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Resumo 
Apresenta-se proposta de um sistema de cobertura em arco formada por peças pré-fabricadas 
de aço com paredes delgadas. O sistema proposto permite a montagem por aplicação de força 
de protensão externa na estrutura inicialmente plana com objetivo de alcançar a forma curva 
final. Descreve-se a execução de um protótipo com cerca de 4 m de vão e chapas de 0,95 mm 
de espessura. 
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A NEW PROPOSED METHOD TO ASSEMBLE THIN SHELL STEEL ARCH ROOFS 

 BY EXTERNAL PRESTRESSING 

 
Abstract 
A new roof system is presented that is formed by prefabricated steel thin section elements. 
The proposed system is erected by applying a compression normal force (external prestress) in 
such a way that the initially plane structure acquires a curved form. The design and 
construction of a 4 m span prototype made by 0,95 mm thickness plates is described. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
Neste trabalho, apresenta-se proposta de um sistema construtivo original para a execução de 

coberturas de aço. Inicialmente, descrevem-se as ideias básicas que serviram como inspiração 

para a proposta, que teve início com o desenho de uma peça única que possa ser fabricada em 

série, transportada e permita montagem de forma rápida e com menores riscos para os 

operários. 

 
2  IDEIAS QUE SERVIRAM COMO INSPIRAÇÃO 
 
É fato que um dos fatores que mais influencia um projetista é a tradição. Dessa forma, é 

natural que ao se elaborar um novo projeto, as ideias iniciais guardem sempre traços das 

soluções tradicionalmente empregadas para aquele tipo de problema. 

No caso da Construção Civil, que envolve também, naturalmente, a Arquitetura, a tradição 

ganha uma importância talvez superior à de outras áreas. Isso porque os produtos de 

construção, ou de arquitetura, por assim dizer, são sujeitos diretamente às intempéries, 

apresentam custos elevados de produção e devem durar por longos períodos de tempo. Dessa 

forma, é muito difícil a inovação, pois o maior teste daquele produto deverá ser feito em 

escala real e no exterior, e não no interior de um laboratório. Esse argumento pode ser bem 

ilustrado por vários exemplos e não se aplica apenas a pequenas obras, haja vista que mesmo 

em grandes empreendimentos, imprevistos podem se apresentar como empecilhos à vida útil 

de uma construção, sem caracterizar ineficiência de seus projetistas e executores (ver por 

exemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdome). 

Diante disso, ao se imaginar um novo elemento de cobertura, a forma tradicional foi, sem 

dúvida, a inspiração inicial. Na Figura 1, apresenta-se um detalhe do tipo de cobertura mais 

comumente empregado. Trata-se de um elemento que pode ser definido estruturalmente 

como uma casca. Dois importantes aspectos devem ser ressaltados: as sobreposições entre os 

diversos elementos que compõem uma cobertura, usualmente chamados de traspasses; e a 

formação de calhas para escoamento de água pluvial, haja vista seu emprego em coberturas. 

Resulta, portanto, de uma feliz coincidência entre forma e função. 

                   

                                 (a)                                                                                 (b) 

Figura 1 – Forma tradicional de elemento de cobertura. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdome
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Houve ainda a intenção de que o elemento estrutural pudesse vencer um maior vão sem 

necessidade de apoios intermediários. Uma alternativa seria o uso de uma estrutura curva, 

que apresenta maior eficiência estrutural. Disso resultou a forma apresentada na Figura 2, que 

é apresentada com mais detalhes no texto a seguir. 

 

Figura 2 – Desenho conceitual da nova forma de cobertura. 

Ademais, havia a intenção de que a cobertura formada por esses elementos pudesse ser 

montada de forma “fácil”. Para isso, imaginou-se um sistema no qual a cobertura fosse 

inicialmente montada em nível e, posteriormente, com aplicação de uma força de protensão 

externa, adquirisse forma curva. A Figura 3 ilustra o que se disse. 

 

     F 

Figura 3 – Ilustração da cinemática do movimento gerado pela aplicação de uma força 

horizontal (F) na base da cobertura, gerando sua curvatura até a forma final desejada. 

Essa ideia encontra equivalentes em alguns sistemas de montagem de cobertura, tal como o 

descrito por CLARKE & HANCOCK (1995), ilustrado na Figura 4. 

 



                                                                   
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

4 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 4 – Ilustração do processo descrito por CLARKE E HANCOCK (1995). 

Uma diferença entre os dois processos é a seguinte: no processo descrito por Clarke & 

Hancock, a estrutura apresenta deformações plásticas; no modelo proposto, a estrutura 

trabalharia em regime elástico, porém, com grandes deslocamentos e rotações 

proporcionadas por sua forma. Além disso, a estrutura de Clarke & Hancock é reticulada, 

enquanto que a que se propões neste trabalho é uma estrutura laminar, que cumpre as 

funções de estrutura e vedação. 

3  EXECUÇÃO DE MODELOS EM PEQUENA ESCALA 

O primeiro passo dado para teste da ideia foi executar a estrutura em escala reduzida. 

Inicialmente pensou-se apenas em verificar a questão geométrica envolvida. Disso resultaram 

os modelos apresentados na Figura 5, feitos com materiais diferentes. 
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                              (a)                                                                             (b) 

     

                               (c)                                                                            (d) 

Figura 5 – Elementos em escala reduzida produzidos pelas alunas de arquitetura: Ana Amélia 

Teixeira (a) e (b); Fabiana Imamura e Vanessa Balbino Pereira (b) e (c); 

A execução dos modelinhos foi essencial para uma transição entre a ideia e o protótipo que foi 

depois executado. Com esses pequenos modelos, foi possível antever dificuldades executivas 

que surgiriam na escala natural, o que dependeria do material a ser empregado. 

Também nos modelos foi feito estudo de um apoio rotativo para a cobertura, que ficou 

definido conforme ilustrado na Figura 6, juntamente com esquema de protensão. 

 

Figura 6 – Esquema do apoio rotativo na placa inferior e esquema da protensão. 
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4  EXECUÇÃO DE PROTÓTIPO 

Ao se iniciar o planejamento para execução de um protótipo numa escala maior, a primeira 

dúvida foi quanto ao material a empregar. Foi feita uma seleção entre os materiais 

apresentados na Tabela 1. Observa-se que o aço se apresenta com muitas opções, e foi 

escolhido o aço zincado (ou galvanizado). 

Tabela 1 – Resumo de algumas propriedades de materiais para o protótipo 

 

 

O protótipo foi executado com peças de 1 m de comprimento, conforme a Figura 7. As peças 

foram obtidas por corte, furação e dobramento de chapas de aço galvanizado com dimensões 

originais de 1 m x 1m e espessura de 0,95 mm. A fabricação foi feita pela empresa Solotrat 

Engenharia Geotécnica Ltda. 
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(a) 

 

       

(b) 

Figura 7 – (a) Detalhes técnicos do projeto do protótipo (medidas em cm); (b) elementos de 

capa e canal para o protótipo, produzidos a partir de chapas de aço galvanizado, com 1 m de 

comprimento e espessura de 0,95 mm. 

Os apoios foram feitos conforme projeto, em aço comum, conforme ilustrado na Figura 8. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 8 – Elementos dos apoios: (a) fixados na peça inferior; (b) fixados na viga “C” usada 

como suporte para o protótipo. 

O resultado final, após as peças terem sido montadas e ter sido aplicada a protensão de 

montagem, pode ser visto na Figura 9. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 9 – Detalhes do protótipo após a 1ª montagem: (a) e (b) vista superior; (c) vista inferior. 
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5  COMENTÁRIOS SOBRE O COMPORTAMENTO ESTRUTURAL 

Para análise do comportamento estrutural, DIAS (2015), desenvolveu modelo para a situação 

de montagem, conforme elementos da Figura 10. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 10 – Elementos para análise da estrutura durante a montagem: (a) antes da aplicação 

da força de protensão externa; (b) após aplicação da força; (c) detalhe. 
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A situação após a montagem é trivial e pode ser analisada com métodos clássicos de análise 

estrutural. Durante a montagem, o objetivo é definir a força necessária para elevação do 

sistema, bem como investigar a geometria final da estrutura. DIAS (2015) apresenta maiores 

detalhes, porém está além do escopo deste trabalho pormenorizar esse assunto. 

É importante apenas ressaltar que é possível que se faça analogia com o problema de 

flambagem de uma barra formada por uma sequência de elementos rígidos conectados por 

molas rotacionais. DIAS (2015) buscou quantificar o valor (k) da constante de mola dessa 

ligação, conforme a Figura 11, chegando a uma primeira estimativa de k = 2 x E x e³, a partir 

das definições da referida figura (E = módulo de Young do material; e = espessura da peça). 

 

 

(a) 

 

            

                         (b)                                                                            (c) 

Figura 11 – Considerações de DIAS (2015) para determinar valor de “k”. 

A maior flexibilidade da estrutura é conseguida efetuando-se inicialmente apenas algumas das 

ligações entre as peças. A ideia é que após adquirir a forma final, as ligações adicionais sejam 

executadas. 
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A partir de uma discussão sobre os parâmetros envolvidos na análise, DIAS (2015), apresentou 

o diagrama que relaciona a força de protensão externa (F) com o deslocamento da estrutura 

(Δx). O diagrama, qualitativo, é mostrado na Figura 12. Inicialmente, a força cresce sem 

aumento do deslocamento até que se vença um atrito inicial e, em seguida, ocorra a 

“flambagem” da estrutura. A partir daí, a força aumenta de forma gradual com acréscimo 

grande de deslocamento, ou seja, a estrutura ganha rigidez, até que se ultrapasse a região 

elástica. 

 

 

Figura 12 – Diagrama qualitativo de força aplicada (F) em função do deslocamento horizontal 

(Δx) da estrutura, conforme DIAS (2015). 

 

6  COMENTÁRIOS SOBRE O PROCESSO CONSTRUTIVO 

Arcos, tradicionalmente, são construídos com uso de apoios provisórios, conforme Figura 13. A 

ideia proposta neste trabalho tem por objetivo eliminar, ou minimizar, os apoios provisórios e 

permitir que a montagem das peças seja feita ao nível do solo, com menor risco de acidentes 

para os operários. 

 

Figura 13 – Sequência de execução de um arco com apoios provisórios (DIAS, 2015). 
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Considerando a eficiência estrutural dos sistemas em arco, os autores julgam oportuno que 

sejam estudados métodos construtivos adequados, que permitam maior industrialização do 

processo de construção. 

O modelo proposto deve ser visto como uma tentativa de se viabilizar a execução de 

estruturas eficientes, com processo “limpo” e que permita pré-fabricação das peças. Ademais, 

no caso ora apresentado, os elementos da estrutura desempenhariam dupla função, quais 

sejam a de vedação e de estrutura, dispensando elementos secundários entre sues apoios. 

Como dificuldades encontradas, podem ser relatados dois problemas: 

 O detalhe do apoio feito para o protótipo pode ser aprimorado com objetivo de 

reduzir a excentricidade da força de protensão. Como alternativa, apresenta-se o 

exemplo da Figura 14, que foi empregado no modelo reduzido; 

 

 

Figura 14 – Alternativa para os apoios (DIAS, 2015). 

 A fixação dos parafusos foi dificultada, pois não há acesso fácil ao lado inferior da 

cobertura. Isso poderia ser melhorado com uso de algum tipo de rebite. 

Por fim, observou-se que há duas possibilidades, no tocante à fixação dos parafusos. Na 

primeira, utilizada na primeira montagem, todos os parafusos foram fixados antes da 

protensão. Isso conduz a uma estrutura mais rígida e com menor contraflecha, no entanto com 

maior facilidade de execução. A segunda alternativa consistiu em se colocar inicialmente 
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apenas os parafusos centrais. Isso conduziu a uma estrutura mais flexível, com maior 

contraflecha com a protensão. No entanto, há maior dificuldade em se manter a geometria 

correta com chapas muito finas. Além disso, a colocação posterior dos demais parafusos traria 

alguma dificuldade adicional. Porém, isso pode ser uma alternativa para grandes 

contraflechas. 

 
7  CONCLUSÃO 
 
Apresentou-se proposta de um sistema construtivo original para a execução de coberturas de 

aço com a forma de arco, produzidas a partir de peças pré-fabricadas desenhadas de tal forma 

que permitam a montagem por aplicação de protensão externa. 

A ideia geral é que a estrutura seja montada inicialmente com forma plana e, a partir da 

aplicação da força de protensão, adquira forma curva e apresente aumento de rigidez. 

Foram apresentados alguns detalhes sobre a construção de um protótipo, bem como 

elementos para análise da estrutura, ainda que de forma simplificada. O objetivo principal foi 

apresentar uma maneira de produzir uma estrutura eficiente com a partir de elementos pré-

fabricados. Observou-se grande possibilidade de utilização de aço em sistema com tais 

características. 
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