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1. OBJETIVO

2. GALPÃO

3. CARGAS PERMANENTES

TELHAS 0,10      kN/m²

CONTRAVENTAMENTOS 0,05      kN/m²

TERÇAS E TIRANTES 0,10      kN/m²

VIGAS E COLUNAS 0,20      kN/m²

TOTAL PERMANENTE 0,45      kN/m²

Para levar em conta a carga total permanente no pórtico, para fins de cálculo,

devemos considerá-la como uma carga distribuída. 

Foi utilizada uma distância entre pórticos de 5 metros, resultando em 7 pórticos.

Dimensionamento de um galpão de armazenamento conforme normas NBR 8880:2008 e 

NBR 6123:1988.

5 m 

30 m 

1,5 m 



4. CARGAS ACIDENTAIS - SOBRECARGA

Conforme a NBR 8800:2008 o mínimo a ser considerado é 0,25 kN/m².

Deve-se utilizar a distância entre pórticos, que é 5m.

5. CARGAS ACIDENTAIS - VENTO

Vo

S1

Analisando a carga total acidental (sobrecarga) no pórtico, para fins de cálculo

também devemos considerá-la como uma carga distribuída. 

Para ser possível conhecer o carregamento de cargas acidentais, passamos

por uma série de considerações e cálculos, como segue



S2

S3



Vk (velocidade característica do vento)

q (pressão de obstrução)

Cpe (coeficiente de pressão e forma externo):

 - Laterais e Frente





- Telhado:





Cpi



Valores para as cargas devidas ao vento:



6. DEFINIÇÃO DAS CARGAS TOTAIS

Selecionando a situação mais crítica (em verde), a carga resultante é:

Levando-se em conta todas as cargas calculadas e assumidas até o momento, 

chegam-se nos valores abaixo:

17,45 kN 17,45 kN 



7. SELEÇÃO DA VIGA

AÇO 1040 LAMINADO A FRIO

TENSÃO ESCOAMENTO: 440,00 Mpa

FORÇA: N

PERFIL VIGA200 x 71 mm²

TENSÃO ADMISSÍVEL: MPa

CS

TENSÃO NO AÇO: MPa

Com o auxílio da tabela abaixo, é possível encontrar, através dos dados encontrados neste 

projeto, uma viga que suporte todas as cargas previstas.

26.700,00                      

648,00                           

41,20                             

5,00                               

206,02                           

Assim, uma pré-escolha do material da viga é feita, considerando os dados abaixo:

Fazendo uma iteração com um aço disponivel no mercado e presente na NBR8800, 

encontramos um perfil de viga com as seguintes especificações:



Aço carbono e microligados para uso estrutura e geral

Denominação:

Tensão escoamento: 250 MPa

Tensão ruptura: 560 MPa

Com isso, se chega a um novo coeficiente de segurança.

6,07      

8. CONCLUSÕES

 - Galpão com sete colunas espaçadas em 5 metros uma das outras, assim como o número 

de pórticos no telhado.

 - Para o selecionamento, escolheu-se a viga que apresentava o valor de esforços mais 

crítico, replicando para as outras vigas do galpão.

 - Ao final, selecionou-se uma viga com perfil em I.

CS novo:

MR 250


