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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como objetivo principal analisar a influência da rigidez dos tipos de bases 

de colunas no comportamento estrutural e na viabilidade técnico-econômica de edifícios 

industriais em aço, considerando os efeitos dos diversos tipos de ações solicitantes e 

resistência do solo. Os estudos foram realizados por meio do modelamento de dois tipos de 

edifícios industriais constituídos de perfis laminados de aço e as análises estruturais realizadas 

através do software SAP 2000. A verificação dos perfis e fundações foi realizada conforme 

prescrições das normas NBR 8800 (ABNT, 2008) e NBR 6122 (ABNT, 2010), 

respectivamente, e, para complementar a análise da viabilidade técnico-econômica das 

soluções estudadas, foram levantados os preços dos principais insumos envolvidos no projeto 

estrutural. Os resultados obtidos permitem inferir que o aumento da rigidez das bases das 

colunas proporciona estruturas mais econômicas, principalmente em casos de pequenos vãos 

de cobertura e grandes esforços de vento, e menores deslocamentos horizontais do topo dos 

pilares em relação à base. Porém, constatou-se que o volume total de concreto das bases 

engastadas tende a ser o dobro das bases rotuladas, verificando-se que quando se opta pela 

ligação rígida dos pilares nas bases, ocorre uma compensação da economia da estrutura em 

aço com os maiores gastos nas fundações em concreto armado, concluindo que a escolha do 

tipo de base de coluna deve basear-se mais em critérios técnicos do que econômicos. Também 

observou-se que, para os 120 casos simulados, em apenas 2,5% houve influência da 

resistência do terreno no dimensionamento das fundações. Em todos os demais casos a 

verificação aos requisitos de estabilidade, como segurança contra tombamento ou 

escorregamento, foi governante no cálculo. Conclui-se que a resistência do terreno exerce 

pouca influência no dimensionamento das fundações de galpões industriais sem pontes 

rolantes, portanto não pode ser considerada como fator principal para escolha do tipo de 

vinculação das bases de colunas, refutando hipótese inicial desse trabalho. A partir dos 

resultados apresentados, espera-se auxiliar profissionais dessa área de conhecimento no 

processo de decisão da escolha dos tipos de bases de colunas e sistemas de estabilização de 

edifícios industriais em aço, com base no conhecimento dos requisitos funcionais e condições 

locais, promovendo mais racionalidade nesse processo e otimização dos custos globais do 

empreendimento, aumentando a competitividade do emprego do aço nesse setor. 

 

Palavras-chave: Edifícios industriais em aço. Ligações de bases de colunas. Sistemas 

estruturais. 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to analyze the influence of the rigidity of the types of 

columns bases in the structural behavior and the technical-economic viability of industrial 

steel buildings, considering the effects of the different types of requesting actions and soil 

resistance. The studies were carried out by means of the modeling of two types of industrial 

buildings made of steel rolled profiles and the structural analyzes carried out through SAP 

2000 software. The verification of the frames and foundations was carried out according to 

the prescriptions of the technical standards NBR 8800 (ABNT, 2008) e NBR 6122 (ABNT, 

2010), respectively, and, to complement the analysis of the technical-economic feasibility of 

the solutions studied, were taken the prices of the main inputs involved in the structural 

project. The results obtained allow us to infer that the increase of the rigidity of the column 

bases provides more economical structures, especially in cases of small coverage spans and 

large wind loads, and lower horizontal displacements from the top of the columns to the base. 

However, it was found that the total concrete volume of the set bases tends to be twice the 

labeled bases, and it is verified that when the rigid connection of the columns in the bases is 

chosen, there is a compensation of the economy of the steel structure with the higher 

expenditure on foundations in reinforced concrete, concluding that the choice of column base 

type should be based on technical rather than economic criteria. It was also observed that, for 

the 120 simulated cases, in only 2.5% there was influence of the terrain resistance in the 

design of the foundations. In all other cases the verification of stability requirements, such as 

safety against tipping or slipping, was governed in the calculation. It is concluded that the 

resistance of the terrain has little influence on the design of the foundations of industrial sheds 

without rolling bridges, so it can not be considered as the main factor for choosing the type of 

the column base-plate connections, refuting the initial hypothesis of this work. Based on the 

results presented, it is expected to assist professionals in this area of knowledge in the 

decision process of choosing the types of columns bases and stabilization systems of 

industrial steel buildings, based on the knowledge of the functional requirements and local 

conditions, promoting more rationality in this process and optimization of the overall costs of 

the enterprise, increasing the competitiveness of steel employment in this sector. 

 

Keywords: Column base-plate connections. Steel industrial buildings. Structural systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As estruturas em aço se destacam pela maior eficiência estrutural quando comparadas 

a outros materiais, como pela industrialização da construção, facilidade de montagem, 

desmontagem, reforço estrutural e ampliação.  A alta resistência desse material, nos diversos 

estados de tensão, permite o dimensionamento de elementos estruturais mais esbeltos para 

suportarem grandes esforços, o que proporciona o aumento do espaço útil da construção e a 

redução da intensidade das ações permanentes nas fundações. O processo de industrialização 

da construção também favorece a redução do cronograma e a otimização do canteiro de obras. 

Com o desenvolvimento da ciência das construções e da metalurgia, o parque 

industrial brasileiro dispõe de diversas usinas siderúrgicas, com capacidade de fabricar 

produtos para estruturas de grande porte. Nesse contexto, a construção em aço é cada vez 

mais frequente em edificações industriais, onde, geralmente, as vantagens citadas desse 

material, como aumento do espaço útil, redução de prazo e canteiro da obra são fatores 

fundamentais na seleção do sistema estrutural. 

Entretanto, algumas desvantagens como a suscetibilidade à corrosão, o que requer 

cuidados especiais de proteção e manutenção, e o maior custo do material, ainda dificultam a 

ampliação do campo de aplicação das estruturas em aço. O desenvolvimento de estudos para 

mitigação dessas desvantagens é, pois, indispensável para aumentar a competitividade desse 

material no mercado. Nesse sentido, a otimização estrutural se mostra uma ferramenta muito 

eficaz na identificação da melhor solução dentre as inúmeras disponíveis. 

Em projetos de edifícios industriais em aço existem várias possibilidades de arranjo 

estrutural, em que a escolha racional dos sistemas estruturais é um fator de grande 

importância para o desenvolvimento de soluções padronizadas e competitivas. Porém, as 

soluções estruturais ainda são comumente definidas por meio da experiência dos projetistas e 

calculistas do setor, sem a utilização de ferramentas racionais para tomadas de decisões. 

O desenvolvimento do mercado de utilização do aço também tem evidenciado a 

necessidade de uma maior interação entre o trabalho do engenheiro estrutural e geotécnico. 

Essa interação proporciona melhor entendimento do comportamento global da estrutura e 

possibilita melhores soluções quanto ao sistema estrutural a ser adotado, considerando não 

apenas a estabilidade, resistência e economia da estrutura, como também os impactos no 

dimensionamento das fundações que refletem diretamente no custo total da obra. 
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1.1 Hipóteses e justificativa 

  

A vinculação entre a estrutura metálica e as fundações geralmente é realizada por meio 

de base considerada rotulada ou engastada. As bases rotuladas são mais indicadas para locais 

onde o solo é de baixa resistência e, por não transmitirem momentos fletores, são 

consideradas mais econômicas para as fundações; enquanto que as bases engastadas 

proporcionam estruturas mais econômicas, porém fundações mais robustas e onerosas 

(BELLEI, 2010).  

Com base nessas hipóteses, propõe-se analisar a estrutura de um edifício industrial 

hipotético, constituído por pórticos com perfis estruturais em aço laminado, utilizado como 

objeto-modelo nesse estudo para simular variações nos tipos de ligação entre as bases e 

colunas do mesmo, bem como das ações atuantes, dimensões dos elementos estruturais e 

resistência do solo, e avaliar a influência dessas variáveis na estabilidade estrutural e 

economia da obra, considerando os diferentes efeitos desses fatores no dimensionamento da 

estrutura em aço e das fundações de concreto armado. 

A partir da análise e discussão das respostas estruturais desse objeto-modelo, espera-se 

auxiliar profissionais dessa área de conhecimento no processo de decisão da escolha dos tipos 

de bases de colunas e sistema de estabilização de edifícios industriais em aço, com base no 

conhecimento dos requisitos funcionais e condições locais, como intensidade do vento e 

resistência do solo, promovendo mais racionalidade nesse processo e otimização dos custos 

globais do empreendimento. 

Esse trabalho também provê a necessidade de maior interação entre as áreas de 

conhecimento em estruturas, fundações e geotecnia, em busca de soluções que otimizem os 

custos globais de empreendimentos industriais e aumentem a competitividade do emprego do 

aço nesse setor. 

 

1.2 Objetivos 

  

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a influência da rigidez dos tipos de bases de 

colunas no comportamento estrutural e na viabilidade técnico-econômica de edifícios 

industriais em aço, considerando os efeitos dos diversos tipos de ações solicitantes e 

resistência do solo. 

Os objetivos específicos são: 
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 Apresentar os principais conceitos relacionados a edifícios industriais em aço, 

sistemas estruturais e tipos de vinculação da estrutura com a fundação; 

 Gerar gráficos e tabelas que permitam avaliar as variações das taxas do 

consumo de aço da estrutura e do volume de concreto das fundações em função 

do tipo de vinculação adotada, dimensões da estrutura, resistência do solo e 

velocidade do vento; 

 Avaliar a influência dos parâmetros e variáveis introduzidas na resposta 

estrutural dos modelos e preço da obra; 

 Estabelecer critérios que permitam adotar melhor solução estrutural para 

rigidez das bases das colunas em função das variáveis conhecidas. 

 

1.3 Estruturação do trabalho 

  

A estrutura proposta para essa dissertação pretende apresentar de forma coesa os 

elementos necessários para a realização da pesquisa. Inicialmente, no capítulo 2, apresenta-se 

uma revisão de literatura sobre os fundamentos necessários para entendimento dos assuntos 

relacionados ao estudo proposto, possibilitando o desenvolvimento da pesquisa e análise mais 

racional dos resultados obtidos. Também são apresentados os resultados de alguns estudos 

publicados sobre a avaliação de soluções estruturais para construções em aço. 

No capítulo 3 é descrita a metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa, 

detalhando os parâmetros e premissas consideradas no modelamento do sistema estrutural. 

Em sequência, no capítulo 4, são apresentadas as análises estruturais e dimensionamentos dos 

modelos de edifício industrial em aço objeto desse estudo. Nesse capítulo também são 

apresentados os resultados e discussões das respostas estruturais obtidas nas simulações 

realizadas, verificação das hipóteses levantadas, orçamento analítico dos principais insumos, 

bem como análises gráficas que permitem correlacionar as variáveis envolvidas no problema 

em estudo. 

Finalmente, no capítulo 5 apresentam-se as considerações finais, bem como sugestões 

para trabalhos futuros. Em seguida são listadas as referências de literatura e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo são apresentados os referenciais teóricos e outras pesquisas relevantes 

para o estudo. 

 

2.1 Edifícios industriais 

 

De acordo com Bellei (2010), os edifícios industriais são, geralmente, construções de 

um pavimento, com a finalidade de cobrir grandes áreas para diversos tipos de destinação, 

como fábricas, oficinas, depósitos etc. A estrutura desse tipo de edificação pode ser concebida 

em madeira, concreto armado ou aço, sendo esse último o mais empregado e versátil, 

utilizado na forma de perfis laminados, soldados ou formados a frio. Alguns estudos, como o 

apresentado por De Nardin et al. (2012), também demonstram a viabilidade da utilização de 

estruturas mistas, de aço e concreto, nesse tipo de construção. 

As construções metálicas iniciaram no século XVIII, devido à industrialização do 

processo de produção do ferro, com destaque para o ano de 1757, quando se construiu uma 

ponte utilizando ferro fundido na Inglaterra, e 1780, com a construção da escadaria do Louvre 

e do Teatro do Palais Royal (BELLEI, 2010). 

Apesar do aço já ser conhecido desde a antiguidade, a sua produção em larga escala 

ocorreu a partir das décadas de 1860/70, com o desenvolvimento tecnológico de fornos para 

sua produção industrial, que permitiu a inserção no mercado desse material a preços 

competitivos e rapidamente substituiu o ferro fundido e o forjado na indústria da construção 

(PFEIL, 2009). 

Pinheiro (2005) relaciona o avanço da fabricação de perfis em larga escala com a 

implantação das grandes siderúrgicas. No Brasil, pode-se destacar os anos de 1921, em que 

foi implantada a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira para produzir fio máquina, arame 

farpado, perfis leves, entre outros, e 1941, ano de fundação da Companhia Siderúrgica 

Nacional com a finalidade de produzir chapas, trilhos e perfis nas bitolas americanas 

(BELLEI, 2010). 

Com o desenvolvimento da tecnologia das construções e da metalurgia, as estruturas 

em aço adquiriram formas funcionais e arrojadas, o que ampliou o campo de aplicação desse 

material. Uma obra de destaque no Brasil, que representa um grande avanço tecnológico no 

campo da construção metálica, é a Ponte Rio-Niterói. De acordo com Pfeil (2009), essa ponte 

possui um vão central de 300 m, recorde mundial em viga reta. 
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Por ser um país em desenvolvimento, o setor industrial é o grande consumidor de 

estruturas metálicas no Brasil e absorve maior parte da produção (BELLEI, 2010). Dentro 

desse importante segmento, Pinho (2005) destaca que os galpões industriais lideram as 

construções com soluções econômicas e versáteis, principalmente devido à introdução no 

mercado brasileiro de perfis padronizados internacionalmente que ampliaram sua 

competitividade.  

Para Chaves (2007), uma das características mais importantes dos galpões industriais é 

a possibilidade de industrialização do processo de sua fabricação, que torna-se viável caso 

exista uma padronização dos elementos estruturais e compatibilidade com a tecnologia 

disponível na empresa fabricante, o que garante agilidade, segurança e economia nos 

processos envolvidos. 

Nesse contexto, a técnica de modulação arquitetônica se mostra adequada à área de 

construção metálica, pois permite a padronização das características geométricas dos 

elementos estruturais da obra, o que aumenta a eficiência e produtividade durante as etapas de 

detalhamento das peças, fabricação e montagem, possibilitando alcançar níveis elevados de 

racionalização nesses processos e aumenta a competitividade do emprego do aço. Em 

edifícios industriais, essa técnica pode ser aplicada, por exemplo, na padronização do 

espaçamento entre os pórticos, nos detalhes construtivos, na utilização de vigas e colunas de 

mesmo perfil, entre outros. O módulo fundamental utilizado é uma medida básica, geralmente 

relacionada à dimensão da chapa padrão, de 12 metros, e se repete parcial ou integralmente 

em toda a estrutura (op. cit.). 

De acordo com Bellei (2010), a concepção estrutural deve considerar o 

comportamento integrado de todos os elementos, de forma a obter o sistema mais eficiente 

possível e, também, funcional. O autor cita alguns cuidados durante esse processo, como a 

busca pela harmonia visual entre a estrutura e o meio externo, e também as peculiaridades de 

carregamentos devido à sua locação particular. Conforme descrito no Guia PMBOK (PMI, 

2018), cada projeto cria um resultado único e duradouro, que pode ter impactos sociais, 

econômicos e ambientais que terão duração mais longa que o próprio projeto. 

Nogueira (2009) cita que o arranjo mais comum de galpões metálicos é aquele 

concebido em apenas um pavimento, que se estende por grandes áreas, por meio de um 

sistema de sustentação principal formado por pórticos planos, regularmente espaçados, com 

cobertura na parte superior e fechamento lateral. Um esquema geral de um galpão industrial 

de vão simples é mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Esquema geral de um galpão industrial de vão simples 

 

 Fonte: CHAVES, 2007 

 

Na Figura 1 pode-se verificar a composição típica estrutural do galpão, com destaque 

para os pórticos principais de sustentação e transmissão dos carregamentos às fundações, os 

sistemas de contraventamento vertical e horizontal, e os elementos secundários de sustentação 

do tapamento lateral e cobertura. 

A escolha do material estrutural e definição da geometria dos componentes do sistema 

é outra etapa fundamental na concepção do projeto. O aço possui a grande vantagem da 

flexibilidade das formas geométricas dos elementos, possibilitando se obter seções mais 

eficientes para cada tipo de solicitação. Rebello (2000) cita, por exemplo, a importância do 

momento de inércia em relação ao eixo de flexão das vigas, e do raio de giração na análise da 

flambagem de pilares. Verifica-se que a escolha inteligente da geometria das peças conduz a 

um dimensionamento mais econômico, pois reduz as tensões internas no material para um 

mesmo carregamento. 

Diversos fatores exercem influência no tipo de construção, incluindo tipologia do 

sistema estrutural e das bases de fundação. Bellei (2010) cita que as forças horizontais devem, 

sempre que possível, ser transferidas às fundações por intermédio de contraventamentos, 

sendo que essas devem garantir que toda a estrutura não sofra recalques ou rotações 

relevantes na combinação de cargas mais críticas. O autor também ressalta a importância do 
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conhecimento das condições do solo para seleção do tipo mais adequado de fundação de 

qualquer estrutura. 

 

2.2 Sistemas estruturais 

 

Para melhorar o entendimento sobre esse tema, muitos autores sugerem classificações 

dos sistemas estruturais de acordo com arranjos característicos adotados em projetos de 

edifícios industriais em aço. De acordo com o Manual Brasileiro para Cálculo de Estruturas 

Metálicas (BRASIL, 1986), os galpões podem ser agrupados quanto à: 

 Estrutura principal: pórticos simples, múltiplos e estruturas espaciais; 

 Cobertura: plana (horizontal ou inclinada), dentada (Shed) e em arco. 

Segundo Bellei (2010), as estruturas de vãos múltiplos são mais utilizadas em casos de 

grandes áreas e recomenda a cobertura tipo Shed quando a obra necessitar de entrada superior 

de ventilação e iluminação natural. O mesmo autor ressalta que, apesar dos diversos tipos de 

configurações disponíveis, as soluções mais complexas representam maior custo para a 

estrutura do edifício. 

O engenheiro consultor Pinho (2005) sugere outros dois tipos de classificação para os 

galpões em pórticos de aço: 

 Conforme o tipo de pórtico: pórticos de alma cheia e pórticos treliçados; 

 Em função da presença de pontes rolantes: galpões com ou sem ponte rolante. 

A carga predominante nos galpões sem ponte rolante geralmente é o vento, pois os 

elementos de vedação lateral e de cobertura possuem pesos relativamente baixos em relação à 

estrutura. No caso de galpões com ponte rolante, essa geralmente representa a carga 

predominante, pois introduz forças verticais, horizontais e impactos relevantes na estrutura, 

além de exigir maior limitação nos deslocamentos para a operação adequada do equipamento. 

As pontes rolantes também exigem apoio para o caminho de rolamento, tornando o sistema 

mais complexo (CHAVES, 2007).  

Com relação à classificação de acordo com o tipo de pórtico, a seguir são apresentadas 

as principais características dos dois sistemas citados.  

 

2.2.1 Pórticos treliçados 

 

São considerados pórticos treliçados aqueles que possuem a estrutura de cobertura 

treliçada, ou a coluna treliçada, ou todo o conjunto em elementos treliçados. São diversas as 
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possibilidades de disposição das barras da treliça do telhado, sendo que Fakury, Castro e Silva 

e Caldas (2015) destacam as formas triangular, banzos inclinados e banzos curvos, conforme 

mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Formas usuais das coberturas treliçadas 

 

Fonte: FAKURY; CASTRO E SILVA; CALDAS, 2015 

 

A ligação entre a coluna e a cobertura pode ser realizada em um único ponto, 

constituindo uma ligação rotulada, ou em dois pontos, constituindo uma ligação rígida devido 

à formação de um binário por meio do qual ocorre a transmissão de momento fletor da 

estrutura de cobertura para o pilar (FAKURY; CASTRO E SILVA; CALDAS, 2015). Na 

Figura 3 ilustram-se os casos citados. 

 

Figura 3 - Ligações entre tesoura treliçada e pilar 

 

(a) Rotulada                                                                    (b) Rígida 

Fonte: FAKURY; CASTRO E SILVA; CALDAS, 2015 

 

Para evitar que os pórticos fiquem hipostáticos, Santos (1977) ressalta que a ligação 

entre a tesoura de cobertura e o pilar deve ser realizada por meio de ligações rígidas, no caso 

dos pilares serem rotulados na base. No caso de pilares engastados nas bases, pode-se adotar 

ligação flexível entre os elementos de cobertura e pilares. 
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De acordo com Bellei (2010), os edifícios com coluna simples e tesoura treliçada 

representam um dos sistemas mais econômicos e leves para construção. Porém, Nogueira 

(2009) ressalta como consequência do reduzido peso próprio da estrutura a inversão de 

esforços normais solicitantes nos elementos dos banzos superior e inferior da treliça, devido à 

ação do vento. Os elementos solicitados à compressão ficam sujeitos a fenômenos de 

instabilidade, como a flambagem, e, caso a esbeltez da barra comprimida seja grande, esse 

fator pode ser determinante no dimensionamento estrutural desses elementos. 

No caso de coberturas para grandes vãos, Bellei (2010) recomenda a utilização de 

menores inclinações associadas a vigas treliçadas, em vez de tesouras. Porém, o autor alerta 

quanto à necessidade de cuidados especiais nas emendas das telhas para inclinações da ordem 

de 6º. Em artigo publicado por Kripka, Tisot e Medeiros (2010), foi demonstrada a grande 

sensibilidade das coberturas em tesouras treliçadas quanto à redução de inclinação do banzo 

superior, o que corrobora para essa solução alternativa em vigas treliçadas sugerida em Bellei 

(2010). 

A utilização de colunas treliçadas é recomendada nos casos onde é prevista utilização 

de pontes rolantes pesadas ou de grandes vãos livres. Na Figura 4 apresenta-se uma situação 

em que a coluna externa é responsável por suportar as cargas de cobertura, vento e esforço 

horizontal da ponte rolante, e a coluna interna suportar a carga vertical do equipamento. Para 

pontes leves, desde que respeitados os afastamentos mínimos exigidos para a movimentação 

das mesmas, podem-se adotar consoles nas colunas para suporte das vigas de rolamento 

(PINHO, 2005). 

 

Figura 4 - Pórticos com colunas treliçadas 

 

Fonte: PINHO, 2005 
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2.2.2 Pórticos de alma cheia 

 

O sistema com pórticos de alma cheia se destaca pela melhor eficiência nos processos 

de fabricação e montagem da estrutura, devido ao menor número de barras e, 

consequentemente, de ligações, conduzindo a grandes vantagens em relação aos pórticos 

treliçados, como menor tempo de fabricação e montagem, e maior facilidade de organização 

do canteiro de obras (CHAVES, 2007). 

Os pórticos de alma cheia apresentam algumas formas típicas em função do vão a ser 

vencido. Bellei (2010) indica pórticos com vigas e pilares de mesma seção transversal e perfis 

laminados, para pequenos vãos; utilização de mísulas nos beirais das cumeeiras, para vãos 

médios; pilares e vigas de diferentes dimensões, para vãos grandes; e elementos compostos ou 

de inércia variável para vãos muito grandes, conforme apresentado na Figura 5. Essa é uma 

configuração típica dos galpões produzidos nos Estados Unidos (KAVOURA et al., 2015). 

 

Figura 5 - Pórticos com elementos de inércia variável 

 

Fonte: NOGUEIRA, 2009 

 

Bellei (2010) destaca o empuxo horizontal que ocorre nas bases desse tipo de sistema 

estrutural, devendo-se tomar medidas especiais para preveni-lo em caso de fundações em 

terreno ruim. De acordo com Pinho (2005), a introdução de tirantes contribui para a redução 

dos deslocamentos horizontais na estrutura e os momentos nas colunas, como ilustrado na 

Figura 6. 
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Figura 6 - Pórtico com tirante 

 

Fonte: PINHO, 2005 

 

Outra questão muito importante, tanto para pórticos de alma cheia, quanto para os 

treliçados, é a análise criteriosa da distância longitudinal entre as estruturas de suporte 

principais, pois reflete diretamente na economia do sistema. Chaves (2007) ressalta que 

pequenos espaçamentos são favoráveis aos elementos secundários de cobertura e tapamento 

(terças e travessas), pois reduzem as ações solicitantes nos pórticos, devido à menor área de 

influência, porém aumentam o número de pórticos e, consequentemente, de fundações. No 

caso de grandes espaçamentos, o mesmo autor sugere a utilização de vigas de cobertura 

intermediárias, apoiadas em vigas longitudinais nos beirais e, às vezes, também na cumeeira. 

Na Tabela 1 são apresentados alguns valores sugeridos para espaçamento entre pórticos em 

função dos vãos de cobertura. 

 

Tabela 1 - Espaçamento entre pórticos em função do vão 

Vão Espaçamento entre pórticos 

Pequeno (até 15 m) 3 a 5 m 

Médio (16 a 25 m) 4 a 7 m 

Médio (26 a 35 m) 6 a 8 m 

Longo (36 a 45 m) 8 a 10 m 

Inércia variável (46 a 60 m) 9 a 12 m 

Fonte: BELLEI, 2010 

 

Para edifícios industriais em pórtico de alma cheia com vigas de rolamento, Pinho 

(2005) sugere que as mesmas sejam apoiadas em consoles soldados nas colunas simples, para 

pontes rolantes leves, ou que sejam utilizadas colunas escalonadas, com perfis diferentes para 

os segmentos abaixo e acima do apoio das vigas de rolamento, para casos de galpões com 

pontes rolantes médias ou com caminho de rolamento de maior altura. Em qualquer caso, 

deve-se atentar para as folgas necessárias para o movimento da ponte rolante. 
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A seguir são mostradas algumas soluções para apoio de vigas de rolamento em casos 

de pontes leves, Figura 7(a), e pontes médias ou pesadas, Figura 7(b). 

 

Figura 7 - Pórticos de alma cheia com vigas de rolamento 

          

                                        (a)                                                                                           (b)  

Fonte: BELLEI, 2010 

 

2.2.3 Subestruturas de contraventamento 

 

Os sistemas estruturais apresentados anteriormente, típicos de estruturas para galpões, 

devem ser contraventados para garantir sua estabilidade lateral e reduzir o comprimento de 

flambagem das hastes comprimidas. No caso de edificações em que as ligações viga-pilar são 

flexíveis, o contraventamento também é essencial para restringir o deslocamento lateral dos 

pilares (PFEIL, 2009). 

De acordo com Fakury, Castro e Silva e Caldas (2015), as subestruturas de 

contraventamento são aquelas em que, devido à sua grande rigidez lateral, resistem a 

praticamente todas as ações horizontais atuantes em uma estrutura. Os mesmos autores 

indicam os seguintes tipos de subsistemas: 

 Pórticos em forma de treliça, também chamados de sistemas treliçados; 

 Pórticos rígidos, nos quais a estabilidade é assegurada pela rigidez à flexão dos 

elementos e ligações com capacidade de transmissão de momentos; 

 Paredes de cisalhamento ou paredes diafragma (“shear walls”). 

As subestruturas de contraventamento, além de suportarem as ações horizontais, 

também conduzem cargas gravitacionais para as fundações. Os elementos estruturais que não 

possuem capacidade de resistir às ações horizontais e conduzem apenas cargas gravitacionais 

para as fundações, são denominados elementos contraventados (FAKURY; CASTRO E 



23 

 

SILVA; CALDAS, 2015). Na Figura 8 apresentam-se, esquematicamente, alguns tipos de 

arranjos estruturais comuns em edifícios em aço. 

 

Figura 8 - Subestruturas de contraventamento 

 

(a) Sistema treliçado                          (b) Parede de cisalhamento 

Fonte: MCCORMAC; CSERNAK, 2012 

 

De acordo com Pfeil (2009) as ligações flexíveis, comuns em sistemas que não 

dependem essencialmente da rigidez à flexão das ligações entre vigas e pilares, são mais 

simples de serem executadas e menos onerosas que as ligações rígidas. Porém, o mesmo autor 

alerta que a necessidade de incluir as subestruturas de contraventamento conduz a 

concentração das forças horizontais nas fundações e também podem conduzir a restrições 

arquitetônicas, como quanto ao posicionamento de aberturas para tráfego, ventilação ou 

iluminação da edificação.  

É muito importante, pois, dispor adequadamente os sistemas resistentes a cargas 

horizontais, em planta, de forma a garantir a estabilidade lateral e otimizar a rigidez à torção 

do edifício. Na Figura 9 ilustram-se algumas situações típicas sugeridas por Queiroz e 

Pimenta (2001).  

       

Figura 9 - Disposição típica das subestruturas de contraventamento 

           

                              
                                        (a)                                                                                           (b)  

Fonte: QUEIROZ; PIMENTA, 2001 
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No exemplo apresentado na Figura 9(a), os pórticos rígidos resistem às cargas 

horizontais na direção Y, os pórticos contraventados (ou as paredes diafragma) resistem à 

cargas na direção X e, em conjunto, ambos resistem à torção. Na Figura 9(b), não há pórticos 

rígidos, portanto a solução sugerida foi a utilização de contraventamentos (ou paredes 

diafragma) para estabilização nas duas direções. É importante observar que as posições dos 

contraventamentos são as mais eficazes para torção.  

Na Figura 10 mostra-se um esquema de um galpão metálico simples (sem ponte 

rolante), formado por associação de elementos lineares e sistemas planos.  

 

Figura 10 - Esquema tridimensional de um galpão metálico 

 

Fonte: PFEIL, 2009 

 

De acordo com Fakury, Castro e Silva e Caldas (2015), o contraventamento de 

cobertura tem por função transmitir as ações horizontais do vento para o contraventamento 

vertical, evitando ocorrência de flexão excessiva da tesoura em torno de seu eixo de menor 

inércia. O contraventamento vertical transmite as ações do vento, que atuam nas fachadas e 

cobertura, e as ações horizontais oriundas do funcionamento de equipamentos, como pontes 

rolantes, para as fundações. Os mesmos autores sugerem considerar no dimensionamento 

dessas subestruturas apenas os esforços das barras tracionadas, desprezando as que estariam 

comprimidas por serem muito esbeltas e perderem a efetividade, o que torna o cálculo mais 

simples e econômico. 
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O contraventamento na cobertura em toda a extensão longitudinal do galpão tem o 

objetivo de transformá-la em um diafragma indeformável em seu plano, uniformizando os 

deslocamentos horizontais no topo dos pórticos transversais. Essa solução é mais usual em 

casos de galpões com ponte rolante (op. cit.). 

O cobrimento das faces laterais dos galpões se apoiam em vigas de tapamento lateral, 

destinadas também a transferir as cargas de vento das fachadas às estruturas principais e 

servirem de contenção lateral para os pilares, aumentando a capacidade resistente dos 

mesmos, devido à redução do comprimento de flambagem. No caso de pilares, Pfeil (2009) 

identifica dois tipos de sistemas de contraventamento, conforme ilustrado na Figura 11: 

 Contenção nodal: o elemento contraventado é conectado a um ponto da haste 

contraventada e a um apoio externo rígido, proporcionando controle do 

deslocamento de forma independente dos outros pontos contraventados; 

 Contenção relativa: o elemento contraventado é conectado a um outro ponto 

contraventado adjacente para oferecer restrição ao movimento lateral. 

 

Figura 11 - Sistemas de contraventamento para pilares 

 

Fonte: PFEIL, 2009 

 

2.2.4 Estudos comparativos entre sistemas estruturais 

 

Existem diversos estudos relacionados a análise do comportamento dos sistemas 

estruturais apresentados anteriormente e otimização dos mesmos. O avanço da tecnologia da 

computação permite realizar diversas simulações de carregamento e tipologia estrutural, além 

de aumentar a precisão nos dimensionamentos. Os estudos comparativos de sistemas 



26 

 

estruturais, utilizando essa ferramenta computacional, direcionam os engenheiros e arquitetos 

para a solução mais adequada, contribuindo para o desenvolvimento de soluções padronizadas 

competitivas. 

Silva (2018) desenvolveu um estudo paramétrico considerando as tipologias de treliças 

de banzos paralelos, trapezoidais, triangulares e arqueadas para análise do desempenho de 

coberturas de galpões industriais em perfis formados a frio. Foram testados alguns parâmetros 

como variação do vão livre, espaçamento entre as treliças, ações na estrutura e tipos de seções 

transversais dos perfis, e gerados 180 modelos cujas simulações foram realizadas a partir do 

método de otimização disponível no programa Ansys. 

A autora considerou como parâmetros da avaliação da eficiência dos sistemas 

estruturais a taxa de consumo de aço e a resposta estrutural dos diversos modelos analisados. 

Os resultados indicaram que coberturas em treliças arqueadas apresentam as maiores taxas de 

consumo de aço, seguida pelas coberturas resolvidas com treliça de banzos paralelos. As 

tipologias que apresentaram menor consumo de aço foram a treliça trapezoidal, para menores 

espaçamentos entre as treliças de cobertura, e a treliça triangular, para maiores espaçamentos. 

Dentro dessa linha de pesquisa, Chaves (2007) avaliou o desempenho de diversas 

soluções estruturais para galpões industriais leves. Para desenvolvimento desse estudo, foram 

adotadas cinco tipologias distintas para o pórtico transversal (AC – pórtico de alma cheia, TA 

– treliça em arco, BP – treliça em banzos paralelos, TP – treliça trapezoidal e TT – treliça 

triangular) e cinco vãos livres diferentes, variando de 16 a 32 metros. Algumas características 

foram arbitradas pelo autor, como a distância de 6 metros entre os pórticos transversais, 

inclinação da cobertura de 10%, altura dos pilares de 6 metros e comprimento do galpão de 60 

metros. 

Na Figura 12 representam-se os resultados das taxas de consumo de aço para as duas 

opções de composição dos banzos superiores e inferiores da treliça - perfis tipo TE eletro-

soldado (TE) e cantoneira dupla (2L) - e para pórtico de alma cheia em perfil I eletro-soldado. 

É importante ressaltar que, em todas as tipologias estruturais, o autor considerou as colunas 

engastadas na base e condições idênticas para ações do vento (velocidade básica de 30 m/s). 

Como pode-se observar, as taxas de consumo de aço para os pórticos compostos por 

cantoneira dupla foram sempre inferiores àquelas obtidas para os pórticos compostos por 

perfil TE eletro-soldado, devido às poucas opções de bitolas comerciais desses últimos, 

segundo o autor da pesquisa. 
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Figura 12 - Comparativo das taxas de consumo de aço 

 

Fonte: CHAVES, 2007 

 

Chaves (2007) destaca que o modelo formado por pórtico com treliça trapezoidal (TP) 

apresenta uma ligeira vantagem em relação aos demais modelos, visto que a taxa de consumo 

de aço é menor do que a das demais tipologias. Enquanto os pórticos de alma cheia (AC) 

apresentam as maiores taxas para todos os vãos livres analisados, seguidos dos pórticos com 

treliça triangular (TT). 

Como os deslocamentos do pórtico transversal também podem ser usados como uma 

referência para a comparação do desempenho das diversas tipologias, apresentam-se na 

Figura 13 os valores obtidos de deslocamento vertical (ΔV) para cada caso estudado. 

Verifica-se que os maiores e menores deslocamentos verticais foram do pórtico em alma cheia 

(AC) e treliça trapezoidal (TP), respectivamente. 
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Figura 13 - Comparativo dos deslocamentos verticais 

 

Fonte: CHAVES, 2007 

 

O autor sugere que o motivo dos deslocamentos do pórtico de alma cheia serem 

superiores deve-se à menor inércia das vigas de cobertura em relação aos pórticos treliçados. 

A cobertura em treliça trapezoidal, além da elevada inércia, exige uma ligação rígida da 

mesma com as colunas, o que contribui para a redução dos deslocamentos. No caso do 

deslocamento horizontal, os resultados da pesquisa não indicaram nenhuma solução 

claramente mais eficiente. 

Por meio dos resultados obtidos nessa pesquisa, Chaves (2007) concluiu que à medida 

que aumenta-se o vão livre do pórtico, maior é a influência da tipologia sobre a taxa de 

consumo de aço, assim como aumenta a vantagem dos pórticos treliçados sobre os pórticos de 

alma cheia. 

Outro trabalho que contribuiu para essa linha de pesquisa foi o de Nogueira (2009), 

porém analisando soluções estruturais para galpões compostos por perfis de aço formados a 

frio. Além da variação da tipologia estrutural e vão livre adotados por Chaves (2007), nessa 

pesquisa também foram analisadas as influências da distância entre os pórticos, velocidade 

básica do vento e tipo de vinculação das bases. 

Nogueira (2009) também verificou a maior influência da tipologia estrutural sobre a 

taxa de consumo de aço à medida que se aumenta o vão livre do pórtico e o melhor 
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desempenho dos pórticos treliçados em relação aos pórticos de alma cheia, confirmando os 

resultados da pesquisa apresentada anteriormente. A pesquisa também evidenciou que 

pórticos transversais com as vinculações das bases rotuladas apresentam maiores taxas de 

consumo de aço que os pórticos com as bases engastadas, como pode ser observado pela 

análise da Figura 14. 

 

Figura 14 - Taxa de consumo de aço em função da vinculação das bases 

 

Fonte: NOGUEIRA, 2009 

 

Em resumo, conclui-se pela Figura 14 que, das tipologias em pórticos treliçados, 

admitindo os modelos com as bases engastadas, a treliça em arco (TA) registra menor valor 

para taxa de consumo de aço, enquanto que, para modelos com as bases rotuladas, a treliça de 

banzos paralelos (BP) e a treliça trapezoidal (TP) demonstram ser mais eficientes. 

Quanto ao espaçamento entre os pórticos transversais, Nogueira (2009) verificou que 

quanto maior o espaçamento menor é a taxa de consumo de aço, o que revela a importância da 

busca por soluções no sentido de viabilizar o aumento do espaçamento entre os pórticos 

transversais, pois além do ganho com a taxa de consumo de aço reduz-se também o número 

de fundações. 

O autor também verificou os deslocamentos verticais e horizontais para cada modelo 

elaborado na pesquisa, o que também representa indicadores relevantes na análise da 

eficiência estrutural de cada modelo. Os resultados obtidos indicaram que os deslocamentos 
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verticais não sofrem grandes influências quanto ao tipo de vinculação das bases, ao contrário 

do deslocamento horizontal que se altera de forma expressiva, conforme mostrado na Figura 

15. 

 

Figura 15 - Deslocamentos horizontais em função da vinculação das bases 

 

Fonte: NOGUEIRA, 2009 

 

Dentro desse contexto, Kavoura et al. (2015) avaliaram a influência da rigidez 

rotacional da conexão da placa base da coluna sobre o projeto de sistemas de construção 

metálica de pequeno porte. No artigo apresentam-se os detalhes do programa experimental de 

pesquisa que foi conduzido para quantificar a rigidez rotacional da coluna “fixada” nas 

conexões de placa de base que são comumente usadas na indústria de construção metálica. 

Oito colunas em grande escala, conexões de placa de base com diferentes dimensões da placa 

de base, número de hastes de ancoragem, diâmetros da haste de ancoragem e distâncias de 

medição foram testadas. A configuração típica do sistema de teste utilizada no programa 

experimental é mostrada na Figura 16. 

Em seguida, os dados obtidos foram utilizados para investigar a influência no 

comportamento estrutural de pórticos de duas águas utilizados na construção de edifícios em 

aço. Finalmente, um modelo de mola não linear foi elaborado com os dados dos testes 

experimentais para representar a rigidez rotacional das articulações. Essa rigidez rotacional 

foi utilizada para análise computacional da estrutura, comparando-se o peso e a deflexão 

máxima das mesmas com e sem a consideração da rigidez de rotação da placa de base da 

coluna. 
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Figura 16 - Configuração do teste experimental 

 

Fonte: KAVOURA et al., 2015 

 

Os resultados dessa pesquisa experimental e analítica indicam que as conexões da 

placa de base que são projetadas para serem nominalmente fixadas podem exibir rigidez 

rotacional apreciável. Análises de modelos de pórticos indicaram que a consideração da 

rigidez rotacional das conexões fixas reduz as deflexões da estrutura entre 11 e 67% e tem o 

potencial de tornar os sistemas de construção em aço mais econômicos, diminuindo o peso da 

estrutura em até 12%, o que é considerado uma economia substancial de custos para a 

indústria de construção metálica onde as margens de lucro são relativamente baixas.  

Os autores sugeriram, porém, o desenvolvimento de mais testes para suportarem a 

criação de diretrizes para estimar a rigidez das diferentes configurações da placa de base e 

permitir a aplicação dessa consideração em projeto. Algumas pesquisas foram desenvolvidas 

posteriormente, como exemplo cita-se Kavoura, Gencturk  e Dawood (2018) que avaliaram a 

aplicabilidade de formulações de normas existentes para apoiar o uso de rigidez rotacional em 

conexões de placa de base com coluna fixada. Verificou-se que as metodologias propostas 

pelo EUROCODE não estimam com precisão a rigidez rotacional das conexões e foi 

recomendada a modificação das mesmas para adequar-se às características das ligações fixas. 

Verifica-se que nos trabalhos citados, e também em outras pesquisas publicadas nessa 

mesma área de conhecimento, os estudos paramétricos se concentram na verificação da taxa 
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de consumo de aço e valores dos deslocamentos para análise da eficiência de cada modelo 

estrutural.  

Nessa pesquisa, além dos parâmetros mencionados, também está incluído o 

dimensionamento geométrico das fundações do edifício, para se verificar de forma mais 

ampla a influência do tipo de vinculação das bases no comportamento estrutural dos edifícios 

industriais em aço. Dentro desse contexto, o tópico a seguir aborda os principais tipos de 

interfaces entre pilares e fundações, que exercem grande influência no comportamento 

estrutural. 

 

2.3 Vinculação das bases de colunas 

 

Conforme mostrado no item anterior, o tipo de vinculação entre os pilares e as 

fundações exerce grande influência no comportamento da estrutura, principalmente nos 

esforços internos e deslocamentos dos elementos estruturais. De acordo com Chaves (2007), o 

pórtico engastado nas bases permite uma melhor redistribuição de esforços na estrutura e um 

dimensionamento mais econômico da mesma, além de apresentar maior facilidade de 

montagem, pois as colunas isoladas possuem estabilidade sem a necessidade de instalação de 

estais. Porém, o mesmo autor sugere o uso de bases engastadas apenas em casos de solo com 

boa capacidade de suporte. 

Em terrenos com baixa capacidade de suporte, a adoção de rótulas nas bases leva à 

obtenção de fundações mais econômicas, porém faz com que os esforços na estrutura sejam 

de maior intensidade que no caso de bases engastadas, conduzindo também a maiores 

deslocamentos horizontais (op. cit.). 

O modo como essas vinculações idealizadas nos cálculos estruturais são 

materializadas na prática é de fundamental importância para garantia das premissas adotadas 

no dimensionamento. Bellei (2010) faz referência a alguns tipos de bases rotuladas e fixas 

para pórticos planos comumente usadas em edifícios industriais, mostradas na Figura 17, e 

cita que as sofisticadas conexões com pinos ou rolos são pouco usuais. 

Conforme ilustrado na Figura 17, os pilares geralmente são fixados às fundações por 

meio de placas de base e chumbadores. As placas têm por finalidade distribuir as cargas dos 

pilares em uma determinada área da fundação, sem ultrapassar a tensão limite do concreto, e 

os chumbadores têm por função fixar essa placa à fundação de modo a garantir que o tipo de 

vinculação estrutural seja respeitado (BELLEI, 2009). 
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Figura 17 - Bases típicas de colunas 

 

Fonte: BELLEI, 2010 

 

Na Figura 17(a) apresenta-se o tipo de base rotulada mais simples, formada por uma 

chapa soldada na base do pilar e pela colocação de dois chumbadores na linha de centro; na 

Figura 17(b) mostra-se um exemplo de base engastada, na qual os chumbadores são afastados 

do centro, formando um braço de alavanca, sendo que as nervuras na chapa de base são 

indicadas para cargas elevadas, pois conduz a menores espessuras no dimensionamento das 

mesmas; outra solução, usual para galpões pesados, é apresentada na Figura 17(c), onde é 

utilizada uma chapa superior e os chumbadores são fixados a uma altura de 300 a 500 mm da 

base, proporcionando ótimo engastamento (op. cit.). 

 A norma brasileira de projeto de estruturas em aço, NBR 8800 (ABNT, 2008), indica 

o guia americano de Fisher e Kloiber (2006), publicado pelo AISC – American Institute of 

Steel Construction, para informações sobre projeto e cálculo de bases de pilares. Nesse guia 

são apresentados métodos de dimensionamento e recomendações técnicas, inclusive com 

exemplos de memórias de cálculo de algumas situações típicas de ligação entre o pilar e 

fundação, pelos métodos dos estados limites e da tensão admissível. 

Em projetos de bases de colunas, as verificações no dimensionamento estrutural para 

esforço cortante e momento fletor são frequentemente realizados de modo independente, 
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assumindo-se, pois, que não é significante a interação entre os mesmos. O esforço cortante 

pode ser transferido para a fundação por meio de barra de cisalhamento ou embebimento da 

coluna na fundação, o que reduz as tensões cisalhantes nos chumbadores (FISHER; 

KLOIBER, 2006). Esses métodos são ilustrados na Figura 18. 

 

Figura 18 - Métodos para transferência de esforço cortante 

 

Fonte: FISHER; KLOIBER, 2006 

 

No dimensionamento da ligação da base da coluna diversas verificações devem ser 

realizadas, tendo em vista os diferentes tipos de materiais envolvidos. Alguns tipos de falhas 

que devem ser previstas no dimensionamento estrutural foram verificadas experimentalmente 

por Lim, Lee e You (2017), conforme mostrado na Figura 19. Em todos esses casos, deve ser 

verificada se a resistência do material é superior à ação solicitante, respeitando-se os 

coeficientes de segurança estabelecidos por norma. 

 

Figura 19 - Modos típicos de falha 

 

(a) Ruptura do concreto                  (b) Arrancamento do chumbador                     (c) Falha da rosca 

Fonte: LIM; LEE; YOU, 2017 

 

Bellei (2009), em publicação de manual técnico específico sobre as principais 

interfaces entre elementos de aço e de concreto, também cita os casos de pilares embutidos 

nas fundações sem a colocação de placas de base e chumbadores. Apesar dessa solução ser 

mais rápida e econômica do que as anteriores, ainda não é muito usual em edifícios 
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industriais, sendo mais usada na fixação de postes e estruturas provisórias. Com relação ao 

comportamento estrutural desse tipo de ligação, considera-se que a carga vertical é resistida 

pelo atrito lateral entre a coluna e a fundação, enquanto que o momento fletor é resistido pelos 

esforços de compressão que atuam nas faces dos perfis em contato com o concreto. Portanto, 

o dimensionamento consiste em determinar a profundidade de embutimento da coluna no 

concreto da fundação.  

Na Figura 20 apresentam-se os diagramas de tensões para cálculo da profundidade “L” 

em função da tensão limite de resistência do concreto para os casos de perfis abertos e 

tubulares. Verifica-se que a distribuição de tensão na fundação é considerada uniforme, no 

caso das cargas horizontais, e variável linear, no caso de momentos fletores. O efeito 

combinado destas tensões deve ser resistido pelo elemento de fundação. 

 

Figura 20 - Pilares embutidos nas fundações 

 

Fonte: BELLEI, 2009 
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A utilização de tubos de aço cheios de concreto (Concrete Filled steel Tubes – “CFT”) 

embutidos na fundação de concreto armado promovem uma construção rápida e econômica. 

Eles oferecem maior força e rigidez em relação ao aço estrutural e ao concreto armado. O 

tubo de aço serve como forma e reforço para o preenchimento de concreto, reduzindo assim 

os requisitos de trabalho. Os componentes do CFT estimulam a otimização do comportamento 

de cada material (concreto e aço), proporcionando uma relação simbiótica entre os dois 

materiais para mitigar os modos de falha indesejáveis. O enchimento aumenta a resistência à 

compressão e rigidez, restringe a flambagem local do tubo e aumenta a ductilidade 

(LEHMAN; ROEDER, 2012). 

Um desafio fundamental na implementação desses componentes do CFT em sistemas 

estruturais é causado pela incerteza do desempenho da conexão com a fundação. Estudos 

experimentais e analíticos do embutimento do CFT em fundações de concreto podem ser 

encontrados em  Lehman e Roeder (2012) e Moon et al. (2013). 

Sabe-se que as cargas provenientes da estrutura, transmitidas às fundações por meio 

dos elementos de ligação, mostrados anteriormente, devem ser resistidas pelo concreto 

armado e transmitidas às camadas do terreno subjacente. De acordo com Caputo e Rodrigues 

(2015) esse terreno deve ser capaz de suportar os carregamentos sem ruptura, na análise do 

estado limite último, e as deformações das camadas de solo subjacentes devem ser 

compatíveis com as da estrutura, na análise do estado limite de utilização, conforme critérios 

de combinações de cargas estabelecidos pela norma NBR 8681 (ABNT, 2003). 

A norma NBR 6122 (ABNT, 2010) trata de critérios gerais que regem o projeto e a 

execução de fundações superficiais e profundas de todas as estruturas convencionais da 

engenharia civil. As fundações superficiais, também denominadas rasas ou diretas, são de 

maior interesse nessa pesquisa e são definidas por essa norma como elementos em que a carga 

é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sob a base da fundação e a profundidade de 

assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a duas vezes a menor dimensão da 

base. 

Essa norma permite o dimensionamento das fundações por meio do método de valores 

admissíveis, no qual as cargas ou tensões de ruptura do solo são divididas por um fator de 

segurança global e as ações são mantidas com seus valores característicos, ou método de 

valores de projetos, em que as cargas ou tensões de ruptura do solo são divididas pelo 

coeficiente de minoração das resistências e as ações são multiplicadas por fatores de 

majoração. 
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O item 6.3 da norma NBR 6122 (ABNT, 2010) admite que, no caso de cálculos em 

termos de valores característicos das ações, quando a verificação das solicitações for feita 

considerando-se as ações nas quais o vento é a ação variável principal, os valores de tensão 

admissível nas fundações podem ser majorados em até 30%, tornando o dimensionamento 

mais econômico. No caso de cálculos em termos de valores de projeto, essa majoração é 

limitada a 10%. 

A grandeza fundamental para o projeto de fundações superficiais é a determinação da 

tensão admissível, no caso de cálculo pelo método de valores admissíveis, ou a determinação 

da tensão resistente de projeto, no caso de cálculo pelo método de valores de projeto. No item 

7.3, a norma NBR 6122 (ABNT, 2010) indica três métodos para determinação dessa grandeza 

fundamental a partir do estado limite último, são esses: prova de carga sobre placa, métodos 

teóricos e semi-empíricos. Embora excluídos nessa última revisão da norma, os métodos 

empíricos também são comumente citados em muitas referências bibliográficas, onde 

apresentam-se, como exemplo, valores de tensões básicas admissíveis na Tabela 2, propostos 

na versão da norma NBR 6122 publicada em 1996, adaptada por Campos (2015). 

 

 Tabela 2 - Tensões básicas admissíveis  

Classe Vão Valores (MPa) 

1 Rocha sã, maciça, sem laminação ou sinal de decomposição 3,0 

2 Rocha laminada, com pequenas fissuras, estratificada 1,5 

3 Rocha alterada ou em decomposição (ver nota) 

4 Solo granular concrecionado (conglomerado) 1,0 

5 Solo pedregulhoso compacto ou muito compacto 0,6 

6 Solos pedregulhosos fofos 0,3 

7 Areia muito compacta (NSPT > 30) 0,5 

8 Areia compacta (20 < NSPT < 30) 0,4 

9 Areia medianamente compacta (10 < NSPT < 20) 0,2 

10 Argila dura (20 < NSPT < 30) 0,3 

11 Argila rija (10 < NSPT < 20) 0,2 

12 Argila média (6 < NSPT < 10) 0,1 

13 Solo siltoso muito compacto ou duro (NSPT > 30) 0,3 

14 Solo siltoso compacto ou rijo (20 < NSPT < 30) 0,2 

15 Solo siltoso mediamente compacto ou médio (10 < NSPT < 20) 0,1 

Nota: Para rochas alteradas ou em decomposição, devem ser levados em conta a natureza da rocha matriz e o 

grau de decomposição ou alteração. 

Fonte: Adaptado da NBR 6122 (1996) apud Campos (2015) 
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Quando, além das cargas verticais, a fundação encontra-se submetida a momento 

fletor, tem-se o caso de uma sapata solicitada à flexão composta. Na Figura 21 exemplifica-se 

essa situação e apresenta-se a distribuição de tensões no solo devida a carga excêntrica 

(tensões variáveis) e a carga coincidindo com o centro de gravidade (tensões constantes). 

 

Figura 21 - Distribuição de tensões no solo 

 

Fonte: CAMPOS, 2015 

 

Campos (2015) ressalta que o formulário de Resistência dos Materiais só pode ser 

aplicado no dimensionamento da fundação quando as tensões máximas e mínimas são de 

compressão; caso existam solicitações de tração, deve-se analisar o problema considerando 

que o solo é um material não resistente a esse esforço ou deslocar a sapata para o centro de 

aplicação de carga, como mostrado na Figura 21(c). 

Como comentado anteriormente, a transmissão de momentos fletores à sapata é 

característica das ligações rígidas entre as fundações e estrutura. Entretanto, mesmo em 

ligações flexíveis, conhecidas como base rotuladas, podem existir esforços horizontais que 

conduzem a momentos fletores na fundação, devido ao braço de alavanca entre o ponto de 

aplicação da carga e a cota de assentamento da base, sendo necessário considerar esse esforço 

na verificação da segurança ao tombamento e também quanto ao escorregamento. Nessas 
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verificações das condições de estabilidade da fundação, recomenda-se um coeficiente de 

segurança de, no mínimo, 1,50 (CAMPOS, 2015). 

A ação de cargas combinadas torna o dimensionamento mais complexo e a fundação 

mais onerosa, por isso é objeto de estudo de diversos autores a análise do comportamento 

estrutural da ligação sob este tipo de solicitação, que pode ser expressa por meio da curva M – 

ϕ (momento – rotação relativa). Pfeil (2009) apresenta alguns modelos de curvas que 

caracterizam cada tipo de ligação, como mostrado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Curva momento x rotação relativa 

 

Fonte: PFEIL, 2009 

 

Stamatopoulos e Ermopoulos (2011) apresentaram resultados experimentais de bases 

de colunas submetidas a flexão composta, por meio de teste utilizando máquina construída 

como um quadro espacial, incluindo uma parte fixa de forma triangular com um pistão 

horizontal e um quadro fixo com um pistão vertical, conforme mostrado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Detalhe do equipamento de ensaio 

 

Fonte: STAMATOPOULOS; ERMOPOULOS, 2011 
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Para calcular a rotação da placa base (ϕ) em relação à fundação de concreto, o 

deslocamento vertical perto dos flanges da coluna é verificada com instrumentos de medição, 

como mostrado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Instrumentação para medição da rotação da placa de base 

 

Fonte: STAMATOPOULOS; ERMOPOULOS, 2011 

 

Outros métodos experimentais também permitem a obtenção da curva M – ϕ, porém 

esse foi destacado nessa pesquisa pelos resultados satisfatórios obtidos pelos autores em 

relação à análise teórica e prática. 

Verifica-se, por meio dessa revisão de literatura, que a análise do arranjo estrutural 

deve ser feita considerando-se a interação entre os aspectos construtivos da estrutura como um 

todo e das fundações.  

Nesse trabalho abordar-se a avaliação do comportamento estrutural de edifícios 

industriais com vãos simples, cobertura em duas águas, denominados por Chaves (2007) 

como galpões industriais leves, por se referirem a edificações sem ponte rolante ou com 

pontes de capacidade até 50 kN. 
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3 METODOLOGIA 

 

De acordo com sua classificação metodológica, essa dissertação representa um estudo 

de natureza aplicada, contribuindo para a formação de conhecimento para a prática. Segundo 

os objetivos, trata-se de uma pesquisa explicativa, que busca relações entre as variáveis 

envolvidas para informar e explicar a ocorrência de algum fenômeno, por meio de método 

indutivo para construção de raciocínio e abordagem de pesquisa quali-quantitativa.  

O trabalho se iniciou por pesquisas bibliográficas, levantamento e sistematização de 

dados de manuais, revistas, normas técnicas e trabalhos acadêmicos relacionados ao tema 

proposto, conforme apresentado no capítulo anterior. Baseado nessa fundamentação teórica, 

apresentam-se estudos de correlação entre as variáveis, como ações solicitantes, resistência do 

solo e dimensões da estrutura, para avaliação de seus efeitos, verificação das hipóteses e 

objetivos estabelecidos.  

Esses estudos foram realizados por meio do modelamento de dois tipos de edifícios 

industriais constituídos de perfis laminados de aço e as simulações realizadas no software 

SAP 2000, que permite execução de análise estrutural e dimensionamento de elementos 

estruturais metálicos. A verificação dos perfis, conforme prescrições da NBR 8800 (ABNT, 

2008), e o dimensionamento geométrico das fundações em concreto armado foram realizadas 

com auxílio de planilhas eletrônicas desenvolvidas pelo autor. Posteriormente, foram 

levantados os preços dos principais insumos envolvidos no dimensionamento estrutural, 

tomados como referência os valores publicados pelo SINAPI (2019), para complementar 

análise da viabilidade técnico-econômica das soluções estudadas. O detalhamento da 

metodologia adotada nesse trabalho é apresentado a seguir. 

 

3.1 Seleção de parâmetros 

 

A seleção de parâmetros para o desenvolvimento do estudo sobre galpões de uso geral 

pode ser estabelecida a partir da variação de diversas características que influenciam o 

comportamento estrutural, entre as quais destacam-se: a tipologia do pórtico transversal; o vão 

livre do pórtico transversal; a inclinação da cobertura; a altura da coluna; o tipo de vinculação; 

a distância entre os pórticos transversais; a relação entre altura no meio do vão (flecha) e vão 

livre do pórtico transversal; e a variação da magnitude das cargas (CHAVES, 2007). 

O mesmo autor ressalta que esses parâmetros influenciam diretamente no consumo de 

aço e na resposta estrutural; portanto, para uma avaliação abrangente seria necessário analisar 
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um elevado número de modelos estruturais na tentativa de determinar a influência de cada 

característica. Nesse trabalho optou-se por avaliar a influência dos seguintes parâmetros: 

 Tipo de vinculação das bases das colunas: rotuladas e engastadas; 

 Capacidade de suporte do terreno: 100, 200, 300, 400, 500 e 600 kPa; 

 Velocidade básica do vento: 30, 35, 40, 45 e 50 m/s; 

 Dimensões do galpão em planta: 12 m x 24 m e 24 m x 48 m. 

A escolha dos intervalos de capacidade de carga no terreno objetiva abranger os 

principais valores encontrados nos solos brasileiros, conforme apresentado na Tabela 2. Do 

mesmo modo, visando analisar a influência dos diferentes estágios de ações do vento para 

qualquer região brasileira, optou-se por analisar todos os intervalos de velocidade básica do 

vento indicados na norma NBR 6123 (ABNT, 1988), conforme mostrado na Figura 25. 

 

Figura 25 - Mapa de isopletas do Brasil (m/s) 

 

Fonte: Adaptado da norma NBR 6123 (ABNT, 1988) 
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Para maior abrangência dos resultados, os parâmetros citados foram avaliados em dois 

tipos de galpões, classificados de acordo com suas dimensões geométricas como: 

 Galpão de pequeno porte (GP): Vão teórico da cobertura de 12 m, comprimento de 

24 m e distância entre pórticos de 4 m; 

 Galpão de médio porte (GM): Vão teórico da cobertura de 24 m, comprimento de 

48 m e distância entre pórticos de 6 m. 

A determinação da distância entre os pórticos segue os valores propostos por Bellei 

(2010) e apresentados na Tabela 1 nesse trabalho. A tipologia estrutural adotada para todos os 

modelos é de pórtico com coluna em perfil de alma cheia e cobertura em treliça trapezoidal, 

em função dessa tipologia ter se destacado quanto à sua eficiência estrutural para esse tipo de 

edificação, como apresentado no capítulo de revisão bibliográfica. Considerou-se a treliça de 

cobertura composta por barras rotuladas entre si e nos pilares. Na Figura 26 mostra-se a 

variação do espaçamento entre os pórticos transversais. 

 

Figura 26 - Variação do espaçamento entre os pórticos transversais 

 

Fonte: Adaptado de NOGUEIRA, 2007 

 

Tendo em vista que um dos objetivos principais dessa pesquisa é avaliar a influência 

dos tipos de bases das colunas no consumo de aço e sua resposta estrutural, e considerando 

que a estrutura dos edifícios industriais é caracterizada pela repetição de pórticos planos 

transversais, o estudo paramétrico desse trabalho se concentra na avaliação estrutural desses 

pórticos principais. 
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Para as demais características de projeto foram arbitrados os valores apresentados a 

seguir, buscando a adoção de critérios normalmente encontrados na prática: 

 Inclinação de 10% na cobertura 

 Altura das colunas de 6,00 m 

 Espaçamento horizontal de 2,00 m entre terças  

 Espaçamento vertical de 2,00 m entre perfis de fechamento lateral 

Os métodos utilizados para determinação das ações atuantes, combinações das 

mesmas e dimensionamento dos elementos estruturais são apresentados a seguir. 

 

3.2 Ações atuantes na estrutura  

 

Os valores das cargas permanentes e acidentais na estrutura foram determinados de 

acordo com as normas NBR 6120 (ABNT, 1980) e NBR 8800 (ABNT, 2008): 

 Cargas permanentes: são constituídas pelo peso próprio da estrutura e pelo peso 

dos elementos construtivos fixos e instalações permanentes. O peso próprio dos 

elementos estruturais do pórtico transversal é considerado automaticamente pelo 

software de dimensionamento estrutural. Considerou-se também, para todos os 

modelos, uma ação permanente de 0,11 kN/m², referente ao peso próprio das 

telhas, terças e elementos secundários de cobertura e fechamento lateral, conforme 

Nogueira (2009) e Chaves (2007); 

 Cargas acidentais: de acordo com as referidas normas, para coberturas comuns, na 

ausência de especificação mais rigorosa, deve ser prevista uma sobrecarga nominal 

mínima de 0,25 kN/m². 

As ações distribuídas por unidade de área citadas acima (0,11 kN/m² e 0,25 kN/m²) 

foram multiplicadas pelas respectivas áreas de influência das mesmas e aplicadas como cargas 

concentradas nos nós da treliça onde se apoiam as terças. A ação do vento nos galpões foi 

determinada segundo as prescrições da norma NBR 6123 (ABNT, 1988). Conforme citado 

anteriormente, no presente trabalho são consideradas cinco velocidades básicas do vento Vo = 

30, 35, 40, 45 e 50 m/s, o que abrange todo o território brasileiro. Para determinação das 

forças estáticas devidas ao vento, foram adotadas as seguintes premissas: 

 Fator S1: considerado terreno plano ou fracamente acidentado; 

 Fator S2: considerada rugosidade do terreno categoria II - terrenos abertos em nível 

ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores 

e edificações baixas; 
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 Fator S3: considerada edificação industrial com alto fator de ocupação; 

 Coeficiente de pressão interna (cpi): considerado igual a -0,30 ou 0 (entre o valor 

mais nocivo), admitindo-se que o galpão possui quatros faces igualmente 

permeáveis. 

Para determinação das ações devidas ao vento utilizou-se o programa computacional 

VisualVentos (CHIARELLO; PRAVIA, 2003). Os resultados para cada modelo estrutural 

estão apresentados no Apêndice A. 

 

3.3 Combinação das ações 

 

De acordo com a norma NBR 8800 (ABNT, 2008) um carregamento é definido pela 

combinação das ações que têm probabilidades não desprezíveis de atuarem simultaneamente 

sobre a estrutura, durante um período preestabelecido, e essa combinação deve ser feita de 

forma que possam ser determinados os efeitos mais desfavoráveis para a estrutura. 

Nesse trabalho, a verificação dos estados-limites últimos (ELU) foi realizada em 

função de combinações últimas normais, decorrentes do uso previsto para edificação. 

Enquanto que a verificação dos estados limites de serviço (ELS) foi realizada em função de 

combinações de serviço quase permanentes, utilizada para os efeitos de longa duração e para a 

aparência da construção; e frequente, utilizada para os estados-limites reversíveis, incluindo 

os relacionados a movimentos laterais excessivos que comprometam a vedação. Dessa forma, 

estabeleceram-se as seguintes combinações: 

 COMB-1: 1,25xPP + 1,35xCP + 1,5xSC (ELU – Normal) 

 COMB-2: 1,25xPP + 1,35xCP + 1,5xSC + 1,4x0,6xV (ELU – Normal) 

 COMB-3: 1,25xPP + 1,35xCP + 1,4xV + 1,5x0,8xSC (ELU – Normal) 

 COMB-4: 1,00xPP + 1,00xCP + 1,4xV (ELU – Normal) 

 COMB-5: 1,00xPP + 1,00xCP + 0,6xSC (ELS – Quase permanente) 

 COMB-6: 1,00xPP + 1,00xCP + 0,3xV + 0,6xSC (ELS – Frequente) 

 COMB-7: 1,00xPP + 1,00xCP + 0,3xV (ELS – Frequente) 

 COMB-8: 1,00xPP + 1,00xCP + 1,00xSC (Valores característicos) 

 COMB-9: 1,00xPP + 1,00xCP + 1,00xSC + 1,00xV (Valores característicos) 

Onde: 

 PP = peso próprio dos elementos estruturais do pórtico principal 

 CP = cargas permanentes dos demais elementos construtivos fixos e instalações 

permanentes 
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 SC = sobrecarga de cobertura 

 V = ação do vento 

As quatro primeiras combinações foram utilizadas na análise estrutural dos estados-

limites últimos aplicáveis, enquanto que as combinações COMB-5, COMB-6 e COMB-7 

foram utilizadas na análise dos estados-limites de serviço. As duas últimas combinações, 

COMB-8 e COMB-9, representam os valores característicos das ações que foram utilizadas 

no dimensionamento das fundações pelo método de valores admissíveis, conforme 

preconizado pela norma NBR 6122 (ABNT, 2010). 

Para todas as combinações que consideram ações do vento, foram simulados três casos 

indicados no Apêndice A: vento atuando a 90º com cpi = - 0,30, vento atuando a 0º com cpi = - 

0 e vento atuando a 90º com cpi = 0. O caso do vento atuando a 0º com cpi = - 0,30 foi 

desprezado, pois evidentemente é menos nocivo que o caso do vento atuando a 0º com cpi = 0. 

A norma NBR 8800 (ABNT, 2008) prescreve que para a verificação da estabilidade 

global da estrutura deve ser realizada uma análise de segunda ordem que inclua as 

imperfeições iniciais das vigas e pilares a serem contidos lateralmente. 

Como as estruturas típicas de galpões de uso geral são pórticos planos de um só 

pavimento, normalmente de pequena deslocabilidade lateral (NOGUEIRA, 2009), e que o 

objetivo principal deste trabalho é comparar o desempenho de soluções estruturais, opta-se 

pela realização de uma análise elástica e de primeira ordem. Uma avaliação dos efeitos de 

segunda ordem pode ser objeto de trabalhos futuros dentro desta mesma linha de pesquisa. 

 

3.4 Procedimento de cálculo estrutural 

 

A partir dos parâmetros selecionados para desenvolvimento do projeto estrutural, 

determinação das ações atuantes e combinação das mesmas, procedeu-se ao modelamento de 

dois tipos de edifícios industriais constituídos de perfis laminados de aço e as simulações 

realizadas no software SAP 2000. As verificações dos perfis foram realizadas com base nas 

formulações apresentadas na norma NBR 8800 (ABNT, 2008) e esforços solicitantes obtidos 

no programa de cálculo estrutural. 

No modelamento da estrutura metálica foram utilizados perfis estruturais catalogados 

da Gerdau, sendo adotados perfis tipo U nos elementos da cobertura e perfis nas formas I e H 

para os pilares. Considerou-se o aço MR 250, equivalente ao A 36, comumente utilizado em 

construções de galpões para uso geral, cujas propriedades mecânicas introduzidas no SAP 

2000 foram: 
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 Resistência característica ao escoamento: 250 MPa 

 Módulo de elasticidade: 200 GPa 

 Coeficiente de Poisson: 0,3 

 Coeficiente de dilatação térmica: 1,2 x 10-5 °C-1 

 Massa específica: 7850 kg/m³ 

  

Na Figura 27 mostram-se as dimensões dos elementos estruturais dos pórticos 

principais dos modelos de galpões estudados. 

 

Figura 27 - Dimensões dos elementos estruturais dos pórticos principais 

 

              (a) Galpão de pequeno porte                                                 (b) Galpão de médio porte 

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Com base nas reações de apoio obtidas no dimensionamento das estruturas de aço dos 

galpões, através do software SAP 2000, procedeu-se ao dimensionamento geométrico das 

fundações em concreto armado por meio do método de valores admissíveis, conforme norma 

NBR 6122 (ABNT, 2010) e NBR 6118 (ABNT, 2014). Nesse método de cálculo, as tensões 

de ruptura do solo são divididas por um fator de segurança global e as ações são mantidas 

com seus valores característicos.  

A norma NBR 6122 (ABNT, 2010), no item 6.3, admite que, utilizando esse método 

de cálculo, quando a verificação das solicitações for feita considerando-se as ações nas quais 

o vento é a ação variável principal, os valores de tensão admissível nas fundações podem ser 

majorados em até 30%, tornando o dimensionamento mais econômico. 

As verificações necessárias para dimensionamento das fundações foram realizadas 

com base no roteiro de cálculo apresentado no capítulo 7 do livro “Elementos de fundações 
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em concreto armado”, de Campos (2015). Dentre essas verificações realizadas, incluem-se: 

das tensões máximas no solo, verificação ao tombamento e ao escorregamento; considerando 

um coeficiente de segurança, nesses dois últimos casos, de 1,5. A seguir, algumas premissas 

adotadas para dimensionamento: 

 Sapata rígida, confeccionada por concreto classe C20 e aço CA-50; 

 Profundidade de assentamento da sapata de 1,5 m; 

 Peso específico do solo de reaterro igual a 18 kN/m³; 

 Coeficiente de atrito interno do solo igual a 30° e atrito concreto/solo igual a 0,55. 

A Figura 28 mostram-se as simbologias adotadas nesse trabalho para as dimensões das 

fundações. 

 

Figura 28 - Simbologia das dimensões das fundações 

             

Fonte: O AUTOR, 2019 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos no dimensionamento dos modelos de galpões propostos são 

apresentados a seguir, bem como a análise e discussão dos mesmos. 

 

4.1 Dimensionamento da estrutura metálica  

 

No software SAP 2000 foi realizada a análise estrutural e o pré-dimensionamento dos 

elementos estruturais, visto que a versão utilizada do programa não realiza o 

dimensionamento atendendo às normas brasileiras. Portanto, foi necessário realizar a 

verificação posterior dos perfis dimensionados no programa de acordo com as formulações 

apresentadas na norma NBR 8800 (ABNT, 2008). A Figura 29 mostra alguns exemplos de 

recursos do programa utilizados para obtenção dos resultados. 

 

Figura 29 - Exemplos de recursos do programa SAP 2000 

 

(a) Obtenção do envelope de esforços internos máximos na estrutura; (b) Visualização dos deslocamentos da 

estrutura; (c) Dimensionamento dos perfis e verificação do fator de utilização da capacidade resistente 

Fonte: O AUTOR, 2019 
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 Após realização do modelamento, análise estrutural e pré-dimensionamento utilizando 

o software SAP 2000, foi realizada a verificação dos elementos estruturais de acordo com as 

prescrições da NBR 8800 (ABNT, 2008). Os resultados são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resumo dos perfis adotados no dimensionamento 

Elementos 

Estruturais 

Velocidade básica do vento (m/s) 

30 35 40 45 50 

G
al

p
ão

 d
e 

P
eq

u
en

o
 P

o
rt

e 
(G

P
) 

B
as

e 
R

o
tu

la
d

a
 Pilares W 250x32,7 W 310x38,7 W 310x44,5 W 360x44 W 410x53 

Montantes U 101,60x9,30 U 101,60x8,04 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x15,62 

U 

152,40x15,62 

Diagonais U 101,60x9,30 U 101,60x8,04 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x15,62 

U 

152,40x15,62 

Banzos U 101,60x9,30 U 152,40x12,20 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x15,62 

U 

203,20x17,10 

B
as

e 
E

n
g

as
ta

d
a Pilares W 200x26,6 W 200x31,3 W 250X32,7 W 250x38,5 W 310x38,7 

Montantes U 76,2x6,1 U 101,60x8,04 U 101,60x9,3 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x12,20 

Diagonais U 76,2x6,1 U 101,60x8,04 U 101,60x9,3 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x12,20 

Banzos U 101,60x9,30 U 152,40x12,20 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x15,62 

G
al

p
ão

 d
e 

M
éd

io
 P

o
rt

e 
(G

M
) 

B
as

e 
R

o
tu

la
d

a
 Pilares W 360x51 W 410x53 W 410x60 W 360x72 W 410x75 

Montantes U 152,40x12,20 U 152,40x12,20 

U 

152,40x15,62 U 203x17,1 U 203x17,1 

Diagonais U 152,40x12,20 U 152,40x12,20 

U 

152,40x15,62 U 203x17,1 U 203x17,1 

Banzos U 203,2x17,1 U 203,2x20,5 U 254x22,77 U 254x22,77 U 305x30,8 

B
as

e 
E

n
g

as
ta

d
a Pilares W 310x38,7 W 360x44 W 360x51 W 410x60 W 360x64 

Montantes U 101,6x9,3 U 152,40x12,20 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x15,62 U 203x17,1 

Diagonais U 101,6x9,3 U 152,40x12,20 

U 

152,40x12,20 

U 

152,40x15,62 U 203x17,1 

Banzos U 203,2x17,1 U 203,2x17,1 U 254x22,77 U 254x22,77 U 305x30,8 

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Para todos os casos indicados na Tabela 3, a estrutura foi verificada quanto aos 

deslocamentos máximos permitidos, conforme Anexo C da norma NBR 8800 (ABNT, 2008): 

 Vigas de cobertura: L/250, sendo L o vão teórico entre apoios; 

 Deslocamento horizontal do topo dos pilares em relação à base: H/300, onde H é a 

altura total do pilar.  

Na Figura 30 mostra-se que, em todos os casos, a condição L/250 foi atendida no 

dimensionamento da treliça de cobertura. Como se esperava, o galpão de maior vão 

apresentou maiores deslocamentos verticais. Também verifica-se que a alteração da rigidez da 

ligação das bases das colunas não influencia consideravelmente no deslocamento vertical da 
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cobertura, o que corrobora com os resultados obtidos pelos demais autores pesquisados e 

referenciados no marco teórico. 

 

Figura 30 - Verificação do deslocamento vertical das treliças de cobertura 

 

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Na Figura 31 são apresentados os valores dos deslocamentos horizontais do topo dos 

pilares em relação à base. Verifica-se que, em todos os casos, a condição H/300 foi atendida. 

 

Figura 31 - Verificação do deslocamento horizontal do topo dos pilares em relação à base 

 

Fonte: O AUTOR, 2019 
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Nesse caso, observa-se uma relevante influência do tipo de ligação das bases das 

colunas no deslocamento horizontal, como destaca-se na Figura 32. Devido à maior rigidez 

conferida aos pilares, no caso de engastamento nas bases, o deslocamento horizontal reduziu, 

em média, 61,8% e 68,3% nos casos de galpões de pequeno e médio porte, respectivamente. 

 

Figura 32 - Redução percentual do deslocamento horizontal 

 

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

 Como descrito na revisão de literatura, um dos principais indicadores de interesse no 

dimensionamento de galpões industriais é a taxa de aço por área construída. Com base nos 

resultados de perfis obtidos no dimensionamento, calculou-se a massa total dos pórticos de 

cada tipo de galpão e dividiu-se pela área construída dos respectivos galpões, obtendo-se os 

valores apresentados na Figura 33.  

Por meio dessa figura, verifica-se a importante influência da ação do vento e do tipo 

de ligação das bases das colunas na taxa de aço obtida no dimensionamento da estrutura. 

Observa-se que quanto maior o esforço do vento, ou quanto menor a rigidez das ligações entre 

pilares e fundações, maior o consumo de aço na estrutura. 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Figura 33 - Variação da taxa de aço em função da ação do vento e tipo de base 

 

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Também pode-se verificar, com auxílio da Figura 34, que para os galpões de pequeno 

porte, em regiões de maior intensidade de ações de vento (>35 m/s), são mais relevantes as 

reduções das taxas de aço nas estruturas em função da alteração da tipologia das ligações das 

bases das colunas, de rotuladas para engastadas. Como essa alteração influencia, 

principalmente, no dimensionamento dos pilares da estrutura, pode-se deduzir que a menor 

influência do tipo de base em galpões de médio porte deve-se à maior relevância do porte da 

estrutura de cobertura em relação às colunas de sustentação. 

 

Figura 34 - Redução percentual da taxa de aço dos pórticos principais 

 

Fonte: O AUTOR, 2019 
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Verifica-se que os valores aqui expostos estão coerentes com os resultados obtidos em 

outros trabalhos dessa mesma linha de pesquisa e que pode-se inferir que o aumento da 

rigidez das bases das colunas proporciona estruturas mais econômicas, principalmente em 

casos de pequenos vãos de cobertura e grandes esforços de vento, e menores deslocamentos 

horizontais do topo dos pilares em relação à base. Porém, para uma análise mais abrangente 

da influência desse parâmetro, apresentam-se, no item a seguir, os resultados obtidos no 

dimensionamento das fundações de cada modelo de galpão estudado. 

 

4.2 Dimensionamento da fundação em concreto armado 

 

Os valores característicos das reações de apoio, provenientes do cálculo da estrutura, 

foram obtidos de quatro combinações, conforme relacionado a seguir. 

 COMB-8: Ações permanentes e sobrecarga; 

 COMB-9.1: Ações permanentes, sobrecarga e vento a 0° (cpi = 0,00); 

 COMB-9.2: Ações permanentes, sobrecarga e vento a 90° (cpi = -0,30); 

 COMB-9.3: Ações permanentes, sobrecarga e vento a 90° (cpi = 0,00). 

Os resultados de cada combinação estão detalhados no Apêndice B. Na Tabela 4 são 

apresentados os valores característicos das reações de apoio que foram governantes no 

dimensionamento das fundações em concreto armado neste trabalho. 

 
Tabela 4 - Resumo das reações de apoio governantes no dimensionamento 

Tipo de esforço 
Velocidade básica do vento (m/s) 

30 35 40 45 50 

Galpão de 

Pequeno 

Porte 

(GP) 

Base 

Rotulada 

Rx (kN) 9,93 13,74 18,13 23,07 28,88 

Ry (kN) 4,51 1,14 -2,70 -7,15 -12,32 

M (kN.m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Base 

Engastada 

Rx (kN) 10,42 14,38 19,02 24,34 30,33 

Ry (kN) 6,86 4,78 1,71 -1,38 -5,12 

M (kN.m) 20,12 27,78 37,16 47,78 59,97 

Galpão de 

Médio 

Porte 

(GM) 

Base 

Rotulada 

Rx (kN) 13,2 17,31 23,52 30,65 38,49 

Ry (kN) 19,74 -1,62 -13,15 -27,34 -42,23 

M (kN.m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Base 

Engastada 

Rx (kN) 13,63 17,72 24,40 33,21 40,30 

Ry (kN) 20,38 0,00 -10,75 -23,47 -36,87 

M (kN.m) 25,59 37,67 52,09 71,40 86,35 

Nota: Sinal negativo (-) indica tração 

Fonte: O AUTOR, 2019 
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Em todos os casos, a carga predominante para o dimensionamento das fundações foi a 

ação do vento, o que se explica pelos pesos relativamente baixos dos elementos estruturais de 

galpões sem ponte rolante, confirmando os argumentos de Chaves (2007), apresentados na 

revisão de literatura.  

Verifica-se, também, como consequência do reduzido peso próprio da estrutura, a 

inversão de esforços normais solicitantes devido à ação do vento, conforme preconizado por 

Nogueira (2009). 

A partir das reações de apoio obtidas no cálculo da estrutura, procedeu-se o 

dimensionamento geométrico das fundações atendendo às verificações de resistência do solo e 

condições de estabilidade exigidas pela norma NBR 6122 (ABNT, 2010).  

Para avaliar a influência da resistência do solo no dimensionamento das fundações, 

foram simuladas seis diferentes capacidades de carga no terreno, que abrangem os principais 

valores encontrados nos solos brasileiros. A variação do volume final de concreto da fundação 

(uma unidade), em função da ação do vento e resistência do solo, é apresentada na Tabela 5. 

Observa-se que, para os 120 casos simulados, em apenas três (valores destacados em 

negrito na Tabela 5) houve influência da resistência do terreno no dimensionamento das 

fundações. Em todos os demais casos a verificação aos requisitos de estabilidade, como 

segurança contra tombamento ou escorregamento, foi governante no cálculo. Esses resultados 

reforçam a relevância da ação do vento no dimensionamento de galpões industriais leves e 

minimizam a importância da resistência do solo na escolha do tipo de base de coluna. 

 

Tabela 5 - Volume de concreto (m³) em função da resistência do solo e ação do vento (continua) 

Resistência do solo 
Velocidade básica do vento (m/s) 

30 35 40 45 50 

G
al

p
ão

 d
e 

P
eq

u
en

o
 P

o
rt

e 
(G

P
) 

B
as

e 
R

o
tu

la
d
a 

100 kPa 0,29 0,44 0,54 0,84 1,00 

200 kPa 0,29 0,44 0,54 0,84 1,00 

300 kPa 0,29 0,44 0,54 0,84 1,00 

400 kPa 0,29 0,44 0,54 0,84 1,00 

500 kPa 0,29 0,44 0,54 0,84 1,00 

600 kPa 0,29 0,44 0,54 0,84 1,00 

B
as

e 
E

n
g
as

ta
d
a 

100 kPa 0,73 0,87 1,24 1,80 2,09 

200 kPa 0,73 0,87 1,24 1,80 2,09 

300 kPa 0,73 0,87 1,24 1,80 2,09 

400 kPa 0,73 0,87 1,24 1,80 2,09 

500 kPa 0,73 0,87 1,24 1,80 2,09 

600 kPa 0,73 0,87 1,24 1,80 2,09 
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Tabela 5 - Volume de concreto (m³) em função da resistência do solo e ação do vento    (conclusão) 

Resistência do solo 
Velocidade básica do vento (m/s) 

30 35 40 45 50 

G
al

p
ão

 d
e 

M
éd

io
 P

o
rt

e 
(G

M
) 

B
as

e 
R

o
tu

la
d
a 

100 kPa 0,31 0,50 0,89 1,43 2,07 

200 kPa 0,23 0,50 0,89 1,43 2,07 

300 kPa 0,23 0,50 0,89 1,43 2,07 

400 kPa 0,23 0,50 0,89 1,43 2,07 

500 kPa 0,23 0,50 0,89 1,43 2,07 

600 kPa 0,23 0,50 0,89 1,43 2,07 

B
as

e 
E

n
g
as

ta
d

a 

100 kPa 0,84 1,25 1,89 2,33 3,79 

200 kPa 0,64 1,25 1,25 2,33 3,79 

300 kPa 0,64 1,25 1,25 2,33 3,79 

400 kPa 0,64 1,25 1,25 2,33 3,79 

500 kPa 0,64 1,25 1,25 2,33 3,79 

600 kPa 0,64 1,25 1,25 2,33 3,79 
Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados do dimensionamento geométrico das sapatas, 

considerando-se a capacidade de carga do terreno igual a 100 kPa. Os resultados obtidos para 

esse valor de tensão admissível do solo são representativos para 97,5% das simulações 

realizadas. Em todos os casos, adotou-se como comprimento (L) a dimensão da sapata 

paralela à ação horizontal predominante do vento, visando dimensionamento mais eficiente da 

fundação devido ao aumento da rigidez da mesma e maior estabilidade.  

 

Tabela 6 - Resumo dos resultados do dimensionamento das fundações (continua) 

Dimensões 
Velocidade básica do vento (m/s) 

30 35 40 45 50 

G
al

p
ão

 d
e 

P
eq

u
en

o
 P

o
rt

e 
(G

P
) 

B
as

e 
R

o
tu

la
d
a 

Volume = 0,29 m³ 0,44 m³ 0,54 m³ 0,84 m³ 1,00 m³ 

L = 1,30 m 1,50 m 1,70 m 1,80 m 1,90 m 

B = 0,90 m 1,00 m 1,10 m 1,30 m 1,60 m 

h = 0,30 m 0,40 m 0,40 m 0,50 m 0,50 m 

h1 = 0,10 m 0,20 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 

h0 = 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,25 m 0,20 m 

B
as

e 
E

n
g
as

ta
d
a 

Volume = 0,73 m³ 0,87 m³ 1,24 m³ 1,80 m³ 2,09 m³ 

L = 1,70 m 1,90 m 2,10 m 2,30 m 2,50 m 

B = 1,20 m 1,40 m 1,50 m 1,70 m 1,80 m 

h = 0,50 m 0,50 m 0,60 m 0,70 m 0,70 m 

h1 = 0,25 m 0,30 m 0,35 m 0,40 m 0,40 m 

h0 = 0,25 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,30 m 
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Tabela 6 - Resumo dos resultados do dimensionamento das fundações      (conclusão) 

Dimensões 
Velocidade básica do vento (m/s) 

30 35 40 45 50 

G
al

p
ão

 d
e 

M
éd

io
 P

o
rt

e 
(G

M
) 

B
as

e 
R

o
tu

la
d

a 
Volume = 0,31 m³ 0,50 m³ 0,89 m³ 1,43 m³ 2,07 m³ 

L = 1,40 m 1,70 m 1,90 m 2,10 m 2,50 m 

B = 0,90 m 1,00 m 1,40 m 1,70 m 1,90 m 

h = 0,30 m 0,40 m 0,50 m 0,60 m 0,70 m 

h1 = 0,10 m 0,20 m 0,30 m 0,35 m 0,45 m 

h0 = 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,25 m 0,25 m 

B
as

e 
E

n
g
as

ta
d
a 

Volume = 0,84 m³ 1,25 m³ 1,89 m³ 2,33 m³ 3,79 m³ 

L = 1,80 m 2,10 m 2,40 m 2,70 m 3,00 m 

B = 1,30 m 1,50 m 1,70 m 2,00 m 2,00 m 

h = 0,50 m 0,60 m 0,70 m 0,70 m 0,90 m 

h1 = 0,25 m 0,35 m 0,40 m 0,45 m 0,45 m 

h0 = 0,25 m 0,25 m 0,30 m 0,25 m 0,45 m 

                           
Fonte: O AUTOR, 2019 

 

A Figura 35 permite observar a influência do tipo de vinculação das bases de colunas e 

esforço do vento no dimensionamento das fundações. Verifica-se que, para os galpões 

estudados, o volume total de concreto das bases engastadas tende a ser o dobro do que das 

bases rotuladas. Esses resultados ratificam a hipótese de que bases rotuladas, por não 

transmitirem momentos fletores, são consideradas mais econômicas para as fundações.  

 
Figura 35 - Influência dos parâmetros no volume de concreto das fundações 

 
Fonte: O AUTOR, 2019 
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Cabe ressaltar que, conforme apresentado na Tabela 5, a resistência do terreno exerce 

pouca influência no dimensionamento das fundações de galpões industriais sem pontes 

rolantes, portanto não deve ser considerada como fator principal para escolha do tipo de 

vinculação das bases de colunas, refutando hipótese inicial desse trabalho.  

Além dos critérios técnicos, expostos até aqui, deve-se levar em consideração a 

influência das variáveis estudadas nos preços globais dos galpões, considerando-se o conjunto 

completo de estruturas e fundações, para tomada de decisão mais racional do tipo de 

vinculação das bases das colunas a ser adotado. 

 

4.3 Influência dos parâmetros estudados nos preços totais de insumos 

 

Conforme exposto nos itens anteriores, o aumento da rigidez das ligações das bases de 

colunas provoca economia de peso da estrutura metálica, porém onera as fundações. Para 

avaliar a significância dessas alterações de forma mais abrangente, foram comparados os 

preços dos principais insumos envolvidos com base nos valores publicados pelo SINAPI - 

Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil (SINAPI, 2019). 

Para as estruturas em aço, considerou-se o preço médio dos perfis laminados de                        

R$ 6,22/kg (SINAPI, 2019), multiplicado pela massa total dos pórticos principais, obtida nos 

dimensionamentos. Os resultados são apresentados na Figura 36. 

 

Figura 36 - Variação do preço total dos perfis laminados dos pórticos principais 

 
Fonte: O AUTOR, 2019 
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Para as fundações em concreto armado, considerou-se o preço do concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C20, excluso serviço de bombeamento, de R$ 252,30/m³ e 

forma em chapa de madeira compensada plastificada, com espessura de 12 mm, de                           

R$ 21,07/m², multiplicados pelos respectivos quantitativos obtidos no dimensionamento 

geométrico das sapatas. Para obter os valores referentes à armação, considerou-se a taxa de  

80 kg/m³ para se estimar a massa total de aço das sapatas, multiplicada pelo preço R$5,22/kg 

de aço CA-50 cortado e dobrado, conforme SINAPI (2019). O somatório dos preços desses 

três insumos principais que compõem as fundações é apresentado na Figura 37. 

 

Figura 37 - Variação do preço total das fundações em concreto armado 

 
Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Na Figura 38 apresentam-se os preços totais dos principais insumos das fundações e 

estrutura metálica dos galpões industriais objetos de estudo nesta pesquisa, obtidos pelo 

somatório dos resultados apresentados anteriormente. Verifica-se que não são relevantes as 

diferenças entre os somatórios dos preços totais dos insumos entre os galpões dimensionados 

com bases rotuladas ou engastadas. Quando se opta pela ligação rígida dos pilares nas bases, 

ocorre uma compensação da economia da estrutura em aço com os maiores gastos nas 

fundações em concreto armado. 
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Figura 38 - Variação do preço total dos galpões industriais 

 
Fonte: O AUTOR, 2019 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto na fundamentação teórica, baseada em diversos estudos publicados 

de outros autores, e resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que:  

 A ação do vento se confirmou como predominante no dimensionamento de 

galpões industriais leves (sem pontes rolantes), bem como de suas fundações; 

 O aumento da rigidez das bases das colunas proporciona estruturas mais leves, 

principalmente em casos de pequenos vãos de cobertura, visto que a influência 

dessa ligação é mais relevante nos pilares. No presente trabalho, a alteração de 

base rotulada para engastada, chegou a reduzir em 20,5% a taxa de consumo de 

aço do galpão de pequeno porte, e em 15% do galpão de médio porte; 

  A rigidez das bases de colunas não influencia consideravelmente no deslocamento 

vertical da cobertura, mas nos valores dos deslocamentos horizontais do topo dos 

pilares em relação à base. No presente trabalho, a alteração de base rotulada para 

engastada, chegou a reduzir em 64,5% o deslocamento horizontal do galpão de 

pequeno porte, e em 78,9% do galpão de médio porte; 

 As bases rotuladas, por não transmitirem momentos fletores, são mais econômicas 

para as fundações. Para os galpões objetos desse estudo, verificou-se que o volume 

total de concreto das bases engastadas tende a ser o dobro do que das bases 

rotuladas. 

A partir da análise dos resultados do dimensionamento geométrico das fundações dos 

galpões industriais objetos desse estudo, verificou-se que, para os 120 casos simulados, em 

apenas três houve influência da resistência do terreno no dimensionamento das fundações. Em 

todos os demais casos a verificação aos requisitos de estabilidade, como segurança contra 

tombamento ou escorregamento, foi governante no cálculo.  

Portanto, a capacidade de carga do terreno não deve ser considerada como fator 

principal para escolha do tipo de vinculação das bases de colunas, refutando hipótese inicial 

desse trabalho e citações de outros autores referenciados nessa pesquisa. 

A partir do levantamento dos preços totais dos insumos dimensionados para cada tipo 

de galpão, observou-se que, quando se opta pela ligação rígida dos pilares nas bases, ocorre 

uma compensação da economia da estrutura em aço com os maiores gastos nas fundações em 

concreto armado. É importante ressaltar que não se considerou na presente pesquisa limitação 

de espaço para construção das fundações, o que é comum na prática em função da busca por 

aproveitamento do terreno. Essa limitação poderia levar a inviabilidade da construção de 
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fundações rasas, onerando ainda mais a infraestrutura dos galpões industriais e, 

possivelmente, inviabilizando a solução de bases engastadas. 

Portanto, pode-se inferir que a escolha do tipo de base de coluna deve basear-se mais 

em critérios técnicos do que econômicos, e é pouco influenciada pela capacidade de carga do 

terreno, visto que as condições de estabilidade são governantes no dimensionamento das 

fundações, na maioria dos casos estudados. Como exemplos de aspectos técnicos, que 

justificariam a opção por base engastada, podem-se destacar: 

 A delimitação de deslocamentos horizontais na estrutura, o que pode ser desejável 

em caso da mesma suportar equipamentos ou elementos de vedação sensíveis a 

movimentações laterais; 

 Exigências arquitetônicas, como limitação de espaço, visto que os pilares 

engastados nas bases tendem a ser mais esbeltos e não exigem subestruturas de 

contraventamento; 

 Facilidade de montagem, pois as colunas isoladas possuem estabilidade sem a 

necessidade de instalação de estais. 

Caso não existam justificativas técnicas relevantes, como as citadas acima, 

recomenda-se a adoção de bases rotuladas, visando aliviar as fundações, visto que há um 

equilíbrio entre os preços finais dos insumos, independentemente do tipo de base de coluna 

adotado em projeto. 

Verifica-se que a análise do arranjo estrutural deve ser feita considerando-se a 

interação entre os aspectos construtivos da estrutura e das fundações. A linha de pesquisa de 

estudos comparativos de sistemas estruturais, utilizando a ferramenta computacional, 

direciona os engenheiros e arquitetos para a solução mais adequada, contribuindo para o 

desenvolvimento de soluções padronizadas competitivas e viabilizando o emprego do aço no 

mercado da construção civil. 

Para o desenvolvimento de futuros trabalhos, contribuindo para essa linha de pesquisa, 

sugerem-se: 

 Desenvolvimento de diretrizes para estimar a rigidez das diferentes configurações 

da placa de base; 

 Avaliação dos efeitos de segunda ordem para galpões com bases engastadas e 

rotuladas; 

 Análise de vinculação da base das colunas em sistemas estruturais para galpões 

industriais com ponte rolante; 

 Realização de estudos econômicos de sistemas estruturais para galpões industriais; 
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 Realização de estudos da eficiência estrutural e econômica de seções transversais 

de treliça metálica; 

 Realização de estudo comparativo de detalhamento e orçamento de diferentes tipos 

de bases de colunas; 

 Avaliação dos efeitos dos recalques de fundação no comportamento estrutural; 

 Avaliação da influência da rigidez das bases de colunas utilizando vigas de 

equilíbrio nas fundações; 

 Realização de estudos de otimização estrutural, integrados com os elementos de 

fundações. 
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APÊNDICE A – AÇÕES DEVIDAS AO VENTO 

 
Figura 39 - Galpão de pequeno porte (GP), V0 = 30 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 

Figura 40 - Galpão de pequeno porte (GP), V0 = 35 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 
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Figura 41 - Galpão de pequeno porte (GP), V0 = 40 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Figura 42 - Galpão de pequeno porte (GP), V0 = 45 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 
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Figura 43 - Galpão de pequeno porte (GP), V0 = 50 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Figura 44 - Galpão de médio porte (GM), V0 = 30 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 
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Figura 45 - Galpão de médio porte (GM), V0 = 35 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Figura 46 - Galpão de médio porte (GM), V0 = 40 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 
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Figura 47 - Galpão de médio porte (GM), V0 = 45 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Figura 48 - Galpão de médio porte (GM), V0 = 50 m/s 

Vento 0° - cpi = -0,30 Vento 0° - cpi = 0,00 

  

Vento 90° - cpi = -0,30 Vento 90° - cpi = 0,00 

  

Fonte: O AUTOR, 2019 
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APÊNDICE B – REAÇÕES DE APOIO 

 

Tabela 7 - Reações de apoio do galpão de pequeno porte (GP) com base rotulada 

V0 (m/s) Reação COMB-8 COMB-9.1 COMB-9.2 COMB-9.3 

30 

Rx (kN) 0 4,66 9,93 8,57 

Ry (kN) 15,57 4,95 4,51 0,95 

M (kN.m) 0 0 0 0 

35 

Rx (kN) 0 6,27 13,74 11,85 

Ry (kN) 16,18 1,72 1,14 -3,71 

M (kN.m) 0 0 0 0 

40 

Rx (kN) 0 8,01 18,13 15,75 

Ry (kN) 16,92 -1,98 -2,7 -9,11 

M (kN.m) 0 0 0 0 

45 

Rx (kN) 0 9,98 23,07 20,08 

Ry (kN) 17,66 -6,22 -7,15 -15,27 

M (kN.m) 0 0 0 0 

50 

Rx (kN) 0 12,21 28,88 25,15 

Ry (kN) 18,33 -11,19 -12,32 -22,3 

M (kN.m) 0 0 0 0 
Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Tabela 8 - Reações de apoio do galpão de pequeno porte (GP) com base engastada 

V0 (m/s) Reação COMB-8 COMB-9.1 COMB-9.2 COMB-9.3 

30 

Rx (kN) 0 5,95 10,42 8,65 

Ry (kN) 14,89 4,27 6,86 3,3 

M (kN.m) 1,34 6,56 20,12 18,39 

35 

Rx (kN) 0 7,89 14,38 11,93 

Ry (kN) 15,71 1,24 4,78 -0,08 

M (kN.m) 1,32 8,48 27,78 25,33 

40 

Rx (kN) 0 10,18 19,02 15,94 

Ry (kN) 15,91 -2,99 1,71 -4,69 

M (kN.m) 1,87 10,82 37,16 34,2 

45 

Rx (kN) 0 12,65 24,34 20,54 

Ry (kN) 16,53 -7,35 -1,38 -9,48 

M (kN.m) 2,25 13,23 47,78 44,24 

50 

Rx (kN) 0 15,46 30,33 25,55 

Ry (kN) 16,95 -12,57 -5,12 -15,1 

M (kN.m) 2,37 16 59,97 55,44 
Fonte: O AUTOR, 2019 
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Tabela 9 - Reações de apoio do galpão de médio porte (GM) com base rotulada 

V0 (m/s) Reação COMB-8 COMB-9.1 COMB-9.2 COMB-9.3 

30 

Rx (kN) 0 6,78 13,2 9,03 

Ry (kN) 41,26 12,45 19,74 11,9 

M (kN.m) 0 0 0 0 

35 

Rx (kN) 0 8,13 19,01 17,31 

Ry (kN) 42,26 3,14 13,02 -1,62 

M (kN.m) 0 0 0 0 

40 

Rx (kN) 0 23,52 25,75 9,68 

Ry (kN) 44,19 -13,15 6,03 -6,93 

M (kN.m) 0 0 0 0 

45 

Rx (kN) 0 11,35 33,52 30,65 

Ry (kN) 45,31 -19,37 -2,98 -27,34 

M (kN.m) 0 0 0 0 

50 

Rx (kN) 0 13,41 42,04 38,49 

Ry (kN) 47,44 -32,48 -12,22 -42,23 

M (kN.m) 0 0 0 0 
Fonte: O AUTOR, 2019 

 

Tabela 10 - Reações de apoio do galpão de médio porte (GM) com base engastada 

V0 (m/s) Reação COMB-8 COMB-9.1 COMB-9.2 COMB-9.3 

30 

Rx (kN) 0 8,67 13,63 11,957 

Ry (kN) 39,7 10,901 20,381 9,669 

M (kN.m) 9,53 10,511 25,593 25,231 

35 

Rx (kN) 0 10,38 19,47 17,72 

Ry (kN) 40,87 1,75 14,64 -0,003 

M (kN.m) 12,87 11,16 37,03 37,67 

40 

Rx (kN) 0 24,4 27,08 12,26 

Ry (kN) 42,67 -10,75 8,45 -8,45 

M (kN.m) 11,73 52,09 52,11 11,6 

45 

Rx (kN) 0 13,29 35,46 33,21 

Ry (kN) 44,19 -20,49 0,886 -23,47 

M (kN.m) 16,2 9,84 68,96 71,4 

50 

Rx (kN) 0 17,02 44,65 40,3 

Ry (kN) 46,65 -33,26 -6,87 -36,87 

M (kN.m) 11,97 13,24 86,73 86,35 
Fonte: O AUTOR, 2019 

 



 


