
Universidade Católica de Pelotas

Bruno Ruas de Pinho

ESTUDO, APLICAÇÃO E IMPACTOS DO SOFTWARE SCIA

ENGINEER NO CÁLCULO ESTRUTURAL DO BRASIL

PELOTAS
2013



1

BRUNO RUAS DE PINHO

ESTUDO, APLICAÇÃO E IMPACTOS DO SOFTWARE SCIA

ENGINEER NO CÁLCULO ESTRUTURAL DO BRASIL

Monografia apresentada ao Curso de

Graduação em Engenharia Civil da

Universidade Católica de Pelotas como

requisito para obtenção do título de

Engenheiro Civil

Orientadora: Christiane Brizolara de Freitas

PELOTAS
2013



2

ESTUDO, APLICAÇÃO E IMPACTOS DO SOFTWARE SCIA

ENGINEER NO CÁLCULO ESTRUTURAL DO BRASIL

BANCA EXAMINADORA

Orientador Prof. (a) _____________________________

1º Examinador Prof. (a) _________________________

2º Examinador Prof. (a)__________________________

Pelotas, 2 de Dezembro de 2013



3

Sumário

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 8

2. CONCEITOS BÁSICOS ............................................................................................... 10

2.1 ELEMENTOS ESTRUTURAIS .................................................................................... 10

2.2 SEÇÃO TRANSVERSAL ........................................................................................... 11

2.3 ESFORÇOS SOLICITANTES ..................................................................................... 11

2.3.1 Ações permanentes ....................................................................................... 13

2.3.2 Ações variáveis ............................................................................................. 14

2.3.3 Ações excepcionais ....................................................................................... 14

2.3.4 Combinações ................................................................................................ 14
2.3.5 Tipos de Esforços .......................................................................................... 15
2.3.5.1 Tração ................................................................................................................ 15

2.3.5.2 Compressão ........................................................................................................ 16

2.3.5.3 Cisalhamento ...................................................................................................... 17
2.3.5.4 Flexão ................................................................................................................. 17

2.3.5.5 Torção ................................................................................................................ 18

2.4 VÍNCULOS ............................................................................................................ 18

2.5 LINEARIDADE FÍSICA ............................................................................................. 19
2.6 LINEARIDADE GEOMÉTRICA ................................................................................... 19

2.7 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS ........................................................................ 20

2.8 TECNOLOGIA BIM E OPEN BIM .............................................................................. 22

3. O SOFTWARE SCIA ENGINEER; ............................................................................... 23

3.1 MOTIVAÇÃO PARA UTILIZAR O SOFTWARE; .............................................................. 25

3.2 OBRAS BRASILEIRAS CALCULADAS COM O SCIA ENGINEER ....................................... 26

3.3 LICENÇA DE ESTUDANTE; ...................................................................................... 29

3.4 APRENDIZADO DO SOFTWARE; ............................................................................... 29

4. ESTUDO DE IMPACTO ............................................................................................... 33

4.1 PESQUISA ............................................................................................................ 34

4.2 RESULTADOS E OPINIÕES DOS PROJETISTAS ESTRUTURAIS ...................................... 36

4.3 ANÁLISE DOS DADOS ............................................................................................ 38

5. ESTRUTURAS EM AÇO.............................................................................................. 41

5.1 INTRODUÇÃO AO AÇO ESTRUTURAL ........................................................................ 41

5.2 TIPOS DE AÇO ESTRUTURAL .................................................................................. 42
5.3 PRODUTOS DE AÇO ESTRUTURAL........................................................................... 43

5.4 SISTEMAS ESTRUTURAIS ....................................................................................... 44

5.4.1 Sistemas Planos de Elementos Lineares ....................................................... 44

5.4.2 Sistemas Aporticados .................................................................................... 45



4

5.4.3 Sistemas de Pórticos Contraventados ........................................................... 45

5.4.4 Sistemas com Núcleo Central ........................................................................ 45

5.4.5 Estruturas de Piso ......................................................................................... 46

5.5 LIGAÇÕES ............................................................................................................ 47
5.5.1 Ligações Soldadas ........................................................................................ 48

5.5.2 Ligações Parafusadas ................................................................................... 48

5.6 NORMAS .............................................................................................................. 51

5.6.1 NBR 8800:2008 ............................................................................................. 52

6. VALIDAÇÃO DO SCIA ENGINEER ............................................................................. 53

6.1 TRAÇÃO – ASD .................................................................................................... 53

6.2 COMPRESSÃO SIMPLES – LRFD ............................................................................. 55

6.3 FLEXÃO E CISALHAMENTO – LRFD ......................................................................... 56
6.4 FLEXOCOMPRESSÃO – LRFD ................................................................................ 58

7. DIMENSIONAMENTO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL DE AÇO ................................. 60

7.1 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA ................................................................. 61

7.2 DEFINIÇÃO DAS CARGAS ........................................................................................ 62

7.2.1 Cálculo do Vento ........................................................................................... 62

7.2.2 Carregamento ............................................................................................... 67

8. CONCLUSÃO .............................................................................................................. 69

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 71

10. ANEXO A – RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO ELABORADO NO SCIA
ENGINEER ......................................................................................................................... 72



5

Lista de Figuras

Figura 1 – Representação de barra em vermelho, folha em verde e bloco em cinza. ........... 10

Figura 2 – Elemento (dir.) com sua respectiva seção transversal (esq.). .............................. 11

Figura 3 – Parte da tabela de dimensionamento para os Perfis W da Açominas. ................. 11

Figura 4 – Representação de esforços axiais e cortantes. ................................................... 12

Figura 5 – Representação de esforços de momento no Scia Engineer................................. 12

Figura 6 – Opções de carga no menu de carregamento do Scia Engineer. .......................... 13
Figura 7 – Esforço linear em viga. ....................................................................................... 13

Figura 8 – Gráfico comportamento linear vs não-linear. Fonte: Apostilas Prof. Gerson Alva -

UFSM ................................................................................................................................. 20

Figura 9 – Malha gerada com a quantidade de elementos ................................................... 21

Figura 10 - Logotipo OpenBIM............................................................................................. 23

Figura 11 – Símbolo do Scia Engineer................................................................................. 24

Figura 12 – Imagem do Software ......................................................................................... 24

Figura 13 - Gerando a malha ............................................................................................... 25
Figura 14 - Modelo 3D da sede da FGF ............................................................................... 26

Figura 15 - Forma e detalhamento de uma viga protendida do prédio da FGF. .................... 27

Figura 16 - Malha usada para o cálculo do tanque ............................................................... 28

Figura 17 - Detalhamento da laje de fundo .......................................................................... 28

Figura 18 - Aba Ajuda ......................................................................................................... 30

Figura 19 - Janela Principal do Scia Engineer versão estudantil .......................................... 30

Figura 20 - Janela Propriedades .......................................................................................... 31
Figura 21 - Barras de ferramentas ....................................................................................... 32

Figura 22 - Linha de comando ............................................................................................. 32

Figura 23 - Representação gráfica....................................................................................... 32

Figura 24 - Tabela de Entrada ............................................................................................. 33

Figura 25 - Principal região de atuação das amostras.......................................................... 36

Figura 26 - Tipo de estrutura calculada pelos voluntários..................................................... 36

Figura 27 – Dados da pergunta sobre adaptação ao BIM .................................................... 36

Figura 28 – Softwares de cálculo estrutural  mais utilizados pelos projetistas brasileiros ...... 37
Figura 29 - Softwares de detalhamento mais utilizados pelos projetistas brasileiros ............. 37

Figura 30 - Perspectiva do BIM ........................................................................................... 38

Figura 31 -  O que os projetistas buscam antes de investir em um software ......................... 38

Figura 32 - Vaga de trabalho para equipe de suporte técnico do Scia Engineer - 22 de

Novembro de 2013. ............................................................................................................. 40

Figura 33 - Ligação flexível (PFEIL e PFEIL, 2012) ............................................................. 47

Figura 34 - Ligação rígida (PFEIL e PFEIL, 2012)................................................................ 47

Figura 35 - Entrada de Dados na Planilha de Esforços em Parafusos .................................. 49



6

Figura 36 - Demonstração do funcionamento da Planilha de Esforços em Parafusos........... 49

Figura 37 - Entrada e cálculo das cargas na Planilha de Esforços em Parafusos ................. 50

Figura 38 - Resultados da Planilha de Esforços em Parafusos ............................................ 50

Figura 39 - Ligação viga-pilar .............................................................................................. 50
Figura 40 - Ligação pilar-pilar .............................................................................................. 51

Figura 41 - Tração na Planilha............................................................................................. 54

Figura 42 - Tração no Scia Engineer ................................................................................... 54

Figura 43 - Entrada de dados na planilha à Compressão ..................................................... 55

Figura 44 - Escolha do perfil na planilha à Compressão ...................................................... 55

Figura 45 - Compressão no Scia Engineer .......................................................................... 56

Figura 46 - Entrada de dados na planilha à Flexão e Cisalhamento ..................................... 57

Figura 47 - Escolha do perfil na planilha à Flexão e Cisalhamento ....................................... 57
Figura 48 - Flexão e Cisalhamento no Scia Engineer........................................................... 58

Figura 49 - Entrada de dados na planilha à Flexocompressão ............................................. 59

Figura 50 - Escolha do perfil na planilha à Flexocompressão ............................................... 59

Figura 51 - Flexocompressão no Scia Engineer ................................................................... 60

Figura 52 - Gráfico para pré-dimensionamento de treliças (REBELLO, 2000) ...................... 61

Figura 53 – Pré-estrutura lançada no Scia Engineer ............................................................ 62

Figura 54 - Geometria para cálculo do vento (CBCA, 2013) ................................................. 63

Figura 55 - Coeficientes de pressão externo calculados para as paredes ............................ 65
Figura 56 - Coeficientes de pressão externo calculados para o telhado ............................... 65

Figura 57 - Somatório dos coeficientes ................................................................................ 66

Figura 58 - Cargas calculadas para o vento de sobrepressão em kN/m ............................... 67

Figura 59 - Combinações no Scia Engineer ......................................................................... 68



7

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Aços carbonos (PFEIL e PFEIL, 2012) ............................................................... 43

Tabela 2 – Aços de baixa liga (PFEIL e PFEIL, 2012) ......................................................... 43



8

1. Introdução

As modernas técnicas de engenharia proporcionam avanços

inimagináveis no projeto e na execução de estruturas. Novas empresas

entram no mercado com grandes softwares, mas enfrentam dificuldades

para mostrar que o produto é eficaz, eficiente e seguro.

Ainda assim, não é fácil cativar um engenheiro brasileiro.

Apesar do vertiginoso crescimento da capacidade de processamento

numérico e gráfico dos computadores, do incrível avanço da automação

e das modernas práticas de gerenciamento, ainda verificamos nas

nossas obras práticas primitivas e inadequadas. Além disso, as práticas

da engenharia moderna se tornam importante para o desenvolvimento

de uma nação. No Brasil, por exemplo, é preciso vencer grandes vãos

para atingir objetivos logísticos, conquistar o espaço subterrâneo e

construir arranha-céus nos grandes centros comerciais.

Assim, ao projetarmos obras dessa escala, entram diversos

parâmetros que devem ser abordados em um prédio de múltiplos

andares, por exemplo. Os ensinamentos da engenharia civil e as

exigências das normas preveem fatores nos cálculos estruturais que

variam desde a estrutura do solo ao vento e do impacto na vizinhança

ao estado limite de utilização de cada sala de um prédio. Logo, para que

se tenha um dimensionamento otimizado e um projeto final bem

detalhado, é quase indispensável a utilização de softwares de

engenharia.

Na área da engenharia, o computador permitiu criar o

conceito de protótipo virtual, por meio do qual se pode conceber,

projetar e modificar elementos de um sistema de engenharia usando um

computador. Dentre os métodos para estudar a integridade estrutural de
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componentes do protótipo, destaca-se o Método dos Elementos Finitos

– MEF (BITTENCOURT, 2010).

É importante acrescentar que todos os grandes softwares de

engenharia estrutural só devem ser utilizados por engenheiros criativos,

inovadores, inteligentes e com vasta experiência em projetos (EMKIN,

1998). É necessário ter, acima de tudo, o sentimento de
comportamento estrutural que só é adquirido por estudantes de

engenharia que entendem e praticam manualmente e excessivamente

os métodos de Análise Estrutural (SORIANO e LIMA, 2006).

O objetivo deste texto é mostrar que o software Scia

Engineer é seguro, especialmente quando comparado aos métodos dos

projetistas estruturais brasileiros, e contribuir para que se torne uma

ferramenta que encoraje o cálculo de estruturas cada vez mais

ousadas, esbeltas, complexas e não-lineares. Outro principal objetivo é

agregar conhecimento sobre análise estrutural utilizando elementos

finitos para dimensionamento de estruturas em aço.

Ademais, o estudo tem também os seguintes objetivos:

• Dominar o cálculo e o dimensionamento de estruturas

metálicas utilizando o software Scia Engineer;

• Entender o impacto que a entrada do software tem no

mercado brasileiro e as mudanças que proporcionará aos novos

projetos;

• Explorar as vantagens e desvantagens do software em

relação aos outros softwares utilizados pelos calculistas brasileiros;

• Aprimorar a literatura técnica brasileira sobre o Scia

Engineer e BIM.
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2. Conceitos Básicos

2.1 Elementos Estruturais

Estrutura é o sistema responsável por receber e transferir

esforços para outro sistema. Elemento estrutural são peças que

compõem uma estrutura e devem resistir aos esforços solicitantes e

transferi-los a outras peças.

Alguns elementos predominam em uma dimensão e são

chamados de barras. Estas podem ser subdivididas, principalmente, em

vigas e pilares. O Scia Engineer trata o elemento desse tipo como

Elemento 1D.

Folhas são elementos onde uma dimensão é muito inferior

em relação a outras duas. Podem ser subdivididos em paredes

estruturais e lajes. O Scia Engineer chama de Elementos 2D e

subdivide em placas, paredes e cascas, de acordo com a sua função.

Os blocos são elementos onde as três dimensões possuem

valores de mesma ordem de grandeza. No Scia Engineer são tratados

como volumes gerais.

As nomenclaturas de elementos citadas acima podem variar

de acordo com a bibliografia consultada.

Figura 1 – Representação de barra em vermelho, folha em verde e bloco em cinza.
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2.2 Seção Transversal

Seção transversal é um plano perpendicular ao eixo principal

de um elemento estrutural e representa o elemento. A imagem abaixo

mostra um elemento com sua respectiva seção transversal:

Figura 2 – Elemento (dir.) com sua respectiva seção transversal (esq.).

A Seção Transversal fornece os principais parâmetros da

resistência usados para dimensionamento. A tabela abaixo mostra

apenas uma parte da quantidade de parâmetros que é necessário nos

cálculos de cada perfil W da Gerdau:

Figura 3 – Parte da tabela de dimensionamento para os Perfis W da Açominas.

2.3 Esforços Solicitantes

Um elemento pode ser submetido a diversos tipos de

esforços solicitantes.  Esses esforços podem ser classificados como N,

V, M e T. Onde:

· “N” é o esforço axial e pode ser de tração ou compressão;
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· “V” é o esforço cortante ou cisalhante;

· “M” é o momento fletor;

· “T” é o momento de torção;

As figuras abaixo mostram exemplos de nós submetido a

esforços axiais e cortantes, no caso da Figura 4, e momentos na Figura

5.

Figura 4 – Representação de esforços axiais e cortantes.

Figura 5 – Representação de esforços de momento no Scia Engineer.

Os esforços também podem ser distribuídos linearmente no

elemento, como mostram as imagens abaixo do Scia Engineer:
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Figura 6 – Opções de carga no menu de carregamento do Scia Engineer.

Figura 7 – Esforço linear em viga.

Na análise estrutural deve ser considerada a influência de

todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a

estrutura, levando-se em conta os estados-limites últimos e de serviço.

As ações a considerar classificam-se, de acordo com a

ABNT NBR 8681, em permanentes, variáveis e excepcionais

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008).

2.3.1 Ações permanentes

As ações permanentes, segundo a ABNT NBR 8800, podem

ser divididas em:

· Ações permanentes diretas são constituídas pelo peso

próprio da estrutura e equipamentos permanentes;

· Ações permanentes indiretas são constituídas por

deformações impostas por retração e fluência do concreto,

deslocamento de apoio e imperfeições geométricas.
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2.3.2 Ações variáveis

Ações variáveis são causadas geralmente pela ação do

vento, equipamentos e divisórias móveis, bem como por sobrecargas

em pisos e coberturas.

Devem ser consultadas as normas ABNT NBR 6120 e ABNT

NBR 6123 para cargas de uso e ocupação e para cargas do vento,

respectivamente.

2.3.3 Ações excepcionais

Ações excepcionais são as que têm duração extremamente

curta e probabilidade muito baixa de ocorrência durante a vida da

construção, mas que devem ser consideradas nos projetos de

determinadas estruturas. Ocorrem devido a explosões, choques de

veículos, incêndios, enchentes e sismos excepcionais.

2.3.4 Combinações

Para edificações comuns, a NBR 8800 sugere as seguintes

combinações de cargas:

· Combinação 1 – (1,35 . CP);

· Combinação 2 – (1,35 . CP + 1,50 . CA);

· Combinação 3 – (1,35 . CP + 0,60 . CA + 1,40 CV);

· Combinação 4 – (1,00 . CP + 1,40 . CV).

A norma americana, AISC/LRDF, sugere:

· Combinação 1 – (1,40 . CP);
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· Combinação 2 – (1,20 . CP + 1,60 . CA);

· Combinação 3 – (1,20 . CP + 0,50 . CA + 1,60 CV);

· Combinação 4 – (1,00 . CP + 1,40 . CV).

Onde:

- “CP” é Carga Permanente;

- “CA” é Carga Acidental;

- “CV” é Carga do Vento.

2.3.5 Tipos de Esforços

2.3.5.1 Tração	

A tração é uma das ações mais comuns nas estruturas de aço.

São denominadas tracionadas as peças sujeitas a solicitações de tração

axial ou tração simples.

As peças tracionadas são empregadas de diversas formas:

· Tirantes;

· Contraventamentos de torres;

· Travejamentos de vigas ou colunas;

· Barras tracionadas de treliças.

As seções mais utilizadas na tração são: barras chatas, redondas

ou perfis compostos.
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2.3.5.2 Compressão	

Compressão é o esforço que comprime axialmente um elemento.

Assim como a tração, a compressão também é frequente nas

estruturas devido ao caminho que o esforço percorre até as fundações.

Em conjunto com a reação das fundações, o esforço causa a

compressão das peças. Também é comum encontrar compressão em

treliças onde um dos banzos sempre estará comprimido, assim como as

montantes ou diagonais que podem variar sua função de acordo com a

disposição dos elementos.

Uma importante característica da compressão é o efeito de

flambagem, quando ocorre a flexocompressão. Um elemento quando é

submetido a um esforço de compressão pode sofrer uma instabilidade

que gera deslocamentos laterais. São dois tipos nos elementos

comprimidos: flambagem por flexão e flambagem local.

Em uma treliça metálica é preferível que se tenha compressão em

montantes e tração em diagonais. Montantes são peças mais curtas e,

por isso, sofrem menor efeito de flambagem e, consequentemente,

aumenta sua carga crítica. Quando é inevitável o uso de peças longas,

devem ser utilizados elementos de travamento lateral.

Também devemos ter cuidado na escolha da seção transversal de

cada elemento. Barras com a concentração de massa longe do seu eixo

neutro tendem a resistir melhor a efeitos de flambagem lateral.
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2.3.5.3 Cisalhamento	

Cisalhamento é o esforço responsável pelo detalhamento da alma

das vigas pela forma como atua. Dois esforços com sentidos diferentes

e com uma mesma direção geram uma tensão e formam diagonais de

compressão e tração.

Quanto maior a carga atuante, mais espessa deve ser a alma da

viga para que não que ocorra a flambagem local da alma por

cisalhamento. Também existe a possibilidade do uso de enrijecedores

transversais. No concreto, são utilizados estribos e a seção transversal

geralmente se mantém retangular devido a dificuldades construtivas que

as formas apresentam.

2.3.5.4 Flexão	

O momento fletor se forma a partir de um binário composto pela

reação de apoio e pela carga atuante no elemento. Na seção

transversal, a flexão divide a peça em duas áreas: tracionada e

comprimida.

O calculista deve evitar o escoamento do aço além dos estados

limites últimos de flambagem lateral com torção, flambagem local da

mesa comprimida e flambagem local da alma (cisalhamento). É comum,

assim como na compressão, o travamento lateral dos elementos

fletidos, as vigas.

Como a compressão, que pode sofrer flexocompressão, a flexão

geralmente necessita de concentração de massa longe de seu eixo

neutro. O que diferencia os elementos fletidos dos comprimidos é que
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na flexão a concentração de massa geralmente coincida com a direção

que a carga está sendo aplicada. Por isso, vigas geralmente possuem

seção transversal I, H ou até U.

2.3.5.5 Torção	

Elementos submetido a torção são dimensionados com

concentração de massa longe do seu eixo nas duas direções.

A flambagem à torção é um estado limite último de instabilidade

que o engenheiro deve se preocupar.

2.4 Vínculos

Nas estruturas, os vínculos são classificados conforme o

movimento que impedem. Existem três vínculos mais utilizados:

1. Apoio Deslizante: impede somente a translação

perpendicular à reta de vinculação;

2. Apoio Articulado: impede a translação em todas as

direções do projeto e permite a rotação em torno do ponto

vinculado;

3. Apoio Fixo ou Engastamento: impede translação e rotação

em todas as direções do projeto.

O tipo de vinculação altera a análise, portanto o engenheiro deve

possuir experiência e bom sendo suficientes para utilizar sempre a

vinculação mais próxima do comportamento real da estrutura. Um

simples pórtico 2D com dois apoios deslizantes é considerado uma

estrutura hipostática e suas equações de equilíbrio estático não são



19

suficientes para calcular as reações de apoio. A estrutura deslocaria

horizontalmente com qualquer ação nesta direção.

Modelos teóricos são representações simplificadas da estrutura.

Possuem extrema importância na hora do cálculo e são utilizados por

praticamente todos os softwares de calculo estrutural, pois facilitam o

entendimento do comportamento estrutural e não exigem

processamento gráfico em excesso. Barras são substituídas por linhas e

suas ligações por um tipo de vínculo.

2.5 Linearidade Física

Linearidade física acontece quando um material possui seu

diagrama de tensão-deformação linear. Comportamento físico não-

linear, em caso contrário.

2.6 Linearidade Geométrica

Comportamento geométrico linear existe quando as equações de

equilíbrio podem ser escritas aceitavelmente, ou seja, uma estrutura

perfeita sem deformações sendo submetida a um esforço externo.

Quando as imperfeições da estrutura influenciam na sua

estabilidade, seu comportamento é não-linear. Neste caso temos que

usar a Teoria da 2ª ordem.

O Analisador do Scia Engineer analisa estruturas estáticas

lineares e não-lineares geométrica e fisicamente.
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Figura 8 – Gráfico comportamento linear vs não-linear. Fonte: Apostilas Prof. Gerson Alva - UFSM

2.7 Método dos Elementos Finitos

Existem casos em que estruturas não lineares geométrica e

fisicamente e com limitadas condições de contorno não podem ser

resolvidas analiticamente. Assim, utilizam-se técnicas numéricas para a

obtenção do problema, como o Método dos Elementos Finitos.

O Método dos Elementos Finitos é um método criado por

matemáticos e engenheiros para aplicação na Engenharia Civil. É

embasado nos conhecimentos de soluções numéricas para resolver

Problemas de Valor de Contorno (PVC) envolvendo equações

diferenciais ordinárias e parciais e respectivas condições de contorno.

Durante muitos anos se mostrou difícil o uso do MEF devido à

baixa capacidade de processamento e o alto custo dos computadores,

tendo em vista a quantidade de equações que o método se obriga a

resolver.
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Utilizando o computador é possível gerar um protótipo eletrônico

de uma estrutura e aplicar o Método dos Elementos Finitos.  O conjunto

de nós e elementos constitui a malha dos elementos finitos.

O Scia Engineer gera a malha a partir de elementos estruturais

como vigas, lajes e pilares fornecidos.

Figura 9 – Malha gerada com a quantidade de elementos

Após o processamento da estrutura, o calculista pode escolher

cada variável para análise. Duas aproximações importantes não podem

faltar no conceito de Método dos Elementos Finitos (BITTENCOURT,

2010):

· Elementos finitos situados no contorno representam a

geometria do corpo. Para geometrias mais complexas,

torna-se necessário utilizar uma malha mais refinada ao

longo do contorno ou elementos com maior numero de nós;

· As grandezas de interesse, como por exemplo, os

deslocamentos, são obtidos apenas para os nós. Para os

demais pontos do corpo, aplicam-se funções de interpolação

a partir de valores determinados para os nós. Espera-se que

a solução aproximada tenda à solução real do problema
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quando se aumenta o número de nós e/ou de elementos

finitos.

2.8 Tecnologia BIM e Open BIM

Building Information Modeling é um novo meio de trabalhar em

projetos. O BIM aproxima os profissionais envolvidos em cada projeto

por meio da troca de informações.

Algumas principais características dos projetos com BIM são: o

ciclo completo da construção é considerado, toda a informação da

construção é armazenada e compartilhada no tempo exato em que é

modificada, e, além disso, é mais fácil fazer simulações, definições e

modificações no projeto em comparação com softwares sem o BIM.

BIM é visto por muitos como o avanço do CAD (Computer Aided

Design) pelos seguintes motivos:

· O BIM não trabalha somente com gráficos, mas também

com informação;

· Gera automaticamente desenhos, relatórios de cálculo,

simuladores de obra e muitos outros recursos;

· Os engenheiros e arquitetos não despenderão tempo com

tarefas desnecessárias. Por exemplo, o arquiteto modela a

estrutura e por meio da interoperabilidade encaminha ao

engenheiro que analisa sem precisar lançar no software. O

engenheiro então gera os desenhos e passa ao desenhista

para ajustes no detalhamento;

· Elimina a redundância de dados, reentrada de dados, perda

de dados, falhas de comunicação, sobreposição de

pranchas e erros de transferência;
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· Auxilia em reuniões devido às informações ficarem contidas

em um só local.

O BIM funciona muito bem com estruturas metálicas, mas ainda

não é totalmente eficiente nos projetos em estruturas de concreto

armado devido ao excesso de informações que se deve levar em conta

quando se tem dois materiais trabalhando em conjunto. Apesar disso,

os softwares estão se adaptando para o melhor aproveitamento do

sistema e já é crescente o número de obras em concreto armado

projetadas utilizando o BIM, inclusive no Brasil.

O Scia Engineer é o primeiro software de análise estrutural a

conquistar o certificado OpenBIM.

Figura 10 - Logotipo OpenBIM

OpenBIM é uma abordagem moderna para a interoperabilidade

dos softwares baseado em fluxos de trabalhos abertos. Os

desenvolvedores de software BIM utilizam o Modelo de Dados aberto da

BuildingSMART®, criadora do OpenBIM, para facilitar o fluxo de

informações entre os softwares.

Alguns softwares que compartilham informações através do

OpenBIM são: Softwares Nemetschek, Tekla, Graphisoft (que agora

pertence à Nemetschek) e Trimble.

3. O Software Scia Engineer;

O Scia Engineer é um software do braço belga, Nemetschek Scia,

do Grupo alemão Nemetschek. É um sistema Building Information
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Modeling (BIM) que auxilia o engenheiro a analisar, calcular,

dimensionar e projetar estruturas conforme especificações de normas. É

baseado no método dos elementos finitos.

Figura 11 – Símbolo do Scia Engineer

Figura 12 – Imagem do Software

O sistema não trabalha diretamente com elementos finitos, mas

explora os elementos estruturais para gerar automaticamente a malha

dos elementos finitos. Pode ser utilizado para o cálculo de elementos

finitos de 1D, como as vigas e pilares, e 2D, como muros e lajes,

inclusive curvas.
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Figura 13 - Gerando a malha

O Scia Engineer é conhecido como um dos grandes softwares de

calculo estrutural da atualidade e está em processo de expansão de

mercado no Brasil, juntamente com outros softwares BIM como o Revit

da Autodesk, e já possui consolidação em diversos países com mais de

300.000 usuários no mundo todo.

A utilização do software é um grande avanço para os engenheiros

devido a diversos fatores, incluindo sua interface 3D que auxilia durante

a elaboração do projeto.

3.1 Motivação para Utilizar o Software;

Os softwares de cálculo com dimensionamento de estruturas por

meio de utilização do BIM são o que se tem de mais avançado para os

projetistas na atualidade. No Brasil esses sistemas ainda são pouco

conhecidos e, por isso, necessitam de estudos que apresentem

informações mais detalhadas dos aprimoramentos que podem

proporcionar aos usuários.

A grande justificativa de estudar o Scia Engineer é porque ele se

tornou o primeiro programa de calculo estrutural que utiliza o BIM a se

adaptar às normas brasileiras e receber tradução em português.

Em um futuro não tão distante, a utilização de softwares de

cálculo estrutural com BIM será exigida pelo mercado. Grandes

empresas brasileiras de engenharia já adotaram a nova tecnologia e já

estão sendo inauguradas grandes obras com a participação desses

softwares, incluindo o Scia.
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3.2 Obras Brasileiras Calculadas com o Scia Engineer

O uso do software no Brasil ainda é baixo. Apesar disso, já

existem estruturas brasileiras que foram calculadas com o software e

foram destaques no concurso internacional Nemetscheck Structural

User Contest 2013: Inspirations in Engineering.

Sede da Federação Gaúcha de Futebol

Um dos destaques é o prédio da Federação Gaúcha de Futebol

em Porto Alegre, projetado com o Scia Engineer e detalhado com o

Allplan Precast, ambos da Nemetschek. A empresa responsável é a

BPM Pré-Moldados de Criciúma / SC. O prédio é extremamente

complexo, pois possui diversos elementos pré-moldados com pouca

repetição e isso exigiu um extenso detalhamento.

Figura 14 - Modelo 3D da sede da FGF
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Figura 15 - Forma e detalhamento de uma viga protendida do prédio da FGF.

O autor do projeto destaca no livro do concurso alguns elementos

construtivos que foram dimensionados e detalhados: lajes alveolares

protendidas, vigas protendidas, rampa de acesso, um muro protendido

em balanço na fachada no prédio e escadas moldadas “in loco”. Todos

extremamente complexos. O projetista destaca a importância de usar o

Scia e o Allplan pelo tempo salvo pelas diversas peças da biblioteca do

software que iam de encontro com as suas necessidades e, também,

pelos sistemas de prevenção de conflitos nas ligações dos elementos.

Tanque Monolítico com capacidade de 2000 m³

Projetado pela proCalc Associated Engineers, o tanque construído

para a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, de

Cascavel, no Paraná, foi projetado utilizando o Scia Engineer. A obra é

prevista para iniciar em janeiro de 2014 e possui uma previsão de

término em 2016. É um tanque monolítico que irá armazenar água
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tratada com cloro, por isso, o ambiente interno no tanque é

extremamente agressivo.

Figura 16 - Malha usada para o cálculo do tanque

Figura 17 - Detalhamento da laje de fundo
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O tanque possui um diâmetro interno de 22 m e uma altura de

5,37 m. A carga aplicada na laje de fundo foi de 5,37 tf/m². Foram

utilizados os recursos do Scia de interação estrutura-solo devido à

decisão mais econômica de apoiar o tanque direto no solo. A norma

utilizada no software foi a Eurocode, porém, segundo o autor do projeto,

foram feitas verificações de compatibilidade com a NBR 6118.

Após a análise e dimensionamento no Scia, o autor passou o

projeto para um engenheiro com conhecimento no Allplan para detalhar

as peças do tanque.

3.3 Licença de Estudante;

O Scia Engineer disponibiliza uma licença gratuita para

professores e estudantes matriculados em uma instituição de ensino

superior precisando de uma ferramenta dedicada ao projeto e análise

ao longo de seu período de estudos.

A licença é obtida por meio de um cadastro no site Scia Campus -

http://www.scia-campus.com/ - e pedido de uma licença gratuita para

estudante. Se o estudante não possuir e-mail da universidade, deverá

enviar um comprovante de matricula ou carteira da universidade em

resposta ao e-mail recebido após o pedido de licença. Em seguida, será

enviado pelo Scia um e-mail contendo as informações para download e

ativação do software. O processo após o cadastro no site é todo em

inglês.

3.4 Aprendizado do Software;

O site do Scia fornece para as pessoas que se cadastrarem

excelentes tutoriais e manuais (destaque para o eLearning) para o
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aprendizado do software, mesmo assim é recomendável que se utilize o

software com frequência, começando com as estruturas simples dos

tutoriais e vídeos e, depois, fazendo pequenas modificações por conta

própria até entender o funcionamento básico do software, interpretar

resultados e dimensionar os elementos. Após esse primeiro contato

com o software, recomenda-se explorar os tutoriais com recursos mais

avançados. A aba “Ajuda” na parte superior do software permite acesso

a todos os recursos de aprendizado do software.

Figura 18 - Aba Ajuda

O software possui uma interface amigável e fácil de ser utilizada.

Existe uma janela que geralmente está localizada à esquerda da tela e

é chamada de “Principal”. Como o próprio nome diz ela é o caminho

principal para os submenus do programa como a entrada gráfica,

carregamento, geração da malha, cálculo e resultados.

Figura 19 - Janela Principal do Scia Engineer versão estudantil
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Outra janela essencial é a chamada “Propriedades”, geralmente

localizada à direita da interface. Essa janela possibilita o acesso e

edição das propriedades dos elementos selecionados, também possui

um sistema de filtro para seleção muito útil durante as definições de

projeto, como a seleção de elementos com a mesma propriedade

escolhida.

Figura 20 - Janela Propriedades

Na parte superior da interface, temos barras de ferramentas pré-

ajustadas ou que podem ser criadas pelo usuário. Nela podemos

configurar diversos botões como, por exemplo, ajustar planos de

trabalho, inatividades para determinados elementos ou camadas e
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diversos recursos de desenho. As abas na parte superior promovem

acesso às configurações do software, de projeto, ferramentas gerais,

entre outros.

Figura 21 - Barras de ferramentas

Existe também a Linha de Comando, onde é dada a entrada de

comandos pelo usuário. Os usuários podem criar atalhos

personalizados para comando como “e” para criar um elemento e “co”

para cópia. Dentro da janela da “Linha de Comando” também é possível

acessar ferramentas de precisão (snap). Além disso, em cada submenu

é possível acessar outros recursos dentro dessa janela como, por

exemplo, colocar articulação em uma barra ou colocar carga pontual.

Figura 22 - Linha de comando

E, como em todos os softwares BIM, o Scia Engineer também

possui uma representação gráfica com uma infinidade de parâmetros de

visualização.

Figura 23 - Representação gráfica

Não utilizada por todos os usuários, mas não menos útil é a

“Tabela de Entrada”, onde é possível editar as informações dos nós,
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elementos, cargas e apoios em forma de tabela. É um recurso de fácil

utilização e extremamente prático para edições no projeto como

executar a translação de um nó ou modificar camadas dos elementos.

Figura 24 - Tabela de Entrada

4. Estudo de Impacto

Em todos os campos da engenharia a mudança é necessária

como, por exemplo, o asfalto-borracha que é produzido com pneus

velhos resolvendo problemas ambientais, promove maior aderência e

uma vida útil maior. Na produção, tivemos grandes mudanças com a

Lean Construction (Construção Enxuta) que é uma nova maneira de

gerenciar e controlar as obras adaptada dos conceitos do Toyotismo e

ainda sofre resistência no uso por parte de algumas construtoras.

A maneira de projetar estruturas, seguindo os passos de outros

ramos da engenharia, também está sofrendo mudanças. A entrada do

BIM no ramo do projeto estrutural traz inúmeras vantagens, citadas

anteriormente, porém, surgem inúmeras dúvidas de como está sendo o

comportamento dos projetistas frente a esses novos métodos de

trabalho. Quais serão os desafios do BIM no projeto estrutural?

Para ajudar a sanar essas dúvidas realizou-se uma pesquisa com

projetistas de diversas áreas do Brasil que será descrita a seguir.
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4.1 Pesquisa

O objetivo da pesquisa foi traçar o perfil dos projetistas estruturais,

extraindo informações sobre suas preferências em relação aos

softwares de cálculo e procurando saber a opinião sobre o futuro do

cálculo estrutural com BIM.

O recurso utilizado para realizar a pesquisa foi o formulário do

Google Docs que gera uma planilha com as respostas de cada

projetista organizadas conforme a ordem das perguntas. O formulário foi

feito de forma que não ocupasse muito tempo dos voluntários. Os

campos que foram preenchidos ou respondidos são os seguintes:

1. Nome*

2. Qual a sua principal região de atuação? *

3. Em que escala você avalia a sua experiência como

calculista? (alternativas de 1 a 5, sendo 5 muito experiente e

1 pouco experiente) *

4. Que tipos de estrutura você calcula? *

5. Qual software você utiliza para dimensionamento?

a. Você considera o software de cálculo estrutural que

você utiliza o melhor no mercado? (Sim ou não)

b. Se não, qual você considera o melhor para calcular?
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6. Qual software você utiliza para detalhamento?

a. Você considera o software que você usa para detalhar

o melhor no mercado? (Sim ou não)

b. Se não, qual você considera o melhor para detalhar?

7. O que você procura em um software antes de investir?

8. Você acha que se adaptaria fácil a um software BIM?

9. Você já pensou em migrar para um software de cálculo com

a tecnologia BIM como o Scia Engineer?

10. Qual a sua opinião sobre os novos softwares que estão se

adaptando para as normas brasileiras?

11. Deseja acrescentar algo?

Apenas as perguntas marcadas com asterisco foram obrigatórias,

para dar liberdade aos projetistas.



36

4.2 Resultados e Opiniões dos Projetistas Estruturais

Do total de 32 respostas, a média da experiência dos projetistas

foi de 2,87 ± 0,97.

Figura 25 - Principal região de atuação das amostras

Figura 26 - Tipo de estrutura calculada pelos voluntários

Como se pode observar, alguns projetistas calculavam mais de

uma estrutura.

Figura 27 – Dados da pergunta sobre adaptação ao BIM

Quando perguntados sobre o melhor software disponível no

mercado o TQS liderou, porém houve votos para o Eberick e, no caso

de estruturas metálicas, Metálicas 3D.
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Figura 28 – Softwares de cálculo estrutural  mais utilizados pelos projetistas brasileiros

Na pergunta da Figura 28 alguns responderam mais de uma

opção.

Vinte e dois projetistas consideram o software que utilizam para

calcular o melhor no mercado. Oito acreditam que existem recursos

melhores (TQS – 7 votos; Eberick – 1 voto) e dois não responderam a

pergunta.

Figura 29 - Softwares de detalhamento mais utilizados pelos projetistas brasileiros

Na pergunta da Figura 29 alguns responderam mais de uma

opção.
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Dentre esses, vinte e quatro consideram o software que utilizam

para detalhar o melhor no mercado e seis acreditam que existem

opções melhores (Cypecad – 2 votos; 2 - Tecnometal; TQS – 1 voto;

Eberick – 1 voto).

Figura 30 - Perspectiva do BIM

Figura 31 -  O que os projetistas buscam antes de investir em um software

4.3 Análise dos Dados

Primeiramente, algumas observações devem ser feitas:

· Planilhas em Excel são muito utilizadas, porém em conjunto

com outros softwares de cálculo, como tabela de cálculo
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pré-programa ou registro de dados. Isso se explica com

vários voluntários votando nesse item junto com outros

softwares;

· Softwares como TQS, Eberick e Cypecad possuem

detalhamento integrado ao software de dimensionamento;

· As amostras se tornaram válidas por conter voluntários de

todas as regiões do país com variada experiência e que

utilizam softwares diversos.

Analisando criticamente a entrada do Scia Engineer no mercado

brasileiro podemos perceber, em um primeiro momento, uma dificuldade

no mercado pela fidelidade dos projetistas a softwares CAD como o

CAD/TQS, Eberick e Cypecad. Além de esses softwares serem 100%

adaptados às normas brasileiras, são extremamente simples de usar e

possuem ótimo apoio técnico da empresa desenvolvedora.

Os sistemas CAD possuem facilidade de modelagem e cálculo em

estruturas comandadas por planos horizontais, sem elementos

inclinados. Outro fator que pesa na hora de trocar de software é o fato

de as empresas já possuírem estrutura com foco específico em um

software, além de diversas licenças e conhecimento.

Analisando os dados, percebemos que dois usuários do CAD/TQS

responderam que já migraram para um BIM, além disso, com base em

outros comentários foi possível concluir que há um desconhecimento

sobre os conceitos básicos do BIM e suas poderosas vantagens. Isso

acontece pelo fato de conhecerem a fundo os softwares CAD e muito

superficialmente os softwares BIM que estão entrando no mercado. A

ideia geral é que os desenvolvedores desses novos softwares terão que

trabalhar muito para chegar ao nível dos nacionais enquanto que na
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verdade são ferramentas muito superiores levando em conta a gama de

estruturas que se pode projetar.

O Scia Engineer também busca formar equipes de suporte técnico

a clientes do país, seguindo o exemplo dos softwares CAD. A Figura 32

abaixo mostra uma vaga disponibilizada no site da Nemetshek.

Figura 32 - Vaga de trabalho para equipe de suporte técnico do Scia Engineer - 22 de Novembro de 2013.

Tendo em vista as colocações anteriores, é possível concluir que

erramos ao fazer comparações do CAD com BIM, pois são maneiras de

projetar diferentes. O Scia Engineer, por exemplo, é uma ferramenta

poderosa onde é possível calcular qualquer tipo de estrutura. Os

softwares CAD possuem algumas limitações, mas são de aprendizado

fácil e geram projetos de ótima qualidade que atendem muito bem a

cultura brasileira de projetar. Acredita-se que com a facilidade de

adquirir máquinas cada vez mais poderosas, com suporte técnico de
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qualidade, com uma interface mais intuitiva e com um marketing mais

eficaz o BIM irá dominar o mercado.

Um dos grandes impactos que essa mudança irá causar será

bastante positivo para os brasileiros e até para os desenvolvedores

nacionais, pois estes serão obrigados a inovar e buscar aprimorar as

técnicas de modelagem e cálculo dos seus softwares. A empresa TQS,

por exemplo, já possui um plugin que possibilita a interoperabilidade

com o Revit da Autodesk, importando o IFC. Como dito anteriormente, o

Brasil está passando por um grande avanço econômico e tecnológico e

para isso será preciso novas poderosas ferramentas para projetar

estruturas cada vez mais não lineares, esbeltas e ricas em curvaturas

para vencer grandes vãos logísticos, construir arranha-céus e

conquistar o espaço subterrâneo.

5. Estruturas em Aço

5.1 Introdução ao Aço Estrutural

O uso do aço na indústria da construção está em expansão devido

às vantagens que o material vem apresentando. O aço é uma liga

formada por ferro e carbono e é obtido por um rigoroso controle de

qualidade e, por isso, apresenta poucos defeitos de fabricação.

A resistência e ductilidade do aço variam de acordo com a

quantidade de carbono. Um aço com alto teor de carbono possui uma

resistência alta, porém a sua ductilidade é baixa e, por isso, rompe sem

grandes deformações – ruptura frágil. É indicado o uso de aços com

deformações exageradas, pois, elas apontam se o material está

próximo à ruptura.



42

O aço é um material que quando reprocessado, participa da

produção do próprio aço. É, portanto, um material reciclável, podendo

ser reutilizado infinitas vezes (REBELLO, 2000).

Outras vantagens do aço:

· Rápida execução;

· Resiste bem a todos os esforços;

· Seções esbeltas, resultando em estruturas mais leves;

· Não cria entulho na demolição;

· Perfis laminados padronizados e de fácil acesso;

· Perfis não padronizados podem ser criados por dobramento;

· Aumento da área útil.

E algumas desvantagens:

· Elementos esbeltos necessitam travamento lateral contra a

flambagem;

· Exige mão de obra qualificada;

· Deteriora facilmente. Cuidados são necessários nas

vedações em seções tubulares, pois, podem sofrer corrosão

de dentro para fora com a entrada de umidade;

· Necessita de envolvimento com materiais não inflamáveis;

· Necessita de manutenção.

5.2 Tipos de Aço Estrutural

Os aços utilizados nas estruturas podem ser divididos em dois

tipos: aços-carbono e aços de baixa liga. Além de suas resistências

individuais, também podem receber tratamento térmico para o aumento

da resistência.
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Aços-carbono

Dividem-se em baixo carbono, médio carbono e alto carbono. O

teor de carbono varia de acordo com a resistência procurada no aço. A

Tabela 1 apresenta os aços mais utilizados conforme ABNT e ASTM:

Aços de baixa liga

São aços-carbono acrescidos de elementos de liga (cromo

colúmbio, cobre, manganês, molibdênio, níquel, fósforo, vanádio,

zircônio).  Cada elemento acresce ou diminui uma propriedade do aço.

Os principais tipos de aços de baixa liga estão na Tabela 2.

Tabela 1 – Aços carbonos (PFEIL e PFEIL, 2012)

Especificação Teor de carbono
%

Limite de Escoamento fy

(MPa)
Limite à ruptura fu

(MPa)
ABNT MR250 baixo 250 400

ASTM A36 0,25-0,29 250 400-500
ASTM A307
(parafuso) baixo - 415

ASTM A325
(parafuso) médio 635 (min) 825 (min)

Tabela 2 – Aços de baixa liga (PFEIL e PFEIL, 2012)

Especificação Principais Elementos de
liga

Limite de Escoamento fy

(MPa)
Limite à ruptura fu

(MPa)
ASTM 572 Gr.

50 C < 0,23% Mn < 1,35% 345 450

ASTM A588 C < 0,17% Mn < 1,2% Cu <
0,50% 345 485

ASTM A992 C < 0,23% Mn < 1,5% 345 450

5.3 Produtos de Aço Estrutural

Nas siderúrgicas, os laminadores padronizam as formas das

seções a serem utilizadas na construção. Os produtos laminados são

comercializados nas seguintes formas: chapas, barras e perfis.
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Também é possível obter cordoalhas e cabos através da

combinação de fios trefilados. Estes são obtidos pelo estiramento de

barras de aço.

Como variam os tipos de esforços e a distribuição de massa

exigida pela seção transversal, as empresas procuram disponibilizar

padrões variados que atendam as exigências dos projetos. Abaixo estão

os produtos principais brasileiros:

· Barras quadradas, redondas e chatas;

· Chapas;

· Perfis estruturais laminados;

· Trilhos;

· Tubo quadrado;

· Tubo redondo.

5.4 Sistemas Estruturais

5.4.1 Sistemas	Planos	de	Elementos	Lineares	

Os sistemas planos de elementos lineares compõem os conjuntos

de sistemas das estruturas e são compostos por elementos lineares

como tirantes, vigas e colunas.

Treliças são encontradas geralmente em coberturas por sustentar

grandes vãos com um peso próprio pequeno. Treliças possuem

momento fletor muito baixo e por isso as peças são dimensionadas

somente a esforços axiais.

Grelha Plana é formada por dois feixes de vigas, ortogonais ou

oblíquas, suportando conjuntamente cargas atuando na direção



45

perpendicular ao plano da grelha. Usadas em pisos e superestruturas

de pontes.

Pórticos são sistemas formados por associação de barras

retilíneas ou curvilíneas com ligações rígidas entre si.

5.4.2 Sistemas	Aporticados	

São as estruturas formadas por quadros (pórticos) com ligações

rígidas possuindo estabilidade nas direções verticais e horizontais sem

a necessidade de contraventamentos. A rigidez lateral depende da

rigidez a flexão das vigas e pilares que compões a estrutura.

5.4.3 Sistemas	de	Pórticos	Contraventados	

O objetivo dos contraventamentos é transmitir os esforços

horizontais gerados principalmente pelo vento para as fundações.

Podem ser em X ou em K.

Quando houver a existência de contraventamentos, são usadas

ligações flexíveis entre os elementos, pois não é necessária a

transferência de momento, tendo em vista que todos os esforços vão

ser devidamente encaminhados à fundação pelo contraventamento.

É importante que se tenha sempre três planos contraventados, um

plano horizontal e dois verticais.

5.4.4 Sistemas	com	Núcleo	Central	

Além dos sistemas apresentados nos itens anteriores, pode ser

usado para absorver esforços horizontais um sistemas com um núcleo



46

de concreto, podendo exercer também a função da caixa do elevador e

escadas.

5.4.5 Estruturas	de	Piso	

As funções dos pisos são transferir as cargas horizontais até vigas

principais, colunas, núcleo ou paredes de cisalhamento e transferir as

cargas verticais até colunas, contraventamentos, núcleos ou paredes de

cisalhamento. Em função disso, as estruturas de piso devem ser

compostas pelos chamados vigamentos principais e vigamentos

secundários associados aos painéis de laje.

Um bom projeto de arquitetura residencial para estrutura de aço

deve prever a possibilidade de vãos que permitam o melhor

aproveitamento dos perfis, que são fornecidos em barras de 6 e 12 m.

Portanto seria mais adequado vãos entre pilares e mesmo vigas como

submúltiplos destes comprimentos.

Para permitir a passagem de tubulações de serviço e reduzir o

peso da estrutura, as vigas secundárias podem ser constituídas de

vigas treliçadas denominadas joists. As vigas principais são geralmente

executadas em perfis I. A alma pode conter aberturas para passagem

de tubulação.

Se o piso não for capaz de transmitir os esforços do vento para as

vigas principais, devem ser adotados contraventamento em X ligando as

vigas.

Tipos de laje

· Lajes Pré-moldadas Tipo Treliça;

· Lajes Maciças;
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· Painéis Alveolares Protendidos;

· Painéis de Concreto Celular;

· Painéis Leves Mistos de Chapas Cimentícias e Madeira;

· Steel Deck;

5.5 Ligações

As estruturas de aço dependem fortemente do comportamento

das ligações. O tipo de ligação, flexível ou rígida, que será utilizada nos

elementos é definida logo no início do projeto, na escolha do

comportamento da estrutura. Estruturas contraventadas, por exemplo,

recebem ligações flexíveis na maioria de seus elementos.

Ligações rígidas impedem completamente a rotação relativa

entre a viga e o pilar.

Ligações flexíveis não impedem a rotação relativa entre viga e

pilar.

Figura 33 - Ligação flexível (PFEIL e PFEIL, 2012)

Figura 34 - Ligação rígida (PFEIL e PFEIL, 2012)
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5.5.1 Ligações	Soldadas	

A soldagem é a técnica de unir duas ou mais partes constitutivas

de um todo, assegurando entre elas a continuidade do material e em

consequência suas características mecânicas e químicas, bem como os

esforços a que ela está sujeita.

Os processos de soldagem mais comuns são os eletro-soldados,

os arcos submersos e o manual.

A solda proporciona algumas vantagens e desvantagens em

relação às ligações parafusadas. Algumas vantagens são a economia

nas peças e maior rigidez na estrutura. Por outro lado, o calculista deve

ter muito cuidado com a retração e fadiga das peças soldadas, além

disso, necessitam de energia elétrica, que nem sempre é fornecida no

local.

5.5.2 Ligações	Parafusadas	

Ligações parafusadas são mais rápidas de serem fabricadas e

não necessitam de mão de obra altamente qualificada, como são os

soldadores.

Ligações parafusadas podem ser por rebites (instalados a quente

e o esforço se da pelo aperto do resfriamento) ou parafusos comuns. O

parafuso mais comum no mercado é o ASTM A307, que possui baixa

resistência e, por isso, pode não ser tão econômico. Existem também

parafusos de alta resistência como é o caso do ASTM A325 e A490.

Nas ligações com concreto são usados chumbadores que são barras

que têm a finalidade de fixar o aço no concreto.
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O dimensionamento dos conectores e dos elementos de ligação

deve levar em conta diversas modalidades de ruptura como:

· Colapso do conector;

· Colapso por rasgamento da chapa ou ovalização do furo;

· Colapso por tração da chapa;

Para auxilio no projeto, o autor desse trabalho criou uma planilha

em Excel para calcular o esforço resistente de cada parafuso de uma

ligação em uma chapa. São fornecidos centros de carga (com os

esforços atuando em cada centro), as coordenadas de cada parafuso, o

diâmetro e o aço.

Figura 35 - Entrada de Dados na Planilha de Esforços em Parafusos

Figura 36 - Demonstração do funcionamento da Planilha de Esforços em Parafusos
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Figura 37 - Entrada e cálculo das cargas na Planilha de Esforços em Parafusos

Figura 38 - Resultados da Planilha de Esforços em Parafusos

A obra “Edifício de Múltiplos Andares em Aço”, de Ildony H. Bellei

possui diversas tabelas que auxiliam no dimensionamento de ligações

parafusadas tendo em vista que é um cálculo extenso. Recomenda-se

também a utilização da obra “Estruturas de Aço”, de Walter Pfeil.

Figura 39 - Ligação viga-pilar
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Figura 40 - Ligação pilar-pilar

5.6 Normas

As normas buscam dar aos projetos estruturais garantias de

que a estrutura não irá ter seu bom desempenho comprometido com

deslocamentos ou vibrações e garante segurança estrutural evitando

o colapso da estrutura. Vale citar regras e recomendações que, junto

com o conhecimento de análise estrutural e resistência dos materiais,

fornecem um bom dimensionamento e detalhamento de uma estrutura

(PFEIL e PFEIL, 2012):

· Critérios de garantia de segurança;

· Padrões de testes para caracterização dos materiais e

limites dos valores de características mecânicas;

· Definição de níveis de carga que representem a situação

mais desfavorável;

· Limites de tolerâncias para imperfeições na execução;

· Regras construtivas etc.

Também é importante destacar o fator durabilidade, pois

um bom projeto exige uma estrutura que se mantenha em bom estado
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de conservação sob as influências ambientais previstas, sem a

necessidade de reparos de alto custo ao longo de sua vida útil.

Ainda assim, para certos tipos de estruturas, são fixadas

condições específicas, como:

· Resistência ao fogo;

· Resistência à explosão;

· Resistência ao impacto;

· Resistência às ações sísmicas;

· Estanqueidade;

· Isolamento Térmico;

· Isolamento Acústico

Para uma boa comparação do Scia Engineer com o

dimensionamento convencional utilizado no Brasil foram criadas

planilhas de cálculo automatizado feitas em Microsoft Excel 2010.

Todas as planilhas utilizadas seguem as normas brasileiras em vigor.

5.6.1 NBR	8800:2008	

A norma brasileira de aço, NBR 8800:2008, é baseada

principalmente na norma americana AISC 360-05, que abrange dois

métodos de dimensionamento: o Método ASD (Allowable Stress Design

ou, em português, Método da Tensão Admissível) e o Método LRFD

(Load and Resistance Factor Design, em português é conhecido por

Método dos Estados Limites).
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 Assim como a norma canadense CAN/CSA 516-01 e a europeia

EUROCODE3, a NBR 8800:2008, baseia-se no Método dos Estados

Limites – LRFD (PFEIL e PFEIL, 2012).

Durante alguns passos do dimensionamento no Scia, será

adotada a utilização da norma americana AISC 360-05, pois o software

não está 100% adaptado à norma brasileira. É previsto a adaptação

completa na versão do Scia Engineer que será lançada no ano de 2014.

6. Validação do Scia Engineer

Com o objetivo de validar o software Scia Engineer quanto ao

dimensionamento de peças de estrutura metálicas foram criadas

planilhas de cálculo em Excel baseado nos Métodos ASD e LRFD da

norma americana AISC 360-05. O objetivo dessas planilhas foi

comparar a norma com o recurso Autodesign de otimização estrutural

do software. O recurso Autodesign e as planilhas encontram a seção

transversal mais adequada para cada elemento resistente a um

determinado tipo de esforço.

Para as planilhas de compressão, flexão e cisalhamento e

flexocompressão, são fornecidas as cargas, propriedades do aço,

comprimento do elemento e demais parâmetros para a análise e

dimensionamento da peça. A seção tranversal mais adequada é aquela

que possui fator de verificação mais próximo (mas não maior) que 1.

6.1 Tração – ASD

Para o dimensionamento a tração foi escolhida uma barra de 1 m

de comprimento com a largura fixa de 10 cm e espessura t a definir. A
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carga de tração aplicada foi de 100 kN (aprox. 10 tf). O aço utilizado na

barra é o ASTM A36.

Dimensionamento com a planilha

Figura 41 - Tração na Planilha

Dimensionamento do Scia Engineer

Figura 42 - Tração no Scia Engineer

Conclusão

É possível observar que a espessura foi dimensionada em 7 mm
nos dois cálculos com o máximo fator de verificação no limite. Portanto,

pode-se concluir o Scia Engineer é eficiente no dimensionamento de

elementos à tração.



55

6.2 Compressão simples – LRFD

O objetivo é escolher no catálogo de perfis W da Gerdau uma

seção transversal que resiste a uma carga de compressão simples de

700 kN (aprox. 70 tf). O comprimento do pilar é de 5 m e possui

articulação nos dois extremos.

Dimensionando pela Planilha

Figura 43 - Entrada de dados na planilha à Compressão

Figura 44 - Escolha do perfil na planilha à Compressão

Os resultados da planilha apontam que o mais indicado é o perfil

W 200 x 46,1 (H).
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Dimensionamento do Scia Engineer

Figura 45 - Compressão no Scia Engineer

Conclusão

Nos dois dimensionamentos, o perfil adotado foi o W200x46,1 e o

máximo fator de verificação foi semelhante. Portanto, está validado o

dimensionamento à compressão do Scia Engineer.

6.3 Flexão e Cisalhamento – LRFD

Para dimensionar a flexão e cisalhamento, é aplicado uma carga

de 55 kN/m em uma viga com 5 m de comprimento. Será escolhida uma

seção transversal conforme o perfil W da Gerdau.
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Dimensionando na Planilha

Figura 46 - Entrada de dados na planilha à Flexão e Cisalhamento

Figura 47 - Escolha do perfil na planilha à Flexão e Cisalhamento
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Dimensionando do Scia Engineer

Figura 48 - Flexão e Cisalhamento no Scia Engineer

Conclusão

Nos dois dimensionamentos, o perfil adotado foi o W200x71,1 e o

máximo fator de verificação foi semelhante. Portanto, está validado o

dimensionamento à flexão e cisalhamento do Scia Engineer.

6.4 Flexocompressão – LRFD

Para dimensionamento a flexocompressão, vamos imaginar um

pilar articulado nos dois extremos, de 8,2 m, submetido a uma carga

axial de 500 kN (aprox. 50 tf). O pilar também está submetido a

momentos em seus dois extremos e nas duas direções x e y, sendo M2

em cima e M1 embaixo.

M2y = -80 kNm ; M1y = 50  kNm

M2x = -50 kNm ; M1x = 50 kNm
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Dimensionamento na Planilha

Figura 49 - Entrada de dados na planilha à Flexocompressão

Figura 50 - Escolha do perfil na planilha à Flexocompressão
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Dimensionando do Scia Engineer

Figura 51 - Flexocompressão no Scia Engineer

Conclusão

Nos dois dimensionamentos, o perfil adotado foi o W250x115,0 e

o máximo fator de verificação foi semelhante. Portanto, está validado o

dimensionamento à flexocompressão do Scia Engineer.

7. Dimensionamento de um Galpão Industrial de Aço

Neste item será dimensionado na cidade de Pelotas/RS um

galpão industrial com as dimensões de 20 x 30 x 5 m. As telhas serão

trapezoidais da marca Brasilit – Modelo TopSteel 45.
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7.1 Pré-dimensionamento da estrutura

Do catálogo técnico da telha TopSteel extraímos que a distância

máxima entre apoios (terças) é de 2,00 m. A carga da telha é de 0,05

kN/m².

Baseado em estudos nos cursos do CBCA (Centro Brasileiro da

Construção em Aço) e da obra “A Concepção Estrutural e a

Arquitetura”, de Yopanan Rebello, tomaremos como pré-

dimensionamento os seguintes parâmetros:

· Pilares com menos de 6 m de altura não necessitam de

seção composta. Os pilares serão em pefil W americano;

· Treliças com vãos de 20 m pode-se optar como pré-

dimensionamento uma altura de 3 m, conforme a Figura 52;

Figura 52 - Gráfico para pré-dimensionamento de treliças (REBELLO, 2000)

· Será colocada uma treliça a cada 6 m devido ao

comprimento comercial das terças;

· Banzos, diagonais e montantes serão em tubo retangular,

perfil americano AISC HSS;
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· Contraventamentos horizontais devem ser instalados a cada

10 metros;

· Contraventamentos verticais devem ser instalados a cada 20

metros;

· O espaçamento entre pillares será de 6 m;

Figura 53 – Pré-estrutura lançada no Scia Engineer

7.2 Definição das cargas

7.2.1 Cálculo	do	Vento	

Apesar do Scia Engineer calcular o vento, este será calculado de

acordo com a NBR 6123/1988. Serão consideradas as cargas de

sobrepressão e sucção. Para facilitar o cálculo, será considerado o

vento atuando na direção 0º, perpendicular a menor face do galpão.

Todos os lados são impermeáveis.
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Figura 54 - Geometria para cálculo do vento (CBCA, 2013)

Dados Geométricos

· b = 20,00 m

· a = 30,00 m

· h = 5,00 m

· h1 = 3,00 m

· ß = 17,00 °

· d = 6,00m (distância entre os pórticos)

A pressão dinâmica em condições normais de pressão (1 atm) e

temperatura a 15 º é dada pela expressão:

ݍ = 0,613ܸ݇² (ܰ/݉²)

Onde Vk  = V0.S1.S2.S3

· V0: velocidade básica, encontrada no mapa de isopletas;

· S1: fator topográfico;

· S2: fator de rugosidade e dimensões da edificação;

· S3: fator estatístico, Tab.3, da NBR 6123;
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Velocidade Básica do Vento

A velocidade básica para Pelotas é de V0 = 45 m/s.

Fator Topográfico – S1

Terreno plano ou fracamente acidentado

S1 = 1,00

Fator de Rugosidade – S2

Classe B: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a

maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre

20 m e 50 m.

Categoria IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e

pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada.

Exemplos:

- Zonas de parques e bosques com muitas árvores;

- Cidades pequenas e seus arredores;

- Subúrbios densamente construídos de grandes cidades;

- Áreas industriais  plena  ou  parcialmente  desenvolvidas.

Assim:

ܾ = 0,85

ݖ = (5 + 3) ݉ = 8 ݉

ܨ = 0,98

 = 0,125

ݖ = 420 ݉

ܵଶ = ܨ.ܾ . ቀ ௭
ଵ
ቁ


= 0,81   -   Tabela 2 da NBR 6123
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Fator Estático – S3

ܵଷ = 0,95

Coeficientes de pressão e forma (Ce)

Figura 55 - Coeficientes de pressão externo calculados para as paredes

Figura 56 - Coeficientes de pressão externo calculados para o telhado
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Pressão Dinâmica

V   =  V. Sଵ. Sଶ. S ଷ = 36,77 m/s

ݍ = 0,613. ܸ
ଶ = 0,829 ݇ܰ/݉²

Coeficiente de pressão interna

Levando em conta que a estrutura é vedada em todos os lados

temos:

Cpi = 0,20

Cpi = -0,30

Coeficientes de pressão

Figura 57 - Somatório dos coeficientes
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Adotando o segundo caso como o pior, temos:

Figura 58 - Cargas calculadas para o vento de sobrepressão em kN/m

7.2.2 Carregamento	

· Nv1 = Vento – sobrepressão = 4,98 kN/m x 2,00 m (vão entre

terças) = 9,96 kN por nó da treliça

· Nv2 = Vento – sucção = 2,49 kN/m x 2,00 m = 4,98 kN por nó

da treliça

· Ng2 = Telhas = 0,05 kN/m² * 2,00 m (área de influencia) =

0,10 kN/m  para as terças

· Ng1 = Peso Próprio calculado pelo Scia Engineer

· Nq = Carga Variável = 0,5 kN/m nas terças

Combinações

Comb. 1 – 1,25 Ng1 / 1,25 Ng2 / 1,50 x 0,50 Nq

Comb. 2 – 1,0 Ng / 1,40 Nv2

Comb. 3 – 1,25 Ng1 / 1,25 Ng2 / 1,50 Nq / 1,40 x 0,60 Nv1
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Figura 59 - Combinações no Scia Engineer

Dimensionamento

Para dimensionar os elementos no Scia Engineer a estrutura deve

estar com seu pré-dimensionamento, carregamento, combinações,

apoios e parâmetros lançados no software. Para um bom

funcionamento da estrutura devemos sempre checar o seguinte:

· Verificar a conectividade dos nós;

· Quebrar os nós nas intersecções;

O dimensionamento com todos os cálculos utilizados está descrito

no Anexo A em um relatório desenvolvido utilizando o recurso

“Engineering Report” do Scia Engineer.
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8. Conclusão

A importância da entrada do software de cálculo estrutural com o

conceito BIM no Brasil é indiscutível. Um projeto estrutural possui

incontáveis informações que por vezes precisam ser armazenadas na

memória do engenheiro. O BIM resolve este problema e apresenta

muito mais vantagens. O relatório do dimensionamento apresentado no

Anexo A foi gerado quase que inteiramente sozinho e é um recurso

incrível para o engenheiro, que não precisa mais guardar a informação

utilizando outro recurso de armazenamento, e sim o próprio software

BIM.

Além disso, durante o desenvolvimento e o dimensionamento do

galpão industrial, foi possível perceber a importância dos conceitos

básicos revisados. Ninguém domina um incrível software de engenharia

sem antes estudar a fundo e dominar todos os princípios passados

durante a universidade. Para se tornar um bom projetista estrutural, o

engenheiro deve, em primeiro lugar, estudar como se comportam as

estruturas, ir além dos conceitos básicos apresentados nesse trabalho,

de modo que adquira uma habilidade chamada de sentimento de

comportamento estrutural.

A pesquisa mostrou falta de interesse dos projetistas estruturais

pelo Scia Engineer, porém, isso se explica pela falta de conhecimento

do potencial do software. Um forte marketing, explicando as vantagens,

um bom suporte técnico e, principalmente, incentivo ao uso dos

universitários nas cadeiras de análise estrutural, são a chave para o

sucesso do Scia no Brasil. A adaptação do software às normas

brasileiras ainda está em desenvolvimento, porém, existem obras já

calculadas no Brasil utilizando as normas europeias. Não há duvidas
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que é o melhor recurso de cálculo estrutural disponível para os

engenheiros de um país onde a demanda de estruturas incomuns é

cada vez maior.

Quando submetido a testes comparativos com o método LRDF,

utilizado no Brasil e nos EUA, o Scia Engineer foi preciso e possibilitou

a realização do dimensionamento de um galpão industrial otimizado

com os recursos do software.

Como sugestão para os próximos estudos, indica-se a validação

do dimensionamento de elementos de concreto armado utilizando a

NBR 6118 quando totalmente adaptada para o Scia ou comparando um

dimensionamento da NBR com os recursos atuais do software,

baseados na Eurocode.

Cabe acrescentar aqui que a experiência do trabalho possibilitou

ao futuro engenheiro, autor desta monografia, uma imersão na área de

projetos estruturais. O importante conhecimento adquirido nos estudos

e a habilidade de sentimento de comportamento estrutural deverão ser

cada vez mais enriquecidos com experiências e novas pesquisas. As

competências adquiridas no manuseio de softwares extremamente

avançados, como o Scia Engineer, serão levadas ao currículo e, com

certeza, farão diferença, pois se trata de um passo em direção ao que

se tem de mais moderno e preciso em projetos estruturais no mundo.
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10. Anexo A – Relatório de Dimensionamento Elaborado no
Scia Engineer



Projeto
Autor
Dados

Número de 

Galpão Industrial
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1. Projeto
Nome da licença
Projeto
Descrição
Autor
Dados
Estrutura
N. de nós :
N. de vigas :
N. de seções utilizadas :
N. de casos de cargas :
N. de materiais utilizados :
Aceleração da gravidade [m/s 2]
Norma nacional

UCPel
Galpão Industrial
Trabalho de Conclusão de Curso
Bruno
24. 11. 2013
Geral XYZ

257
539

8
5
1

9.810
IBC

2. Índice
1. Projeto 1
2. Índice 1
3. Planta 2
4. Elevação  1 3
5. Elevação  2 3
6. Vista  3D 4
7. Carregamentos 5

8. Carregamento Acidental - Telhas e Equipamentos 5
9. Carregamento Variável - Vento de Sucção 5
10. Carregamento Variável - Vento de Sobrepressão 6
11. Combinações 6

12. Análise  Treliça 7
13. Esforços Axiais - Banzo Superior 7
14. Esforços Axiais - Banzo Inferior 7
15. Esforços Axiais - Montantes 7
16. Esforços Axiais - Diagonais 8

17. Esforços  internos  - Pilares 8
18. Esforços  internos  - Terças 8
19. Deformação  relativa 9
20. Deformações  nos  elementos 9
21. Elementos  Dimensionados 10

22. Para a treliça 10
23. Para as demais peças da cobertura 10

24. Seções  Transversais  Utilizadas  no Projeto 10
25. Lista de materiais 14
26. Tabela  de fundações 15
27. Apoios  nodais 16
28. Perspectiva  1 18
29. Perspectiva  2 18
30. Perspectiva  3 18
31. Perspectiva  4 19
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3. Planta
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4. Elevação 1

5. Elevação 2
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6. Vista 3D
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7. Carregamentos
8. Carregamento  Acidental  - Telhas  e Equipamentos

9. Carregamento  Variável  - Vento de Sucção
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10. Carregamento  Variável  - Vento de  Sobrepressão

11. Combinações
Nome Tipo Casos de carga Coef.

[-]
Comb. 1 Envoltória - última PP

Telhas
Vento1 - Sobrepressão
Vento2 - Sucção
CA - Equipamentos

1.25
1.25
1.40
0.00
0.75

Comb. 2 Envoltória - última PP
Telhas
Vento1 - Sobrepressão
Vento2 - Sucção
CA - Equipamentos

1.00
1.00
0.00
1.40
0.00

Comb. 3 Envoltória - última PP
Telhas
Vento1 - Sobrepressão
Vento2 - Sucção
CA - Equipamentos

1.25
1.25
0.84
0.00
1.50
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12. Análise Treliça
13. Esforços  Axiais  - Banzo  Superior

14. Esforços  Axiais  - Banzo  Inferior

15. Esforços  Axiais  - Montantes
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16. Esforços  Axiais  - Diagonais

17. Esforços internos - Pilares
Cálculo linear, Extremo : Global, Sistema : Principal
Seleção : Tudo
Classe : RC1
Seção Transversal : Pilares - W250X58

Elemento css dx
[m]

Caso N
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

P7 Pilares - W250X58 0.000 Comb. 2/1 -58.24 0.00 -5.07 0.00 -7.34 0.00
P2 Pilares - W250X58 5.000 Comb. 1/2 54.66 19.22 -22.20 -0.03 -11.65 13.63
P1 Pilares - W250X58 0.000 Comb. 1/2 48.62 -16.47 -16.10 0.02 -3.05 7.67
P2 Pilares - W250X58 5.000 Comb. 2/1 -2.33 19.71 11.67 -0.03 13.24 12.24
P1 Pilares - W250X58 5.000 Comb. 1/2 52.19 18.53 22.26 0.02 12.35 12.81
P2 Pilares - W250X58 0.000 Comb. 1/2 51.09 -15.78 16.16 -0.03 3.46 5.02
P8 Pilares - W250X58 2.500 Comb. 1/2 25.05 -0.01 3.02 0.00 -19.36 -0.02
P9 Pilares - W250X58 2.500 Comb. 1/2 25.08 -0.01 -3.01 0.00 19.39 -0.02
P2 Pilares - W250X58 0.000 Comb. 3/3 -40.56 1.16 2.01 -0.01 -5.15 -3.97

18. Esforços internos - Terças
Cálculo linear, Extremo : Global, Sistema : Principal
Seleção : Tudo
Classe : RC1
Seção Transversal : Terças - C150X19.3

Elemento css dx
[m]

Caso N
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B1063 Terças - C150X19.3 0.000 Comb. 1/2 -23.84 -0.34 -0.10 0.01 -1.17 0.18
B188 Terças - C150X19.3 0.000 Comb. 2/1 37.27 -0.17 -2.31 0.01 5.22 0.14
B147 Terças - C150X19.3 0.000 Comb. 3/3 -4.14 -0.96 3.72 0.00 -4.17 0.97
B149 Terças - C150X19.3 6.000 Comb. 3/4 -1.83 0.96 -3.06 0.00 -2.98 0.97
B792 Terças - C150X19.3 3.000 Comb. 3/3 2.46 0.48 -4.07 0.00 -4.17 0.26
B1051 Terças - C150X19.3 3.000 Comb. 3/3 2.52 0.49 4.09 0.00 4.17 0.27
B183 Terças - C150X19.3 0.000 Comb. 2/1 36.05 -0.23 2.20 -0.02 -4.92 0.21
B793 Terças - C150X19.3 0.000 Comb. 2/1 20.48 -0.22 0.86 0.02 -0.76 0.23
B183 Terças - C150X19.3 0.000 Comb. 3/4 2.77 -0.52 3.85 0.00 -4.95 0.29
B183 Terças - C150X19.3 3.000 Comb. 2/1 36.05 0.02 1.37 -0.02 0.43 -0.12
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19. Deformação relativa
Cálculo linear, Extremo : Global, Sistema : Principal
Seleção : Tudo
Classe : RC1
Seção Transversal : Terças - C150X19.3

Elemento dx
[m]

Caso - combi uy
[mm]

Rel uy
[1/xx]

uz
[mm]

Rel uz
[1/xx]

B793 0.600 Comb. 2/1 -0.4 1/6699 1.6 1/3855
B143 3.000 Comb. 3/3 14.3 1/420 -5.7 1/1059
B153 2.700 Comb. 3/3 14.0 1/429 -6.7 1/895
B174 2.700 Comb. 3/3 14.0 1/429 6.7 1/893

20. Deformações nos elementos
Cálculo linear, Extremo : Global
Seleção : Tudo
Classe : RC1

Elemento dx
[m]

Caso ux
[mm]

uy
[mm]

uz
[mm]

fix
[mrad]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

Resultante
[mm]

B74 0.000 Comb. 2/1 -14.5 -0.6 0.3 -0.1 0.3 0.0 14.5
B1039 2.950 Comb. 2/1 14.6 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 14.6
B763 0.917 Comb. 2/1 0.2 -14.6 -0.6 0.0 0.0 0.0 14.6
B180 3.000 Comb. 3/3 0.0 17.1 14.6 -0.1 0.1 0.0 22.5
B632 0.733 Comb. 3/3 0.0 0.3 -17.2 0.3 0.0 0.0 17.2
B1049 2.870 Comb. 3/3 0.0 2.8 17.2 0.2 0.1 -0.4 17.4
P2 0.000 Comb. 1/2 -0.2 0.8 -0.6 -6.3 1.8 4.4 1.0
B183 3.000 Comb. 2/1 0.0 1.2 1.6 6.9 0.4 -1.4 2.0
B174 0.000 Comb. 3/3 0.0 2.2 9.4 -0.4 -4.1 0.4 9.6
B847 0.377 Comb. 2/1 -1.9 -0.2 -4.0 -0.1 4.9 -0.1 4.4
B383 0.000 Comb. 2/1 0.0 0.0 0.0 -3.6 -0.7 -7.3 0.0
B174 1.200 Comb. 3/4 0.5 6.1 3.4 0.0 -2.8 7.3 7.0
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21. Elementos Dimensionados
22. Para  a treliça

23. Para  as demais  peças  da cobertura

24. Seções Transversais Utilizadas no Projeto
Pilares
Tipo
Item material
Fabricação
A [m2]

W250X58
A36
laminado

7.4000e-03

Imagem

Banzo Inferior
Tipo
Item material

HSS139.7X139.7X9.5
A36
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Fabricação
A [m2]

formado a frio
4.4400e-03

Imagem

Banzo Superior
Tipo
Item material
Fabricação
A [m2]

HSS101.6X101.6X7.9
A36
formado a frio

2.6400e-03

Imagem

Diagonais
Tipo
Item material
Fabricação
A [m2]

HSS63.5X63.5X6.4
A36
formado a frio

1.2700e-03

Imagem

Montantes
Tipo
Item material
Fabricação
A [m2]

HSS44.5X44.5X4.8
A36
formado a frio

6.5700e-04

Imagem
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Contraventamento Horizontal
Tipo
Item material
Fabricação
A [m2]

L89X76X11.1
A36
laminado

1.7200e-03

Imagem

Terças
Tipo
Item material
Fabricação
A [m2]

C150X19.3
A36
laminado

2.4600e-03

Imagem

Contraventamento Vertical
Tipo
Item material
Fabricação
A [m2]

L152X102X15.9
A36
laminado

3.7800e-03

Imagem
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25. Lista de materiais
Nome Massa

[kg]
Superfície

[m 2]
Volume

[m3]
Resultados totais : 26997.7 564.990 3.4392e+00

Seção Material Massa unitária
[kg/m]

Comprimento
[m]

Massa
[kg]

Superfície
[m 2]

Massa por volume unitário
[kg/m 3]

Volume
[m3]

Pilares - W250X58 A36 58.1 60.000 3485.4 76.686 7850.0 4.4400e-01
Banzo Inferior - HSS139.7X139.7X9.5 A36 34.9 182.400 6357.4 96.194 7850.0 8.0985e-01
Banzo Superior - HSS101.6X101.6X7.9 A36 20.7 127.789 2648.3 48.672 7850.0 3.3736e-01
Diagonais - HSS63.5X63.5X6.4 A36 10.0 121.575 1212.0 28.208 7850.0 1.5440e-01
Montantes - HSS44.5X44.5X4.8 A36 5.2 113.290 584.3 18.298 7850.0 7.4432e-02
Contraventamento Horizontal - L89X76X11.1 A36 13.5 273.432 3691.9 87.963 7850.0 4.7030e-01
Terças - C150X19.3 A36 19.3 371.000 7164.4 177.930 7850.0 9.1266e-01
Contraventamento Vertical - L152X102X15.9 A36 29.7 62.482 1854.0 31.038 7850.0 2.3618e-01
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26. Tabela de fundações
Grupo de nó(s) :Grupo de caso(s) de carga :Tabela de fundação:

 Caso de carga/Nó N1 N23 N43 N45 N65 N67
Cargas permanentes
PP,Telhas,CA Rx [kN] 1.47 -1.46 1.83 -1.82 1.91 -1.91
PP,Telhas,CA Ry [kN] 8.76 8.52 -6.11 -5.60 0.01 0.01
PP,Telhas,CA Rz [kN] 36.80 37.03 42.00 41.78 41.75 41.76
PP,Telhas,CA Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP,Telhas,CA My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP,Telhas,CA Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cargas variáveis - não exclusivo
Vento1 Rx [kN] 9.63 -9.61 10.66 -10.63 10.14 -10.15
Vento1 Ry [kN] -32.22 -30.78 -9.46 -11.63 -0.01 -0.01
Vento1 Rz [kN] -74.69 -75.40 -22.27 -21.60 -46.38 -46.36
Vento1 Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento1 My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento1 Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cargas variáveis - não exclusivo
Vento2 Rx [kN] -5.07 5.11 -4.35 4.38 -4.46 4.44
Vento2 Ry [kN] -6.05 -5.59 -37.51 -38.23 -0.00 -0.01
Vento2 Rz [kN] -5.62 -5.91 52.17 52.39 23.86 23.89
Vento2 Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento2 My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento2 Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extremos

Max Rz [kN] 36.80 37.03 94.17 94.18 65.61 65.65
Min Rz [kN] -43.51 -44.28 19.74 20.19 -4.63 -4.60
Max Rx [kN] 11.10 3.65 12.49 2.56 12.05 2.53
Min Rx [kN] -3.60 -11.07 -2.52 -12.45 -2.55 -12.06
Max Ry [kN] 8.76 8.52 -6.11 -5.60 0.01 0.01
Min Ry [kN] -29.51 -27.86 -53.08 -55.46 -0.01 -0.01
Max Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Min Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Max My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Min My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Max Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Min Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Caso de carga/Nó N87 N89 N109 N111 N131 N133
Cargas permanentes
PP,Telhas,CA Rx [kN] 1.93 -1.92 1.81 -1.80 1.38 -1.41
PP,Telhas,CA Ry [kN] -0.01 -0.01 5.64 5.56 -8.26 -8.52
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PP,Telhas,CA Rz [kN] 42.55 42.57 42.30 42.01 34.99 35.31
PP,Telhas,CA Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP,Telhas,CA My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP,Telhas,CA Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cargas variáveis - não exclusivo
Vento1 Rx [kN] 10.09 -10.10 10.40 -10.42 10.21 -10.22
Vento1 Ry [kN] -0.00 -0.00 -20.72 -21.18 12.46 13.57
Vento1 Rz [kN] -48.52 -48.55 -54.24 -53.62 -39.65 -40.22
Vento1 Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento1 My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento1 Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cargas variáveis - não exclusivo
Vento2 Rx [kN] -4.47 4.46 -4.62 4.60 -4.47 4.45
Vento2 Ry [kN] -0.00 -0.00 6.31 6.67 -12.67 -12.91
Vento2 Rz [kN] 23.23 23.24 20.01 20.12 29.22 29.14
Vento2 Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento2 My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento2 Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extremos

Max Rz [kN] 65.78 65.81 62.30 62.12 64.21 64.45
Min Rz [kN] -5.96 -5.98 -11.94 -11.61 -4.66 -4.91
Max Rx [kN] 12.02 2.54 12.20 2.81 11.60 3.03
Min Rx [kN] -2.55 -12.03 -2.82 -12.22 -3.08 -11.64
Max Ry [kN] -0.01 -0.01 11.94 12.24 4.20 5.05
Min Ry [kN] -0.01 -0.01 -15.09 -15.62 -20.94 -21.43
Max Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Min Mx [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Max My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Min My [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Max Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Min Mz [kNm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27. Apoios nodais
Nome Nó Sistema Tipo X Y Z Rx Ry Rz

Sn1 N1 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn2 N23 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn3 N43 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn4 N45 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn5 N65 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn6 N67 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn7 N87 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn8 N89 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
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Nome Nó Sistema Tipo X Y Z Rx Ry Rz
Sn9 N109 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn10 N111 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn11 N131 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
Sn12 N133 GCS Padrão Rígido Rígido Rígido Livre Livre Livre
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28. Perspectiva 1

29. Perspectiva 2

30. Perspectiva 3
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31. Perspectiva 4
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