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3.1 PROJETO ESTRUTURAL E NORMAS

Objetivos:

• Garantia de segurança estrutural (evitar o colapso da estrutura)

• Garantia de bom desempenho da estrutura (evitar a ocorrência de grandes

deslocamentos, vibrações, danos locais)

Etapas de um projeto estrutural:

• Anteprojeto ou projeto básico (sistema estrutural, materiais, sistema construtivo)

• Dimensionamento ou cálculo estrutural (seções, ligações)

• Detalhamento (desenhos executivos com todas as especificações)



3.1 PROJETO ESTRUTURAL E NORMAS

Fase de dimensionamento e detalhamento utiliza-se:

• Conhecimentos de análise estrutural e resistência dos materiais

• Regras e recomendações referentes a:

- critérios de garantia e segurança;

- padrões para caracterização dos materiais e limites e resistência mecânica;

- definição de níveis de carga mais desfavorável;

- limites de tolerância para imperfeições na execução;

- regras construtivas;



3.1 PROJETO ESTRUTURAL E NORMAS

Fluxo de processos para projeto de estrutura metálica:



3.1 PROJETO ESTRUTURAL E NORMAS

Normas

São documentos oficiais (ABNT) que reúnem um conjuntos de regras e

especificações para cada tipo de estrutura, estabelecendo bases comuns utilizadas

por todos os engenheiros na elaboração dos projetos.

• Até meados de 1980: as normas utilizavam o Método das Tensões Admissíveis;

• Gradativamente passaram a adotar o Método dos Estados Limites

• Na literatura americana:

LRFD – Load and Resistence Factor Design

ASD – Allowable Stress Design

• No Brasil: NBR 8800:2008 (baseada essencialmente na AISC-LRFD,2005)



3.2 ESTADOS LIMITES

Um estado limite ocorre sempre quando uma estrutura deixa de satisfazer um de

seus objetivos. Podem ser divididos:

• Estados limites últimos (ELU);

• Estados limites de utilização/serviço (ELS).



3.2 ESTADOS LIMITES

Estados limites últimos estão associados a cargas excessivas/colapso devido:

• Perda de equilíbrio como corpo rígido;

• Plastificação total de um elemento estrutural ou seção;

• Ruptura de ligação ou seção;

• Flambagem em regime elástico ou não;

• Ruptura por fadiga.



3.2 ESTADOS LIMITES

Estados limites de utilização estão associados a cargas de serviço:

• Deformações excessivas;

• Vibrações excessivas;



3.2 ESTADOS LIMITES

Deformações excessivas:



3.3 MÉTODO DAS TENSÕES ADMISSÍVEIS

• Originou dos desenvolvimentos da Resistência dos Materiais em regime

elástico;

• As ações consideradas nas combinações são nominais e as resistências nominais

são reduzidas pelos coeficientes de segurança:

• Sn: solicitações normais

• Rd: resistência de cálculo

• Rn: resistência nominal do material

• ϕ: coeficiente de ponderação de segurança



3.4 TEORIA PLÁSTICA DE DIMENSIONAMENTO DAS 

SEÇÕES

• Mi: momento de início da plastificação

• Mpl: momento de plastificação total da seção

Considera o saldo Mpl-Mi (reserva de resistência em relação ao início da

plastificação) no dimensionamento.

Os coeficientes de segurança são aplicados às ações:



3.5 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES

• Baseia-se na aplicação de coeficientes de segurança tanto às ações nominais

quanto às resistências nominais;

• Condição para o dimensionamento:



3.6 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES – NBR 8800:2008

• Os esforços e deformações devem ser menores que determinados valores limites

• Deve ser satisfeita a inequação:

• Onde Sd é definida por uma combinação de carregamentos em que os esforços

nominais Aj são majorados:



3.6 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES – NBR 8800:2008

Combinação das ações

• Combinações normais: com os carregamentos possíveis durante a vida útil da

estrutura

• Combinações construtivas: com os carregamentos possíveis durante a

construção ou montagem da estrutura

• Combinações excepcionais: com os carregamentos devido a acidentes



3.6 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES – NBR 8800:2008

Expressões

• Combinações normais e construtivas:

• Combinações excepcionais:

G: ação permanente

Q1: ação variável principal

Qj: demais ações variáveis

γ: coeficiente de majoração das ações

Ψ: fator de combinação



3.6 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES – NBR 8800:2008

Expressões

• Combinações normais e construtivas:

• Combinações excepcionais:



3.6 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES – NBR 8800:2008

Coeficientes de majoração das ações



3.6 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES – NBR 8800:2008

Fatores de combinação



3.6 MÉTODO DOS ESTADOS LIMITES – NBR 8800:2008

Valores das resistências

• Resistência de cálculo:

• Resistência característica ou nominal:

• Coeficiente de ponderação da resistência:


