igual ao comprimento de solda em ligações soldadas.  

        O comprimento de ligação foi tomado como a média dos comprimentos adotados 

de cada lado da aba. Desse modo, l=7,0cm. A excentricidade ec corresponde à distância 

xg do centroide da seção a uma de suas faces. Desse modo, xg= 1,83. 

        Com isso,  

𝐶𝑡 = 1 −  
1,83

7
 = 0,74 ≥ 0,60  

𝐴𝑛,𝑒𝑓 =  𝐶𝑡 ∙ 𝐴𝑛 =  0,74 ∙  7,68 = 5,68 𝑐𝑚² 

        Desse modo:  

𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 = 𝐴𝑛,𝑒𝑓  ×
𝑓𝑦

1,35
 

𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 = 5,68 ×
40

1,35
= 168,3𝑘𝑁  

𝑁𝑑 = 72,9𝑘𝑁 <  𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 = 168,3𝑘𝑁  

        Portanto, a seção atende à solicitação de tração.  

 Verificação à compressão  

• Limitação do Índice de Esbeltez   

        A norma NBR 8800 limita o índice de esbeltez de peças comprimidas em L/200, 

com a finalidade de evitar a grande flexibilidade de peças excessivamente esbeltas. A 

seguir é mostrada a verificação para a peça em questão:  

        Flambagem em torno do eixo de menor inércia:  

(
𝑙𝑓𝑙

𝑖
)

𝑧

=
183,4

1,24
= 148 < 200  
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• Verificação da Flambagem Local  

        Esbeltez das chapas que compõem o perfil (chapas não-enrijecidas):  

𝑏

𝑡
=

64

6,4
= 10,0 

        Valor limite de esbeltez da placa para impedir que ocorra flambagem local em 

regime inelástico, antes da plastificação da seção, conforme expressão 8.3:  

(
𝑏

𝑡
)

𝑟
= 0,45 ∙ √

2 ∙ 105

250
= 12,7 

        Valor limite de esbeltez da placa para impedir que ocorra flambagem local em 

regime elástico, conforme expressão 8.4:  

(
𝑏

𝑡
)

𝑒
= 0,91 ∙ √

2 ∙ 105

250
= 25,7 

        Conclui-se que, 

𝑏

𝑡
=  10,0 <  (

𝑏

𝑡
)

𝑟
= 12,7 

        Portanto, não é necessária a redução da resistência da seção devido à 

possibilidade de ocorrência de flambagem local.  

• Cálculo da resistência da seção Ndres 

        Índice de esbeltez reduzido, conforme expressão 8.8:  

𝜆0 =
𝑘𝑙

𝑖
 . √

𝑓𝑦

𝜋2. 𝐸
=  

183,4

1,24
 . √

250

𝜋2. 2.105
= 1,66 > 1,50  

        Tensão nominal resistente:  

𝜒 =
0,877

𝜆0
2  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆0 ≥ 1,50  

𝜒 =
0,877

1,662
= 0,318 

𝑓𝑐 =  𝜒 ∙  𝑓𝑦 =  0,318 ∙  250 = 79,5 𝑀𝑃𝑎 
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        Resistência da seção, conforme expressão 8.5:  

𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 =
1,00 ∙ 0,768 ∙  10−3  ∙ 79,5 ∙ 103

1,10
= 55,5𝑘𝑁 

        Logo,  

𝑁𝑑 = 55,5 <  𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 = 58,8𝑘𝑁 

        Considerando que a solicitação de projeto é menor que a resistência de projeto, a 

seção atende à solicitação.  

8.4.4.  Montantes  

 

        Nas diagonais foram utilizados perfis cantoneira de abas iguais, L76×76×6,3kg/m,  

conforme mostrado na Figura 8.22.  

 

Figura 8.22 - Propriedades da seção utilizada nos montantes 

As propriedades do perfil são mostradas na Tabela 8.4.  

Tabela 8.4 - Propriedades gerais da seção 

 

         O perfil possui os carregamentos axiais mínimo e máximo de Nd = - 100,2kN e Nd 

= 62,3kN, respectivamente, como mostrado na figura.  

t3 t2 tf tw Area I33 I22 Z33 Z22 R33 R22 Rmin

mm mm mm mm cm² cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm cm

L76X76X7.9 76,2 76,2 7,9 7,9 11,5 62,4 62,4 21,0 21,0 2,33 2,33 2,21

Nome da 

seção 

Propriedades Gerais da Seção 
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Figura 8.23 - Esforços axiais no montante mais solicitado 

        A seguir são mostrados os cálculos para verificação estrutural do elemento.  

 Limitação do Índice de Esbeltez   

        A norma NBR 8800 limita o índice de esbeltez de peças comprimidas em L/200, 

com a finalidade de evitar a grande flexibilidade de peças excessivamente esbeltas. A 

seguir é mostrada a verificação para a peça em questão:  

Flambagem em torno do eixo de menor inércia:  

(
𝑙𝑓𝑙

𝑖
)

𝑧

=
177,3

2,21
= 80,2 < 200  

 Verificação da Flambagem Local  

Esbeltez das chapas que compõem o perfil (chapas não-enrijecidas):  

𝑏

𝑡
=

76,2

7,9
= 9,6 

        Valor limite de esbeltez da placa para impedir que ocorra flambagem local em 

regime inelástico, antes da plastificação da seção, conforme expressão 8.3:  

(
𝑏

𝑡
)

𝑟
= 0,45 ∙ √

2 ∙ 105

250
= 12,7 

        Valor limite de esbeltez da placa para impedir que ocorra flambagem local em 

regime elástico, conforme expressão 8.4:  
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(
𝑏

𝑡
)

𝑒
= 0,91 ∙ √

𝐸

𝑓𝑦
 

(
𝑏

𝑡
)

𝑒
= 0,91 ∙ √

2 ∙ 105

250
= 25,7 

Conclui-se que, 

𝑏

𝑡
=  9,6 <  (

𝑏

𝑡
)

𝑟
= 12,7 

Portanto, não é necessária a redução da resistência da seção devido à possibilidade de 

ocorrência de flambagem local.  

 Cálculo da resistência da seção Ndres 

Índice de esbeltez reduzido, conforme expressão 8.8:  

𝜆0 =
177,3

2,21
 . √

250

𝜋2. 2.105
= 0,90 < 1,50  

Tensão nominal resistente:  

𝜒 = 0,658𝜆0
2
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆0 ≤ 1,50  

 

𝜒 = 0,6580,90² = 0,71 

𝑓𝑐 =  𝜒 ∙  𝑓𝑦 =  0,71 ∙  250 = 177,5 𝑀𝑃𝑎 

Resistência da seção, conforme expressão 8.5:  

𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 =
(𝑄𝑠 ∙  𝐴𝑔 ∙ 𝑓𝑐) 

𝛾𝑎1
 =

1,00 ∙ 1,15 ∙  10−3  ∙ 177,5 ∙ 103

1,10
= 185,6𝑘𝑁 

Logo,  

𝑁𝑑 =  100,2𝑘𝑁 <  𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 = 185,6𝑘𝑁 

Portanto, a seção atende à solicitação. 
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8.5. Dimensionamento das Ligações  

 

        As ligações entre os elementos estruturais podem ser realizadas através de 

ligações soldadas e ligações parafusadas. De acordo com [47], a tendência atual é o 

emprego de soldas nas peças fabricadas em oficinas, enquanto as ligações parafusadas 

são mais empregadas nas ligações executadas em campo, devido à maior dificuldade 

de controle de qualidade das soldas em campo. 

        Em um projeto real todas as ligações da estrutura deveriam ser verificadas. 

Entretanto, para evitar repetições, no presente trabalho foi realizado apenas o 

dimensionamento das ligações dos nós das treliças principais, tomando a ligação mais 

desfavorável.  

        Foi adotada a dimensão mínima b=5mm para as soldas de filete, em função da 

dimensão da chapa mais fina, correspondente à chapa Gusset, de 9,5mm. As 

resistências das soldas de filete foram calculadas a partir da equação:  

                                                                        𝑅𝑑 =
𝐴𝑤(0,60 ∙ 𝑓𝑤)

𝛾𝑤2
                                                     (8.11) 

em que, 

Rw = resistência da solda de filete, em kN 

Aw = área efetiva para o cálculo do filete da solda, igual a  0,7 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙, em que b é a 

dimensão da solda (perna) e l é o comprimento efetivo da solda.  

fw = tensão resistente do metal da solda, igual a 485MPa para o eletrodo E70 

γW2 = coeficiente de minoração da resistência, igual a 1,35 para combinações normais. 

        De acordo com [47], para que não haja efeito de momentos de ligação, as forças 

transferidas pelos cordões de solda l1 (lado menor) e l2 (lado maior), mostrados na 

devem produzir momento nulo em relação ao centro de gravidade do perfil, desse modo, 

para a determinação dos comprimentos dos filetes, foram realizados equilíbrios de 

forças e momentos, como mostrado a seguir, considerando eletrodo E70XX. 
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Figura 8.24 - Comprimentos dos cordões de solda 

        Para as diagonais e montantes, adotou-se a dimensão mínima do filete b=5mm. 

Para os banzos, foi adotada a dimensão mínima b=7mm. A seguir são mostrados os 

cálculos realizados para determinação dos comprimentos de solda de cada elemento. 

8.5.1.  Diagonais   

 

  O esforço normal solicitante na diagonal mais desfavorável é:  

 

Nd = 72,9kN 

 

        A resistência da solda de filete pode ser calculada a partir da equação 8.11:  

Rd =
Aw(0,60 ∙ fw)

γw2
=  (l1 +  l2) ∙ 0,7 ∙ 0,005 ∙

485.000

1,35
 

        Realizando-se o equilíbrio de forças e momentos:  

∑ M = 0            

4,52 ∙ l1 − 1,83 ∙ l2 = 0 

∑ F = 0      

(l1 +  l2) ∙ 0,7 ∙ 0,005 ∙ 0,6 ∙
485.000

1,35
− 72,9 = 0       

        Com isso,  

l1 = 28mm  

l2 = 70mm 
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        Considerando o comprimento mínimo de 40mm, de acordo com a norma 

brasileira, foram adotados os comprimentos 𝑙1 = 40𝑚𝑚  e 𝑙2 = 100𝑚𝑚.  

8.5.2.  Montantes  

 

        O esforço normal solicitante no montante mais desfavorável é:  

 

𝑁𝑑 = 100,2𝑘𝑁 

 

        A resistência da solda de filete pode ser calculada a partir da equação 8.11:  

𝑅𝑑 =
𝐴𝑤(0,60 ∙ 𝑓𝑤)

𝛾𝑤2
=  (𝑙1 +  𝑙2) ∙ 0,7 ∙ 0,005 ∙

485.000

1,35
 

        Realizando-se o equilíbrio de forças e momentos:  

∑ 𝑀 = 0            

5,41 ∙ 𝑙1 − 2,21 ∙ 𝑙2 = 0 

∑ 𝐹 = 0      

(𝑙1 +  𝑙2) ∙ 0,7 ∙ 0,005 ∙ 0,6 ∙
485.000

1,35
− 100,2 = 0       

        Com isso,  

𝑙1 = 38𝑚𝑚  

𝑙2 = 94𝑚𝑚 

        Considerando o comprimento mínimo de 40mm, de acordo com a norma 

brasileira, foram adotados os comprimentos 𝑙1 = 40𝑚𝑚  e 𝑙2 = 80𝑚𝑚.  

8.5.3.  Banzo Inferior 

 

        O Banzo inferior é formado por duas cantoneiras L127x127x9,6kg/m, as quais se 

ligam ao nó através de chapa Gusset, conforme mostrado na  Figura 8.25. 
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Figura 8.25 - Ligação das cantoneiras do banzo inferior 

        Considerando a utilização de dupla cantoneira, o máximo esforço de compressão 

deve ser dividido por dois para o dimensionamento da solda para uma cantoneira 

apenas. Desse modo:   

Nd =
382,5kN

2
= 191,3kN 

 

        Nos banzos, foi utilizada a dimensão mínima do filete b=7mm. A resistência da 

solda é calculada da seguinte forma, a partir da equação 8.11:  

Rd =
Aw(0,60 ∙ fw)

γw2
=  (l1 +  l2) ∙ 0,7 ∙ 0,007 ∙

485.000

1,35
 

Realizando-se o equilíbrio de momentos de ligação e o equilíbrio de forças:  

∑ M = 0            

9,17 ∙ l1 − 3,53 ∙ l2 = 0 

∑ F = 0      

(l1 +  l2) ∙ 0,7 ∙ 0,007 ∙ 0,6 ∙
485.000

1,35
− 191,3 = 0       

Com isso,  

l1 = 52mm  

l2 = 128mm 

Com isso, decidiu-se adotar os comprimentos 𝑙1 = 60𝑚𝑚  e 𝑙2 = 150𝑚𝑚.  



81 
 

8.5.4.  Verificação do escoamento da Chapa Gusset 

 

        De acordo com [47], a verificação para escoamento a compressão da chapa 

Gusset pode ser realizada admitindo-se uma área efetiva com base em um 

espalhamento de tensões na chapa em um setor de 60º a partir do início da ligação. 

        Seguindo este critério, a área efetiva foi obtida de forma aproximada conforme 

mostrado na Figura 8.26.  

 

Figura 8.26 - Área efetiva da ligação 

        Nas ligações foram utilizadas chapas Gusset de espessura t=9,5mm. A 

resistência da área efetiva pode ser calculada a partir da fórmula:  

 

                                                                      Ndres =  
(An,ef ∙ fy)

γw1
                                                    (8.12)   

em que,  

𝐴𝑛,𝑒𝑓 = área efetiva; 

𝑓𝑦 = tensão de escoamento do aço; 

𝛾𝑤1 = coeficiente de minoração da resistência, igual a 1,10 para combinações normais. 

        Com isso, aplicando a expressão 8.12:  

𝑁𝑑𝑟𝑒𝑠 =  
[(18,1 ∙ 0,95 ∙ 25]

1,10
=   390,8𝑘𝑁 > 382,5𝑘𝑁    𝑂𝐾 
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        Conclui-se, portanto, que a chapa adotada atende às solicitações de projeto.  

8.5.5.    Verificação do cisalhamento de bloco na Chapa Gusset 

 

        Considerando a inversão de esforços no banzo inferior devido ao carregamento de 

vento, gerando um esforço de tração Nd = 114,2N, é necessária a verificação do 

cisalhamento de bloco ao longo da linha pontilhada mostrada na Figura 8.27 para a 

chapa Gusset utilizada 

 

Figura 8.27 - Colapso por cisalhamento de bloco ao longo da linha pontilhada 

        De acordo com o item 6.5.6 da NBR 8800, a força resistente de cálculo ao colapso 

por rasgamento é determinada pela soma das forças resistentes ao cisalhamento de 

uma ou mais linhas de falha com a força resistente à tração em um segmento 

perpendicular, através da expressão 8.13:   

        

                                                       Fr,Rd =
(0,60 ∙ fy ∙ Agv +  Cts ∙ fu ∙ Ant)

γw2
                               (8.13) 

em que,  

𝑓𝑦 = tensão de escoamento do aço; 

𝑓𝑢 = resistência à ruptura da chapa de aço; 

𝐴𝑔𝑣 = área bruta sujeita ao cisalhamento; 

𝐴𝑛𝑡 = área líquida sujeita à tração;  
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𝐶𝑡𝑠 = 1,0 quando a tensão de tração for uniforme e 0,5, quando a tensão for não-

uniforme; 

𝛾𝑤2 = coeficiente de minoração da resistência, igual a 1,35 para combinações normais. 

        Desse modo, para a chapa em questão, 𝐹𝑟,𝑅𝑑 assume o seguinte valor, utilizando 

a expressão 8.13:  

𝐹𝑟,𝑅𝑑 =
(0,60 ∙ 25 ∙ 32 +  1,0 ∙ 40 ∙ 12,7) ∙ 0,95

1,35
= 695,3𝑘𝑁 > 114,2𝑘𝑁   𝑂𝑘 

        Conclui-se, portanto, que a chapa adotada atende às solicitações de projeto.  

8.6. Contraventamentos  

 

        Os sistemas de contraventamento possuem finalidade de garantir estabilidade 

lateral e reduzir o comprimento de flambagem de banzos inferior e superior das treliças 

principais. Foram utilizados perfis de dupla cantoneira dispostos lado a lado, 

L8,9x8,9x7,9 e L8,9x8,9x12,7, dependendo do trecho da cobertura.  

        Na análise estrutural, os contraventamentos foram considerados como possuindo 

apenas resistência à tração, conforme recomendado por [48]. Assim, a esbeltez das 

barras foi limitada a L/200.  

         As ligações das barras de contraventamento às chapas de ligação localizadas nos 

nós das treliças foram realizadas através de ligações parafusadas. Foram utilizados três 

parafusos ASTM A307, de diâmetro Φ12,7mm (1/2”), conforme mostrado na Figura 

8.28. 

 

Figura 8.28 - Detalhe da ligação das barras de contraventamento 
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        A verificação estrutural foi feita para a seção L8,9x8,9x12,7, correspondente à 

barra com maior esforço solicitante. O esforço resistente de projeto da ligação é o menor 

valor entre os encontrados nos casos mostrados a seguir.   

8.6.1.   Corte duplo dos parafusos  

 

        A resistência ao corte dos parafusos comuns (aço ASTM A307) pode ser calculada 

a partir da fórmula:  

                                                                 Rdt =
0,4 ∙ Ag ∙ fu

1,35
                                                (8.14)  

em que,  

𝐴𝑔 = área bruta dos conectores; 

𝑓𝑢 = resistência à ruptura da chapa de aço; 

        Considerando a ocorrência de corte duplo, o valor da resistência deve ser 

multiplicado por dois. Desse modo, a resistência é a seguinte: 

Rdt =
0,4 ∙ 1,27 ∙ 41,5 ∙ 2 ∙ 3

1,35
= 93,6kN   

8.6.2.  Ovalização e rasgamento da chapa de nó 

 

        A resistência de projeto para os estados limites de rasgamento (ruptura por 

cisalhamento ao longo de dois planos de comprimento a) da chapa de ligação ou 

ovalização do furo podem ser calculados a partir das expressões 8.15 e 8.16 mostradas 

a seguir, respectivamente.   

        Resistência à ovalização:  

                                                                       Rd =
2,4 ∙ d ∙ t ∙ fu

1,35
                                                        (8.15) 

        Resistência ao rasgamento:  

                                                                       Rd =
1,2 ∙ a ∙ t ∙ fu

1,35
                                                      (8.16) 

onde,  
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d = diâmetro do parafuso 

t = espessura da chapa de ligação  

𝑓𝑢 = resistência à ruptura da chapa de aço; 

a = distância entre a borda do furo e a extremidade da chapa, para os parafusos de 

extremidade ou distância entre as bordas dos furos internos, para parafusos internos.  

        Pelas fórmulas, observa-se que quando a > 2d, quem comanda o 

dimensionamento é o rasgamento quando a < 2d, quem comanda o dimensionamento 

é a ovalização.  

        Desse modo, para o parafuso extremo:   

a = 25 −
(12,7 + 1,5)

2
= 17,9mm  < 2d = 25,4mm   

Rd =
1,2 ∙ a ∙ t ∙ fu

1,35
=  

1,2 ∙ 1,79 ∙ 0,95 ∙ 40

1,35
= 60kN 

        Para os parafusos internos:  

a = 40 −  (12,7 + 1,5) = 25,8mm  < 2d = 25,4mm 

Rd =
2,4 ∙ 1,27 ∙ 0,95 ∙ 40

1,35
= 85,8kN 

        A resistência da ligação é a soma das resistências de cada parafuso. Com isso:  

Rd = 60 + 2 ∙ 85,8 = 231,6kN 

8.6.3.  Escoamento da seção bruta 

 

        A resistência da seção bruta pode ser calculada pela expressão:  

                                                                             Rd =
𝐴𝑔 ∙ fy

1,10
                                                      (8.17) 

onde,  

𝐴𝑔 = área bruta dos conectores; 

𝑓𝑦 = tensão de escoamento da chapa de aço; 
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        Com isso, utilizando a expressão 8.17:  

Rd =
42,1 ∙ 25

1,10
= 956,8𝑘𝑁 

8.6.4.  Ruptura da Seção Líquida  

 

        Considerando a existência de ligação excêntrica, uma vez que o esforço de tração 

é transmitido pela aba do perfil, a resistência à ruptura da seção líquida pode ser 

calculada pela expressão:  

                                                                     Rd = (1 −  
𝑒𝑐

𝑙
) ∙

𝐴𝑛 ∙ f𝑢

1,35
                                                (8.18) 

        Desse modo, considerando a excentricidade do perfil escolhido ec = 2,58cm: 

Rd = (1 −  
25,8

80
) ∙

(42,1 − 0,95 ∙ 1,62) ∙ 40

1,35
=  814,2𝑘𝑁 

8.6.5.  Cisalhamento de Bloco  

 

        A resistência ao cisalhamento de bloco pode ser calculada pela expressão 8.19:  

Rd =
(0,60 ∙ fu ∙ Anv +  Cts ∙ fu ∙ Ant)

γa2
 ≤  

(0,60 ∙ fy ∙ Agv +  Cts ∙ fu ∙ Ant)

γa2
         (8.19) 

onde,  

𝑓𝑦 = tensão de escoamento do aço; 

𝑓𝑢 = resistência à ruptura da chapa de aço; 

𝐴𝑛𝑣 = área líquida sujeita ao cisalhamento; 

𝐴𝑔𝑣 = área bruta sujeita ao cisalhamento; 

𝐴𝑛𝑡 = área líquida sujeita à tração;  

𝐶𝑡𝑠 = 1,0 quando a tensão de tração (ou compressão) for uniforme e 0,5, quando a 

tensão for não-uniforme; 

𝛾𝑤2 = coeficiente de minoração da resistência, igual a 1,35 para combinações normais. 
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        Para o cálculo da resistência, considerou-se que o colapso por cisalhamento de 

bloco ocorre ao longo do perímetro do segmento de perfil mostrado na Figura 8.29.  

 

Figura 8.29 - Segmento de perfil sujeito ao cisalhamento de bloco 

        A seguir o cálculo das áreas 𝐴𝑛𝑣, 𝐴𝑔𝑣 e 𝐴𝑛𝑡 :   

Anv = [10,5 − 2,5 ∙ (1,27 + 0,35)] ∙ 0,95 ∙ 2 = 12,2cm² 

Agv = 10,5 ∙ 0,95 ∙ 2 = 19,9cm² 

Ant = [6,0 − 0,5 ∙ (1,27 + 0,35)] ∙ 0,95 ∙ 2 = 9,9cm² 

        Com isso, aplicando a expressão 8.19: 

Rd =
(0,60 ∙ 40 ∙ 12,2 +  1,0 ∙ 40 ∙ 9,9)

1,35
 ≤  

(0,60 ∙ 25 ∙ 19,9 +  1,0 ∙ 40 ∙ 9,9)

1,35
   

Rd = 510,2 ≤ 514,4kN  

Rd = 510,2kN 

8.6.6.  Resistência de Projeto 

 

        O esforço resistente de projeto da ligação é o menor valor entre os encontrados 

anteriormente. Desse modo:     

Rd = 93,6kN > Nd =  81,6kN       OK  

        Portanto, o contraventamento atende à solicitação de projeto.  
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8.7. Apoios da Estrutura 

 

        Nos apoios os elementos da treliça se conectam a uma chapa de espessura 9,5mm 

através de ligações soldadas do tipo filete.  

        A chapa de 9,5 mm sofre um aumento de espessura para 19mm através da 

soldagem de duas chapas de reforço de 4,75mm em cada lado e é conectada às chapas 

de apoio de espessura 15,9 mm através de um pino de 80mm de diâmetro em aço ASTM 

A36 (fy = 250MPa). As chapas de apoio possuem enrijecedores para evitar a ocorrência 

de flambagem local. 

        O esquema da ligação no apoio é mostrado na Figura 8.30.  

 

 

Figura 8.30 - Detalhe da ligação no apoio de uma das treliças principais 
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        A Figura 8.31 mostra as reações de apoio de uma das treliças principais.  

 

Figura 8.31 - Reações de Apoio em uma das treliças principais 

 

        A verificação foi realizada para o apoio do banzo inferior, onde se encontram os 

maiores valores de reações. A força resultante no pino de ligação pode ser obtida 

através da soma vetorial das duas reações, como mostrado na Figura 8.32.  

 

Figura 8.32 - Reação de Apoio Resultante 

        Considerando que as barras do montante e do banzo inferior, bem como suas 

ligações com solda já foram verificadas anteriormente, a seguir são mostradas as 

verificações estruturais realizadas para a chapa de nó e para o pino de ligação. 

8.7.1.  Momento Fletor Resistente do Pino  

        Admitindo de forma conservadora que o pino está sujeito a cargas concentradas 

aplicadas no centro das chapas, o momento fletor máximo no meio do vão é de 

391,6kN.cm, como mostrado na Figura 8.33. 
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Figura 8.33 - Momento fletor máximo no pino de ligação 

 

        De acordo com o item 6.4.2.1 da NBR 8800/2008, O momento fletor resistente do 

pino pode ser calculado a partir da seguinte fórmula 8.20:  

                                                             Mdres =
1,2 ∙ W ∙ fy

1,10
                                              (8.20)  

em que, 

W = módulo de resistência elástica da seção.  

        Desse modo, aplicando a expressão 8.20:  

Mdres =
1,2 ∙ (π ∙

83

32
) ∙ 25

1,10
= 713 kN. cm > 391,6kN. cm  OK  

8.7.2.   Resistência ao corte do Pino  

 

        A resistência ao corte do pino pode ser calculada a partir da fórmula:  

                                                          𝑉𝑑𝑟𝑒𝑠 =
0,6 ∙ 𝐴𝑤 ∙ 𝑓𝑦

1,10
                                                  (8.21)  

em que,  

Aw = área efetiva de cisalhamento, igual a 0,75 vezes a área bruta.  
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        Considerando o cortante máximo atuante Vd = 224,4 kN e aplicando a expressão 

8.21: 

Vdres =
0,6 ∙ 0,75 ∙ (π ∙

82

4
) ∙ 25

1,10
 = 514kN > 224,4kN      OK  

8.7.3.  Verificação da Pressão de Apoio (Esmagamento) 

 

        A resistência ao esmagamento da chapa de ligação é dada pela fórmula:  

                                                                           Rd =
t ∙ d ∙ 1,8 ∙ f𝑦

1,35
                                                   (8.22) 

em que, 

t = espessura da chapa. 

d = diâmetro do pino. 

        Desse modo, aplicando a expressão 8.22:  

Rd =  Rd =
1,9 ∙ 8 ∙ 1,8 ∙ 25

1,35
= 508kN > 448,8kN   Ok 

8.7.4.  Verificação do escoamento da Chapa Gusset 

 

        A verificação para escoamento a compressão da chapa Gusset pode ser realizada 

admitindo-se uma área efetiva com base em um espalhamento de tensões na chapa em 

um setor de 60º a partir do início da ligação.  

        A área efetiva foi obtida de forma aproximada é mostrada na Figura 8.34.  

 

Figura 8.34 - Área efetiva da ligação 
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        Nas ligações foram utilizadas chapas de ligação de espessura t=9,5mm. A 

resistência da área efetiva pode ser calculada a partir da expressão 8.12.   

        Com isso, 

Ndres =  
[(23,2) ∙ 0,95 ∙ 25]

1,10
=   500,9kN > 448,8kN    OK 

        Conclui-se, portanto, que a chapa adotada atende às solicitações de projeto.  
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 Fabricação e Montagem  

 

        A fabricação é definida com a transformação dos materiais em peças através das 

operações básicas de fabricação: corte, dobra, furação, soldagem entre outros. Sua 

execução é realizada partindo-se dos desenhos de detalhamento e das listas de 

materiais resultantes do projeto estrutural. [25] 

        Antes de iniciar a fabricação, o fornecedor das estruturas deve providenciar a 

matéria-prima e os consumíveis de aplicação direta a partir das listas de materiais. Os 

materiais estruturais como chapas e perfis poderão ser adquiridos pelo próprio 

fabricante ou mesmo pelo cliente. Neste caso, este solicitará aos fornecedores que 

entreguem os materiais na fábrica da empresa responsável pela fabricação. Estando os 

materiais à disposição, o fabricante dará início aos seus trabalhos. 

        Uma etapa fundamental em todo o processo de fabricação é o tratamento 

anticorrosivo, tendo em vista que as peças em aço podem sofrer o efeito de oxidação, 

o que compromete seu bom funcionamento como elemento estrutural, colocando em 

risco a estabilidade e afetando a estética. O tratamento tem por objeto criar uma barreira 

entre o meio externo e o aço da peça visando retardar o processo de corrosão. Os 

principais tipos de tratamento anticorrosivo são a galvanização e a pintura. 

        A Galvanização consiste em combinar o zinco com o ferro, resultando no zinco 

como anodo e o ferro como cátodo, prevenindo assim a corrosão do ferro, uma vez que 

o zinco atua como uma barreira protetora evitando a entrada de água e ar atmosférico, 

além de sofrer corrosão antes do ferro. Já a pintura, consiste em criar uma barreira 

impermeável protetora na superfície exposta do aço através de aplicação de esmaltes, 

vernizes, tintas e plásticos.  

        Quanto ao transporte das peças, esse pode ser realizado através de modais 

rodoviários, com por exemplo, através de carretas, que possuem em média a 

capacidade de 27 toneladas e cerca de 13 metros de comprimento na carroceria, 2,3 

metros de largura transportável e uma altura máxima sobre a plataforma de 

aproximadamente 3,0 metros. Acima destes limites situam-se os transportes especiais 

com excesso no comprimento, excesso lateral ou excesso em altura. Nestes casos o 

preço por tonelada transportada sobe significativamente, sendo exigidos veículos e 

licenças especiais, batedores, horários especiais, etc. Geralmente procura-se limitar as 

peças das estruturas ao comprimento máximo de 12 metros. [25] 

        Para o processo de montagem, é necessária a utilização de equipamentos 
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mecânicos que auxiliem no içamento e posicionamento das peças. Esses equipamentos 

podem ser  gruas ou guindastes. No caso de estruturas inclinadas, podem ser usados 

cabos de comprimentos diferentes, ligados aos ganchos, para gerar a inclinação da 

peça, como mostrado na Figura 9.1. 

 

Figura 9.1 - Montagem de Estrutura Inclinada [25] 

        Uma peculiaridade das coberturas em cúpula é que estas só adquirem a 

estabilidade característica desse tipo de estrutura quando os arcos estão completos e 

interconectados. Antes disso, a estabilidade deve ser garantida através de estruturas de 

escoramento e de travamento lateral.  

        Uma técnica usual consiste na execução de uma torre central de escoramento, 

ligada ao anel central da estrutura através de macacos hidráulicos e na execução de 

torres secundárias de escoramentos, sobre as quais os arcos componentes da cúpula 

se apoiam durante o processo de montagem. Quando os arcos atingem o anel central, 

os macacos hidráulicos são acionados e os arcos são colocados em carga. O processo 

seguinte é retirar os macacos hidráulicos e escoramentos.  

Essa foi a técnica empregada na construção da cobertura do Astrodome, em Houston 

como mostrado na Figura 9.2 . [16] 

 

 

Figura 9.2 - Processo de montagem do Houston Astrodome [16] 
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 Resultados Obtidos no Dimensionamento 

        Com base na verificação dos elementos estruturais, é possível concluir que as 

seções adotadas atendem às solicitações previstas. As seções adotadas permitem 

obter a relação de materiais utilizados, com os comprimentos totais e peso de cada tipo 

de perfil. A relação é mostrada na Tabela 10.1. 

Tabela 10.1 - Lista de Materiais Utilizados 

Grupo Perfil  Material  Comp. Total (m) Peso (kg)  

Superestrutura 2L102X102X9,5 ASTM A36 1273,8 36081,9 

Superestrutura 2L127X127X9,5 ASTM A36 1142,9 41436,1 

Superestrutura L64X64X6,4 ASTM A36 1165,4 6889,0 

Superestrutura L76X76X7,9 ASTM A36 967,1 8560,3 

Superestrutura 2L89X89X7,9 ASTM A36 2828,0 59208,9 

Superestrutura 2L89X89X12,7 ASTM A36 1184,5 38385,3 

Terças C150X12,2 ASTM A36 175,0 2074,5 

Terças 22K6 ASTM A36 3719,9 49944,9 

 

        A Tabela 10.2 mostra o consumo de aço na estrutura e as taxas de consumo de 

aço.  

Tabela 10.2 - Consumo de Aço na Estrutura 

Consumo de aço na 
superestrutura (kg)  

190562 

Consumo total de aço (kg) 242581 

Área de influência (m²) 6561 

Taxa de consumo de aço na 
superestrutura (kg/m²)  

29 

Taxa de consumo de aço nas 
terças (kg/m²) 

8 

Taxa de consumo total de aço  
(kg/m²) 

37 

 

        O consumo de aço em coberturas metálicas depende do tipo de cobertura, dos 

vãos e dos carregamentos previstos, podendo variar de 10kg/m² até mais de 100kg/m² 

[49]. A literatura não apresenta valores específicos para coberturas em formato de 
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cúpula.  O valor obtido para a taxa de consumo total de aço foi de 37 kg/m², um valor 

aceitável, tendo em vista a dimensão dos vãos da estrutura.   

        A taxa de consumo de aço para as terças foi de 8 kg/m², dentro de valores usuais 

para estruturas metálicas, entre 5 a 10kg/m² [50] . A área total ocupada pelas telhas foi 

de 14.256m².  
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 Considerações Finais  

11.1. Conclusões  

 

        No desenvolvimento do presente trabalho ficou evidente que as cúpulas são 

estruturas especiais, cujo projeto se diferencia em diversos aspectos do projeto de 

estruturas usuais, através da concepção arquitetônica, escolha do formato, escolha do 

tipo de vedação, definição da ligação entre elementos estruturais, e definição das ações 

sobre a estrutura, como o vento, que foi determinado de maneira aproximada.  

        Foram encontradas diversas dificuldades inerentes ao formato da estrutura e aos 

grandes vãos existentes e as escolhas realizadas para solucioná-las podem ser 

tomadas como referência para novos projetos do tipo, tento em vista que podem surgir 

problemas semelhantes. Ainda assim, a variada gama de possibilidades de concepção 

arquitetônica e estrutural tornam difícil a recomendação de um procedimento geral de 

projeto. Desse modo, cada projeto deve ser pensado de maneira individual.   

        Por último, cabe ressaltar que a verificação dos elementos estruturais foi realizada 

apenas para a fase final, de utilização. Entretanto, em um projeto real, essa verificação 

deveria ser realizada para todas as etapas de transporte e montagem. Além disso, 

quaisquer mudanças nas premissas de projeto adotadas podem introduzir efeitos não 

contabilizados na estrutura e devem ser verificadas de modo individual.  

11.2. Sugestões para trabalhos futuros  

        São apresentadas a seguir algumas sugestões para trabalhos futuros envolvendo 

projeto de cúpulas em aço:  

• Estudo comparativo entre os diferentes tipos de cúpulas existentes;  

 

• Realização de projeto semelhante em perfis tubulares.  

 

• Avaliação da influência da forma e altura da cúpula nos esforços gerados nos 

elementos estruturais; 

 

• Avaliação da adoção de diferentes formas de contraventamento no peso final 

da estrutura; 

 

• Estudo sobre os efeitos de segunda ordem em cúpulas reticuladas;   
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