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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta um estudo científico, tecnológico e econômico 

sobre processos de transporte e montagem de estruturas em aço, elaborado por 

meio da análise e interpretação de informações obtidas em levantamentos 

bibliográficos, estudos de campo e experiências profissionais. Sendo assim, são 

abordadas as diversas etapas do transporte e da montagem das estruturas 

metálicas. A metodologia consiste em avaliar os processos de execução de 

projetos, de montagem e de logística de transporte, por meio de pesquisa 

bibliográfica. Para análise de eventuais deficiências ou erros, durante os 

processos de montagem e transporte, são realizados estudos de casos. Para 

avaliação dos riscos oriundos de erros durante o processo de montagem, é 

modelada uma edificação em estrutura metálica, por meio dos softwares 

CypeCAD e SAP 2000. Por fim, são analisados os custos dos processos de 

transporte e montagem. A pesquisa tem como objetivo geral apresentar 

procedimentos padrões e soluções de eventuais erros recorrentes, que 

contemplem premissas práticas referentes ao transporte e montagem de 

edificações estruturadas em aço, incluindo técnicas, equipamentos, mão de 

obra, planejamento e custos. Conclui-se que existem cuidados a serem 

observados, afim de não cometer erros construtivos em transporte e montagem 

deste tipo de estrutura, os quais são facilmente evitáveis por meio de projetos 

eficientes e planejamento. Observa-se que os critérios dos vínculos adotados em 

projeto devem ser reproduzidos na obra, o mais próximo possível da concepção 

teórica. Por fim, constata-se que o custo total da montagem de uma estrutura 

metálica pode corresponder até metade do valor global da obra. Em relação ao 

transporte, constata-se que o mesmo corresponde à uma pequena porcentagem 

do valor global da obra, desde que a logística de transporte seja bem planejada. 

 

Palavras-chave: Construção Metálica; Montagem; Transporte; Sistemas 

Estruturais; Aço. 

 

 



ABSTRACT 

 

This document has a scientific, technological and economic basis on transport 

and mounting of steel structures. It´s elaborated through analysis and 

interpretation of results in technical books, real studies and professional 

experience. Thus, it’ll be approached as the stages of transport and mounting of 

steel structures. The methodology consists of obtaining the processes of 

execution of projects, mounting and transportation, through bibliographic 

research. Analysis of errors, during the mounting and transportation processes, 

real studies are carried out. In order to assess the risks arising from errors during 

the mounting process, the steel structure is developed through CypeCAD and 

SAP 2000 software. It’s find costs for the transportation and mounting processes. 

The research’s target is the study of standards and solutions, such as the 

premises for transport and mounting of these structures, including techniques, 

equipments, labors, planning and costs. That’s possible conclude that’s 

necessary careful to don’t make construction mistakes in transport and mounting 

of steel structures, rather than totally avoidable through efficient projects and 

planning. Finally, it is noted that the total cost of mounting a metal structure can 

be useful for half of the global value. In relation to transportation, it is verified that 

it corresponds to a small percentage of the global value, as long as transport 

logistics are well planned. 

 

Keywords: Steel Construction; Transport; Mounting; Structural Buildings; Steel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 1980, o mercado da construção civil passa por 

mudanças que obrigam as empresas envolvidas a buscarem alternativas para 

aumentar a produtividade e a qualidade do ambiente construído (FABRÍCIO, 

2002). 

 No Brasil, o concreto armado é ainda o principal componente estrutural, 

utilizado na maioria das construções, seja pelas matérias-primas disponíveis, 

difusão dos processos construtivos e mão de obra qualificada, critérios que o 

tornam um sistema preferencial em relação aos demais. 

 Entretanto, considerando os custos dos materiais para construção civil e 

fatores econômicos na análise do custo benefício, observa-se que o uso de 

sistemas estruturais de aço pode ser a solução mais adequada.  

 As principais aplicações dos elementos estruturais de aço são os edifícios 

de múltiplos andares, desde comerciais, hospitalares, residenciais, shopping 

centers, entre outros. 

 A utilização de elementos de aço no sistema estrutural de edifícios de 

múltiplos andares tem-se tornado cada vez mais comum. Por isso, é importante 

conhecer a gama de possibilidades disponíveis para que a tomada de decisão 

seja baseada na escolha dos métodos de projeto, transporte e montagem mais 

adequados a cada situação.  

 Entretanto, como qualquer outro processo construtivo recém-

implementado, a eficácia do sistema estrutural de aço deve estar devidamente 

associada ao processo de produção, que deve ser condizente com as condições 

reais de projeto, transporte e de montagem. 

 Desta forma, este trabalho visa à análise, por meio do estudo de um 

modelo estrutural e estudos de casos, da logística de transporte e montagem 

das estruturas de aço. O trabalho propõe identificar, de forma prática, os 

principais problemas ocorridos nestas etapas construtivas, tendo como premissa 

a racionalização e adequação da realidade em processos adequados à 

industrialização da construção no país. 
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1.1 Justificativa 

 

 Para se atingir os atuais níveis de exigência do mercado quanto à 

qualidade e produtividade, a utilização da estrutura em aço apresenta-se como 

uma alternativa com custo benefício viável devido à industrialização na 

construção civil.  

 A construção em estrutura de aço possui potencialidades como rapidez 

construtiva; maior espaço útil; produção controlada, em se tratando de um 

material homogêneo; menor desperdício a despeito do aparente custo mais 

elevado da estrutura; facilidade de desmontagem da estrutura, caso necessário 

e possibilidade de reaproveitamento do aço. Além da possibilidade de obter 

benefícios arquitetônicos e econômicos, os sistemas estruturais em aço 

apresentam, ainda, vantagens como aumento da rigidez da estrutura e redução 

no peso da estrutura. 

 Porém, como qualquer outro sistema construtivo, a estrutura em aço 

também pode apresentar deficiências no processo de projeto e, 

consequentemente, no processo de transporte e montagem. Estas deficiências 

no processo projetual devem ser diagnosticadas e corrigidas. Uma construção 

que utiliza a estrutura industrializada, como a de aço, necessita de maior 

qualidade nos processos de projeto, transporte e montagem, para o 

aproveitamento máximo de suas características. 

 Investigando-se estes processos e, em especial, os processos de 

montagem e transporte, espera-se que eventuais deficiências deste sistema 

construtivo sejam identificadas com maior clareza. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar procedimentos padrões e 

soluções de eventuais erros recorrentes, que contemplem premissas práticas 

referentes ao transporte e montagem de edificações estruturadas em aço, haja 

vista a pouca abordagem literária sobre o assunto, disponível no país. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com o intuito de realizar uma análise sequencial prática em torno dos 

processos de transporte e montagem dos sistemas estruturados em aço, os 

seguintes objetivos específicos podem ser relacionados: 

 

 Avaliar os processos de execução de projetos, de montagem e de 

logística de transporte; 

 Através de estudos de casos reais, analisar eventuais deficiências e 

questões relacionadas à segurança, durante os processos de montagem 

e transporte, identificando-as com mais clareza; 

 Através de modelo estrutural tridimensional, avaliar riscos oriundos de 

erros durante o processo de montagem; 

 Avaliar custos dos processos de transporte e montagem; 

 Propor soluções para correção destes problemas, encontrados ao 

decorrer dos processos construtivos deste sistema estrutural. 
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2. METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho consistiu nas seguintes etapas: 

 Para avaliação dos processos de execução de projetos, de montagem e 

de logística de transporte, será realizada pesquisa bibliográfica; 

 Para análise de eventuais deficiências ou erros, durante os processos de 

montagem e transporte, serão estudados cinco edificações de estruturas 

metálicas, com diferentes tipos de concepções projetuais; 

 Para avaliação dos riscos oriundos de erros durante o processo de 

montagem, será modelada uma edificação em estrutura metálica, por 

meio dos softwares CypeCAD e SAP 2000. Posteriormente, serão 

analisados os resultados, como deslocamentos, diagramas e esforços;  

 Para avaliação dos custos dos processos de transporte e montagem, será 

utilizado o padrão SINAPI (Sistema Nacional de Preços e Índices), para 

obtenção dos valores globais da estrutura, bem como preços por 

quantidade de aço; 

 Por meio das referências bibliográficas, será proposto soluções para 

correção de problemas eventuais, descritos ao longo deste trabalho. 
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3. CONCEITOS BÁSICOS DE TRANSPORTE E MONTAGEM DE 

ESTRUTURAS DE AÇO 

3.1 Concepção de sistemas estruturais de aço 
 

BELLEI (2008, pág. 24) define a construção de uma edificação em aço como: 

 

[...] o resultado de um sistema industrializado, que se inicia no projeto 

arquitetônico, na construção civil ou no projeto básico na indústria, 

continua no projeto estrutural definitivo, passa pelo detalhamento do 

projeto (desenho de oficina), fabricação, limpeza e pintura, seguido 

pelo transporte e montagem. 

Desta forma, para concepção de uma estrutura de aço, é necessário que o 

construtor siga as etapas, até o início da montagem, conforme FIGURA 1: 

 

Figura 1 - Fluxograma de concepção de estrutura em aço. Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

3.2 Projeto arquitetônico de estruturas de aço 

 

Como parte integrante da execução de uma edificação estruturada em aço 

apresenta-se o projeto de arquitetura. Na concepção desta, considerando 

estruturas feitas em aço, é necessário que o profissional esteja atento às 

peculiaridades e as características do material. Devido à maior resistência do 

aço, é possível que o arquiteto obtenha maiores vãos, além de menores seções 

transversais em vigas e pilares. 

No caso de estruturas em aço, visando a economia, é necessário projetar 

por meio de modulações e padronização de vãos na estrutura, o que permite a 

compra de peças de tamanhos e dimensões iguais. Este fato oferece facilidade 

no transporte das peças, bem como na montagem. 
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Ressalta-se que é necessário existir compatibilidade entre a proposta 

arquitetônica, bem como a concepção estrutural e custos finais da obra (PINHO, 

2005). 

O modelo escolhido para este estudo, com objetivo de melhor ilustração e 

entendimento, foi o projeto arquitetônico de um condomínio, em estrutura de aço 

aparente, projetada pelos arquitetos Heitor Prucoli e Igino de Oliveira (UFOP, 

2017). O projeto propõe uma edificação modular, simétrica, com vãos 

padronizados, o que facilita o transporte e a montagem das peças, como exposto 

anteriormente. O mesmo é apresentado nas FIGURAS 2 e 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

               Figura 3 - Projeto Modelo. Fonte: Heitor Prucoli; Igino de Oliveira (2017). 

 
 

 
Figura 2 – Projeto Modelo. Fonte: Heitor Prucoli; Igino de Oliveira (2017). 
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O referido projeto arquitetônico será utilizado no Capítulo 7 – Montagem 

de um edifício estruturado em aço, deste trabalho, a fim de se estudar os erros 

de montagem. 

3.3 Projeto estrutural de estruturas de aço 
 

Como qualquer outra concepção de uma edificação, após a elaboração 

do projeto arquitetônico, estuda-se a estrutura. Ressalta-se que nesta etapa, 

ainda considerando uma estrutura em aço, os profissionais envolvidos devem ter 

contato direto, para casos de correções ou revisões, as quais podem ser geradas 

por questões: 

 Estéticas ou volumétricas; 

 Dimensionais; 

 Funcionais; 

 De transporte; 

 Ou interfaces com sistemas de fechamento ou de montagem. 

São comuns processos de retorno entre profissionais, os quais ocorrem 

devidos a revisões apresentadas e que devem ser programadas no cronograma 

executivo da obra. Frisa-se que um projeto estrutural com deficiências, pode 

acarretar em prejuízos para o construtor, bem como para o fabricante. Esta 

sucessão de retornos pode ser visto na FIGURA 4 (BAUERMANN, 2002): 

 

Figura 4 -  Diagrama esquemático do processo de projeto convencional. Fonte: Bauermann 

(2002).
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Em relação ao projeto estrutural em aço, os mesmos devem ser 

elaborados com base nos cálculos resultantes da aplicação dos esforços, que a 

estrutura deve suportar quando estiver finalizada (D´ALAMBERT, 2005). 

As informações necessárias no projeto estrutural, para facilitação da 

fabricação, transporte e montagem podem ser sintetizadas em: 

 Locação de todos os elementos da estrutura; 

 Eixos de pilares e desvios; 

 Bitolas, seções transversais e tipo de aço; 

 Detalhes de ligações (parafusadas ou soldadas); 

 Detalhes das fundações; 

 Elevações, cortes transversais e longitudinais da estrutura; 

 Quantitativos de aço e demais peças, em metros ou quilos. 

Pode-se dividir o projeto estrutural em duas fases, comumente adotadas 

em escritórios de engenharia: o projeto básico e o executivo.  

Na etapa básica, os responsáveis técnicos apresentam, em linhas gerais, 

a concepção básica adotada da estrutura, sem representar o dimensionamento 

das peças. Na etapa executiva, os responsáveis devem mostrar toda a análise 

estrutural, bem como detalhamento, definição geométrica e dimensões dos 

perfis (PINHO, 2005). 

3.4 Projetos de detalhamento de montagem de estruturas de aço 

 

 É fundamental que, antes do transporte e montagem de estruturas de aço, 

os responsáveis técnicos elaborem um projeto detalhado de montagem, 

apresentando todas as peças, com as dimensões comercializadas, detalhes de 

ligações, quantitativos de peças e detalhes de montagem, de modo a não 

acarretar problemas ou retrabalhos nas fases subsequentes. 

Ressalta-se que a dissociação das etapas de projeto (arquitetura, 

estrutura, instalações e detalhamentos) da etapa de execução da obra resulta 

em omissões nos detalhamentos e na ausência de conclusão na composição 
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dos projetos relutantes, atribuindo ao pessoal no canteiro de obra, por 

consequência, indevida responsabilidade por decisões (NOVAES, 2001). 

Como parte integrante do projeto de detalhamento, os diagramas de 

montagem, devem mostrar a localização das peças na estrutura. Neste item, 

cada peça e parte de peça deverá receber um nome chamado marca de detalhe 

(PINHO, 2005). 

É de suma importância frisar que se existirem peças padronizadas, haverá 

economia de tempo nesta etapa de projeto.  

3.5 Conceitos básicos de dimensionamento de estruturas de aço 

 

A norma que regulamenta o dimensionamento de estruturas de aço é a 

norma NBR 8800 (ABNT, 2008) - Projeto de estruturas de aço e de estruturas 

mistas de aço e concreto de edifícios. 

Antes das etapas de projeto, transporte e montagem das estruturas de 

aço, executa-se a etapa de dimensionamento. Nesta etapa, primeiramente 

estudam-se as forças que serão exercidas na estrutura em questão. Todas as 

estruturas estão sujeitas a esforços, os quais são exercidos pela gravidade, 

vento ou eventos sísmicos (AISC, 2016).  

O processo de dimensionamento consiste na análise da combinação 

destes esforços e na determinação forças máximas permitidas que cada peça e 

a estrutura como um todo possam suportar.  

Conforme a norma NBR 6120 (ANBT, 1980), estes esforços são gerados 

por: 

 Uso e ocupação; 

 Peso próprio da estrutura; 

 Vento; 

 Forças sísmicas; 

 Variação de temperatura; 

 Empuxos de terra e pressões hidrostáticas. 
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Na FIGURA 5, apresentam-se estes esforços e sua forma de atuação na 

estrutura (AISC, 2016): 

Figura 5 - Forças exercidas em estruturas. Fonte: Designing with sctrutural steel – A Guide for 
Architects, 2002. 
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A norma NBR 8800 (ABNT, 2008) adota os critérios de verificação da 

segurança estrutural, aplicáveis às estruturas construídas com quaisquer dos 

materiais empregados na construção civil e utiliza a seguinte equação para a 

verificação da segurança estrutural: 

Rd > Sd                                            (Equação 1) 

Sendo: 

Sd os valores de cálculo dos esforços atuantes; 

Rd os valores de cálculo dos esforços resistentes; 

3.6 Aspectos básicos de transporte e montagem de estruturas de aço 
 

 O processo de montagem de uma estrutura de aço consiste na união de 

peças pré-fabricadas no canteiro de obras, para formação do conjunto da 

estrutura (PINHO, 2015). 

Como se tratam de peças pré-fabricadas, que são produzidas numa 

unidade industrial, ou seja, fora do canteiro de obras, os grupos de peças 

necessitam de transporte. No caso do Brasil, a maior parte dos transportes das 

peças metálicas ocorrem através do transporte rodoviário, o qual é estudado no 

Capítulo 4. 

Salienta-se que deve haver extrema atenção na definição das dimensões 

das peças, bem como pesos, os quais devem ser compatíveis com os veículos 

utilizados e disponíveis no local da obra. Geralmente, as dimensões das peças 

metálicas são fabricadas em módulos de 12 (doze) metros, incluindo também as 

subdivisões de 3 (três) e 6 (seis) metros. 

Como destaques no processo de montagem PINHO (2005, pág. 18) cita 

que  

[...] antes da montagem propriamente dita, serão executadas a 

descarga, conferência e armazenagem das peças no canteiro de 

obras. As fundações e outras interfaces deverão ser verificadas 

topograficamente quanto a exatidão dos níveis, distâncias e 

alinhamentos. 
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[...] Erros durante a própria montagem, como por exemplo uma peça 

que tenha sido montada no lugar de outra, demanda no mínimo o triplo 

do tempo para ser montada: o tempo para montá-la pela primeira vez; 

para sua desmontagem; e para montar a peça certa em seu lugar. 

3.7 Características dos materiais 
 

O aço é um importante material na construção civil, haja vista sua 

característica referente à ductilidade, ou seja, a propriedade eficiente do material 

em se deformar, antes da ruptura, bem como sua alta resistência à tração e à 

compressão. 

Para preparação do aço estrutural, é permitido o corte a quente por meio 

de processos automáticos ou manuais. Quanto ao acabamento e a rugosidade, 

é permitido o uso de qualquer técnica de fabricação, desde que se produza o 

estabelecido na norma NBR 8800 (ABNT, 2008) - Projetos de estruturas de aço 

e estrutura mista de aço e concreto de edifícios (D´ALAMBERT, 2005), incluindo 

seu módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, dilatação térmica, bem como 

sua massa específica. 
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4 TRANSPORTE DE ESTRUTURAS DE AÇO 

4.1 Planejamento de transportes 
 

Como mencionado, estruturas metálicas consistem de peças fabricadas e 

montadas em locais distintos. Desta forma, é necessário o transporte das peças 

para o canteiro de obras.  

Como qualquer outra etapa de uma obra, é necessário que o transporte 

seja planejado, para que não haja prejuízos no valor final do empreendimento. A 

falta de planejamento pode provocar em aumento do prazo final, seja no 

transporte das peças da fábrica para o canteiro ou dentro do próprio canteiro. 

O transporte de peças metálicas pode ser feito de diversas maneiras, seja 

por meio rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo ou fluvial. Neste trabalho, é 

estudado no Capítulo 4, o transporte via rodovias e ferrovias, que são os meios 

mais utilizados no Brasil (PINHO, 2015).  

Anteriormente ao início do transporte das peças, devem-se observar 

alguns fatores importantes, seja em relação ao transporte da fábrica até o 

canteiro ou no içamento (transporte vertical), das mesmas dentro do canteiro. 

Primeiramente, é fundamental que o responsável técnico pelo planejamento 

estude a rota de transporte e suas limitações, como largura e alturas máximas 

permitidas das vias, bem como os pesos máximos permitidos, como o caso de 

pontes. 

Após estudo do translado das peças até o canteiro e suas limitações, 

estudam-se as dimensões das peças disponíveis no mercado.  

Na etapa seguinte, analisam-se os espaços disponíveis dentro do 

canteiro, para os içamentos verticais, horizontais, rotações e translações das 

gruas e dos guindastes.  

É primordial que o responsável estude ainda a estabilidade das peças, 

seja no processo de içamento, seja após a inserção na própria estrutura.  
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O serviço de transporte, seja este próprio ou de terceiros, possui certos 

elementos físicos básicos que são meios, terminais e veículos. Os meios são os 

caminhos pelos quais o transporte é realizado, incluindo a natureza, a região e 

as facilidades físicas necessárias do caminho seguido. Os terminais são os 

locais onde é feito o carregamento, descarga e conexões. Veículos de diversos 

tipos são usados em todas as modalidades, servindo como unidade de 

transporte para deslocar a estrutura metálica pelos caminhos (RAAD JR., 1999). 

Ainda de acordo com RAAD JR., 1999, as estruturas metálicas:  

devem ser posicionadas sobre o veículo que as transportará, de forma 

a resistirem a avarias durante o percurso. Sendo assim, calços de 

madeira são empregados como espaçadores entre as peças e como 

suporte para uma distribuição uniforme do peso sobre a superfície do 

veículo. As mesmas devem ser devidamente amarradas e travadas, 

utilizando-se para tal, proteções nas quinas a fim de se evitar o 

rompimento dos cabos de amarração e possíveis danos às estruturas.  

Desta forma, podem-se sintetizar como principais problemas relativos ao 

transporte das peças (PINHO, 2005): 

1. Referentes ao trajeto, bem como limitações de largura, altura e pesos 

máximos permitidos;  

2.   Limites impostos pelo espaço disponível no canteiro de obras; 

3.   Dimensões dos perfis comercializados.  

Para um planejamento eficiente do transporte das peças, ressaltam-se: 

1. Escolha do tipo de transporte mais adequado para deslocamento entre 

a fábrica e a obra; 

2. Estudo do veículo mais conveniente para o transporte, verificando-se 

limitações apresentadas acima; 

3. Definição do tempo de embarque e desembarque das peças, 

considerando questões de disponibilidade das peças, bem como armazenagem. 
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Nesta etapa, observa-se que a ordem de desembarque das peças depende 

diretamente da ordem de montagem, apresentada em projeto (Capítulo 3). 

4.2 Tipos de Veículos 
 

Os três tipos de veículos mais utilizados no transporte de peças, que aqui 

serão apresentados, são o caminhão “toco”, o “truck” e a carreta. A seguir 

encontram-se suas respectivas propriedades: 

4.2.1 Caminhão Toco:  

 Possui eixo simples; 

 Possui capacidade de aproximadamente 8 toneladas; 

 Dimensões disponíveis da carroceria: 6,9 m x 2,4 m. 

O respectivo veículo é apresentado na FIGURA 6: 

 

Figura 6 - Caminhão tipo "Toco". Fonte: Montadora Volkswagen (2018). 

 

4.2.2 Caminhão Truck:  

 Eixo duplo; 

 Possui capacidade de 15 toneladas;  

 Dimensões disponíveis da carroceria: 7,8 m x 2,4 m. 
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O respectivo veículo é apresentado na FIGURA 7: 

 

Figura 7 - Caminhão tipo "Truck". Fonte: Montadora Mercedes Benz (2018). 

 

4.2.3 Carreta:  

O respectivo veículo é apresentado na FIGURA 8: 

 Possui capacidade de 27 toneladas;  

 Dimensões disponíveis da carroceria: 14,8 m x 2,5 m. 

 

Figura 8 - Modelo Carreta. Fonte: Montadora DAF (2018). 

 

4.3 Pesos e dimensões máximas 

 

4.3.1 Transporte Rodoviário 

 

Caso os responsáveis técnicos optem pelo transporte rodoviário, que é o 

tipo de transporte comumente utilizado e disponível, deve-se observar 

estritamente a Resolução nº 12 (CONTRAM, 1998). A resolução trata-se das 
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dimensões autorizadas para veículos, consideradas normais e suas limitações 

são apresentadas a seguir (FIGURA 9):  

 

• Largura máxima: 2,60 m (l); 

• Altura máxima com relação ao solo (h): 4,40 m; 

• comprimento total: 

• veículos simples: 14,00m (exemplo: caminhão truck); 

• veículos articulados: 18,15m (exemplo: carreta). 

 

Figura 9 - Dimensões de veículos rodoviários – Fonte: RAAD JR., 1999. 

 

 A resolução nº 12 (CONTRAM, 1998) estabelece ainda limites máximos 

de Peso Bruto Total (PTB) e Peso Bruto Transmitido por eixo de veículo, para 

veículos normais. Estes limites são sintetizados na TABELA 1, conforme PINHO 

(2005): 
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Tabela 1 – Limites Máximos para veículos rodoviários normais*. Fonte: PINHO, 2005. 

 

*Peso Bruto Permitido correspondente à carga total suportada pelo veículo. 

 

4.3.2 Transporte Ferroviário 

 

 Os vagões mais utilizados para o transporte de peças metálicas são as 

plataformas com piso metálico e os do tipo gôndola com bordas tombantes. 

 O primeiro tipo, com piso metálico, é formado por uma plataforma plana 

horizontal dotadas de barras verticais. Possui as seguintes características 

(FIGURA 10): 

• Tara – 16 toneladas; 

• Lotação nominal – 64 toneladas; 
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• Largura útil – 2,497m; 

• Comprimento útil – 13,850 m; 

• Altura do piso ao trilho – 0,951 m; 

• Altura útil sobre a plataforma – 1,3 m. 

 

Figura 10 - Modelo Vagão Tipo "Piso Metálico" - Fonte: Empresa MRS (2018). 

 

 

O segundo tipo, o vagão tipo gôndola com bordas tombantes, é formado 

por um piso plano, cercado de laterais metálicas móveis. Possui as seguintes 

características (FIGURA 11): 

 
• Tara – 14,2 toneladas; 

• Lotação nominal – 49,8 toneladas; 

• Largura útil– 2,40 m; 

• Comprimento útil – 12,0 m; 

• Altura do piso ao trilho – 0,996 m; 

• Altura Útil da caçamba – 0,804 m. 

 

Figura 11 - Modelo Vagão Tipo "Gôndola com bordas tombantes" - Fonte: Empresa MRS 
(2018). 
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Na TABELA 2, apresentam-se os limites máximos permitidos para o 

transporte ferroviário:  

Tabela 2 – Limites Máximos para transporte ferroviário** – Fonte: RAAD JR., 1999. 

 

**Peso Bruto Permitido correspondente à carga total suportada pelo veículo. 

 

Salienta-se que todos os limites de peso e dimensões apresentados 

anteriormente, sejam por transporte rodoviário ou ferroviário, devem ser 

rigorosamente seguidos pelos responsáveis técnicos, nas etapas de projeto 

(Itens 1.5 e 1.6), com objetivo de otimizar o planejamento de transporte das 

peças até o canteiro de obras; evitar retrabalhos, devido à estas limitações de 

transporte; bem como seguimentos das leis de trânsito vigentes. 

Para demais características referentes ao transporte rodoviário, ver 

ANEXO A (BELLEI, 2008). 

4.4 Transportes rodoviários e ferroviários 
 

O transporte ferroviário, assim como o transporte marítimo e fluvial, 

apesar de permitir grande capacidade de carga e oferecer fretes aparentemente 

mais vantajosos, apresenta caminhos limitados, uma menor frequência de 

partida resultando em viagens mais demoradas e um difícil planejamento e 

controle. 

O transporte rodoviário oferece um serviço porta a porta enquanto houver 

condições de estrada, um menor manuseio de carga, avaria ínfima, seguro por 

conta do transportador, uma maior constância, regularidade e rapidez no 

transporte, sendo utilizado com maior frequência (RAAD JR., 1999). 



35 
 

Sempre quando as cargas e ou dimensões excederem as limitações 

acima indicadas, os transportes serão considerados especiais e irão depender 

de instruções e prévia autorização do DNER (RAAD JR., 1999). 

Nas fases de projeto e detalhamento, conforme descrito nos Itens 1.5 e 

1.6, deverá ser dada especial atenção as dimensões das peças de forma a evitar 

transportes especiais e que as mesmas não ultrapassem os 12 (doze) metros 

(PINHO, 2005). 

Deve-se ainda sempre fazer uma consulta prévia ao responsável pelo 

trecho, uma vez que pontes, túneis e raios de curva podem circunstancialmente 

alterar as condições pré-estabelecidas (RAAD JR, 1999). 

A grande vantagem do transporte rodoviário é que o mesmo veículo usado 

para transporte das peças metálicas pode ser carregado no interior da fábrica e 

usado para desembarque das mesmas no canteiro de obras (PINHO, 2005). 
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5. EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM  

 

Os equipamentos utilizados na montagem de edifícios em estruturas 

metálicas dividem-se em três grupos principais (RAAD JR., 1999): 

 

Equipamentos de içamento vertical: 

 Guindastes; 

 Gruas de torre. 

Equipamentos de transporte horizontal: 

 Caminhões; 

 Reboques. 

Equipamentos auxiliares: 

 Retificadores de solda; 

 Geradores; 

 Compressores; 

 Guinchos; 

 Conjuntos de cortes (maçaricos). 

Como todas as demais etapas de construção de edificações em estruturas 

de aço, a montagem deve ser planejada visando o aproveitamento dos materiais, 

mão de obra e do uso dos equipamentos dentro do canteiro, visando sempre a 

redução dos deslocamentos das peças. Deve ser observado fatores como 

capacidade do equipamento, em tonelada montada por dia, bem como sua 

posição estratégica em relação à obra.  

A seguir, são apresentados os equipamentos mais comumente utilizados 

para montagem de estruturas metálicas, seja no transporte horizontal, o 

chamado içamento, ou horizontal. 

5.1 Içamento Vertical 

 

Para o içamento vertical, serão apresentados as gruas fixas e os 

guindastes treliçados: 
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5.1.1 Gruas Fixas 

A grua fixa consiste no tipo mais comum de grua, cujo equipamento possui 

uma lança, que gira em torno de uma torre fixada no solo, sobre um bloco de 

concreto, que por sua vez, possui chumbadores ancorados sob o solo.  

Sua lança possui uma parte principal adiante do operador, de onde pende 

a carga diametralmente oposta ao contrapeso. Este contrapeso tem como 

objetivo proporcionar equilíbrio ao conjunto. 

As capacidades das gruas são fornecidas pelos fabricantes, normalmente 

em momento máximo de tombamento, expresso como tonelada x metro ou 

fornecendo a carga máxima na ponta da lança.  

Na lança principal é instalado um trole, que desliza ao longo de seu 

comprimento. O gancho de levantamento das cargas está suspenso pelo trole 

por dois ou mais eixos de cabos de aço. O equipamento é apresentado na 

FIGURA 12: 

 

Figura 12 – Grua tipo “Torre” – Fonte: BELLEI, 2008. 

 

A grua fixa é formada por vários estágios ou alturas, que são determinadas 

conforme a necessidade de variação da altura da montagem.  

Diferentemente dos guindastes, as gruas possuem lanças que 

permanecem sempre acima da cota do solo, ou seja, há redução de 

interferências, pois as cargas sempre são içadas acima da estrutura.  
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RAAD, JR. (1999), apresenta os parâmetros principais para escolha das 

gruas: 

1. Altura máxima da estrutura; 

2. A maior carga a ser içada, considerando os acessórios 

necessários para o içamento; 

3. A melhor localização da grua, que deve ficar o mais próximo 

possível do centro de gravidade da edificação; 

4. O maior raio de operação que deve cobrir toda a projeção da 

obra; 

5. O maior momento de tombamento, dado por: carga x raio. 

Cabe salientar que a localização das gruas fixas deve ser determinada 

para que o equipamento não ofereça nenhum risco de impacto com a 

estrutura.  

 

5.1.2 Guindastes Treliçados 

 Os guindastes são equipamentos para transporte vertical de cargas que 

são montados sobre um veículo. Da mesma forma que as gruas, possuem uma 

lança conectada à base do veículo. Este equipamento permite que as cargas 

sejam transportadas em diferentes ângulos e alturas, em relação ao solo.  

O transporte da carga se faz pela elevação por cabos de aço que pendem 

da ponta da lança e que transferem o peso da peça para o guindaste. O 

equipamento é apresentado na FIGURA 13: 
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Figura 13 - Guindaste tipo "Treliçado" - Fonte: BELLEI, 2008. 

 

BELLEI (2008, pág. 261) adota o seguinte procedimento para a escolha 

do guindaste: 

 

1. Determinar a maior carga a ser içada, considerando os acessórios 

necessários para o içamento; 

2. Anotar altura máxima de montagem, cm função do nível do 

equipamento c da elevação da peça. Somar as alturas da peça e 

do dispositivo de içamento; 

3. Determinar o maior raio que irá ocorrer, em função da posição do 

equipamento até a peça mais distante.  

4. Anotar o comprimento da lança; 

5. Analisando a peça mais distante c mais alta, verifica-se se o 

comprimento de lança anotado e o raio dessa peça excedem ou 

não os valores obtidos em 1 e 2, adotando o maior; 

6. Fixado o comprimento da lança, verificar qual a capacidade 

necessária com o maior momento de tombamento, ou seja: carga 

X raio; 



40 
 

7.   Em função dos parâmetros fixados, determinar o guindaste/grua 

que melhor se aplica à montagem. É conveniente especificar o 

equipamento com uma capacidade pelo menos 20% superior à 

necessária, como margem de segurança de operação. O 

coeficiente de segurança do equipamento não deve ser levado em 

conta nesta margem. 

5.2 Transporte Horizontal 

 

 Nesta modalidade de transporte, ressalta-se principalmente dois 

equipamentos bastante tradicionais, mas ainda utilizados na construção civil 

industrializada: o carrinho de mão, que possui um eixo de roda, e a girica, que 

possui dois. Além destes, utilizam-se para o deslocamento das peças dentro do 

canteiro de obras, caminhões como o tipo “Munck” e o trator tipo “Dumper”.  

 Quanto ao uso dos dois primeiros, destaca-se o deslocamento de peças 

menores, como chapas de ligação e base, parafusos, ferramentas, eletrodos 

para solda, chumbadores, dentre outros.  

O caminhão tipo “Dumper” é um veículo feito para o transporte de material 

em montes, sem embalagem. Os “Dumpers” distinguem-se dos caminhões por 

serem normalmente abertos. A carga fica à frente do motorista e possuem 

capacidade de até 10 toneladas e são controlados pela articulação no meio do 

chassi (FIGURA 14). 

Figura 14 - Caminhão tipo "Dumper" para transportes horizontais - Fonte: Empresa Thwaites 
Dumpers (2018). 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_Dflut827cBw/TQeRMA7MgWI/AAAAAAAAAGU/htNCV_Irdec/s1600/orig_10_Ton_Dumper_Small.jpg
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O outro tipo de caminhão mais utilizado, é o tipo “Munck” e normalmente 

possuem guindastes hidráulicos, para transporte horizontal de peças maiores, 

como perfis para vigas e pilares, bem como as peças das lajes (FIGURA 15). 

 

Figura 15 - Caminhão tipo "Munck" para transportes horizontais - Fonte: Empresa Mercedes 
Benz (2018). 

 

5.3 Equipamentos Auxiliares e acessórios 

 

 Além dos equipamentos mencionados, podem ser utilizados ainda 

equipamentos auxiliares, que podem ser subdividos em Ferramentas Manuais, 

Ferramentas Pneumáticas e Elétricas e Acessórios para Rigging (ou içamento) 

(PINHO, 2005). 

 No grupo das ferramentas manuais, encontram-se: as chaves de boca, 

para pré-aperto de parafusos (FIGURA 16); níveis de precisão (FIGURA 17a); 

espinas, para furação de peças idênticas; prumos; talhas, para aproximação de 

peças metálicas; talhas com cabos de aço (FIGURA 17b), para os içamentos e 

contraventamentos provisórios. 

 

Figura 16 - Modelo Chaves de Boca. Fonte: Empresa CSM (2018). 
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Figura 17a - Modelo Níveis de Precisão. Fonte: Empresa CSM (2018).

 

 

Figura 17b - Modelo Talhas de Cabo de Aço. Fonte: Empresa CSM (2018). 

 

 

 

No grupo das ferramentas pneumáticas e elétricas, encontram-se 

(PINHO, 2005): as esmerilhadeiras, para promoção do acabamento das peças; 

agulheiros, para remoção de escórias em soldas; máquinas de torque; 

furadeiras; parafusadeiras e marteletes. 

E por último, destacam-se os acessórios para Rigging (RAAD, JR., 1999), 

que incluem: os estropos (FIGURA 18), que são laços de cabos de aço; 

correntes; clipes (FIGURA 19); manilhas (FIG. 19), para união de laços dos 

cabos de aço; esticadores de cabos (FIGURA 20); roldanas do tipo patescas 

(FIGURA 21), catarinas e moitões (FIGURA 22), dotadas de ganchos e olhais 

de suspensão. 
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 Figura 18 - Modelos de Estropos. Fonte: BELLEI, 2008. 

 

 

Figura 19 - Modelos de Clipes e Manilhas. Fonte: BELLEI, 2008. 

 

 

Figura 20 - Modelo Esticador. Fonte: Empresa Soluções Industriais (2018). 

 

 

 

Figura 21 - Modelo Roldana Patesca. Fonte: Empresa KOCH (2018). 
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Figura 22 - Modelo Roldana Moitão, para redução de cargas. Fonte: Empresa KOCH (2018). 
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6.  MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE AÇO 

6.1 Técnicas de Montagem e Mão de Obra  
 

 A montagem de estruturas em aço é um processo industrializado, já que 

grande parte das peças são concebidas em fábrica, ou seja, trata-se de uma 

etapa teoricamente simples. Entretanto, para que a etapa seja bem-sucedida, 

deve haver rigoroso planejamento entre equipamentos (Capítulo 5), mão de obra 

e materiais. É necessário que haja um cronograma executivo, assim como em 

qualquer obra de construção civil, bem como cálculos de cargas durante o 

processo, verificação, alinhamento e nivelamento dos elementos estruturais, 

incluindo as ligações, de forma que a estrutura obtenha estabilidade global e 

segurança aos usuários. Neste capítulo, é estudado estes processos, de forma 

a garantir a execução correta da estrutura projetada. 

 Inicialmente, considerando um processo industrializado, após a 

fabricação das peças e antes do transporte até a obra, os elementos estruturais 

podem ser montados, em partes, ainda na fábrica, como por exemplo, a 

soldagem das placas de base ou chapas de ligação (Capítulo 6) aos perfis 

metálicos, bem como a execução dos furos para os parafusos. Além destes 

processos, deve haver ainda a conferência de medidas, com ajustes 

necessários, evitando desta forma problemas e etapas construtivas no canteiro 

de obras. 

Evitar etapas construtivas no canteiro de obras tem suas vantagens e 

desvantagens. Como desvantagem frisa-se que o investimento inicial do 

empreiteiro tenha que ser maior, já que os processos em fábricas são mais 

onerosos. Entretanto, com a racionalização e mecanização da construção, ou 

seja, maior parte das etapas ocorridas em fábrica, o custo global da obra pode 

ser menor, já que serão executadas por mão de obra qualificada e com larga 

utilização de equipamentos. 

Normalmente, a própria empresa fabricante possui mão de obra 

especializada para a montagem da estrutura, no canteiro. Desta forma, cabe a 

empresa montadora avaliar as condições de contrato, para atender os prazos e 
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qualidades, estabelecido pela equipe de engenharia. É necessário que a 

empresa responsável pela montagem avalie também condições específicas da 

obra, como translado das peças, topografia do terreno, acesso dos veículos 

equipamentos e disponibilidade de espaço no canteiro. 

Recomenda-se que o planejamento entre a equipe de engenharia da 

construção e a montadora seja de forma que não seja necessário estocar peças 

no canteiro, ou seja, a chegada das peças ocorrerá conforme montagem da 

estrutura (RAAD, JR. 1999). 

Em relação à mão de obra básica de uma construção metálica BELLEI 

(2008, pág. 284), destaca os seguintes profissionais: 

 

a) Engenheiro - Responsável pela gerência do canteiro de obras; 

resolução dos problemas técnicos que envolvem a montagem; 

contatos com o cliente, fornecedores e administração central da 

empresa; 

b) Administrativo - Responsável por compras, contratação de pessoal, 

despesas de canteiro; 

c) Ferramenteiro/Almoxarife – Guarda de ferramentas, equipamentos 

e materiais consumíveis; 

d) Topógrafo - Verifica o alinhamento, nivelamento, prumo e dimensões 

das bases e peças da estrutura; 

e) Encarregado/Mestre - Responsável pela liderança do pessoal de 

mão-de-obra direta; determina juntamente com o engenheiro o 

cumprimento da sequência de peças a serem montadas; 

f) Montador - Executa a montagem das peças da estrutura, coloca e 

aperta parafusos, posiciona peças a serem soldadas na pré-

montagem, executa verificação dimensional e de alinhamentos 

juntamente com a topografia; 

g) Soldador - Executa a soldagem das juntas a serem soldadas no 

canteiro, conforme procedimentos e dimensionamento de projeto; 

cuida do abastecimento de eletrodos nas estufas; 

h) Maçariqueiro - Executa cortes com maçarico onde necessário; 

i) Pintor - Executa dosagem de tintas e catalisadores, diluição com 

solventes, limpeza do equipamento de pintura, retoques e pintura das 

estruturas; 

j) Ajudante - Executa serviços auxiliares como descarga de peças, 

retoques de pintura, montagem de andaimes, localização e içamento 
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de peças, lingada com cabos de aço ou cintas para içamento das peças 

e separação de parafusos. 

6.2 Cálculo de cargas e composição de forças 
 

Uma das etapas mais importantes do Projeto Detalhado de Montagem 

(Capítulo 3) é o conhecimento e cálculo dos esforços atuantes nos 

equipamentos, incluindo as gruas, guindastes, veículos de transporte horizontal, 

bem como acessórios. 

Desta forma, é necessário calcular as chamadas cargas líquidas e brutas 

a serem içadas verticalmente, em cada operação. As cargas líquidas são obtidas 

em catálogos comerciais ou calculando-se o peso a partir de cada elemento 

constituinte da peça.  

Ressalta-se que a empresa montadora não deve utilizar os pesos obtidos 

em projeto, os quais devem ser úteis apenas para orçamentos e compras. Caso 

o peso de alguma peça seja subestimado, pode haver queda ou ruptura de algum 

equipamento ou acessório, acarretando em prejuízo ou até colapsos com a 

estrutura. 

Antes do içamento de peças, o primeiro passo é a determinação do Centro 

de Gravidade da mesma. O C.G. da peça deve estar alinhado com o gancho da 

grua ou do guindaste (FIGURA 23), evitando instabilidade na peça, devidos à 

forças externas e possibilidade de choque com a estrutura (PINHO, 2005). 

Figura 23 - Determinação do centro de gravidade (C.G.) das peças a serem içadas. Fonte: 
PINHO, 2005. 

 
C.G. 
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Em seguida, é necessário que os pesos dos acessórios (Capítulo 5) sejam 

calculados e somados aos pesos das peças. 

 Existem duas peças auxiliares no içamento, que devem ser conhecidas e 

utilizadas, caso seja necessário o equílibro da peça em relação ao seu centro de 

gravidade. A primeira são as barras espaçadoras, que são utilizadas para 

suportar cargas longas, eliminando o risco de tombamento ou deslizamento 

(FIGURA 24). A segunda são as vigas espaçadoras que são utilizadas para 

igualar a carga em dois cabos de aço diferentes (FIGURA 25). 

 

Figura 24 - Barras Espaçadoras - Fonte: Empresa CaterPillar (2018). 

 

Figura 25 - Vigas Equalizadoras. Fonte: PINHO, 2005. 
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O objetivo de se conhecer e calcular as cargas é que todo e qualquer 

sistema grua/guindaste e peças metálicas deve estar em equilibro, ou seja, 

possuir equilibro estático. 

Para conhecimento dos esforços máximos permitidos em estropos, clipes, 

manilhas, moitões e esticadores ver ANEXOS B, C e D.1 e D.2. 

6.3 Estudos de roldanas e reduções de cargas 

 

As roldanas são utilizadas no içamento vertical de peças, para diminuição 

das cargas. Elas podem ser divididas em fixas e móveis. Como exemplo de 

roldanas fixas, podem-se citar as roldanas nas pontas das lanças das gruas e 

guindastes. Como roldanas móveis, com redução de cargas, citam-se os moitões 

com três roldanas (FIGURA 26). 

 

Figura 26 - Moitões (Jogo de Roldanas Móveis), para redução de cargas. Fonte: Empresa 
Vonder (2018). 

 

 

 
Toda peça deve equilibrar, ao ser suspensa, na posição que ocupará na 

estrutura, ou seja, o içamento de pilares é mais arriscado, pois eles são içados 

na horizontal (posição de repouso) e montados na posição vertical. 

Para conhecimento dos esforços máximos permitidos em jogos de 

roldanas, ver ANEXO E. 
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6.4 Ligações Parafusadas: modalidades de ligações e tipos de parafusos 

 

De uma maneira geral, os pontos de união de perfis mais usados em 

edifícios de múltiplos andares são: Viga-Viga; Viga-Pilar; Pilar-Pilar; e Pilar-

Fundação. 

Neste trabalho, são consideradas somente as ligações parafusadas 

(excluídas as ligações inteiramente soldadas).  

As ligações de estruturas metálicas devem ser estudadas com extremo 

cuidado, pois podem representar um custo elevado dependendo da sua 

complexidade. Uma ligação mais complexa pode custar três vezes ou mais o 

custo de uma mais simples (BELLEI, 2008). 

 Como desvantagem de ligações parafusadas está o maior número de 

erros recorrentes da montagem. Por relevância, são destacadas as ligações  

 em sistemas de contraventamentos, conforme FIGURA 27: 

 

Figura 27 – Ligações parafusadas: Contraventamentos - Centro. Fonte: O autor (2018).  

 

No edifício projetado, não foram necessários contraventamentos, pois o 

mesmo foi dimensionamento como pórticos rígidos. Os contraventamentos 

foram evitados, devido ao fato de ser um edifício residencial com várias aberturas 

para janelas. 
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 ligações entre pilares, vigas e contraventamentos, conforme FIGURA 28: 

 

Figura 28 – Ligações parafusadas com uso de cantoneiras: pilares,vigas e contraventamentos. 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 
Nas ligações viga-pilar vários tipos de solução podem ser utilizadas. Neste 

caso, são empregadas ligações rígidas, com placas de ligação, previamente 

soldadas aos perfis, em fábrica, e enrijecedores de alma (FIGURAS 29 e 30). 

Este tipo de ligação é utilizado para neutralizar as concentrações de tensões nos 

apoios.  

São comuns também ligações viga-pilar flexíveis, com cantoneira simples 

ou dupla. 
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Figura 29 - Ligação rígida com chapa de ligação e enrijecedores de alma – Projeto Modelo. 

 Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 30 - Ligação rígida com chapa de ligação e enrijecedores de alma, detalhe pilar de canto 

– Projeto Modelo. Fonte: O autor (2018). 

 

 

 ligações entre contraventamentos, pilares e vigas, conforme FIGURA 

31: 
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Figura 31 – Ligações Parafusadas: Contraventamento – Pilares/Vigas. Fonte: O autor (2018). 

 

 ligações e assentamento entre pilares e as fundações, conforme FIGURAS 

32 e 33: 

Figura 32 – Ligações Parafusadas: Pilares e Fundações. Fonte: O autor (2018). 
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Figura 33 - Dimensões das placas de base e chumbadores (tipo J) utilizados no projeto 
modelo. Fonte: O autor (2018). 

 

 

As bases engastadas são usadas quando se tem necessidade de dar à 

estrutura uma maior rigidez às deformações laterais. Por esse motivo podem 

tornar as estruturas um pouco mais econômicas em detrimento das fundações 

que são mais onerosas (BELLEI, 2008). 

Os parafusos mais empregados são os do tipo ASTM A307, os de Alta 

Resistência tipo atrito e contato nas especificações ASTM A325 e A490. 

Além dos parafusos, deverão ser dimensionados e quantificados porcas, 

arruelas (circulares lisas ou quadradas biseladas), chapas de ligação, 

enrijecedores e cantoneiras (MIC, 1988). 
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Apenas os parafusos a serem instalados e torqueados num mesmo dia de 

trabalho deverão ser retirados do almoxarifado, devendo os que não forem 

utilizados retornar ao estoque no final deste. Os parafusos devem resistir a 

esforços de tração, cisalhamento ou ambos. 

Todas as superfícies próximas dos parafusos e das porcas, deverão estar 

limpas e sem ferrugem, rebarbas e sujeiras. Em hipótese alguma deverá ser 

permitida a pintura das superfícies de contato nas ligações parafusadas (RAAD, 

JR. 1999). 

Um fator extremamente importante é conhecer, para dimensionamento 

das ligações é se ela é flexível ou rígida. Na FIGURA 34 apresentam-se modelos 

dos dois tipos de ligação: 

 

Figura 34 - Exemplo Ligações Rígidas e Flexíveis. Fonte: PINHO, 2005. 

 

 

 

 



56 
 

O conhecimento da rigidez das ligações, conforme PINHO (2005) é  

 

fundamental para a análise elástica das estruturas. Quando se utilizam 

métodos plásticos de análise também é fundamental conhecer a 

resistência e a capacidade de rotação das ligações. Assim, além das 

barras que compõem a estrutura, também as ligações deverão ser 

convenientemente concebidas e dimensionadas, sob pena da estrutura 

não se comportar conforme desejado. 

 

De acordo com o grau de impedimento da rotação relativa de suas partes, 

as ligações são classificadas em: 

 

 Ligação Rígida 

A ligação é tal que o ângulo entre os elementos estruturais que se 

interceptam permanece essencialmente o mesmo após o carregamento da 

estrutura. É o caso de ligações soldadas ou parafusadas por meio de chapas de 

ligação e enrijecedores. 

 

 Ligação Flexível 

Neste caso a restrição à rotação relativa entre os elementos estruturais 

deve ser tão pequena quanto se consiga obter na prática. É o caso de ligações 

com cantoneiras duplas. 

6.5 Verificação das fundações 
 

Toda a estrutura do edifício deve seguir os eixos estabelecidos nos 

projetos estruturais e dentro das tolerâncias especificadas.  A precisão das 

fundações é um dos fatores que mais influem na qualidade dimensional da 

montagem. As fundações são executadas em concreto armado, normalmente 

por mão de obra especializada em estruturas de aço, não possuem, no entanto, 

as precisões necessárias. 

 Desta forma, existem diversos erros de alinhamento, nivelamento, 

esquadro nas fundações. Estes podem inviabilizar a montagem, exigindo em 
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determinados casos a execução de novos blocos de fundação, vigas de 

equilíbrio ou mesmo a cravação de novas estacas (PINHO, 2005). 

6.6 Alinhamento das estruturas de aço 
 

Em estruturas metálicas, são comuns erros de alinhamento que deslocam 

um pilar em relação aos demais. Caso estes deslocamentos sejam excessivos, 

podem ocorrer excentricidades que introduzem esforços não considerados em 

projeto.  

A empresa responsável pela montagem deve considerar o fornecimento, 

à empreiteira, de gabaritos para espaçamento e locação dos chumbadores, os 

quais devem permanecer aprumados e firmemente instalados durante a 

concretagem das bases. 

6.7 Nivelamento das estruturas de aço 
 

A montagem das estruturas deve ocorrer em um único plano horizontal. 

Para isto, é necessário que todas as fundações sejam verificadas 

cuidadosamente, por meio de níveis de precisão ou lasers e equipamentos 

topográficos. 

 Quando for necessário o grauteamento entre a placa de base e o 

concreto, este serviço só deverá ser feito depois do alinhamento correto e aperto 

final dos chumbadores. O nivelamento deve ser conferido após não só o 

grauteamento, mas também após a colocação das placas de base e dos 

chumbadores. 

6.8 Esquadro, Prumo e Tolerâncias 
 

  Para a locação correta da estrutura, orienta-se verificação geral do 

esquadro das fundações em concreto, através de auxílio de equipamentos 

topográficos, como GPS ou estações totais. 

 Em relação ao prumo da estrutura, todos os pórticos devem estar 

perfeitamente alinhados entre si, para não ocorrer problemas de prumos entre 
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os pilares. Ressalta-se que devem ser verificados os prumos antes e depois de 

apertados os chumbadores. 

Em relação às tolerâncias de desvios de elementos estruturais individuais, 

ressalta-se que os mesmos podem não provocar efeito adverso na estrutura 

como um todo. Entretanto, desvios sucessivos podem se acumular e fazer com 

que a estrutura tenha deslocamentos verticais ou horizontais inaceitáveis (AISC, 

2016). 

Para verificação de limites admissíveis de acúmulos de erros durante à 

montagem, ver ANEXO G e H, estabelecidos pelo Code of Standard Practice for 

Steel Buildings and Bridges da AISC (2016). 

6.9 O Plano de Rigging 
 

O Plano de Rigging ou Montagem deve ser elaborado antes do início da 

obra, sendo obrigatório de acordo com as normas vigentes. O documento 

contempla desenhos e diagramas de montagem; projetos de detalhamento; 

programação de embarque; cronograma e prazo final; no intuito de orientar todo 

o processo montagem e concepções de fabricação (BELLEI, 2008). 

Para o plano, deve-se levar em conta as características do edifício; as 

condições locais; a mão de obra e os equipamentos de maior porte disponíveis.  

Os prazos de montagem, desmontagem, transporte destes equipamentos 

também devem ser analisados, inclusive os custos das operações (PINHO, 

2005). 

 Um dos itens de suma importância do Plano de Rigging é o 

posicionamento dos equipamentos dentro da obra. Na FIGURA 35 apresenta-se 

a locação, como modelo, do projeto arquitetônico em questão (Capítulo 3). 
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Figura 35 - Localização da grua fixa e representação do raio de giração da lança (em mm). 
Fonte: O autor (2018). 

 

6.10 Proteção contra acidentes e cuidados com segurança 

 

É de responsabilidade da empresa montadora o fornecimento de 

plataformas, cabos–guia, escadas e acesso, passarelas, corrimãos e demais 

equipamentos de proteção individual para a equipe, conforme estabelecido nas 

normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (MIT, 2018): 

 NR-6 - Equipamento de proteção individual – EPI; 

 NR-12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; 

 NR-35 - Trabalho em altura. 

Como se trata de um processo detalhado e que necessita de cautela, para 

a montagem das peças sugere-se que a mesma ocorra de forma independente 

das demais etapas da obra, como instalação das peças hidráulicas ou elétricas 

ou o processo de fechamento da estrutura. Caso ocorra simultaneidade da etapa 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-06.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-12.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-35.pdf
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de montagem com outras etapas da obra, é necessário um rigoroso 

planejamento, para que a segurança dos operadores envolvidos esteja garantida 

(D´ALAMBERT, 2005). 

De acordo com SOUZA (2018, pág. 33), para a realização de trabalho em 

altura é exigida: 

 a análise de risco das atividades, além do planejamento, organização 

e a execução, considerando como trabalho em altura, toda atividade 

executada acima de 2,00 m do nível inferior onde haja risco de queda, 

devendo o trabalhador utilizar EPI tais como cinto de segurança tipo 

paraquedista, dotado de dispositivo para conexão em sistema de 

ancoragem, talabarte e o dispositivo trava-quedas fixados acima do 

nível da cintura do trabalhador. 

A análise de risco deve considerar: 

 Local em que os serviços serão executados e seu entorno; 

 Isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho; 

 Os sistemas de pontos de ancoragem; 

 As condições meteorológicas adversas; 

 Risco de queda de materiais e ferramentas; 

 As condições impeditivas; 

 Os riscos adicionais; 

 As situações de emergência e o planejamento do resgate e 

primeiros socorros; 

 A forma de supervisão.  

 

A norma que orienta as empresas, contra acidentes e cuidados com a 

segurança, neste tipo de obra é a norma NR 11 (MIT, 1978) – Transporte, 

Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

6.11 Pintura e limpeza final das peças 

 

Em relação à pintura para proteção anticorrosiva, a mesma poderá ser 

aplicada logo após a fabricação, ainda no interior da fábrica.  

Após aplicação do procedimento anticorrosivo das peças, conforme 

necessidade poderá ser feita a pintura final (D´ALAMBERT, 2005).  

Caso o fabricante opte por não fazer a pintura final, as peças devem ser 

limpas por meio de solventes e os resíduos retirados, por meio de escovas. 

Caso o construtor opte por fazer a pintura das peças, o mesmo deverá 

observar que: 
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 O fabricante, por meio de documentos contratuais, deverá identificar 

quais peças devem ser pintadas. O fabricante deve ainda informar 

qual tipo de procedimento de limpeza, bem como as especificações 

da tinta e definição da espessura mínima da película seca aplicável; 

 O fabricante não é responsável pela deterioração das peças, devido 

à exposição às condições atmosféricas incomuns, no canteiro de 

obra. Desta forma, cabe ao construtor a responsabilidade de 

armazenar as peças de forma ideal, conforme norma NR 11 (MIT, 

1978) – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais; 

 Após o desembarque das peças no canteiro de obras, o construtor 

deve solicitar inspeção de qualidade, por parte da fabricante, antes do 

início da montagem. Caso a montagem seja iniciada e necessite 

retoques de pinturas nas peças, para correção de arranhões, a 

responsabilidade será da empresa montadora. 

Após a conclusão da montagem e antes da aceitação final, a empresa 

montadora deve remover todas as sobras nas peças, equipamentos, sobras de 

materiais e construções temporárias (AISC, 2016). 
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7 MONTAGEM DE UM EDIFÍCIO ESTRUTURADO EM AÇO 

 

Neste capítulo, é desenvolvido um modelo estrutural tridimensional, para 

avaliar riscos oriundos de erros durante o processo de montagem. Foi possível 

com isso uma melhor identificação dos componentes e processos descritos nos 

capítulos anteriores. 

Conforme descrito no Capítulo 3, foi utilizado o projeto dos arquitetos 

Heitor Prucoli e Igino de Oliveira (2017), como base para o desenvolvimento do 

projeto estrutural, incluindo ligações, quantitativos de materiais e, por último, 

avaliação dos custos, que é tratado no próximo capítulo (Capítulo 8). 

7.1 Estudo de casos reais: avaliação dos processos de transporte e 

montagem 

 

Para complementação do estudo, inicialmente foram feitos levantamentos 

de campos, para que, através de estudos de casos reais, fossem avaliados os 

processos mais utilizados de execução de transporte e de montagem da 

estrutura, com identificação de eventuais deficiências. 

 

7.1.1 Caso A: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais (IFMG) – Ouro Branco/MG: 

 

O IFMG, campus Ouro Branco, é sediado numa edificação em estrutura 

metálica, com ligações soldadas. Trata-se de uma estrutura metálica com 

fechamentos em alvenaria convencional. O autor acompanhou a montagem da 

estrutura metálica, bem como concretagem e nivelamento das fundações. Neste 

estudo de caso, foram observados principalmente erros de soldas e execução 

de pinturas de má qualidade. Observou-se que 2 meses após a pintura das 

peças metálicas, algumas já estavam submetidas ao processo de corrosão. 

Houve erro de planejamento da equipe, o que acarretou atrasos e distratos 

contratuais.  

Em geral, a concepção da estrutura foi satisfatória, após correções dos 

erros mencionados, mas acarretou prejuízos devido a atrasos da construtora 
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responsável. Nas FIGURAS 36 a 40, observa-se detalhes do acompanhamento 

em obra: 

 

Figura 36 - Projeto de Expansão IFMG - Ouro Branco. Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

Figura 37 - Estrutura metálica soldada, por meio de enrijecedores (ligações rígidas) - IFMG 
Ouro Branco. Fonte: O autor (2018). 
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Figura 38 - Estrutura metálica soldada, por meio de enrijecedores (ligações rígidas) - IFMG 
Ouro Branco. Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 39 - Fase de pintura da estrutura metálica e processos iniciais de corrosão. Interface 
entre estrutura metálica e a alvenaria convencional  - IFMG Ouro Branco. Fonte: O autor 

(2018). 
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Figura 40 – Fachada em estrutura metálica, com interface com as paredes de alvenaria 
convencional - IFMG Ouro Branco. Fonte: O autor (2018). 

 

 

7.1.2 – Supermercados BH – Conselheiro Lafaiete/MG 

 

A estrutura, dos Supermercados BH, unidade Conselheiro Lafaiete, foi 

concebida com ligações flexíveis, por meio de cantoneiras duplas, soldadas nos 

perfis previamente em fábrica. Houve total sincronia com o plano de montagem 

e cronograma físico-financeiro da obra, bem como no gerenciamento e 

dimensionamento da equipe de execução. A qualidade da estrutura e de 

acabamento foi atingida, conforme projeto, sem ocorrência de grandes 

imprevistos. Para nivelamento dos blocos de coroamento e tubulões foram 

utilizados lasers de alta precição. Neste estudo de caso, pode-se acompanhar a 

concretagem das fundações em concreto, bem como içamento vertical dos 

pilares e transportes verticais das peças dentro do canteiro. Como tratou-se de 

uma obra de médio porte, não houveram problemas ou acidentes de trabalho 

devido à montagem. O fechamento foi feito em alvenaria convencional com 

blocos de concreto armado. O processo de montagem da estrutura metálica 

pode ser visto nas FIGURAS 41 a 45 

 

 

 

: 
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Figura 41 – Vista Geral Estrutura Metálica, com ênfase nas ligações de cantoneiras duplas – 
Supermercados BH Conselheiro Lafaiete. Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 42 -  Detalhe Ligação Pilar-Viga por meio de cantoneiras duplas (previamente soldadas 
nos pilares, em fábrica) – Supermercados BH Conselheiro Lafaiete. Fonte: O autor (2018). 
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Figura 43 – Rampa de Entrada, dimensionada para receber equipamentos auxiliares e 
gruas – Supermercados BH Conselheiro Lafaiete. Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 44 – Detalhe Ligação Engastada Pilar-Placa de Base-Fundação. Detalhe Ligação 
flexível Viga-Pilar, por meio de cantoneiras duplas – Supermercados BH Conselheiro Lafaiete. 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 45 – Vista estrutural geral, durante içamento vertical das vigas – Supermercados BH 
Conselheiro Lafaiete. Fonte: O autor (2018). 

 

 

7.1.3 – Supermercados Mineirão (Grupo EPA) – Conselheiro 

Lafaiete/MG 

Ao autor acompanhou a montagem da estrutura metálica dos 

Supermercados Mineirão, unidade Conselheiro Lafaiete, bem como escavação, 

concretagem, alinhamento e nivelamento das fundações. 

A cobertura foi executada em treliça espacial. Constatou-se que este tipo 

de estrutura vence maiores vãos, entretanto, possui custo elevado. No 

acompanhamento, foi possível verificar a montagem dos pilares metálicos e 

travamentos laterais. O estudo de caso é apresentado a seguir nas FIGURAS 

46 a 49: 

 

Figura 46 – Fundação em estacas de concreto armado, durante o processo de conferência dos 
níveis, para recebimento da estrutura metálica – Supermercados Mineirão Conselheiro 

Lafaiete. Fonte: O autor (2018). 
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Figura 47 – Estrutura metálica treliçada, após içamento dos pilares, bem como da cobertura – 
Supermercados Mineirão Conselheiro Lafaiete. Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 48 – Estrutura metálica treliçada, após içamento dos pilares, bem como da cobertura. 
Supermercados Mineirão Conselheiro Lafaiete. Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 49 – Detalhe Ligação Pilar-Viga parafusada. Detalhe Ligações Cobertura Treliçada, por 
meio de soldas. Supermercados Mineirão Conselheiro Lafaiete. Fonte: O autor (2018). 
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7.1.4 – Supermercados Bahamas – Juiz de Fora/MG 

 

O autor acompanhou a execução da estrutura metálica dos 

Supermercados Bahamas, unidade Juiz de Fora. Esta foi concebida com 

ligações parafusadas e utilização de chapas de ligações e enrijecedores de alma.  

Tratam-se de ligações rígidas, de fácil montagem, já que as chapas e 

enrijecedores de alma vieram soldadas de fábrica. Foram utilizadas ligações 

engastadas de vigas com pilares aparafusadas para formação de pórtico rígido 

e, consequentemente, maior rigidez à estabilidade global da estrutura. 

No canteiro, foram necessários verificação dos alinhamentos, para ligação 

dos perfis por meio dos parafusos. Foi possível acompanhar o gerenciamento da 

equipe, os içamentos dos pilares, bem como colocação das telhas metálicas para 

fechamento da edificação.  

Devido a comparação desta estrutura e deste tipo de ligação com os 

demais estudos de casos, optou-se por elaborar o modelo estrutural com as 

mesmas características descritas acima. O estudo de caso é apresentado à 

seguir nas FIGURAS 50 a 54: 

 

Figura 50 – Ligação Viga-Viga parafusada, por meio de placas soldadas e enrijecedores de 
alma. Supermercados Bahamas Juiz de Fora. Fonte: O autor (2018). 
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Figura 51 - Ligação Viga-Viga parafusada, por meio de placas soldadas em fábrica - 
Supermercados Bahamas Juiz de Fora. Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 52 – Detalhe Ligação Viga-Pilar parafusada, por meio de chapas soldadas em fábrica e 
aparafusadas em obra - Supermercados Bahamas Juiz de Fora. Fonte: O autor (2018). 
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Figura 53 – Ligação Viga-Pilar parafusada, por meio de placas soldadas em fábrica e 
aparafusadas em obra. Supermercados Bahamas Juiz de Fora. Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 54 – Detalhe Junta de Dilatação em viga com comprimento maior que 6 metros - 
Supermercados Bahamas Juiz de Fora. Fonte: O autor (2018).  
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7.2 Simulações de erros em modelo estrutural tridimensional 

 

Na FIGURA 55, apresenta-se o pavimento-tipo do projeto arquitetônico de 

PRUCOLI; OLIVEIRA (2017), que foi utilizado para o desenvolvimento e 

ilustração deste trabalho. Trata-se de um condomínio de habitação de interesse 

social, desenvolvido pelos arquitetos Heitor Prucoli e Igino de Oliveira, com 

estrutura metálica em aço aparente. Na FIGURA 56, apresenta-se a unidade 

habitacional isolada. 

Figura 55 – Projeto Modelo (Pavimento-Tipo). Fonte: Heitor Prucoli e Igino de Oliveira (2017). 
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Figura 56 – Projeto Modelo (Unidade Habitacional). Fonte: Fonte: Heitor Prucoli e Igino de 
Oliveira. 

 

 

Ressalta-se a importância da interação entre as equipes de arquitetura e 

engenharia. Tratam-se de duas áreas complementares, mas com propósitos 

diferentes. No projeto arquitetônico foi observado cuidado dos arquitetos no pré-

dimensionamento de perfis para vigas e pilares, com suas dimensões 

aproximadas, para elaboração de vãos e pés-direitos. Entretanto, observa-se 

que houve deficiências na interface entre a estrutura metálica e a alvenaria, de 

modo que forma aplicadas sobre placas de base, rebaixamento de forros de 

gesso, devido à chapas de ligação, entre outros. Salienta-se desta forma, a 

importância deste trabalho conjunto, para evitar retrabalhos devido à projetos ou, 

numa pior circunstância, resolução de problemas em canteiros de obras. 

Na FIGURA 57, apresenta-se gabarito inicial, com o lançamento dos 

pilares metálicos. Para a elaboração desta etapa projetual, foram consideradas 

principalmente aspectos relacionados à padronização das peças, para facilidade 

na montagem e transporte. 
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Figura 57 - Projeto Modelo (Gabarito). Fonte: O autor (2018). 

 

Na planta-baixa anterior (gabarito), destaca-se a viga que é estudada no 

item 7.3, para verificação de esforços e deslocamentos nas ligações e, 

consequentemente, riscos oriundos desta etapa de montagem. 

Foram realizadas e avaliadas simulações de erros no modelo estrutural 

tridimensional, com o uso dos softwares CypeCAD, SAP 2000 e AutoCAD. Os 
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mesmos foram escolhidos para detalhamento das ligações metálicas; das 

interfaces entre pilares metálicos e fundações de concreto, bem como análise 

estrutural, para detecção de possíveis erros de montagem.  

A estrutura foi concebida como pórticos rígidos, aparafusados, com 

chapas de ligação e enrijecedores de alma, sem necessidade de 

contraventamento. O modelo estrutural metálico é apresentado na FIGURA 58. 

As fundações são apresentadas na FIGURA 59. Na FIGURA 60, é apresentada 

a análise dos deslocamentos do modelo estrutural. Toda esta etapa, foi 

primordial para o desenvolvimento do trabalho, haja vista melhor visualização de 

ligações; chapas de base; interação entre estrutura e fundações; perfis para 

pilares e vigas; vãos e interferências com a arquitetura. 

 

Figura 58 – Modelagem através do software CypeCAD. Fonte: O autor (2018). 
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Figura 59 - Representação das fundações do modelo estrutural. Fonte: O autor (2018). 
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Figura 60 – Análise dos deslocamentos da estrutura modelo. Fonte: O autor (2018). 

 

7.3 Estudos das deficiências e problemas técnicos nos processos de 

montagem 
 

7.3.1 Alterações nas ligações durante a obra 

 

 Conforme mencionado no Capítulo 6, é comum ocorrer mudança de tipo 

de ligação da fase de projeto e a obra, seja por facilidade de aquisição de peças 

ou mão de obra especializada. Entretanto, mudanças de ligações em obras 

podem acarretar deslocamentos excessivos.  

 Desta forma, foi analisado uma ligação concebida de forma flexível, com 

cantoneiras duplas e possíveis consequências na rigidez da ligação, em obra, 

por fatores diversos: 

 Primeiramente, foi utilizado os softwares CypeCAD e SAP2000 para 

modelagem, pro meio do método dos elementos finitos. Foi modelada 

uma viga, bi-apoiada, em aço, com módulos de 3, 6 e 12 metros, com 

vínculos simulando os apoios articulados fixo e articulado móvel, através 

do uso prático de cantoneiras duplas nas extremidades (FIGURA 61); 
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 Posteriomente, foram lançadas as cargas reais que atuarão sobre a viga, 

considerando o peso próprio da viga e cargas de alvenaria e lajes, 

conforme modelo estrutural apresentado no item 7.2; 

 Em sequência, foi feita análise da viga e verificados os deslocamentos 

longitudinais provocados pela carga em questão; 

 Análise da viga em questão, modelada e discretizada conforme item 

anterior e para uma variação de temperatura da ordem de 50ºC; 

 Posteriormente, verificou-se o deslocamento longitudinal (empenamento) 

desta viga, para esta variação de temperatura. As tensões devido à 

variação de temperatura foram determinadas pela seguinte equação 

(BEER, 1982): 

Ϭ = E x α x Δt (Equação 2) 

 Por fim, foi feito estudo comparativo do deslocamento envolvido e se estes 

são significativos no âmbito de aumento de tensões combinadas na seção 

transversal do perfil. 

 

Figura 61 - Ligação flexível com cantoneiras duplas. Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

Na hipótese de cálculo, foi considerado o perfil W200x26,6 milímetros, 

usado no modelo estrutural, com vãos de 3, 6 e 12 metros (FIGURA 62): 
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Figura 62 - Modelo estrutural de viga bi-apoiada (SAP2000). Fonte: O autor (2018). 

 

 

Carga da parede: 13 kN/m³ x 3 m x 0,15 m = 5,85 m. Carga definida de acordo 

com a norma NBR 6120 (ABNT, 1980). 

Carga da laje: 25 kN/m³ x 2 Lajes x 5,1 m² x 0,8 m = 204 kN / 3 m = 68 kN /m; 

Carga Total = 73,85 kN/m. 

Foi feita análise no software SAP 2000, por meio do Método de Elementos 

Finitos, com análise linear, cujos os resultados são apresentados nas FIGURAS 

63 a 65. Os resultados são referentes ao ponto médio da alma da viga em 

análise, o qual refere-se ao ponto de ligação da cantoneira. 

Por padronização, os deslocamentos são apresentados no software SAP 

2000, pelos numerais 1, 2 e 3, que correspondem aos eixos x, y e z, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Y 

Z 

X 
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Figura 63 - Análise dos deslocamentos, no ponto médio da ligação, devido à carga da parede e 
lajes (em mm). Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Deslocamentos, no ponto médio da ligação, devido à temperatura de 50º C (em 
mm). Fonte: O autor (2018). 
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Figura 65 - Análise devido à combinação dos casos anteriores, no ponto médio da ligação 
(parede, lajes e esforços devido à variação de temperatura) (em mm). Fonte: O autor (2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, foi realizada a análise dos efeitos dos deslocamentos 

longitudinais em uma viga de aço devido aos esforços devido aos pesos próprios 

e variação da temperatura ambiente. 

Foi utilizado um apoio articulado fixo (restrições de deslocamento em x, y 

e z; rotações em z) e um apoio articulado móvel (restrições de deslocamento em 

y e z; rotações em x e z).  

Estes apoios simulam o caso de uma viga ligada por meio de cantoneiras 

duplas, em L, parafusadas, apresentadas no Capítulo 6. 

Observa-se que caso seja projetado desta forma e executado com 

ligações soldadas, os apoios passam a ser engastados (restrições de 

deslocamento em x, y e z). Para o caso parafusado, as ligações flexíveis 

permitem os deslocamentos de até 4,02 milímetros, para o vão de 12 metros. Os 

resultados detalhados para deslocamentos e rotações nas ligações, bem como 

determinação das tensões totais devido às cargas de peso próprio e esforços 

devido à variação de temperatura são apresentados nas TABELAS 3 e 4. 
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Tabela 3 – Deslocamento em ligações flexíveis, do tipo cantoneira dupla, em L. Fonte: Autor. 

Vão (l) Deslocamentos nas 

ligações (flexíveis, 

com cantoneiras 

duplas) 

Rotações nas 

ligações (flexíveis, 

com cantoneiras 

duplas) 

3 metros U1 = 2,44 mm 

U2 = 4,84 x 10-11
 mm 

U3 = -0,0680 mm 

R1 = 2,75 x 10 
-11

 

R2 = -0,0088 

R3 = -5,184 x 10 
-11 

6 metros U1 = 3,11 mm 

U2 = 5,18 x 10-11
 mm 

U3 = -0,0930 mm 

R1 = 3,01 x 10 
-11

 

R2 = -0,0133 

R3 = -6,772 x 10 
-11 

12 metros U1 = 4,02 mm 

U2 = 5,89 x 10-11
 mm 

U3 = -0,1570 mm 

R1 = 3,44 x 10 
-11

 

R2 = -0,0214 

R3 = -8,614 x 10 
-11 

 

Tabela 4 – Deslocamentos e tensões em ligações flexíveis, do tipo cantoneira dupla, em L. 

Fonte: Autor. 

Vão (l) Deformação 

(Δl) 

Deformação 

Específica 

(Δl/l) 

Tensão 

de 

Hooke 

(Ϭ=E x ε) 

Tensão 

devido à 

variação de 

temperatura 

Total 

3m 2,44mm 8,1 x 10-4 16.605 

N/cm2 

12.300 N/cm2 28.905 

N/cm2 

6m 3,11m 5,1 x 10-4 10.455 

N/cm2 

12.300 N/cm2 22.755 

N/cm2 

12m 4,02mm 3,3 x 10-4 6.868 

N/cm2 

12.300 N/cm2 19.168 

N/cm2 

 

Para o caso soldado, as ligações rígidas não permitem o deslocamento 

de 4,02 mm na direção y. Mesmo que se trate de um deslocamento pequeno, 

pode haver ruptura da ligação, devido ao escoamento do aço, se executado de 

forma diferente da projetada. 

Os deslocamentos resultantes dos esforços devido ao peso próprio e da 

variação de temperatura na viga em questão são facilmente absorvidos pela 

flexibilidade das ligações em cantoneiras duplas nas extremidades. No entanto, 

levando-se em consideração que em projetos sem critérios técnicos, grandes 

tensões de extremidades nos apoios (devido aos esforços devido ao peso 
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próprio e da variação da temperatura) podem comprometer a segurança do 

elemento estrutural e do conjunto estrutural como um todo. 

Sabendo-se que o limite de escoamento do aço A-36 é igual Fy = 250 Mpa 

= 25.000 N/cm², para o vão de 3 metros, as tensões atuantes superam o limite 

de escoamento do aço A-36. Portanto, se a viga estivesse vinculada por meio de 

soldas (ligação rígida), a viga poderia entrar em colapso por escoamento da 

solda e poderia levar ao colapso de toda a edificação. 

Os resultados das tensões totais envolvendo o efeito de peso próprio e da 

variação da temperatura não é tão crítico, pois tensões envolvidas são menores. 

Entretanto, é sempre recomendado a utilização de vinculações adequadas, 

conforme projetado, para evitar qualquer tipo de ruptura ou dano à estrutura. 

8. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE CUSTOS DE TRANSPORTE E 

MONTAGEM 

8.1 Sequência e planejamento do transporte e montagem  
 

Conforme BELLEI (2005), a sequência de montagem de edifícios, pode 

ser definida pelos seguintes passos:  

 Montar alguns pilares próximos; 

 Aprumar as pilares; 

 Montar contraventamentos; 

 Montar vigas principais que interliguem as colunas umas às outras; 

 Montar as vigas secundárias que se apoiam nas principais; 

 Verificar prumo, alinhamento e esquadro; 

 Torquear ligações parafusadas; 

 Repetir o processo em outra área próxima, interligando as duas, 

vertical ou horizontalmente. 

 
 

Diversos fatores podem influenciar no planejamento definitivo para a 

montagem das estruturas metálicas, sendo condicionante para a realização 

deste um prévio levantamento das condições locais da obra; análise das técnicas 

de montagem; elaboração de um plano inicial de montagem; dimensionamento 

das equipes; averiguação e análise das ferramentas; equipamentos e 
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dispositivos; limitações de transporte e estocagem; e planejamento do canteiro 

(SANTOS, 1977). 

O levantamento das condições locais da obra permite o conhecimento de 

particularidades como a disponibilidade de água, luz, esgoto e serviços de 

telefonia, topografia e área disponível para instalação do canteiro, acessibilidade 

de veículos rodoviários, facilidade de serviços de hospedagem, transporte, 

alimentação e atendimento hospitalar e interferências nas áreas vizinhas (RAAD. 

JR, 1999) 

8.2 Avaliação de custos de processos de transporte e montagem 

 

BELLEI (2008) estabelece um resumo das principais informações 

necessárias para o orçamento de transportes e montagem: 

 

Orçamento para Transportes: 

• peso total de estruturas a serem transportadas; 

• local da obra e trajeto; 

• peça mais larga; 

• peça mais longa; 

• peça mais pesada c peso total; 

• tipo de estrutura; 

• embalagens especiais; 

• aproveitamento de transporte; 

• seguros. 

 

Orçamento para Montagem: 

• projeto de arquitetura; 

• projeto ou anteprojeto estrutural; 

• planta de situação; 

• listas de material; 

• vigas e colunas de perfis de alma cheia ou treliçadas; 

• peça mais pesada; 

• peça mais longa; 

• colunas engastadas ou rotuladas nas bases; 

• estrutura parafusada ou soldada e detalhes das ligações. 
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A escolha do mais eficiente sistema estrutural compatível com o processo 

de fabricação é fundamental para se otimizarem os custos. Economia na 

fabricação e montagem só é possível como resultado de ligações bem 

elaboradas durante a fase de detalhamento, de acordo com as premissas de 

projeto (PINHO, 2005). 

Em relação à pintura, os custos são considerados em galões ou litros de 

tinta. Para fins de quantitativos e orçamentos, a pintura deve ser quantificada 

considerando a área das superfícies a serem pintadas, a espessura seca da tinta 

e as perdas durante a aplicação (AISC, 2002).  

Recomenda-se que se utiliza de 10% a 30% a mais de material para 

pintura, considerando-se as perdas em campo. Esta porcentagem deve ser 

utilizada ainda para correção de defeitos, após a pintura (AISC, 2002). 

 Ressalta-se que o procedimento de pintura equivale a apenas uma 

parcela do custo total de revestimento e proteção contra corrosão das peças 

metálicas, podendo variar de 5% a 15% deste valor (AISC, 2002). 

Em relação às perdas durante o processo de pintura, estima-se de 4% a 

8% para pinturas com uso de pincéis ou rolos e 20% a 40% através de 

pulverizadores, sendo que as condições de vento no ato da pintura pode 

aumentar a perda em até 50%, para o último caso (AISC, 2002). 

Em geral, o custo de uma estrutura metálica pode ser apresentado da 

seguinte maneira: 

 

Tabela 5 – Custos de etapas de concepção de uma estrutura metálica. Fonte: BELLEI, 

2008. 
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Por meio dos estudos de casos apresentados no Capítulo 7 e nos demais 

assuntos deste trabalho, pôde-se desenvolver ainda a avaliação dos custos dos 

processos de montagem do modelo estrutural proposto. 

Para fins de comparativo, foram elaborados os orçamentos referentes à 

estrutura metálica, incluindo materiais e mão de obra. Não foram considerados 

elevadores; fosso dos elevadores; escadas; esquadrias; fechamentos internos; 

fechamentos externos; revestimentos; pinturas; instalações hidráulicas; 

sanitárias; elétricas; telefônicas; sistemas de combate e prevenção à incêndio ou 

descargas atmosféricas. 

Os resultados do orçamento são apresentados na TABELA 6, incluindo 

valores dos itens, bem como porcentagem ao valor global. A planilha 

orçamentária detalhada pode ser encontrada no APÊNDICE A. 

 

Tabela 6 – Custos de etapas de concepção da estrutura metálica modelo. Fonte: O 

autor (2018). 

ETAPAS ORÇADAS VALOR DA ETAPA 

PORCENTAGEM DO 

VALOR DA ETAPA EM 

RELAÇÃO AO VALOR 

GLOBAL 

FUNDAÇÕES E LAJES (CONCRETO) R$                      831.190,94 47,69% 

OUTROS R$                        16.185,70 0,93% 

MATERIAIS (METÁLICOS) R$                      303.244,04 17,40% 

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DE 

MONTAGEM 
R$                      522.704,57 29,99% 

CUSTOS COM EQUIPAMENTOS E 

IÇAMENTO VERTICAL 
R$                        35.020,37 2,01% 

CUSTOS COM TRANSPORTE R$                        34.552,05 1,98% 

  R$                   1.742.897,67 

 

 

Conclui-se, por meio da tabela apresentada anteriormente, que o custo 

referente à montagem da estrutura metálica pode chegar à 50% do valor global 

da obra. Em relação ao transporte, constata-se que o mesmo corresponde à uma 

pequena porcentagem (média de 2%) do valor global da obra. Entretanto, 

ressalta-se que o valor é correspondente ao transporte planejado, sem 

imprevistos ou erros de logística. Observa-se ainda que a relação econômica 

entre mão de obra de montagem, equipamentos de içamento vertical e materiais 

para montagem é em média R$ 5,10/kg de aço. O valor do transporte 

corresponde à uma relação média de R$ 0,20/kg de aço. 
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9. CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES 

9.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que existem cuidados a serem observados, afim de não 

cometer erros construtivos em transporte e montagem deste tipo de estrutura, os 

quais são facilmente evitáveis por meio de projetos eficientes e planejamento.  

Por meio dos estudos de caso, salienta-se que a execução de  estruturas 

metálicas não podem ser realizadas como numa estrutura em concreto armado, 

que por sua vez, trata-se de uma estrutura monolítica.  

Por meio da modelagem estrutural, observa-se que os critérios dos 

vínculos adotados em projeto devem ser reproduzidos na obra, o mais próximo 

possível da concepção teórica. Caso haja condições ambientais desfavoráveis 

e/ou das ações gravitacionais atuantes, pode-se comprometer o equilíbrio 

individual das peças. Assim, demonstrou-se pelo Método dos Elementos Finitos 

e pela Resistência dos Materiais que nas vigas de aço biapoiadas, executadas 

fora dos critérios de modelagem, as tensões nos vínculos devidos aos efeitos de 

peso próprio e de variações de temperatura, pode comprometer até o equilibro 

global da estrutura. 

Por fim, por meio de planilhas orçamentárias, constata-se que o custo total 

da montagem de uma estrutura metálica pode corresponder até metade do valor 

global da obra. Em relação ao transporte, constata-se que o mesmo corresponde 

à uma pequena porcentagem do valor global da obra, desde que a logística de 

transporte seja bem planejada. 

9.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O intuito do estudo é promover o intercâmbio dos resultados da pesquisa 

com o setor produtivo e colaborar na revisão e elaboração de normas. 

Para trabalhos futuros, sugere-se o estudo aprofundado das diferenças 

de deslocamentos e tensões em ligações parafusadas e soldadas.  

Sugere-se também o detalhamento de montagem de estruturas em aço, 

com ligações soldadas. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Planilha Orçamentária (Referência: SINAPI Outubro/2018) 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. 

PREÇO 

UNIT COM 

BDI 

REFERENCIA CÓDIGO 
 PREÇO 

UNIT  

 PREÇO 

TOTAL 

COM BDI  

                  

1 
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL  
              

1.1 
PESSOAL TÉCNICO / 

ADMINISTRATIVO 
              

1.1.1 

ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA PLENO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 528,00 
 R$                                  

128,48  
 SINAPI  90778 

R$ 

102,89 

 R$                      

67.838,51  

1.2 
MOBILIZACÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO 
              

1.2.1 

MOBILIZACAO DA 

OBRA E 

DESMOBILIZACAO 

OBRA - SE 

RESTRINGIRÁ A 

COBRIR AS 

DESPESAS COM 

TRANSPORTE, 

CARGA E 

DESCARGA 

NECESSÁRIOS À 

MOBILIZAÇÃO E À 

DESMOBILIZAÇÃO 

DOS 

EQUIPAMENTOS E 

MÃO DE OBRA 

UTILIZADOS NO 

CANTEIRO 

UND 1,00 
 R$                            

21.495,71  

 

COMPOSIÇÃO  
% 

R$ 

17.214,03 

 R$                      

21.495,71  

1.3 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
              

1.3.1 

PLACA DE OBRA EM 

CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO  

M² 4,00 
 R$                                  

396,29  
 SINAPI  74209/001 

R$ 

317,35 

 R$                         

1.585,14  

1.3.2 

BARRACÃO DE 

OBRA, INCLUSIVE 

SANITÁRIOS  

M² 10,00 
 R$                                  

505,87  
 SETOP  IIO-BAR-046  

R$ 

405,11 

 R$                         

5.058,74  

1.3.3 

EXECUÇÃO DE 

ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE 

MADEIRA 

COMPENSADA, 

INCLUSO 

PRATELEIRAS. 

AF_02/2016 

M² 4,00 
 R$                                  

503,36  
 SINAPI  93208 

R$ 

403,10 

 R$                         

2.013,46  

1.3.4 

ENTRADA 

PROVISORIA DE 

ENERGIA ELETRICA 

AEREA TRIFASICA 

40A EM POSTE 

MADEIRA 

UND 1,00 
 R$                              

1.464,13  
 SINAPI  41598 

R$ 

1.172,49 

 R$                         

1.464,13  



92 
 

1.3.5 

LIGAÇÃO 

PROVISÓRIA DE 

ÁGUA E ESGOTO  

UND 1,00 
 R$                                  

510,88  
 SETOP  IIO-LIG-015  

R$ 

409,12 

 R$                            

510,88  

SUBTOTAL  
 R$                    

99.966,55  
    

2 

ESTRUTURA 

METÁLICA E 

FUNDAÇÕES 

              

2.1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
              

2.1.1 
LOCAÇÃO DA 

OBRA / GABARITO 
M² 510,00 

 R$                                      

8,33  
 SETOP  

LOC-OBR-

005 
R$ 6,67 

 R$                         

4.247,81  

2.1.2 
TRANSPORTE DE 

VIGAS METÁLICAS  

ton x 

kM 
16864,00 

 R$                                      

0,77  
 SETOP  

OBR-PON-

090 
R$ 0,62 

 R$                      

13.056,34  

2.1.3 

OPERADOR DE 

GUINDASTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 1056,00 
 R$                                    

22,16  
 SINAPI  88296 R$ 17,75 

 R$                      

23.406,23  

2.1.4 

ALUGUEL MENSAL 

DA GRUA TORRE 

PARA TRANSPORTE 

DE MATERIAIS DE 

LANÇA DE 30m E 

1000 kg DE CARGA 

NA PONTA, 

INCLUINDO 

TELECOMANDO, 

MANUTENÇÃO E 

SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

UND 

/ 

mês 

3,00 
 R$                              

3.871,38  
 SETOP  MERCADO 

R$ 

3.100,25 

 R$                      

11.614,14  

2.2 

TUBULÕES E 

BLOCOS DE 

COROAMENTO 

              

2.2.1 

FORNECIMENTO E 

LANÇAMENTO DE 

CONCRETO 

ESTRUTURAL 

USINADO FCK 

>=25MPA, BRITA 1  

M³ 203,96 
 R$                                  

383,50  
 SETOP  

FUN-CON-

100 

R$ 

307,11 

 R$                      

78.218,26  

2.2.2 

ESCAVAÇÃO 

MANUAL DE 

TUBULÃO A CÉU 

ABERTO 

M³ 203,96 
 R$                                  

311,31  
 SETOP  FUN-TUB-005 

R$ 

249,30 

 R$                      

63.494,55  

2.2.3 

CORTE, DOBRA E 

ARMAÇÃO DE AÇO 

CA-50 D <= 12,5 

MM 

KG 3515,21 
 R$                                      

9,38  
 SETOP  

ARM-AÇO-

005 
R$ 7,51 

 R$                      

32.965,56  

2.2.4 

CORTE, DOBRA E 

ARMAÇÃO DE AÇO 

CA-50 D >= 12,5 

MM 

KG 5282,84 
 R$                                      

9,55  
 SETOP  

ARM-AÇO-

010 
R$ 7,65 

 R$                      

50.465,91  

2.2.5 

COMPACTACAO 

MECANICA C/ 

CONTROLE DO 

GC>=95% DO PN 

(AREAS) 

(C/MONIVELADORA 

140 HP E ROLO 

COMPRESSOR 

VIBRATORIO 80 HP) 

 

M² 510,00 
 R$                                      

5,69  
 SINAPI  74005/002 R$ 4,56 

 R$                         

2.904,05  
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2.3 
CINTAS DE 

FUNDAÇÃO 
              

2.3.1 

FORNECIMENTO E 

LANÇAMENTO DE 

CONCRETO 

ESTRUTURAL 

USINADO FCK 

>=25MPA, BRITA 1 E 

MÓDULO DE 

ELASTICIDADE 

CONFORME NBR 

6118 

M³ 45,30 
 R$                                  

405,95  
 SETOP  

EST-CON-

085 

R$ 

325,09 

 R$                      

18.389,55  

2.3.2 

CORTE, DOBRA E 

ARMAÇÃO DE AÇO 

CA-50 D <= 12,5 

MM 

KG 2449,70 
 R$                                      

9,38  
 SETOP  

ARM-AÇO-

005 
R$ 7,51 

 R$                      

22.973,23  

2.3.3 

FORMA E 

DESFORMA DE 

COMPENSADO 

RESINADO 

ESPESSURA 14 MM, 

EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO (3X) 

M² 312,18 
 R$                                    

78,20  
 SETOP  EST-FOR-020 R$ 62,62 

 R$                      

24.411,10  

2.3.4 

COMPACTACAO 

MECANICA C/ 

CONTROLE DO 

GC>=95% DO PN 

(AREAS) 

(C/MONIVELADORA 

140 HP E ROLO 

COMPRESSOR 

VIBRATORIO 80 HP) 

M² 510,00 
 R$                                      

5,69  
 SINAPI  74005/002 R$ 4,56 

 R$                         

2.904,05  

2.3.5 

ESCAVAÇÃO 

MANUAL DE TERRA 

(DESATERRO 

MANUAL) 

M³ 510,00 
 R$                                    

29,94  
 SETOP  TER-ESC-050 R$ 23,98 

 R$                      

15.271,74  

2.4 VIGAS METÁLICAS                

2.4.1 

PERFIS GERDAU 

W200x26,6 + 

CHAPAS DE 

LIGAÇÃO 

(ENRIJECEDORES) 

155X230 + 

PARAFUSOS M16, 

TIPO 1, ASTM, A325, 

INCLUINDO 

FABRICAÇÃO, 

SOLDA, PINTURA E 

MONTAGEM 

KG 58410,00 
 R$                                      

4,50  
 SETOP  MERCADO R$ 3,60 

 R$                    

262.578,34  

2.5 PILARES METÁLICOS               

2.5.1 

PERFIS GERDAU HP 

250x62 + PLACAS 

DE BASE 45X35 + 

CHUMBADORES 

D=16mm, AÇO ISSO 

898.C4.6, 

INCLUINDO 

FABRICAÇÃO, 

PINTURA E 

MONTAGEM  

 

 

KG 110230,00 
 R$                                      

4,50  
 SETOP  MERCADO R$ 3,60 

 R$                    

495.531,76  
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PARAMETROS % 

Bonificações e 

Despesas Indiretas 

(BDI) 

Administração 

Central 
4,00% 

24,87% 

  

  

  

  

Seguros e 

Garantias 
0,80% 

Riscos 1,27% 

Despesas 

Financeiras 
1,23% 

Lucro 9,92% 

Impostos: PIS e 

COFINS 
3,65% 

Impostos: ISS 

(mun.) 
2,00% 

CPRB 2,00% 

2.6 

LAJES PRÉ-

MOLDADAS EM EPS 

E ESCADAS 

              

2.6.1 

FORNECIMENTO E 

LANÇAMENTO DE 

CONCRETO 

ESTRUTURAL 

USINADO FCK 

>=25MPA, BRITA 1 E 

MÓDULO DE 

ELASTICIDADE 

CONFORME NBR 

6118 

M³ 123,08 
 R$                                  

405,95  
 SETOP  

EST-CON-

085 

R$ 

325,09 

 R$                      

49.964,35  

2.6.2 

LAJE PRÉ 

MOLDADA, A 

REVESTIR, INCLUSIVE 

CAPEAMENTO E= 

4CM, SC = 250 

KG/M², L= 5,00 M 

M² 3556,00 
 R$                                  

106,97  
 SETOP  LAJ-REV-035 R$ 85,66 

 R$                    

380.372,41  

2.6.3 

ESCORAMENTO 

PARA LAJE PRÉ 

MOLDADAS EM 

TABUAS DE PINHO, 

INCLUSIVE RETIRADA 

M² 3652,00 
 R$                                      

7,34  
 SETOP  LAJ-ESC-005 R$ 5,88 

 R$                      

26.814,97  

2.6.4 

CORTE, DOBRA E 

ARMAÇÃO DE AÇO 

CA-50 D <= 12,5 

MM 

KG 6615,63 
 R$                                      

9,38  
 SETOP  

ARM-AÇO-

005 
R$ 7,51 

 R$                      

62.041,22  

SUBTOTAL  
 R$              

1.641.625,57  
    

3 LIMPEZA DA OBRA               

3.1 
LIMPEZA FINAL DA 

OBRA   
M² 510,00 

 R$                                      

2,56  
 SINAPI  9537 

 R$                                   

2,05  

 R$                         

1.305,55  

SUBTOTAL  
 R$                      

1.305,55  
    

                  

TOTAL GERAL    1.742.897,67  
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ANEXOS 

 

Anexo A – Características para transporte rodoviário (BELLEI, 2008) 
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Anexo B – Cargas para estropos (BELLEI, 2008) 

 

 

 



97 
 

Anexo C.1 e C.2 – Cargas para clipes e manilhas (BELLEI, 2008) 
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Anexo D.1 e D.2 – Cargas para esticadores e moitões (BELLEI, 2008) 
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Anexo E – Cálculo de esforços para jogos de roldanas (BELLEI, 2008) 
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Anexo F – Tolerâncias de montagem (BELLEI, 2008) 
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Anexo G – Limites de acúmulos de erros durante à montagem (AISC, 

2016) 
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Anexo H – Limites de acúmulos de erros durante à montagem (AISC, 

2016) 

 
 

 

 

 

 

 


