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1 INTRODUÇÃO 

 

Na década de 50, a construção com estruturas metálicas no Brasil foi impulsionada após 

a criação da Companhia Siderúrgica Nacional com sua fábrica de estruturas metálicas 

montada. 

 

As usinas siderúrgicas foram sendo modernizadas e assim a produtividade e a qualidade 

cresceram. Com o processo de soldagem por arco submerso tornou-se possível a 

composição de perfis soldados e a execução de juntas de extensão. 

 

O Brasil deixou de ser importador de aço e assumia a condição de exportador do 

produto na década de 80. 

 

Seguem algumas características da estrutura metálica:  

 

 Maior facilidade de montagem: Sendo a estrutura de aço feita em regime de 

fabricação industrial, a equipe montadora já recebe as peças nos tamanhos 

definidos, com as extremidades preparadas para soldagem ou aparafusamento 

durante a montagem feita de forma rápida e eficiente, com mão de obra 

qualificada e equipamentos leves. 

 

 Menor tempo de execução: A estrutura metálica é projetada para fabricação 

industrial e seriada, de preferência, levando a um menor tempo de fabricação e 

montagem. 

 

 Maior confiabilidade: O material é único e homogêneo, com limites de 

escoamento e ruptura e módulo de elasticidade bem definidos, além de ser uma 

estrutura fabricada e montada por profissionais qualificados. 

 

 Maior limpeza de obra: Não agrega volume aos entulhos, pois não precisa de 

escoramento e fôrmas.  

 



 Maior facilidade de transporte e manuseio: Em função da maior resistência do 

material, as peças de aço são menores, com menor peso relativo, facilitando 

assim o carregamento, transporte e manipulação. 

 

 Maior facilidade de ampliação:  Na maioria das vezes não interfere nas outras 

atividades pois as peças são menores e fabricadas fora do local da obra. 

  

 Facilidade de desmontagem e reaproveitamento: A estrutura de aço tem a seu 

crédito o valor residual que não é perdido com a execução da obra, pois ela pode 

ser desmontada e transferida para outro local sem maiores problemas. 

 

 Facilidade de vencer grandes vãos: A maior resistência do aço conduz à 

melhoria das condições para vencer grandes vãos, com menores dimensões das 

peças e menores pesos. 

 

 Precisão das dimensões dos componentes estruturais: Como a fabricação 

obedece a rigorosas especificações dimensionais pode-se encomendar todos os 

acessórios antecipadamente, sejam portas, janelas, basculantes e outros. Os 

gastos são menores com alvenarias e argamassas. No caso de prédios, após a 

montagem da estrutura, ela está totalmente nivelada e aprumada, o que serve de 

guia para as demais etapas. 

 

 Maior facilidade de reforço: Quando houver necessidade de aumento de carga, a 

estrutura pode ser facilmente reforçada, em alguns casos com a colocação 

apenas de uma chapa numa viga ou coluna. 

 

 Resistência à corrosão: O aço apresenta excelente resistência à corrosão 

atmosférica desde que determinados cuidados sejam tomados. Para melhorar 

ainda mais a resistência do aço à corrosão, protege-se a estrutura com pintura 

e/ou galvanização; pode-se ainda trabalhar com aços de alta resistência à 

corrosão atmosférica, que são capazes de durar quatro vezes mais que os aços 

comuns. 



O aço exige conservação maior que as estruturas de concreto armado, exige um grau 

maior de especialização da mão-de-obra de montagem no canteiro de obras e eleva o 

gasto com equipamentos, normalmente alugados ou amortizados pela obra específica. 

 

A estrutura de aço exige uma proteção contra incêndio que aumenta seu preço. Essa 

proteção não é, normalmente, exigida em estruturas de concreto armado. 

 

Atualmente no Brasil, a estrutura de aço, em geral, ainda é mais cara que a de concreto 

armado para o mesmo fim, principalmente pelos motivos acima citados.  

 

2 OBJETIVO 

 

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver a aplicação das ações permanentes, 

sobrecargas e vento nas estruturas, bem como dimensionar as peças constituintes de um 

edifício comercial de dois pavimentos para escritório. 

 

3 PROGRAMAS UTILIZADOS 

- FTOOL 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Primeiramente foi realizado o lançamento das cargas atuantes na estrutura. 

Para a obtenção dos esforços resultantes desses carregamentos, foi utilizado o software 

FTOOL. Os demais cálculos foram realizados manualmente com o objetivo de aplicar 

os conhecimentos adquiridos na disciplina Projeto de Estruturas de Aço I. 

Todos os cálculos e o desenvolvimento desse trabalho encontram-se no anexo. 

 

 

 

 



5 CONCLUSÃO 

O trabalho propôs o dimensinamento de um edifício comercial de dois pavimentos para 

escritório, com pilares e vigas em perfis de alma cheia e tesoura treliçada na cobertura. 

Foram fornecidos dados como as solicitações, arquitetura e os pesos específicos dos 

materiais.  

Com a realização deste trabalho, foi possível aplicar os conceitos da disciplina 

Estruturas de Aço I, necessários para o dimensionamento de treliça, vigas e pilares do 

edifício proposto. 
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7 ANEXO – Trabalho Prático  

 

 



 

 



 

 













































































 

 


