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Resumo 
O uso de estruturas híbridas e mistas vem se diversificando no Brasil como alternativa capaz 
de reunir os benefícios de dois ou mais materiais estruturais em uma mesma obra. A 
combinação mais utilizada é aço e concreto armado, cuja maior referência de projeto é a NBR 
8800/2008. Muitas variáveis são importantes na definição de quais sistemas construtivos e 
materiais devem ser utilizados como a concepção arquitetônica, o planejamento e a eficiência 
executiva e a concepção estrutural. Este estudo visa traçar um paralelo entre estruturas 
híbridas e mistas destacando os seus processos de concepção e escolha de materiais. 
Adicionalmente, este artigo descreve quatro casos de obras projetadas pela Projectaço: um 
restaurante, um edifício comercial e duas residências unifamiliares. Estes casos ilustram 
procedimentos para a escolha de estruturas híbridas e mistas, além de contribuírem para a 
expansão de sua utilização, viabilizando soluções não convencionais. Os resultados obtidos, 
embora envolvam a sincronização de equipes com diferentes habilidades, são bastante 
promissores do ponto de vista arquitetônico e construtivo, trazendo soluções capazes de 
vencer grandes desafios estruturais com relativa economia e prazo de execução reduzido.   
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CONCEPTUAL DESIGN OF HYBRID AND COMPOSITE STRUCTURES: CASE STUDIES 
 
Abstract 
Hybrid and composite structures have been used in Brazil as a way capable of integrate the 
benefits of two or more structural materials in the same building. The most common 
combination is steel and reinforced concrete, standardized by the Brazilian code NBR 
8800/2008. Many variables are important in the definition of which construction systems and 
structural materials are more suitable, as architectural conceptual design, construction 
planning and efficiency and conceptual structural design. This study aims to establish a 
comparison between hybrid and composite structures pointing out their conceptual design 
and material choice process. Moreover, it describes four cases of buildings designed by 
Projectaço: a restaurant, a multi-storey commercial building and two houses. These cases 
illustrate procedures for hybrid and composite structures searching and contribute for their 
application expansion, enabling non-conventional solutions. The obtained results, although 
implying simultaneous different skills teams, are encouraging both from the constructive and 
architectural point of view, bringing solutions capable of overpassing difficult structural 
problems with reasonable costs and construction times.  
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1  INTRODUÇÃO 
 

Além da maior necessidade de métodos e tecnologias mais eficientes e maior rapidez 
de execução, a arquitetura contemporânea vem contribuindo para a expansão do uso de 
estruturas híbridas e/ou mistas (Dias [6]). Os benefícios de vários materiais estruturais em uma 
mesma estrutura pode ser um fator decisivo para a obtenção de melhores resultados 
especialmente com relação a uma maior produtividade aliadas a maiores desafios estruturais. 
A maneira mais simples de obtenção de tais resultados é o uso de materiais que, além de 
compatíveis entre si, também apresentem propriedades complementares. Estudos teóricos e 
práticos no assunto são escassos, especialmente quando se refere às diversas possibilidades 
existentes, suas vantagens, desvantagens e usos. Os dois materiais mais utilizados em 
estruturas híbridas e mistas são o aço e o concreto, embora os conceitos possam ser 
estendidos para outros materiais. 

Segundo a NBR 8800/2008 [4] estruturas mistas são aquelas formadas por 
componentes de aço e concreto, armado ou não, trabalhando em conjunto, ou seja, sem que 
haja deslocamento relativo entre eles. Por conseguinte, estruturas híbridas são aquelas 
formadas por componentes em aço e concreto armado sem comportamento estrutural 
conjunto. Portanto cobertas em aço apoiadas em pilares em concreto armado são estruturas 
híbridas porque não existe funcionamento conjunto entre eles, mas pilares circulares em aço 
preenchidos com concreto, armado ou não, são estruturas mistas.  

Dentro deste contexto é importante diferenciar estruturas mistas de materiais mistos. 
Estruturas mistas são formadas por componentes rígidos ou aparentes e materiais mistos são 
compostos de materiais flexíveis e internos. Por exemplo, o concreto armado e o concreto 
protendido são materiais mistos e não estruturas mistas, pois as barras de aço e as cordoalhas, 
engraxadas ou não, são flexíveis e internos. Um exemplo interessante que ajuda a 
compreender tais conceitos é o de peças com protensão externa (Nelsen e Souza [11]), que 
configuram estruturas mistas porque, apesar de envolver um material flexível (cabo de 
protensão), este é aparente.  

O conceito de estruturas mistas se origina da necessidade de se obter soluções mais 
produtivas e econômicas envolvendo mais de um material. Portanto quando se pensa em unir 
uma chapa em aço com uma laje em concreto - esquema da laje mista steel deck- estar-se-á 
querendo aproveitar a grande capacidade à compressão do concreto e a grande capacidade à 
tração do aço e adicionalmente obter um piso mais resistente ao fogo, mais leve e de maior 
velocidade de execução.  

Historicamente o processo de desenvolvimento das estruturas mistas passa por quatro 
fases distintas (Pelke e Kurrer[12]): inicial (1850-1900), de constituição (1900-1925), de 
estabelecimento (1925-1950) e clássica (1950-1975). A fase inicial se refere a diversas 
tentativas de utilizar peças em aço rígidas embutidas em peças em concreto com ou sem 
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mecanismo de iteração por adesão e/ou fricção. A fase de constituição se refere ao melhor 
entendimento da separação construtiva entre aço e concreto na seção transversal dos 
elementos com o surgimento da noção de discernimento entre material misto (barras flexíveis 
dentro do concreto=concreto armado) e estrutura mista (barras rígidas não mais envolvidas 
por concreto). A fase de estabelecimento se refere ao desenvolvimento da ligação entre os 
dois materiais passando de restrição posicional a conector de cisalhamento. A primeira ponte 
a utilizar conectores de cisalhamento soldados é o viaduto Willerzeller na Suiça concluído em 
1936 (Figura 1). O pós-guerra é o grande incentivador da fase clássica, onde a conexão entre os 
elementos da seção transversal é quantificada, com o surgimento das primeiras normas nos 
EUA e Europa, e o estabelecimento da construção mista em aço-concreto. A NBR 8800/2008 é 
a principal referência no Brasil para o projeto de estruturas mistas, contemplando 
procedimentos de análise para lajes, vigas, pilares e ligações mistas.  

 
Figura 1 – Seção transversal do viaduto Willerzeller (1936) 

 
Fonte: Pelke e Kurrer[12] 
 

As estruturas híbridas vêm sendo utilizadas desde a antiguidade sob a forma de 
edificações em pedra com telhados em madeira e após a revolução industrial em edificações 
em ferro ou aço apoiadas em alvenarias e, mais tarde, em pilares em concreto armado. O 
maior desenvolvimento de tais estruturas, também a partir do século XIX, é motivado pelo 
mesmo impulso de aumento de produtividade e economia verificado na história das estruturas 
mistas, embora menos difundido ou estudado.  

De modo geral, a concepção estrutural diz respeito a métodos de delineamento de 
estruturas visando caracterizar quais elementos e/ou materiais estão conectados (escolha de 
materiais estruturais e sistemas construtivos), qual a sua distribuição espacial e quais são as 
suas dimensões iniciais (pré-dimensionamento). A concepção de estruturas híbridas e mistas 
está adicionalmente relacionada a diversos fatores que pode ser resumidos em fatores 
arquitetônicos, técnicos e econômicos. Em geral, as aplicações se limitam a casos mais 
convencionais, como os previstos na NBR 8800/2008, não explorando o vasto campo de 
possíveis aplicações.   

Este estudo visa traçar um paralelo entre estruturas híbridas e mistas destacando os 
seus processos de concepção através da explanação das diversas possibilidades disponíveis, 
suas vantagens e desvantagens e mecanismos de escolha de materiais estruturais e sistemas 
construtivos. Adicionalmente, este artigo descreve quatro casos de obras projetadas pela 
Projectaço: um restaurante, um edifício comercial e duas residências unifamiliares. Estes casos 
ilustram fatores determinantes para a escolha de estruturas híbridas e mistas, além de 
contribuírem para a expansão de sua utilização, viabilizando soluções menos comuns como 
comportamento misto entre vigas em aço e concreto armado, pilares inclinados ou tirantes em 
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aço apoiando estruturas em concreto armado, uso de viga mista com laje maciça e até o uso 
de três materiais estruturais. Os resultados obtidos são bastante promissores do ponto de 
vista arquitetônico e técnico/construtivo, trazendo soluções capazes de vencer grandes 
desafios estruturais com relativa economia e rapidez de execução.   

 
 
2  CONCEPÇÃO DE ESTRUTURAS HÍBRIDAS E MISTAS  
 

As estruturas híbridas e mistas são por natureza soluções intermediárias ou 
complementares a concepções puramente em aço, concreto armado ou concreto protendido. 
A maioria das obras tem características que podem justificar o uso de pelo menos uma solução 
híbrida, mas o seu uso só se justifica se um conjunto de fatores estiver presente. A concepção 
de estruturas híbridas envolve o conhecimento de suas vantagens e desvantagens, dos seus 
tipos, de mecanismos de escolha de materiais e sistemas construtivos adequados e o seu pré-
dimensionamento.  

As vantagens de estruturas híbridas e mistas dependem do material de referência 
considerado. Com relação ao aço, as suas principais vantagens são a diminuição do peso total, 
a redução da seção transversal dos elementos, maior rapidez de execução e melhoria na 
eficiência estrutural. Com relação ao concreto armado ou protendido, as suas principais 
vantagens são melhoria na resistência ao fogo, diminuição do custo global, aumento da rigidez 
e melhoria do conforto para cargas laterais. As desvantagens das estruturas híbridas e mistas 
podem incluir a exigência de maior coordenação entre equipes com especialidades diferentes 
e também o domínio de diversas tecnologias e sistemas construtivos. 
  O funcionamento estrutural e o delineamento de um sistema construtivo eficiente e 
robusto são fatores essenciais para a concepção de estruturas híbridas e mistas. Em outras 
palavras, existem materiais com melhor desempenho em determinado esforço (compressão, 
tração, cisalhamento ou flexão) que quando combinados com materiais com melhor 
desempenho em outro esforço conformam um sistema construtivo desejável, além de várias 
considerações sobre produtividade com a finalidade de reduzir o tempo de execução sem que 
o custo envolvido seja elevado com relação a soluções com um único material. 

 
Os tipos mais comuns de estruturas híbridas são: 

a) Estruturas de aço apoiados em estruturas de concreto (pré-moldado ou não). 
É talvéz o tipo mais comum de estrutura híbrida onde os maiores desafios 

estruturais envolvidos e maior facilidade de execução conduzem a soluções em aço e 
os menores desafios estruturais, maior ocorrência de esforços de compressão (por 
exemplo em pilares) e custo de execução levam a soluções em concreto armado. O 
exemplo mais comum deste tipo de estrutura híbrida é uma coberta em aço apoiada 
em pilares em concreto armado. 

A Casa Grelha, projetada por FGMF arquitetos (Figura 2) é outro exemplo onde 
uma grelha modulada em aço (módulos 5,5x5,5m) é apoiada em pilares em concreto 
armado.   
 
 
 
 
 



                                                                              
 

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

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

5 

Figura 2- Casa Grelha –FGMF Arquitetura 

    
Fonte: Fernandes [9] 

 
b) Estruturas de concreto apoiadas em estruturas de aço. 

As limitações inerentes ao uso de tirantes em concreto armado ou a 
necessidade de pilares mais esbeltos ou inclinados envolvendo esforços de flexão 
podem conduzir a soluções onde tirantes ou pilares em aço podem suportar estruturas 
em concreto armado. Este tipo não é historicamente comum, mas pode ser 
prontamente utilizado, especialmente em projetos mais contemporâneos.  

A Open Sided Shelter, projetada pelo Estúdio Ron Shenkin (Figura 3), é um 
exemplo deste tipo de estrutura. Trata-se de uma laje formada por mais de 300 painéis 
em concreto armado apoiada por uma série de pilares em aço em forma de árvore. 
 
Figura 3 – Open Sided Shelter - Ron Shenkin Estúdio 

   
Fonte: Site Archdaily [2] 

 
c) Regiões com estruturas de concreto armado e regiões com estruturas de aço.  

 
A possibilidade de setorizar a edificação com soluções em aço ou concreto 

armado interligadas é um das maiores potencialidades das estruturas híbridas. Dois 
casos são mais comuns: regiões como menores desafios estruturais (vãos e cargas) em 
concreto armado e regiões com maiores desafios estruturais em aço ou regiões com 
exigência de maior rigidez em concreto armado e regiões com menor exigência de 
rigidez em aço.  

A Hemeroscopium House, projetada pelo Estúdio Ensamble (Figura 4), é um 
exemplo onde há a setorização de regiões em aço e concreto armado. Nota-se que 
além disto há também os dois tipos anteriores de estruturas híbridas: estruturas em 
concreto apoiando estruturas em aço e vice-versa. 
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Figura 4 – Hemeroscopium House - Ensamble Estúdio 

       
Fonte: Site Archdaily [3] 
 
 

Outro exemplo é o Capital Gate Tower, projetado por RMJM arquitetos (Figura 5), 
onde o exoesqueleto (diagrid) em aço é contraventado por um núcleo em concreto armado, 
que confere rigidez ao edifício. 

 
Figura 5 - Capital Gate Tower - RMJM 

      
Fonte: Portal Metálica[14]  
 
Os tipos mais comuns de estruturas mistas são: 
 

a) Laje mista 
É uma laje composta por uma telha corrugada de aço galvanizado e uma 

camada de concreto, comumente chamada de steel deck (Figura 6). A telha corrugada, 
em geral trapezoidal, serve como fôrma durante a concretagem e também como 
armadura positiva para as cargas de serviço. Um exemplo de uso da laje mista é Casa 
Tmolo, projetada por PYO Arquitectos (Figura 7), onde lajes steel deck entre vigas de 
aço são utilizadas internamente, apesar da aparência externa rústica em pedra.  
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Figura 6 – Piso Steel Deck 

 
Fonte: Portal Metálica[16] 

 
 

Figura 7– Casa Tmolo - PYO Arquitectos 

   

Fonte: Site Archdaily [1] 
 

b) Viga mista 
É o resultado da associação de uma viga de aço com uma laje de concreto ou 

mista, interligada através de conectores de cisalhamento (Figura 8). As vigas mistas 
podem ser compostas de vigas de alma cheia como perfis I, treliças ou vigas Vierendeel 
(ou castelada) com lajes mistas tipo steel deck, lajes maciças ou lajes pré-moldadas 
(convencionais ou alveolares), desde que o funcionamento conjunto seja verificado. Há 
maiores dificuldades no uso de vigas mistas com lajes pré-moldadas, o que geralmente 
conduz a soluções com faixas ou capas maciças de concreto e/ou ferragens adicionais 
acima das vigas de aço. As vigas mistas são mais econômicas do que as vigas em aço e 
também permitem uma execução rápida e eficiente sem o uso de fôrmas 
convencionais na maioria dos casos. 

O Shopping Estação BH, projetado por Botti Rubin e Ivan Rezende (Figura 9) é 
um exemplo onde são utilizadas vigas mistas com laje pré-moldada alveolar 
protendida e pilares em aço. As lajes alveolares são solidarizadas às vigas em aço por 
meio de uma capa de concreto e armaduras negativas.  
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Figura 8 – Viga Mista 

 
Fonte: Portal Metálica[16] 
 
 
Figura 9 – Shopping Estação BH 

  
Fonte: Revista Arquitetura e Aço n. 34 [7] 
 
 

c) Pilar misto 
É um elemento linear composto de perfis de aço trabalhando em conjunto 

com o concreto, submetidos à compressão axial ou à flexo-compressão. A Figura 10 
mostra várias seções transversais típicas de pilares mistos conforme o Eurocode 4 [8]. 
Observa-se que há duas opções: perfis envoltos por concreto armado ou perfis 
preenchidos com concreto armado. Os perfis envoltos em concreto armado 
geralmente são projetados para suportar as cargas gravitacionais iniciais da construção 
de modo a ser possível uma maior rapidez de execução a partir de sua concretagem 
após a montagem de vários pavimentos. 

O Edifício WT Nações Unidas, projetado por Edo Rocha Espaços Corporativos 
(Figura 11), é um exemplo de uso combinado de vigas mistas e pilares mistos. 
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Figura 10 – Pilares Mistos  

 
Fonte: Eurocode 4 [8] 

 
Figura 11 – WTorre Nações Unidas - Edo Rocha Espaços Corporativos 

    
Fonte: Loturco [10] 
 
 

d) Ligação mista 
É uma ligação onde a laje de concreto participa da transmissão de momento 

fletor de uma viga mista para um pilar ou para outra viga mista no vão adjacente. Pode 
ser utilizada para aumentar a capacidade resistente das vigas ou da própria ligação.   

 
Figura 12 -Ligações mistas 

 
Fonte: Portal Metálica [15] 
 
 



                                                                              
 

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

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

10 

Não existe um procedimento exato de escolha do material estrutural e do sistema 
construtivo para qualquer edificação. É preciso levar em conta muitos fatores - técnicos, 
financeiros, estético e funcionais - mas sempre lembrando que o material e o sistema 
construtivo estão intrinsicamente interligados, especialmente para estruturas híbridas e 
mistas. Os principais fatores técnicos são isotropia, homogeneidade, ductilidade, resistência, 
deformabilidade, dilatação térmica, facilidade de obtenção de seções transversais eficientes, 
facilidade de aquisição, facilidade de execução e mão de obra especializada (desempenho), 
durabilidade, manutenção e confiabilidade estrutural (coeficientes de segurança). Os principais 
fatores financeiros são custos (inicial, global e de manutenção), antecipação do ganho, retorno 
financeiro, padrão da construção, perfil do cliente e eficiência energética. Os principais fatores 
estéticos e funcionais são facilidade de moldagem, vãos, esbeltez, isolamento 
térmico/acústico, texturas, iteração com outros materiais e modulação.  

A atribuição de pesos e pontos para cada item considerado relevante pode ser uma 
alternativa menos dependente da experiência profissional para a escolha do material e do 
sistema construtivo. Pinho[13] apresenta um procedimento simples e didático que pode 
auxiliar nesta escolha, inclusive para o caso de estruturas híbridas e mistas.  

A Tabela 1 resume o pré-dimensionamento da altura (H) de lajes e vigas em aço, concreto 
armado ou mistas em função do vão L, que pode ser utilizada para estruturas híbridas e/ou 
mistas. Os valores devem ser duplicados quando os elementos estão em balanço. Esta tabela é 
apenas uma referência para os estudos de caso do item 3. É também preciso observar as 
dimensões mínimas dos elementos estruturais prescritas pelas normas NBR 6118/2014 [5] e 
NBR 8800/2008 [4], para evitar problemas de exequibilidade e excesso de esbeltez.  
 
Tabela 1 – Resumo do pré-dimensionamento de lajes e vigas em aço, concreto armado ou 
mistas  

Elemento estrutural Material Altura (H) 

Laje steel deck Misto L/20 

Laje maciça Concreto L/50 (armada 

em uma dir.) 
Viga de alma cheia (bi-apoiada) Concreto L/10 

Aço L/20 

Misto L/25 

Viga Vierendeel Concreto L/7 

Aço L/8 

Fonte: Rebello[17] para cargas médias 
 
 
3  ESTUDO DE CASOS 
 
 O estudo dos casos a seguir ilustra o uso de estruturas híbridas e mistas em quatro 
obras, com estruturas concluídas e projetadas pela Projectaço Projetos e Soluções Estruturais, 
com o intuito de delinear as suas aplicabilidades e razões da escolha dos materiais e sistemas 
construtivos. 
 
3.1 Residência unifamiliar 1 – Casa LM 
 Edificação localizada à beira-mar na cidade de Cabedelo-PB, projetada pela arquiteta 
Sandra Moura, com estrutura composta por pilares e vigas em concreto armado com lajes pré-
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moldadas nos pisos 1 e 2 e lajes maciças no piso da coberta, reservatório superior e piscina. 
Tirantes em aço em perfis I galvanizados à quente são utilizados para apoio das vigas em 
balanço inferiores do piso 1 (Figuras 13 e 14).  
 
Figura 13 – Planta de pilares na arquitetura do piso 1 (residência LM, tirantes em vermelho) 
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Figura 14 – Corte Longitudinal (residência LM, tirante em vermelho)

 
 
 Devido a definições arquitetônicas, as vigas do balanço do piso 1 com cerca de 4m 
possuem altura de 40cm mas segundo a Tabela 1 estas devem ter ao menos 80cm. As vigas são 
então atirantadas a três vigas com 1.2m de altura localizadas no piso 2 (Figura 15). Este é um 
caso de estrutura híbrida com estrutura em concreto apoiada em estrutura em aço, 
mencionada no item 2.  
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Figura 15 – Fotos lateral e frontal mostrando os tirantes de aço (residência LM) 

   
 
 Os resultados obtidos são economicamente e esteticamente satisfatórios já que o 
revestimento adotado (capa de 5cm em concreto armado, Figura 16) torna o resultado final 
bastante intrigante do ponto de vista estrutural a um custo muito reduzido, já que duas das 
vigas com 1.2m de altura fazem parte da estrutura da piscina no piso 2.  
 
Figura 16 – Vistas frontal e lateral da residência concluída (residência LM) 

    
Fonte: fotos de Cácio Murilo 
 
3.2 Residência unifamiliar 2 – Casa AE 
 Edificação localizada em condomínio fechado na cidade de João Pessoa-PB com área 
total de 1250 m² e projetada pela arquiteta Sandra Moura. A arquitetura prevê a utilização de 
várias vigas e pilares de aço aparentes internamente e externamente (Figura 18). A estrutura 
resultante é composta por lajes maciças com 27cm de espessura e vigas e pilares em aço e 
concreto armado.  

Há grandes desafios estruturais envolvidos como grandes vãos internos (até 12m) e 
balanços externos (até 4.8m das lajes e até 6m das vigas, Figura 20), além da limitação da 
altura das vigas em cerca de 40cm. A tabela 1 mostra que altura de vigas em concreto armado 
para estes vãos são da ordem de 1.2m. Para vigas I em aço a altura é 0.6m, mas ainda 
incompatível com a exigência arquitetônica. Como uma estrutura em concreto protendido 
também não atende às definições estético/funcionais, a escolha por uma estrutura híbrida e 
mista é obrigatória. Para alcançar os ousados objetivos, várias medidas são tomadas para levar 
em conta os fatores técnicos e financeiros listados no item 2: 
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a) Adoção de laje maciça por conta dos grandes balanços externos (Figura 19) e da 
menor eficiência da laje mista steel deck neste caso (forma incorporada estaria 
submetida à compressão). 

b) Adoção de vigas mistas nos grandes vãos e balanços (com vigas) com alturas 
previstas de cerca de 0.40m quando abaixo da laje maciça e 0.61m quando dentro 
da laje maciça (Figura 17), incluindo a soldagem da ferragem positiva no perfil I. 
Esta medida é crucial para a viabilidade técnica do projeto já que permite que 
todas as vigas pareçam ter 40cm de altura como exigido pela arquitetura. 

c) Adoção de algumas vigas e pilares em concreto armado, especialmente quando 
envoltos em alvenaria, para diminuir os custos (Figura 18). 

d) Planejamento do projeto estrutural de modo que toda a estrutura em aço seja 
parafusada, galvanizada à quente e montada de modo independente da execução 
das lajes maciças a posteriori. 

e) Integração com os projetos de instalações prediais através da previsão de shafts e 
furos nas lajes e vigas mistas. 

 
Figura 17 – Posição relativa da laje sem os conectores de cisalhamento (residência AE) 
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Figura 18 – Planta de pilares na arquitetura do 1° Piso (residência AE, pilares em aço em 
vermelho) 
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Figura 19 – Planta de estrutura do 1° piso (residência AE, pilares em aço em vermelho) 
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Figura 20 – Corte AA (residência AE) 

 
 
 Os resultados obtidos são extraordinários do ponto de vista técnico/estrutural (Figuras 
21 e 22) embora os custos envolvidos estejam acima do esperado para a maioria das 
residências. 
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Figura 21 – Fotos da estrutura posterior concluída (residência AE, balanços de até 4.8m)  

    
 
Figura 22 – Foto da estrutura frontal concluída (residência AE, balanço total com cerca de 7m)  

 
 
3.3 Edifício comercial SM 
 Edifício comercial com 5 pisos (4 pisos comerciais e um técnico) localizado em João 
Pessoa-PB e projetado pela arquiteta Sandra Moura. A estrutura é convencional com lajes 
maciças e nervuradas e vigas em concreto armado, mas com pilares inclinados em aço (Figuras 
23 e 24), que suportam um piso e a coberta. A arquitetura prevê tais pilares inclinados 
inicialmente com um propósito estético, que logo se converte a um propósito 
estético/estrutural a partir da eliminação dos pilares em concreto armado frontais a partir do 
4º piso (Figura 25). Este é um caso de estrutura híbrida com estrutura em concreto apoiada em 
estrutura em aço que por sua vez se apoia em uma estrutura em concreto, mencionada no 
item 2.  
 O principal desafio técnico/estrutural desta edificação é tornar os pilares inclinados 
esbeltos (perfil W150x37.1, Figura 24) mesmo considerando a ação do vento, que pode 
provocar esforços de flexão consideráveis já que o edifício tem apenas 5.6m de largura. A 
solução adotada é o aumento das dimensões dos pilares posteriores (P9 e P23 na Figura 23) 
nos níveis superiores de modo que os pilares inclinados sejam considerados como 
essencialmente sujeitos à compressão simples e os pilares posteriores à flexo-compressão. O 
esquema de execução é bastante simples: os pilares inclinados são parafusados no 3º piso já 
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executado, contraventados temporariamente através de escoras e liberados após a execução 
dos pisos superiores. 
 
Figura 23 – Pilares na arquitetura 2° Piso (edifício SM, pilares em aço em vermelho) 
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Figura 24 – Detalhe da fachada (edifício SM, pilares em aço em vermelho) 

 
 
 Os pilares inclinados resultam em arcos triangulares verdadeiros, tornando a solução 
eficiente, de fácil execução e de custo compatível com soluções mais convencionais. 
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Figura 25 – Fotos da estrutura finalizada (edifício SM)  

    
 
 
3.4 Restaurante NN 
 Edificação comercial com área construída total de 2281 m², localizado em Natal – RN e 
projetado pelo arquiteto Leonardo Maia. É constituído de 4 blocos claramente identificáveis 
volumetricamente (Figura 26): edifício de serviços/administração, lounge/entrada, salão de 
eventos e salão principal. Os três blocos com acesso a clientes (lounge e salões) são envolvidos 
por uma malha escultórica em alumínio, cujos apoios principais podem ser vistos internamente 
em cinco pontos e externamente em um ponto (Figuras 26 e 27). A intenção arquitetônica da 
malha é lembrar uma grande rede de arrasto, combinando com o conceito de restaurante de 
frutos do mar. 
 Em geral, a estrutura do restaurante pode ser considerada híbrida, com algumas partes 
em concreto armado, outras em aço e a malha em alumínio, e também mista por conta da 
presença de vigas mistas com laje steel deck nas cobertas dos salões e lounge e no piso do 
salão principal.   

A escolha por estrutura híbrida e mista está intrinsicamente ligada a três fatores 
principais: volumetria arquitetônica, produtividade/eficiência e grandes desafios estruturais. A 
proposta arquitetônica prevê três blocos principais formados por paredes de 
concreto/alvenaria ligadas por uma coberta e um piso esbeltos (Figuras 28 e 29) envolvidos 
pela malha em alumínio, remetendo a concepção de estrutura híbrida aço-concreto, e um 
edifício posterior de serviços/administração de forma convencional, remetendo a concepção 
em concreto armado. O requerimento de um prazo de execução reduzido (cerca de 1 ano) 
remete a uma solução mista com laje steel deck nos três blocos principais. Os grandes vãos 
livres envolvidos (8m no longe/entrada, 11m no salão de eventos e até 11m com balanços de 
até 10m no salão principal) remetem a soluções em aço ou mistas (Figuras 27 e 28). A malha 
em alumínio é concebida parcialmente independente da estrutura principal de modo que é 
possível o início de sua execução antes da conclusão da coberta pois os apoios adicionais 
verticais (Figura 27) podem ser executados a posteriori. 
 A parte frontal do salão principal (Figura 28), concebida e executada em balanço, 
envolve o uso de vigas Vierendeel em aço e em concreto armado. O funcionamento estrutural 
entre as vigas Vierendeel é conjunto, ou seja, há apoio mútuo entre as vigas Vierendeel em 
aço e em concreto armado devido a dificuldades de enrijecimento da viga em concreto e altura 
limitada da viga em aço (ver tabela 1). Os balanços envolvidos são de 10m para a viga 
Vierendeel em concreto armado (com altura de 5.5m) e cerca de 5.5m para a viga Vierendeel 
em aço (com altura de 1m). Para facilitar a execução e garantir o funcionamento integrado 
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entre as vigas Vierendeel, dois pilares temporários (Figuras 27 e 28) são concebidos. Os pilares 
temporários são retirados após 28 dias da concretagem da laje steel deck da coberta, ou seja, 
com a estrutura do salão principal 100% concluída. Esta estratégia permite que duas equipes 
especializadas em aço e concreto armado possam trabalhar simultaneamente, pois diminui 
drasticamente a quantidade e a permanência de escoramentos na viga Vierendeel em 
concreto armado. 
 
Figura 26 – Planta de pilares na arquitetura do térreo (restaurante NN, pilares de aço em 
vermelho) 
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Figura 27 – Cortes AA e BB (restaurante NN) 
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Figura 28 – Fotos do grande balanço (em execução com os pilares temporários e finalizado sem 
os pilares temporários) 

   
 
 As consequências das decisões arquitetônicas e técnico/estruturais são visualmente 
evidentes (Figura 29) e, aliadas a uma execução eficiente com o trabalho de três equipes 
simultâneas especializadas em alumínio, aço e concreto armado, resultam em uma obra que 
consegue atingir os objetivos propostos com custo compatível com as expectativas do cliente. 
 
Figura 29 – Fotos da edificação concluída (restaurante NN) 

   
 
 
4  CONCLUSÃO 
 

Os casos estudados ilustram a aplicação de estruturas híbridas e mistas em edificações 
correntes, além de contribuírem para a expansão de sua utilização, viabilizando soluções não 
convencionais como o comportamento conjunto entre vigas em aço e concreto armado 
(restaurante NN), pilares inclinados (edifício SM) ou tirantes (residência LM) em aço apoiando 
estruturas em concreto armado, uso de viga mista com laje maciça (residência AE) e até o uso 
de três materiais estruturais (restaurante NN). Os resultados obtidos, embora envolvam a 
sincronização de equipes com diferentes habilidades, são bastante satisfatórios do ponto de 
vista arquitetônico e técnico/construtivo, trazendo soluções capazes de vencer grandes 
desafios estruturais com relativa economia e prazo de execução compatível com as 
necessidades da cada edificação. 
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