
 

ESCOLA  MUNICIPAL ENSINO FUNAMENTAL OLAVO BILAC 

COBERTURA QUADRA DE ESPORTE 

Nova Araçá – RS 

 

 

 

                                                      ANEXO II 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESTRUTURAS METÁLICAS E CONCRETO/FUNDAÇÕES  

 

 

 

 

 

Setembro de 2016



 

SUMÁRIO 

 

1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO .......................................................................3 

2. DESCRIÇÃO DA OBRA ..........................................................................................4 

2.1. Estrutura Principal - Metálica .............................................................................4 

2.2. Estrutura Secundária para Cobertura e Fechamento - Metálica.........................4 

2.3. Estrutura Principal – Concreto Armado ..............................................................4 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS .......................................................................5 

3.1. Perfis conformados a frio e Chapa Soldada .......................................................5 

3.2. Chumbadores e Barras Redondas .....................................................................5 

3.3. Soldas ...............................................................................................................5 

3.4. Parafusos ..........................................................................................................5 

3.5. Concreto ............................................................................................................5 

3.5.1. Armadura / Ferragens .......................................................................5 

4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO ....................................................................6 

4.1. Normas Adotadas ..............................................................................................6 

4.2. Deformações Admissíveis .................................................................................6 

5. CARGAS CONSIDERADAS ....................................................................................7 

5.1. Carga Permanente (CP) ....................................................................................7 

5.2. Sobrecarga de Norma (SC) ...............................................................................7 

5.3. Carga de vento (CV) ..........................................................................................7 

5.3.1. Fator topográfico (S1) ........................................................................7 

5.3.2. Fator estatístico (S3) .........................................................................7 

5.3.3. Fator de rugosidade (S2) ...................................................................7 

5.3.4. Velocidade característica (Vk) ...........................................................7 

5.3.5. Cálculo da Pressão Dinâmica ...........................................................8 

5.3.6. Coeficientes de pressão interna (Cpi) ...............................................8 

6. ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO ..........................................................................9 

6.1. Softwares Utilizados ..........................................................................................9 

6.2. Combinações de Carregamentos ......................................................................9 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....................................................................................10 

 



 

1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

Ginásio 

- Largura (entre eixos): 27.20 m  

- Comprimento (entre eixos): 45.30 m 

- Área total do prédio: 1.232,16 m² 

- Modulação: (27,20 x 5,67) m e (27,20 x 5,64)m 

- Espaçamento entre pórticos: 5,67 e 5,64 m 

- Altura mínima livre: 7,5 m 

- Inclinação da cobertura: 17% 

- Quantidade de águas: 02 

 

 



 

2. DESCRIÇÃO DA OBRA 

2.1. Estrutura Principal – Metálica e Concreto 

 Pilares: em concreto seção 0,25x0,50 e 0,25x0,30 em ferragens conforme projeto. 

 Vigas: compostas por treliças metálicas, formada por perfis dobrados em formato “U”. 

 Sistema de contraventamento na vertical: formados por barras redondas de aço, 

fixadas aos elementos que compõe a estrutura metálica com a finalidade de transferir 

os esforços provenientes das ações do vento para as fundações do Pavilhão. 

 

2.2. Estrutura Secundária para Cobertura e Fechamento - Metálica 

A estrutura secundária do Ginásio é composta por terças metálicas, formadas por perfis “U 

enrijecidos”, dobrados, em conjunto com tirantes e amarrações. 

 

2.3. Estrutura Principal – Concreto Armado 

 Vigas: em todo perímetro do Ginásio, para suporte da alvenaria e travamento dos 

pilares de concreto, no nível piso acabado e topo pilares. 

 Pilares: servem para apoio das treliças metálicas, iniciados no nível -1,40 até 7,50 

apoio da cobertura. 

 Calice: são as fundações do Ginásio, devem ter cota final com solo compactado de 

peso específico > 1.600 kgf/cm².  

 

3. PROTEÇÃO ESTRUTURA METÁLICA 

3.1. Limpeza e Pintura 

 Limpeza: Totas as peças serão submetidas a jateamento com granalha de aço, tipo 

metal quase branco com grau de preparação Sa 2 1/2. 

  Pintura: Aplicação de 01 demão de primer epóxi fundo / acabamento com espessura 

100μ de película seca cor Branca Ral 9003. 

 



 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

4.1. Perfis conformados a frio e Chapa Soldada 

Aço estrutural USI-CIVIL-350 

Resistência ao escoamento do aço: fy 350 Mpa 

Resistência à ruptura do aço: fu 450 MPA 

 

4.2. Chumbadores e Barras Redondas 

Aço estrutural conforme norma ASTM A 36 

Resistência ao escoamento do aço: fy 250 Mpa 

Resistência à ruptura do aço: fu 400 MPa 

 

4.3. Soldas 

Eletrodo E-70SX 

Resistência à tração da solda – fw = 485 MPa 

 

4.4. Parafusos 

ASTM A325  

 

4.5. Concreto 

 Vigas: 250 kgf/cm² 

 Pilares: 250 kgf/cm² 

 Sapatas: Fck 200 kgf/cm² 

 

4.5.1. Armadura / Ferragens 

CA60 para armadura de diâmetro 5 mm. 

CA50 para armadura de diâmetros 8, 10 e 12,5 mm. 

 

 



 

5. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

5.1. Normas Adotadas 

- NBR 8800/08 – Projeto de estrutura de aço e de estrutura mista de aço e concreto de 

edifícios; 

- NBR 6123/88 – Forças devidas ao Vento em Edificações; 

- NBR 6120/80 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações; 

- NBR14762/10 – Dimensionamento de Estruturas de Aço constituídas por perfis 

formados a Frio; 

- NBR 6118/14 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento 

- NBR 6122/86 – Projeto e Execução de Fundações 

 

5.2. Deformações Admissíveis 

As tolerâncias de deslocamentos máximos foram adotadas conforme as recomendações 

descritas na tabela C.1 do anexo C da norma NBR 8800/08, conforme descritas abaixo: 

- Vigas Treliçadas: flecha vertical L/250 

- Terças de cobertura: flecha vertical L/180 

- Terças de fechamento: flecha horizontal L/120 

 

 



 

6. CARGAS CONSIDERADAS 

6.1. Carga Permanente (CP) 

Compreende a carga de peso próprio da estrutura e telhas, definida para cada parte 

dimensionada. 

 

6.2. Sobrecarga de Norma (SC)  

Sobrecarga Acidental de Norma: 25 kg/m². 

 

6.3. Carga de vento (CV) 

Os esforços de vento atuantes sobre as estruturas metálicas são determinados através do 

cálculo da pressão dinâmica do vento, a qual é verificada de acordo com as recomendações da 

norma NBR 6123/88. O valor de pressão dinâmica foi determinado, conforme abaixo. 

Velocidade Básica do Vento (V0): Obtida a partir das isopletas de velocidade básica, figura 

1 da NBR 6123/1988. 

V0 = 43 m/s 

 

6.3.1. Fator topográfico (S1) 

Conforme item 5.2 da NBR 6123/1988. 

S1 = 1,0 

 

6.3.2. Fator estatístico (S3) 

S3 = 1,0 (alto fator de ocupação) 

 

6.3.3. Fator de rugosidade (S2)  

Categoria III 

Classe C 

p
Z

FrbS 
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2  

S2 = 0,928 

 

6.3.4. Velocidade característica (Vk) 

3210 SSSVVk   



 

Vk = 39,9 m/s  

6.3.5. Cálculo da Pressão Dinâmica 

2
0625,0 kVPd 

  

Pd = 99,5 kgf/m² 

 

6.3.6. Coeficientes de pressão interna (Cpi) 

Os coeficientes de pressão interna foram determinados em duas hipóteses, a fim de 

identificar a situação mais desfavorável, sendo: 

 Como edificação fechada, sem abertura dominante: Cpi = +0,2 / -0,3. 

 Como edificação sem fechamento lateral (aberta): Cpi= +0,2 / -0,22 e -0,42 

 

 



 

7. ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO 

7.1. Softwares Utilizados 

Para análise e dimensionamento das estruturas que compõe a edificação, foram utilizados 

os seguintes programas computacionais para cálculo estrutural. 

 PLANILHAS DE CÁLCULO: Para auxiliar no cálculo e dimensionamento das estruturas 

também foram utilizadas algumas rotinas de cálculo elaboradas no programa Microsoft 

Excel, as quais seguem anexadas de acordo com a finalidade. 

 STRAP 2013, software de análise estrutural, para verificação e/ou dimensionamento de 

perfis soldados e dobrados. 

 EBERIK V8, software para projeto estrutural em concreto armado moldado in loco. 

 

7.2. Combinações de Carregamentos 

As combinações de carregamentos foram consideradas conforme orientações das normas 

vigentes (NBR 8800:88 e NBR 6118:14), demonstradas abaixo. 

 

 Estrutura Metálica (ELU – Estado Limite Último e ELS – Estado Limite de Serviço) 

ELU_1 – 1,25PP+1,25CP+1,50SC ELS_1 – 1,00PP+1,00CP+1,00SC 

ELU_2 – 1,00PP+1,00CP+1,40CV 0° ELS_2 – 1,00PP+1,00CP+0,30CV 0° 

ELU_3 – 1,00PP+1,00CP+1,40CV 90° ELS_3 – 1,00PP+1,00CP+0,30CV 90° 

ELU_4 – 1,00PP+1,00CP+1,40CV 180° ELS_4 – 1,00PP+1,00CP+0,30CV 180° 

ELU_5 – 1,00PP+1,00CP+1,40CV 270° ELS_5 – 1,00PP+1,00CP+0,30CV 270° 

 

Onde: 

PP: Peso Próprio da estrutura SC: Sobrecarga na Cobertura (norma) 

CP: Carga Permanente CV: Carga de Vento (0°, 90°, 180° e 270°) 

 

 Estrutura de Concreto 

A partir das reações da estrutura metálica, obtidas pelos carregamentos nominais, foi 

aplicado um fator de majoração para dimensionamento da estrutura de concreto. 

Coeficiente de ponderação (aumento): 1,40 x Reação em todas as direções. 

Redução da resistência do concreto: 1,40 (normativo) 

Redução da resistência da armadura: 1,15 (normativo) 

Pressão Admissível do Solo: 2 Kg/cm² (solo com pedregulhos, mal graduado ou fofo) 

 

 



 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os elementos que compõe a estrutura metálica das edificações descritas neste 

documento foram verificados para os carregamentos que constam nesta memória de cálculo, e 

após a análise dos resultados obtidos, verificou-se que a estrutura encontra-se dentro dos limites 

e prescrições das normas em vigor. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Responsável Técnico 

Eng. Civ. Camila J. Z. do Nasciemento 

CREA: RS 209.586 

Contato: (54) 9634-7819 

camilajzanetti@gmail.com 
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