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Métodos de Cálculo

1- Projeto Estrutural e Normas

Os objetivos de um projeto estrutural são:

• Garantia de segurança - colapso

• Garantia de desempenho – grandes deslocamentos

Etapas de um projeto estrutural:

• Anteprojeto

• Dimensionamento

• Detalhamento

Regras e recomendações:

• Critérios de garantia de segurança

• Padrões de testes para caracterização de materiais

• Definição de carregamento

• Limites de tolerância para imperfeições na execução

• Regras construtivas etc.



Métodos de Cálculo

2- Estados Limites

Estados limites últimos:

• perda de equilíbrio como corpo rígido;

• plastificação total de um elemento estrutural;

• ruptura de uma ligação ou seção;

• flambagem em regime elástico ou não;

• ruptura por fadiga.



Métodos de Cálculo

2- Estados Limites

Estados limites de utilização:

• deformações excessivas;

• vibrações excessivas;



Métodos de Cálculo

3- Método das Tensões Admissíveis

Equação de conformidade para flexão:

O coeficiente de segurança  significa que existem 

incertezas quanto:

• à magnitude e distribuição do carregamento;

• às características mecânicas dos materiais;

• à modelagem estrutural;

• às imperfeições na execução da estrutura;

σmax < σadm =
fyk

γ



Métodos de Cálculo

4- Teoria Plástica de Dimensionamento das 

Seções

Equação de conformidade do método: γQserv < Qu

Onde  é o coeficiente de segurança único aplicado às 

cargas de serviço Qserv comparada a carga Qu que 

produz colapso.



Métodos de Cálculo

5- Método dos Estados Limites

Equação de conformidade do método:

Onde a solicitação de projeto Sd é menor que a 

resistência de projeto Rd.

𝐒𝐝 = S γfi Fi < 𝐑𝐝 = R
fk
γm



Métodos de Cálculo

5- Método dos Estados Limites

Ações: são cargas que atuam nas estruturas. Os 

valores de ações a serem utilizados no cálculo podem 

ser obtidos por dois processos:

• Critério estatístico;

• Critério determinístico.

Solicitações: são esforços oriundos de ações estáticas 

(elástica) ou quase-estáticas (inelástica).
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Métodos de Cálculo

5- Método dos Estados Limites

As normas brasileiras que se ocupam das cargas 

sobre as estruturas são:

• NBR 6120 – Cargas para cálculo de estruturas de 

edificações;

• NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações;

• NBR 7188 – Carga móvel em ponte rodoviária e 

passarela de pedestres.

As solicitações de projeto Sd podem ser representadas 

como combinações de solicitações S devidas às ações Fik:

Sd =γf3 S γf1 . γf2 . Fik



Métodos de Cálculo

5- Método dos Estados Limites

Tipos de combinações de ações para verificações 

nos estados limites últimos:

• Combinação normal

• Combinação de construção

• Combinação especial

• Combinação excepcional

As combinações normais de ações para estados limites 

últimos são escritas em função de valores característicos 

das ações permanentes G e variáveis Q:

Fd =γgi Gi + γqi Q1+γqj ψ0j Qj







Métodos de Cálculo

5- Método dos Estados Limites

A resistência de projeto Rd é igual à resistência última Ru

dividida pelo coeficiente parcial de segurança m:

Rd =
Ru fk
γm




