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Tema: Aspectos arquitetônicos das construções de aço  PRÉ-DIMENSIONAMENTO PARAMÉTRICO DE PÓRTICOS DE AÇO EM PERFIS CONFORMADOS A QUENTE DE ABAS PARALELAS*  
Danilo Pereira dos Santos¹ Felipe Tavares da Silva² Resumo As metodologias aplicadas ao projeto arquitetônico que acumulem em si rotinas de pré-dimensionamento estrutural de maior precisão irão ao encontro de concepções com melhor desempenho e relacionadas a menor consumo de material. Neste sentido, o presente trabalho traz uma rotina de pré-dimensionamento de estruturas em pórticos de aço utilizando perfis conformados a quente de abas paralelas. Esta rotina foi aplicada a uma faixa de valores usuais de vãos e dimensões estruturais, gerando assim uma base de dados com várias combinações de perfis e vãos. A partir desta base de dados, foram gerados gráficos e percentuais de pré-dimensionamento do sistema de piso e do sistema vertical como também as suas consequentes eficiências e taxas de consumo de aço associadas. Estes resultados se apresentam como um mapeamento das vantagens e limitações deste sistema estrutural, visualizando não só a relação entre vão e dimensão das peças do sistema de piso como também o número de pavimentos possíveis do sistema vertical. Com estas informações há maior facilidade em verificar nas fases iniciais de projeto a viabilidade técnico-econômica do sistema em uma determinada aplicação em projeto de edifícios em pórticos de aço. Palavras-chave: Projeto paramétrico; Pré-dimensionamento; Estruturas; Taxa de consumo.   PARAMETRIC PRELIMINARY DESIGN OF STEEL FRAMES WITH WIDE-FLANGE SHAPED CROSS-SECTIONS  Abstract The methodologies applied to architectural design that accumulate itself routines of structural preliminary design with more precision will meet design conceptions with better performance and lower material consumption. In this sense, this work brings a preliminary design routine of steel frame structures using hot-rolled wide flange profiles. This routine was applied to a range of useful values of spans and structural members dimensions, thereby generating a database with various combinations of profiles, spans and slab thickness. From this database, were generated graphics from the relations within floor systems and the vertical system, as well as their consequent efficiencies and steel consumption rates associated. These results are presented as a mapping of the advantages and limitations of this structural system, seeing not only the relationship between range and size of the floor system members but also the possible number of floors by the vertical structural system. With this information there is greater ease in check in the early stages of project technical and economic viability of the system in a particular application in the steel frame structure building design. Keywords: Parametric Design; Structure; Preliminary design; Material ratio consumption.  
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1 INTRODUÇÃO  A moderna colaboração entre a arquitetura e engenharia, já reconhecida pela materialização de obras como Hancock Center (1969) e Sears Tower (1973) recebeu como poderoso aliado as novas ferramentas computacionais. Desta forma, a cooperação foi elevada a um novo patamar, conforme discutido por Besserud [1], sendo agora possível analisar um grande número de modelos e soluções estruturais em um curto período de tempo.  Tal tendência não só é atraente como também vital para o contínuo desenvolvimento e racionalidade econômica na construção civil. Na obra de um edifício 26% dos seus custos finais estarão investidos apenas na materialização do sistema estrutural, conforme os indicadores pesquisados por Goldman [2].   De acordo com discussão feita por Castro [3], é neste contexto que surgem os processos de parametrização de um modelo estrutural, incluindo a participação de algoritmos genéticos (AGs) que buscam depurar uma solução de desempenho estrutural ótimo através de inteligência computacional.  Não obstante a esta nova conjuntura, Beghini [4] identificou que o desequilíbrio entre engenharia e arquitetura ainda se constitui um dos problemas enfrentados pela indústria da construção em todo o mundo, desta maneira o processo de parametrização poderá se constituir como uma interseção para as etapas de projeto. Ainda, tais soluções paramétricas não têm como únicos alvos a arquitetura e engenharia de estruturas, mas também a engenharia ambiental como destacou Beghini [4], uma vez que através desta mesma metodologia é possível correlacionar variáveis de consumo, custo e eficiência.  Em se tratando de pré-dimensionamento, Rebello [5] anuncia a sua importância e destaca o uso de ábacos e formulações empíricas para sua geração. Entretanto, é comum que estes ábacos de pré-dimensionamento tragam a relação direta entre vão e altura do elemento estrutural individualizado, não dando subsídios para que o arquiteto projetista avalie outros parâmetros de aceitabilidade para a avaliação do modelo, como o comportamento global da estrutura e a taxa de consumo de material.  Por tudo isso, este trabalho se ocupa em apresentar rotinas de pré-dimensionamento que lancem mão de processos computacionais aplicados a um determinado modelo estrutural parametrizado, permitindo ao projetista extrair do modelo desde o número de pavimentos possíveis, perpassando pelas faixas de elementos estruturais elegíveis e alcançando também a delimitação das taxas de consumo associadas.  O consumo de aço indicado por Rebello [5] para edifícios de pórticos com vãos entre 6,0 m e 8,0 m é compreendido entre 25 Kg/m² a 45 Kg/m² para um edifício de até 3 pavimentos e entre 40 Kg/m² a 45 kg/m² para edifícios de 3 a 10 pavimentos.   Conceito de eficiência pode ser admitido como a razão entre a sobrecarga em um elemento estrutural pela carga total, conforme Sandeker [14], e será aplicado nos elementos aqui estudados.  
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foi proposta uma formulação de semi-engastamento, por considerar a possibilidade de rotação em função da rigidez no pilar, e rotuladas. Enquanto que as vigas secundárias, para qualquer combinação, mantiveram-se na condição de vigas rotuladas.  Os carregamentos promovidos por ações variáveis sobre a laje seguiram a indicação da NBR6120:1980 [7] na qual recomenda-se 1,5 KN/m² para edifícios residenciais e um carregamento máximo de 5,0 KN/m² para clubes. Em ambos os casos foi adicionada uma carga de 1,0 KN/m² para que estivesse incluído nos cálculos o peso do sistema de revestimento.  Além das combinações de espessura de laje, também foram variadas a resistência característica à compressão do concreto (fck), avaliada para 20, 25, 30, 35 e 40 MPa.   As lajes aqui estudadas são unidirecionais, o que significa que a análise derivou da divisão de sua largura em vigas-faixa de 1 m simplesmente apoiadas às vigas secundárias, de modo que as reações de cada viga-faixa compõe carregamento distribuído apenas sobre as vigas secundárias, conforme sentidos indicados nas Figuras 1 e 2.  Foram examinados dois tipos de lajes para os sistemas de piso propostos: lajes maciças e lajes steel-deck. As respectivas formulações analíticas, utilizada nos códigos para a geração dos vãos máximos das lajes, foram propostas por Brito e Silva [8].  A determinação das expressões analíticas de pré-dimensionamento das vigas e pilares em perfis de aço foi realizada de acordo com a NBR8800:2008 [9].   Portanto, os estudos analíticos deste trabalho tiveram como horizonte impor que as resistências de projeto fossem sempre maiores ou iguais às solicitações de projeto (Equação 1).  
1   2.1 Parametrização das Vigas  Uma das formulações para vigas principais exige a condição de semi-engastamento em suas extremidades, então se fizeram necessárias equações que descrevessem seus esforços solicitantes e deformações no intuito de que estivessem descritas as solicitações máximas locais por todo o domínio da viga.  Desta forma, foi eleito o método da integração direta aplicado às vigas estaticamente indeterminadas que, conforme enunciado por Hibbeler [10], servirá ao cálculo das reações redundantes e constantes de integração através das condições de contorno e/ou continuidade da viga.  Portanto, a partir das formulações, foram determinadas as solicitações máximas de esforço cortante, momento fletor e deformação para cada uma das tipologias de viga, tais soluções estão indicadas na Tabela 1.   
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  Esforço cortante máximo Momento fletor máximo Deflexão máxima 

Viga Principal 

2M 
Engastada 2  4  9

48  3 5
384  

Apoiada 2  2
8  5 8

384  

3M 
Engastada 2

2  8 3
36  224 81

10368  
Apoiada 2

2  8 3
24  135 368

10368  
Viga Secundária 2  8  5

384  
Tabela 1 – Esforços solicitantes máximos para vigas. (Fonte: elaborada pelos autores).  Seguindo recomendação da NBR8800:2008 [9], estas solicitações terão um acréscimo de 40% em acordo com o coeficiente de ponderação dessas ações.  Em conformidade com o explicitado por Pfeil [11], a resistência à flexão de uma viga pode ser afetada pelos efeitos da flambagem local e lateral. A flambagem local foi analisada para todos os perfis que compõe o catálogo avaliado, considerando as três classificações de uma seção quanto a sua ocorrência (compacta, semi-compacta e esbelta). E, uma vez que nenhum dos perfis avaliados foi classificado como de seção esbelta, as formulações estarão restritas para as vigas de seção compacta e semi-compacta.  Para as de seção compacta a flambagem local não ocorrerá, entretanto para as semi-compactas, após o início da plastificação, a viga estará sujeita a flambagem local conforme discutido em Pfeil [11], deste modo o pré-dimensionamento dessas seções se ateve ao regime elástico, para contar a favor da segurança.  Foi adotado para tipologia estrutural deste trabalho vigas continuamente travadas à laje, por meio de conectores conforme ilustra a Figura 5. Portanto, nos elementos sujeitos apenas a momento fletor positivo, a flambagem lateral não ocorrerá, pois a região comprimida encontrar-se-á contida lateralmente, estando impedidos os deslocamentos laterais e rotações de torção.  

   Entretanto para as vigas principais engastadas, em suas regiões próximas aos apoios, haverá compressão das regiões inferiores do perfil devido à presença de momento fletor negativo.  Por este motivo, para parametrização deste modelo estrutural, foi implementado o primeiro parâmetro: o raio de giração em relação à y, denotado por . Tal parâmetro cuidará de tornar 

Figura 5 – Ligação mesa-laje por meio de conectores. (Fonte: adaptado de Pfeil [11]).  
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inelegíveis os perfis sujeitos a flambagem lateral, sendo útil apenas para as vigas de ligação rígida e estando fixado através da condição expressa através da equação (2).  
0,568 ℓ

,
2  

 Onde ,  e ℓ  correspondem respectivamente ao módulo de elasticidade do aço, sua tensão 
de escoamento e o comprimento da viga cuja área inferior do perfil está sujeita a compressão.  E, para a determinação deste comprimento ℓ , lançamos mão da primeira raiz da equação do momento fletor deduzida para a viga através do método da integração direta, tal cálculo foi implementado junto ao algoritmo e fornece a informação necessária para a determinação do primeiro parâmetro estabelecido.  Tais considerações fornecem parâmetros diferentes para cada tipo de seção, estando as seções compactas parametrizadas a partir do módulo plástico (Zx), e as seções semi-compactas por meio do módulo elástico (Wx), conforme indicado pela equação (3) para as vigas secundárias, pelas equações (4) e (5) para as vigas principais 2M semi-engastadas e rotuladas respectivamente, e pelas equações (6) e (7) para as vigas principais 3M de semi-engastadas e rotuladas, nesta ordem.  

 1,54
8 3  

 1,54 4  9
48 4  

 1,54 2
8 5  

 1,54 8 3
36 6  

 1,54 8 3
24  7  

 Também, em acordo com a discussão anterior, a área efetiva de cisalhamento por si só constitui um parâmetro suficiente para a elegibilidade de um perfil quando se leva em conta os efeitos provocados pelo esforço cortante, sendo assim a equação (8) traduz este critério para as vigas secundárias, enquanto que as equações (9) e (10) fornecem as áreas efetivas mínimas de cisalhamento para as vigas principais 2M (engastada e apoiada) e 3M (engastada e apoiada), respectivamente.  1,54
1,2  8  

1,54  
1,2 9  
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 1,54 2
1,2  10  

 Por fim, o último parâmetro que determinará os perfis aptos a compor o modelo responderá às exigências da NBR8800:2008 [9] no que diz respeito aos seus deslocamentos máximos. Desta forma, o parâmetro estabelecido para este critério de pré-dimensionamento será o momento de inércia em relação ao eixo horizontal (Ix), onde a equação (11) estabelece essa parametrização para as vigas secundárias; as equações (12) e (13) para as vigas principais engastadas e rotuladas do sistema 2M, respectivamente; (14) e (15) para as vigas principais engastadas e rotuladas do sistema 3M, respectivamente.  
 1750

384  11  
 350  3 5 

384  12  

  350 5 8
384 13  

  350 224 81
10368  14  

  350 135 368
10368  15  

 Portanto, as equações (2) à (15) parametrizam o sistema de piso para a unidade básica estudada levando em conta duas diferentes disposições de seus elementos estruturais.  2.2 Parametrização da carga de arrasto do vento sobre o edifício  Para a consideração da carga de vento no sistema de contraventamento estudado, foi considerada uma função que fornece o coeficiente de arrasto da carga do vento, dado pela equação (16).  
Ca 1/ 2  / 1 1/ 2  / 2 / 1 1/ 2 1/ 2  / 11/ 2  / 1  / 1  16   

Coeficientes para a função ajustada do coeficiente de arrasto para cálculo do vento lateral na estrutura de contraventamento 
p00 0,25000 
p10 1,35500 
p01 0,04627 
p20 -0,57050 
p11 0,01457 
p02 -0,00166 
p30 0,07433 
p21 -0,00266 
p12 -4,65E-05 
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p03 1,88E-05 
Tabela 2 – Coeficientes para a equação (16). (Fonte: elaborada pelos autores).   2.3 Parametrização dos Sistemas verticais  Tomando como critério três tipologias básicas de pórticos, auto-contraventados, contraventados e de contraventamento, o desenvolvimento deste trabalho ateve-se aos dois últimos, portanto não compõe o escopo do presente estudo os sistemas de piso cujas vigas principais encontram-se engastadas aos pilares.  Conforme enunciado por Pfeil [11], pórticos cujas ligações viga-pilar são flexíveis não são estáveis para a ação de cargas horizontais, necessitando de um sistema de contraventamento que lhe confira esta rigidez.  Portanto, os pórticos formados pelo sistema de piso 2M, com vigas principais rotuladas aos pilares, que aqui foram analisados, trabalharão solidários a uma torre de contraventamento em treliça K-chevron que irá compor, junto ao sistema de piso e pilares, a estrutura da edificação.  As solicitações horizontais incluídas no cálculo foram as forças devido ao vento, seguindo as especificações da NBR 6123:1988 [12].  No que diz respeito aos pilares do pórtico, o estudo foi feito para o caso crítico do pilar central ao sistema de piso que é o responsável por acomodar as reações a duas vigas secundárias de meio de vão e duas vigas principais.  Conforme explicitado por Pfeil [11], a resistência à compressão será minorada pelo coeficiente adimensional ꭓ, que é função da esbeltez da peça. Há ainda o efeito da flambagem local que é responsável pela redução da capacidade de carga dos pilares, esta consideração, para efeitos de cálculo, é feita através do coeficiente Q, função da geometria e das propriedades mecânicas do aço.  2.3.1 Parametrização dos pilares contraventados  Por estas considerações o número máximo de pavimentos tendo como fator limitante a resistência dos pilares contraventados está expressa pela equação (17), função de ꭓ, Q e das reações Rvp e Rvs, além da área do perfil coluna em análise, As.     

1,54 2 2  17  
 2.3.2 Parametrização da torre treliçada de contraventamento  Para a torre de contraventamento treliçada, além da resistência mecânica do material avaliada para as diagonais, banzos e montantes da torre, também foram analisados como fatores limitantes a deslocabilidade no topo e a estabilidade global. 
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As solicitações indicadas na Figura 6, Psp1 e Ps3, para o sistema de piso 2M, referem-se às reações aos apoios de duas vigas secundárias e uma viga principal, enquanto Fv e Ps2 correspondem às solicitações horizontais impostas pelo vento e à reação de apoio a duas vigas secundárias, respectivamente. 

  No desenvolvimento das equações, I1 e I2 fizeram referência às dimensões da edificação, em planta, I1 indicando o lado de maior comprimento do pórtico. Esses valores, durante a geração dos bancos de dados, estarão diretamente relacionados com os vãos vencidos pela laje, variando apenas a regra de proporção que será discutida na próxima seção.  As tabelas 2, 3, 4, 5 organizam os coeficientes das equações que parametrizam a torre de contraventamento entregando como dado de saída, como uma de suas raízes, o número máximo de pavimentos para cada fator de análise.  
18  

 
Coeficientes para o número máximo de pavimentos devido à deslocabilidade no topo da torre 
Coeficiente Expressão 

A1 0,00005649 
1  

B1 6978 1 248250 2 1 1883  2
50 10 1 2  

C1 
 

100000000 1 2  22596 2 tan 5649 2 9304  1 2 331000  1 2
796800 1   1,8252 10 1 2 ,  

D1  

Figura 6 – Torre de contraventamento. (Fonte: adaptado de Pfeil [11]).  
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 0,75 0,00055824 
1 2

0,00013956 
1 2

0,01986 
10,00022596 

1
0,005312 1

2
4,065 1

2
0,12168 

10,22299 1
2

1,7115 1
2

0,004965 
1

0,00003766 
1  

 

E1 
0.5 0,00055824  

1 2
0,031872 1 

2
0,00009304 

1 20,73008 
1

0,01986 
1

0,007968 1
2

2,71 1
20,18252 

1
0,14866 1

2
1,141 1

2  0,00331 
2  

 

F1 
0,75 6,846 1

2
0,031872  1 

2
0,89196 1

216,26  1 
2

0,73008 
1

1,7115 1
2

0,22299 1
20,12168 

1
4,065 1

2  3  0,005312  1
2  

 

G1 
1
2 0,89196  1   0,14866 1   6,846  1 2   1,141 1 2 

 16,26 1 2   2,71 1 2   3 2   0,5 2  48   
   

Tabela 3 – Coeficientes para a equação (18). (Fonte: elaborada pelos autores).  
 19  

 
Coeficientes para o número máximo de pavimentos devido a estabilidade global da torre 
Coeficiente Expressão 

CTE 2727   
875 1 2 3  

A2  

B2  

C2  

D2   1,883 10
1  

E2   1 0,001655 4,652 10 1
2  

F2    0,04627
1

0,01457
2  0,002656 1

2  

G2   0,25  1,255 1
2  0,5705 1

2  0,07433 1
2  

Tabela 4 – Coeficientes para a equação (19). (Fonte: elaborada pelos autores).    
  20  
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Coeficientes para o número máximo de pavimentos devido à resistência da diagonal da torre treliçada 

NdresDIAG   
1,1  

Coeficiente Expressão 

A3 0,00001883 
1  

B3 
0,00001883 

1
0,001655 

1
0,00004652 

1 2  
 

C3 0,06084 
1

0,001655 
1

0,00004652 
1 2

0,002656 1
2  

D3 0,07433 1
2

0,5705 1
2

0,06084 
1

1,355 1
2

0,002656  1
2  0,25 

E3 0,07433 1
2

0,5705 1
2

1,355 1
2  0,25 7 2  10 

4     
Tabela 5 – Coeficientes para a equação (20). (Fonte: elaborada pelos autores).  

  21  
 
Coeficientes para o número máximo de pavimentos devido à resistência do banzo da torre treliçada 
NdresBAN    

1,1  

Coeficiente Expressão 

A4 4 10   1883 1883 
1  

B4 250000000 1 2 4652  1 1883 2 165500 2  1 4652 1 165500 2 1  
 

C4 
 

62500000 1 2 1163 1 2 41375 2 66400  1 1,521 10  1 2
66400 1 1,521 10 1 2   

D4 
0,7 2  1,4 3  

1250000 1 2 1328 1 2  30420 2  37165 1
 285250 ∗ 1 ∗ 2 677500  1 2 125000  1 2 37165 1285250 1 2 677500 1 2 125000 1 2  

E4   
250000 2 57050 1 2 7433 1 135500 1 2 25000 2    

Tabela 6 – Coeficientes para a equação (21). (Fonte: elaborada pelos autores).  
 22  

 
Coeficientes para o número de pavimentos devido à resistência do montante da torre treliçada 
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NdresMON   
1,1  

Coeficiente Expressão 

A5 0,000007532  
1  

B5 1 2 0,000018608 1 0,000662 2  

C5 1 2 0,024336 2 0,0010624 1  

D5 2 0,029732 1 0,2282 1 2 0,542 1 2 0,1 2  

E5 
0,7 2  

Tabela 7 – Coeficientes para a equação (22). (Fonte: elaborada pelos autores).  Desta maneira definimos as equações (18) a (22). Suas raízes serão reais e imaginárias, por isso a solução estrutural que representará o número máximo de pavimentos segundo cada fator limitante deverá ser o menor número real positivo diferente de zero de cada uma delas.  2.4 Geração da Base de Dados   Todos os parâmetros cuja formulação foi explicitada na seção anterior foram convertidos em código, através da linguagem de programação R, a fim de que fosse produzido um conjunto combinações estruturais que produzissem ábacos de pré-dimensionamento e que também indicassem conclusões a respeito do desempenho de diferentes sistemas estruturais.  Desta forma, a partir de duas tipologias de lajes, dois tipos de aço e quatro configurações de sistema de piso foram feitas combinações que avaliavam 88 perfis de abas paralelas sob duas diferentes condições de carregamento.  Para a torre de contraventamento foram usadas como opções de barras à treliça os 88 perfis. Sendo que as torres estudadas compreenderam oito diferentes proporções, em planta, de pórtico: 3 x 3, 5 x 3, 7 x 3, 9 x 3, 5 x 5, 7 x 5, 9 x 5, 11 x 5. Sendo que a unidade desta proporção foi adotada como o dobro do vão vencido pela laje, de modo que para cada iteração diferentes comprimentos puderam ser analisados.  3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  Através das equações apresentadas e implementadas foram avaliadas 5.795 combinações de sistemas de piso, 241.824 combinações de sistemas de piso com respectivo pilar central e 1.934.592 combinações de torres de contraventamento, estando experimentadas todas as opções de perfis do catálogo para os sistemas de piso propostos nas diferentes proporções de pórtico analisadas.  
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3.1 Lajes: relação dimensional e taxa de consumo de concreto  A primeira análise diz respeito à seleção do tipo de laje mais apropriado para determinado sistema, conforme indicação das figuras (7) e (8) é possível determinar uma escolha a partir do desempenho e suas taxas de consumo. 

Figura 7 - Relação entre vão e espessura da laje.  Figura 8 - Taxa de concreto em relação ao vão. (Fonte: elaborada pelos autores)    (Fonte: elaborada pelos autores)  Nota-se que a correlação explícita entre espessura e vão vencido pela laje fornecem um poderoso conjunto para a concepção do projeto arquitetônico, explicitando a correspondência entre a geometria e as de taxas de consumo.  3.2 Vigas: relação dimensional, consumo e eficiência  Para a análise do perfil e comprimento das vigas em função dos vãos vencidos, foram construídos gráficos que respondessem às propostas de vigas secundárias, figuras (9) e (10). 

   Figura 9 - Relação entre vão e altura da viga secundária    Figura 10 - Relação entre vão e altura da viga secundária em aço MR250. (Fonte: elaborada pelos autores)  em aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)  Para a seleção dos perfis aptos ao banco de dados foi usado como parâmetro de ordenação que dentre todos os perfis capazes para determinado sistema de piso o eleito fosse aquele que suportasse maior peso tendo menor massa, isto é, aquele de maior eficiência.  
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Esta ordenação por eficiência afirma, através das figuras 9 e 10, que para as vigas secundárias os perfis mais eficientes serão os mesmos, independente do aço empregado, se MR250 ou AR345.  Desta maneira, para algumas das soluções propostas nestes ábacos, existirão outras opções de perfis mais compactos para o mesmo comprimento de vão, entretanto estes não serão as alternativas de maior eficiência.  Conclusão similar a esta se aplica às vigas principais, figuras (11) e (12), com a ressalva de que apesar da distribuição ser análoga para os dois aços indicados, há particulares distinções, sobretudo para os vãos vencidos pelas seções de até 450 mm de altura. 

Figura 11 - Relação entre vão e altura da viga principal Figura 12 - Relação entre vão e altura da viga principal em aço MR250. (Fonte: elaborada pelos autores)  em aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)  De maneira análoga foram propostos gráficos que relacionam o consumo de aço. Uma vez que as soluções indicadas através dos cálculos de eficiência apontaram para distribuições iguais ou similares de alturas para os perfis, as relações de consumo de aço por vão vencido também traduziram esta paridade, conforme as figuras (13) e (14), para os aços MR250 e AR345. 

Figura 13 - Consumo de aço dos perfis das vigas  Figura 14 - Consumo de aço dos perfis das vigas em aço em aço MR250. (Fonte: elaborada pelos autores) em aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)  O cálculo das eficiências dos perfis, que correlaciona seu peso com a carga suportada, também gerou gráficos expressos nas figuras (15) e (16).  
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  Figura 15 - Eficiência dos perfis das vigas  Figura 16 - Eficiência dos perfis das vigas  em aço MR250. (Fonte: elaborada pelos autores) em aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)  Outra análise advinda dos estudos de eficiência e consumo através dos gráficos acima propostos informa que, não obstante ao fato dos sistemas de piso 2M suportarem maior carga em relação ao peso próprio dos elementos estruturais que o compõe, esses apresentaram, em média, taxas de consumo superiores aos sistemas de piso 3M.  3.3 Sistemas verticais: Número máximo de pavimentos, consumo e eficiência  Outra percepção importante atendida através do pré-dimensionamento por meio da parametrização da estrutura é o número de pavimentos possíveis a partir de determinado perfil para o pilar e/ou barra para a treliça de contraventamento.  3.3.1 Pilar central  Assim, propondo como primeiro fator limitante para o acréscimo de pavimentos a resistência do pilar central do sistema de piso, foi possível delimitar gráficos que correlacionam à altura do perfil analisado o número máximo de pavimentos possível a ele.  Esta análise foi feita de modo particular para os pilares em MR250 e AR345 aplicados às lajes maciças, figuras (17) e (18), e steel-deck, figuras (19) e (20) do sistema de piso 2M cujas vigas principais se encontram rotuladas. 

Figura 17 - Relação do número de pavimentos  Figura 18 - Relação do número de pavimentos  e perfis do pilar em aço MR250 e laje maciça.  e perfis do pilar em aço AR345 e laje maciça. (Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores) 



________________________________ * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil. 16  

Figura 19 - Relação do número de pavimentos  Figura 20 - Relação do número de pavimentos  e perfis do pilar em aço MR250 e laje steel-deck. e perfis do pilar em aço AR345 e laje steel-deck. (Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores)  Compondo a análise também foram propostos gráficos que indicassem o consumo e a eficiência destes sistemas, indicando a distinção entre os aços MR250 e AR345, seguem as soluções para as lajes maciças e steel-deck através das figuras (21), (22) e (23), (24). 

Figura 21 - Consumo de aço dos pilares de  Figura 22 - Consumo de aço dos pilares de   perfis em aço MR250.    perfis em aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores) 

Figura 23 - Eficiência dos pilares de   Figura 24 - Eficiência dos pilares de   perfis em aço MR250.    perfis em aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores)   
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                                                                                                                              É possível identificar composições para as quais, não obstante o peso do perfil, o número de pavimentos vencidos varia. Tais eventos ocorrem para os casos em que estão compreendidos os maiores valores de carregamento e, em especial, os maiores vãos do sistema de piso, de modo que é necessária a adoção de perfis mais robustos, mesmo que para um menor número de pavimentos.  Esta conclusão produziu os gráficos, ilustrados por meio das figuras (25) e (26), que correlacionam diretamente os vãos da laje e o número de pavimentos do sistema vertical. 

Figura 25 - Relação entre vão da laje e número de Figura 26 - Relação entre vão da laje e número de pavimentos de pilares em perfis em aço MR250.  pavimentos de pilares em perfis em aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores)   3.3.2 Torre de contraventamento  Para as barras da torre de contraventamento foram avaliados os aços MR250 e AR345 em todas as combinações do catálogo para as lajes maciças e steel-deck de vigas principais rotuladas. As primeiras conclusões dizem respeito à altura do perfil e ao número de pavimentos que se poderá vencer com ele.  É importante destacar que foram analisadas a estabilidade global da torre, o seu deslocamento no topo e as resistências dos banzos, das diagonais e dos montantes da treliça. Entretanto notou-se que os casos críticos ficaram restritos às três primeiras análises, de modo que apenas elas compõem os gráficos para pré-dimensionamento, ilustrados nas figuras (27), (28), (29) e (30).  

  Figura 27 - Relação entre número de pavimentos Figura 28 - Relação entre vão da laje e número de da torre e perfis em aço MR250 com laje maciça.  da torre e perfis em aço AR345 com laje maciça. 
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(Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores)  

       
Figura 29 - Relação entre número de pavimentos Figura 30 - Relação entre vão da laje e número de da torre e perfis em aço MR250 e laje steel-deck. da torre e perfis em aço AR345 com laje steel-deck. (Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores)  As torres apresentaram como fator limitante, para a maioria dos casos, a resistência dos perfis, de tal forma que a limitação pelo deslocamento máximo do topo da torre esteve restrita a 0,027% dos casos, não sendo a estabilidade global fator preponderante para nenhum deles.  As análises de eficiência foram feitas em dois gráficos abordando o sistema vertical para lajes maciças e steel-deck em aços MR250, figura (31), e AR345, figura (32).  

      Figura 31 - Relação entre número de pavimentos Figura 32 - Relação entre vão da laje e número de da torre e a eficiência para aço MR250.   da torre e a eficiência para aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores)  Da mesma maneira obteve-se as taxas de consumo para a treliça de contraventamento que atendem às formulações para lajes maciças e steel-deck em aço MR250, figura (33), e AR345, figura (34).  
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Figura 33 - Relação entre número de pavimentos Figura 34 - Relação entre vão da laje e número de da torre e o consumo para aço MR250.   da torre e o consumo para aço AR345. (Fonte: elaborada pelos autores)   (Fonte: elaborada pelos autores)  A eficiência dos elementos estruturais da treliça quando esta funciona como contraventamento para sistemas de piso de laje maciça alcançou valores ligeiramente maiores para um mesmo número de pavimentos. Entretanto as análises de taxa de consumo sugerem que o emprego das lajes steel-deck poderá ser validado tendo em vista sua menor taxa de consumo.  4 CONCLUSÃO  Dentro da perspectiva de um pré-dimensionamento que leve em conta as taxas de consumo como parâmetro de decisão, as lajes steel-deck aparecem como boa solução quando a mínima espessura da laje não é critério decisivo.  Esta resultado está posto uma vez que, a partir das análises dos ábacos gerados, para um mesmo comprimento de vão as lajes steel-deck oferecem um menor consumo, em relação as lajes maciças, entretanto compõe uma solução de maior altura de seção.   E, de maneira geral, também é possível concluir que as soluções com sistema de piso 3M se apresentam como aquelas de menor percentagem de consumo por metro quadro.  Neste sentido, o sistema de piso 3M para lajes steel-deck com vigas principais rotuladas mostrou desempenho singular ao entregar os maiores vãos por taxas de consumo de aço e concreto inferiores às demais alternativas.  Outra definição diz respeito ao vão máximo para as vigas, pois apesar do sistema acomodar vãos de até 14 e 12 m, para as vigas principais e secundárias, respectivamente, não estará recomendado que estes ultrapassem os 9 m, uma vez que a partir deste valor de vão a eficiência das vigas decai com maior intensidade.  Para os sistemas verticais foi atestado que os comprimentos maiores de vãos, estabelecidos para o sistema de piso, refletirão no número máximo de pavimentos, requerendo perfis mais pesados aos pilares, impondo um limite mais restrito ao número de pavimentos.  
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