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RESUMO 

 

 

O propósito deste trabalho é criar um modelo de cálculo com base em informações 
de coberturas utilizadas em indústrias da região, buscando aperfeiçoar o uso da 
madeira na elaboração de estruturas para coberturas, de modo a garantir, não só a 
segurança, mas também, maior economia do projeto. Isto se torna possível através 
de um projeto adequado, que garanta o máximo aproveitamento dos materiais 
utilizados. No entanto, o dimensionamento de coberturas de madeira é realizado, na 
maioria das vezes, baseado em conhecimentos empíricos, adotando-se 
espaçamentos entre terças e entre treliças que são considerados ideais, não 
havendo o devido conhecimento técnico. Nota-se a falta de algum trabalho científico 
que comprove se esses espaçamentos garantem realmente o melhor 
aproveitamento da madeira e para quais situações são válidos. Foram então, 
realizadas simulações variando-se a largura da edificação, o tipo de telhas e os 
espaçamentos adotados entre as terças e entre as treliças, a fim de determinar quais 
as situações que proporcionam maior economia de materiais. Os resultados obtidos 
mostraram a solução que garante o máximo aproveitamento da madeira para cada 
situação considerada e servem como referência para o desenvolvimento de diversos 
projetos industriais. 
 
Palavras-chave: Aproveitamento. Madeira. Dimensionamento. Coberturas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to create a model calculation based on information used 
in the roofing industry in the region, seeking to improve the use of wood in 
preparation for roof structures, to ensure not only security but also a greater economy 
the project. This becomes possible through proper design, ensuring maximum 
utilization of materials used. However, the design of wood roofing is made, mostly 
based on empirical knowledge, adopting spacing between girder and trusses that are 
considered ideal, not having the proper expertise. Note the lack of any scientific work 
that proves that these spacing actually guarantee the best use of wood and for which 
situations are valid. We then performed simulations varying the width of the building, 
the type of tiles and the spacing between the adopted and girder between trusses in 
order to determine which situations offer greater economy of materials. The results 
showed the solution that ensures the maximum utilization of wood for each situation 
considered and serve as reference for the development of various industrial projects. 
 
Key-words: Utilization. Wood. Design. Roofing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A utilização de elementos estruturais de madeira é uma solução 

tradicionalmente muito utilizada, devido principalmente a sua grande disponibilidade 

e características favoráveis, sendo de fácil trabalhabilidade e desempenho favorável 

nos diversos tipos de estruturas, principalmente em coberturas de edificações. 

O dimensionamento destas estruturas, no entanto, é realizado muitas vezes 

baseado em conhecimentos empíricos, admitindo-se distâncias consideradas 

“ideais” para os espaçamentos entre terças e entre treliças, mas não há algum 

trabalho científico confirmando que estes espaçamentos garantem realmente o 

máximo aproveitamento da madeira e consequente minimização dos custos. 

A falta de algum trabalho específico buscando a melhor utilização da 

madeira nas estruturas se deve principalmente ao fator histórico do início de sua 

utilização em coberturas, numa época em que havia abundância de matéria prima. 

Esse fato aliado à mão de obra barata contribuiu para a falta de conscientização dos 

proprietários sobre a importância de projetos que garantissem o mínimo desperdício 

da madeira. Com isso habituou-se a confiar nos conhecimentos empíricos do 

carpinteiro, já os profissionais que detinham conhecimentos científicos passaram a 

dedicar maior esforço a outras áreas onde eram mais requisitados. 

Com o passar do tempo houve uma drástica redução nas florestas nativas, o 

que torna a extração destas madeiras cada vez menos acessível, resultando num 

aumento do uso de madeiras de reflorestamento.  

Como são espécies que apresentam características físicas e mecânicas 

inferiores às nativas, muitos conceitos antes empregados devem ser revisados, 

principalmente para atender às exigências do mercado atual, que além de 

segurança busca cada vez mais viabilidade econômica. 

A partir dessa necessidade surgiu a ideia de um trabalho que busque além 

do desempenho da estrutura a solução mais econômica para o projeto. 

O desempenho está ligado à capacidade da estrutura em resistir às ações 

que vierem a solicitá-la ao longo de sua vida útil, evitando deslocamentos 

excessivos e perda de estabilidade, de modo que não ocorra ruína ou colapso da 

cobertura. 
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Economia da obra está ligada ao menor consumo de materiais, adotando-se 

espaçamentos entre treliças e entre terças que garantam uniformidade de 

distribuição das cargas e consequentemente menores dimensões requeridas para os 

mesmos. Analisando-se os resultados para diferentes tipos de telhas é possível 

determinar aquela que possibilita maior economia. 

Através dos conhecimentos adquiridos no período acadêmico serão 

realizados os cálculos de dimensionamento simulando-se diversas situações de 

espaçamentos entre treliças e entre terças a fim de determinar aquelas que 

propiciam menor consumo de materiais. O resultado é apresentado por meio de 

tabelas e gráficos, indicando os espaçamentos que devem ser utilizados para cada 

situação de projeto considerada. Os resultados são expressos em função do tipo da 

geometria da estrutura e tipos de telhas utilizadas. 

 

 

1.1 HISTÓRICO 

 

 

A madeira é um dos materiais de construção mais antigos utilizados pelo 

homem, antes mesmo da descoberta do fogo algumas civilizações já utilizavam 

troncos de árvores como pilares e vigas para construção de cabanas. 

Conforme foram desenvolvendo-se as civilizações a madeira passou a 

adquirir maior importância, principalmente devido à facilidade de trabalhabilidade do 

material, sendo elemento marcante na arquitetura de diversas civilizações, como nas 

do Extremo Oriente, que construíram estruturas resistentes aos frequentes 

terremotos ou na arquitetura norueguesa que construiu estruturas capazes de isolar 

o frio. 

A madeira foi também o principal elemento estrutural utilizado no início da 

colonização do Brasil, quando eram construídas estruturas a partir de modelos 

europeus aliados às técnicas de construção dos indígenas. 

A região Sul do país começou a ser colonizada mais intensamente no início 

século XIX, com a extensão da agropecuária e a chegada dos imigrantes europeus. 

Entre o final do século XIX e meados do século XX a região vive o auge de 

uma economia centrada na madeira. A disponibilidade da madeira em grande 

quantidade e a um baixo custo, aliada à mão de obra barata contribuiu para a falta 
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de conscientização dos proprietários quanto ao aproveitamento deste material. 

Devido a isto se habituou a construir os mais diversos tipos de estruturas apenas 

baseados na experiência do carpinteiro, fato que ocasionou o aparecimento de 

muitas estruturas superdimensionadas. 

Em 1951 foi homologado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) o primeiro texto normativo brasileiro referente ao projeto e execução de 

estruturas de cobertura, reeditada em 1982 com a denominação de NBR 7190/82 – 

Cálculo e execução de estruturas de cobertura (PARTEL, 2000). 

Com o passar dos anos as espécies de madeira comumente utilizadas na 

construção de estruturas começaram a ficarem mais escassas propiciando a 

utilização de espécies exóticas e até então, pouco conhecidas, como o pinus e o 

eucalipto. 

A partir da divulgação de um método de dimensionamento pela ABNT e da 

utilização de madeiras pouco conhecidas começou a existir uma preocupação maior 

quanto à realização do dimensionamento das estruturas por profissionais 

qualificados. No entanto, muitos dos projetos hoje realizados ainda são baseados 

em métodos empíricos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Buscar o máximo aproveitamento da madeira em estruturas para coberturas 

industriais a partir da análise de quatro aspectos: largura da edificação, geometria da 

treliça, tipo de telha utilizada e espaçamentos adotados entre terças e entre treliças, 

a fim de determinar as situações que possibilitam o máximo aproveitamento da 

madeira, apresentando diferentes gráficos com os resultados obtidos em cada 

simulação, e que possam ser utilizados para a realização de diferentes projetos de 

cobertura. 

 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

 

a) Identificar os principais tipos de treliças, telhas e espécies de madeiras 

utilizadas na região. 

b) Conhecer os custos dos materiais empregados na cobertura de madeira. 

c) Realizar o cálculo dimensional para determinar os espaçamentos ideais entre 

os elementos da cobertura para cada situação considerada. 

d) Criar tabelas e gráficos para apresentar os resultados do estudo realizado. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 UTILIZAÇÃO DA MADEIRA COMO ELEMENTO ESTRUTURAL  

 

 

De acordo com Calil; Lahr e Dias (2003), a utilização da madeira na 

construção de estruturas vem aumentando em nosso país, fato que se deve a 

crescente conscientização de engenheiros e arquitetos do potencial e das vantagens 

da madeira em relação a outros materiais estruturais. O mesmo autor relata que uma 

das alternativas para o Brasil aumentar suas atividades econômicas é o 

desenvolvimento de políticas no setor florestal, o qual vem contribuindo de maneira 

pouco expressiva na composição do produto interno bruto e na composição da cesta 

de exportações do país. 

No Brasil, a madeira é utilizada em diversos segmentos, como na construção 

civil, indústrias de móveis, de papel, de embalagens, esquadrias, fabricação de 

painéis, entre outros. Este estudo, porém dará ênfase a sua utilização como 

elemento estrutural em coberturas residenciais, comerciais e industriais. 

Gesualdo (2003), relata que a falta de projetos específicos e bem elaborados 

e a falta de pessoas especializadas para trabalhar com a madeira geram um 

preconceito por parte da população quanto à utilização do material como elemento 

estrutural.  

É comum ouvir pessoas falarem que a madeira é um material “fraco”, no 

entanto, essa mentalidade se deve ao despreparo e falta de informações sobre a 

mesma, já que em muitas situações, mesmo não sendo o correto, é o carpinteiro 

quem realiza todo o trabalho, desde a escolha do tipo de madeira e suas dimensões 

até a execução, mesmo este não tendo formação e habilitação necessária para 

realizar tal atividade, usando somente seu conhecimento empírico. 

Há também, a ideia de que a utilização da madeira está ligada à devastação 

de florestas, tornando-se uma ameaça ao ambiente. Calil; Lahr e Dias (2003) 

lembram que o processamento da madeira envolve baixo consumo de energia, e 

desde que respeitada à legislação ambiental essa utilização não envolve maiores 

danos. Materiais estruturais como o aço e o concreto armado são obtidos através de 
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processos altamente poluentes e com alto consumo de energia, além de que 

ocorrem grandes agressões ambientais para a extração da matéria-prima, sendo 

que esta jamais foi reposta. 

De acordo com Pfeil e Pfeil (2003), a madeira apresenta excelente relação 

resistência/peso, quando comparada a outros materiais de construção. Apresenta 

características favoráveis também devido à facilidade de fabricação de diversos 

produtos e ter interessantes características de isolamento térmico. 

Apesar de a madeira ser um material inflamável, as peças estruturais de 

madeira, desde que adequadamente projetadas e construídas apresentam um bom 

desempenho a altas temperaturas. Devido à madeira apresentar baixa condutividade 

de calor sua oxidação ocorre lentamente, o que permite que o núcleo do material 

tenha suas propriedades mecânicas inalteradas por longo período de tempo, 

principalmente em peças com maiores seções (PFEIL; PFEIL, 2003). 

A figura 1 demonstra que a madeira quando submetida à ação do fogo não 

apresenta distorção enquanto a parte interna da peça não for atingida. Já os perfis 

metálicos, mesmo não sendo inflamáveis sofreram deformação, evidenciando perda 

de resistência quando submetidos a altas temperaturas. 

 

 
Figura 1 – Resistência ao fogo. Fonte: Calil; Lahr e Dias, 2003, p.8. 

 

Embora a madeira esteja sujeita ao apodrecimento e ao ataque de 

organismos xilófagos como fungos, bactérias, brocas marinhas e insetos, Pfeil e 

Pfeil (2003) relatam que estes aspectos são facilmente superados com a 

impregnação de preservativos químicos e retardadores de fogo à madeira, 
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aumentando sua resistência ao ataque de agentes biológicos e do fogo, o que 

garante estruturas duráveis e com características estéticas agradáveis. 

O uso da madeira apresenta inúmeras vantagens, no entanto, para sua 

utilização adequada na confecção de estruturas faz-se necessário o conhecimento 

de algumas de suas características físicas bem como propriedades mecânicas, a fim 

de determinar seu comportamento na estrutura. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MADEIRA 

 

 

As características da madeira são influenciadas por diversos fatores como 

temperatura, tipo e umidade do solo, local de crescimento, densidade do 

povoamento, tipo de manejo aplicado, incidência de chuvas, entre outros. Esses 

fatores podem gerar significativas variações nas madeiras, mesmo em se tratando 

de árvores de mesma espécie. 

Calil; Lahr e Dias (2003) consideram três características principais para a 

indicação da aplicação mais conveniente das espécies: a umidade, a densidade e a 

variação dimensional da madeira. 

 

 

3.2.1 Umidade da madeira 

 

 

A quantidade de água que está presente na madeira é chamada teor de 

umidade. De acordo com Pfeil e Pfeil (2003), o teor de umidade é a massa de água 

contida na madeira expressa como uma porcentagem da massa da madeira seca 

(0% de umidade). 

Conforme a NBR 7190/2008 o projeto das estruturas de madeira deve ser 

feito considerando a umidade de equilíbrio na região onde será construída a 

cobertura, evidenciando a necessidade de reduzir o teor de umidade através de 

processo de secagem da madeira. 

A madeira seca apresenta diversas vantagens, como redução dimensional 

das peças, melhor impregnação de produtos aplicados na madeira, redução da 
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probabilidade de ataque de fungos, aumento dos valores correspondentes às 

propriedades de resistência e elasticidade além da redução dos custos de 

transporte, uma vez que a evaporação da água reduz o peso da madeira. 

 

 

3.2.2 Densidade da madeira 

 

 

A densidade é uma propriedade fundamental para definição das melhores 

aplicações da madeira de diferentes espécies. A densidade evidencia a quantidade 

de massa que um material apresenta por unidade de volume, geralmente expressa 

em kg/m³ ou g/cm³. 

Como a madeira é uma substância higroscópica, ou seja, pode absorver 

água do ambiente, apresentando um teor de umidade maior ou menor conforme a 

umidade do local a que ela está exposta, existem diferentes definições de densidade 

(CALIL; LAHR; DIAS, 2003). 

a) Densidade real: Trata-se de uma relação entre a massa de uma amostra e o 

volume que ela realmente ocupa, descontando-se os espaços internos 

preenchidos por água e ar; 

b) Densidade básica: É a relação entre a massa seca de uma amostra de 

madeira e o volume ocupado por essa amostra quando está saturada, ou 

seja, quando ela apresenta todos os espaços internos preenchidos de água. A 

NBR 7190/2008 sugere que o volume úmido seja determinado imergindo a 

madeira na água até que ela atinja um peso constante, e a determinação da 

massa seca através de secagem em estufa a 103 °C até atingir peso 

constante; 

c) Densidade aparente: É a relação entre a massa e o volume ocupado por uma 

amostra de madeira a um dado teor de umidade. A NBR 7190/2008 apresenta 

uma condição-padrão de referência para a densidade aparente, considerando 

o teor de umidade da madeira igual 12%.  
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3.2.3 Variação dimensional da madeira 

 

 

A variação das dimensões de uma peça de madeira está diretamente 

relacionada com o aumento ou retirada de água de sua estrutura, caracterizando 

inchamento ou retração da peça.  

Esta propriedade só é válida quando a madeira estiver na faixa de teor de 

umidade entre 0% e o ponto de saturação das fibras, onde a diminuição ou aumento 

da quantidade de água é capaz de aproximar ou afastar as cadeias de celulose e 

microfibrilas. Acima deste valor ocorre apenas a movimentação das moléculas de 

água livre presentes na madeira, as quais se movimentam livremente na estrutura 

(KLOCK; MUÑIZ; HERNANDEZ, 2006). Pode-se dizer então que o máximo 

inchamento ocorre quando a madeira atinge o ponto de saturação das fibras e a 

máxima contração quando esta atinge 0% de umidade. 

A variação dimensional da madeira ocorre de maneira diferente nos sentidos 

longitudinal, tangencial e radial. Segundo Calil; Lahr e Dias (2003) há uma pequena 

variação no sentido longitudinal devido à orientação das células que compõem os 

raios medulares; na direção radial ocorre uma variação um pouco maior, mas não 

tão intensa, devido à disposição dos raios; já na direção tangencial não há 

predominância de nenhum elemento anatômico, o que torna a variação neste 

sentido mais elevada. 

Por causa dessas características de variação dimensional da madeira é 

necessário um amplo cuidado e utilização de técnicas adequadas para a secagem 

de madeiras de diferentes espécies, a fim de evitar problemas de empenamento, 

encanoamento, encurvamento, arqueamento, rachaduras entre outros defeitos que 

podem ocorrer durante a secagem. Tais defeitos comprometem a utilização desta 

madeira na construção de coberturas, as quais necessitam de material com boa 

estrutura e acabamento uniforme. 
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3.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS DA MADEIRA 

 

 

O madeiramento utilizado na construção de uma cobertura sofrerá diversos 

esforços atuantes desde o peso da própria estrutura, ação do vento e cargas 

acidentais que poderão ocorrer. Para a realização do dimensionamento é então 

necessário o conhecimento sobre quatro propriedades mecânicas principais da 

madeira: compressão, tração, cisalhamento e flexão. 

 

 

3.3.1 Compressão 

 

 

Várias peças de madeira empregadas na cobertura sofrem ação de cargas 

que as comprimem. Essa compressão pode ser na direção normal às fibras ou 

paralela às fibras. A madeira apresenta grande resistência quando a peça é 

solicitada por compressão paralela às fibras, já que as forças agem na mesma 

direção das fibras, onde a madeira apresenta alta resistência devido à orientação 

dos elementos anatômicos. 

No entanto, quando a madeira é solicitada por compressão normal às fibras 

essa resistência é bem menor, pois as forças são aplicadas na direção normal à 

orientação das fibras, o que ocasiona o esmagamento destas. Conforme Calil; Lahr 

e Dias (2003) os valores da resistência à compressão normal às fibras é cerca de ¼ 

dos valores apresentados pela madeira na compressão paralela. 

A figura 2 mostra como a madeira se comporta diante de forças comprimindo 

suas fibras no sentido paralelo em A e normal em B.  
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Figura 2 – Comportamento da madeira na compressão. Fonte: Calil; Lahr e Dias, 2003, p.39. 

 

 

3.3.2 Tração 

 

 

Com relação à tração a madeira também pode sofrer solicitações em duas 

direções, paralela às fibras e perpendicular às fibras. No primeiro caso a madeira 

apresenta alta resistência, pois as fibras mantêm-se unidas suportando grandes 

cargas. Já no caso da tração perpendicular às fibras a ação das cargas tende a 

separá-las, atingindo neste caso a ruptura estrutural com uma carga bem inferior, 

evidenciando uma menor resistência. 

A figura 3 demonstra o comportamento da madeira quando submetida à 

tração paralela e perpendicular às fibras. 

 

 
Figura 3 – Comportamento da madeira na tração. Fonte: Calil; Lahr e Dias, 2003, p.40. 
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3.3.3 Cisalhamento 

 

 

Outra situação que ocorre em uma cobertura é quando uma peça sofre ação 

de forças atuantes na mesma direção e com sentidos contrários, porém, não 

atuantes num mesmo ponto. Esta situação gera um esforço cortante, que quando 

dividido pela área de atuação destas forças indica a tensão de cisalhamento que 

está ocorrendo na peça. 

Segundo Calil; Lahr e Dias (2003) a direção do plano de atuação desta 

tensão de cisalhamento influencia diretamente na resistência que a madeira 

apresenta a esse tipo de solicitação. A melhor situação ocorre quando a madeira 

está submetida ao cisalhamento perpendicular às suas fibras, quando é provável 

que a peça apresente problemas na compressão normal antes de cisalhar. Uma 

resistência inferior é apresentada quando a madeira é submetida ao cisalhamento 

no plano paralelo às fibras, podendo ser horizontal quando atuar na direção das 

fibras, ou horizontal Rolling quando atuar em direção perpendicular às fibras. 

A figura 4 apresenta as três formas de cisalhamento a que a madeira pode 

ser submetida. 

 

 
Figura 4 – Cisalhamento na madeira. Fonte: Calil; Lahr e Dias, 2003, p.41. 

 

 

3.3.4 Flexão 

 

 

Quando uma peça é bi apoiada e sofre a atuação de uma ou mais forças em 

seu vão ocorre solicitação de flexão, situação em que a madeira sofre compressão 

normal na região dos apoios e ainda esforços de cisalhamento horizontal, 

compressão e tração perpendicular às fibras. 



26 

 

 

De acordo com Calil; Lahr e Dias (2003) a ruptura neste tipo de solicitação 

ocorre devido ao enrugamento da madeira na região comprimida aumentando a área 

de compressão e reduzindo a área tracionada, provocando o rompimento por tração. 

A figura 5 representa o comportamento da madeira quando submetida ao 

esforço de flexão. 

 

 
Figura 5 – Flexão na madeira. Fonte: Calil; Lahr e Dias, 2003, p.41. 

 

 

3.4 TIPOS DE MADEIRA UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS 

 

 

A madeira utilizada na construção de estruturas pode ser maciça (madeira 

roliça, falquejada ou serrada) ou industrializada (madeira compensada, laminada e 

colada ou recomposta). A utilização de madeiras industrializadas apresenta 

vantagens de possuir menor variação estrutural e possibilidade de confecção de 

peças com maiores dimensões. No entanto, o uso de madeiras industrializadas 

ainda não é muito comum na região, por isso foi considerado para o 

desenvolvimento do trabalho apenas o emprego de madeiras maciças. 

A madeira roliça e a falquejada são utilizadas com mais frequência na 

construção de estruturas provisórias, como escoramento e estacas. A madeira 

serrada é obtida pelo desdobro das toras em unidades industriais, onde estas são 

cortadas nas dimensões desejadas para uso; esta é a forma de utilização estrutural 

mais comum da madeira. 
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Através de uma pesquisa entre fornecedores de madeira das cidades de 

Porto União e União da Vitória determinaram-se os principais perfis encontrados no 

comércio local. Os resultados obtidos estão expressos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Principais dimensões comerciais dos perfis de madeira 

Perfil (pol) Perfil (cm) b (cm) h (cm) A (cm²) 

1 x 2 2,5 x 5,0 2,5 5,0 12,50 

1 x 3 2,5 x 7,5 2,5 7,5 18,75 

1 x 4 2,5 x 10,0 2,5 10,0 25,00 

1 x 5 2,5 x 12,5 2,5 12,5 31,25 

11/2 x 2 3,8 x 5,0 3,8 5,0 19,00 

11/2 x 3 3,8 x 7,5 3,8 7,5 28,50 

11/2 x 4 3,8 x 10,0 3,8 10,0 38,00 

11/2 x 5 3,8 x 12,5 3,8 12,5 47,50 

11/2 x 6 3,8 x 15,0 3,8 15,0 57,00 

2 x 2 5,0 x 5,0 5,0 5,0 25,00 

2 x 3 5,0 x 7,5 5,0 7,5 37,50 

2 x 4 5,0 x 10,0 5,0 10,0 50,00 

2 x 5 5,0 x 12,5 5,0 12,5 62,50 

2 x 6 5,0 x 15,0 5,0 15,0 75,00 

2 x 7 5,0 x 17,5 5,0 17,5 87,50 

2 x 8 5,0 x 20,0 5,0 20,0 100,00 

3 x 3 7,5 x 7,5 7,5 7,5 56,25 

3 x 4 7,5 x 10,0 7,5 10,0 75,00 

3 x 5 7,5 x 12,5 7,5 12,5 93,75 

3 x 6 7,5 x 15,0 7,5 15,0 112,50 

3 x 7 7,5 x 17,5 7,5 17,5 131,25 

3 x 8 7,5 x 20,0 7,5 20,0 150,00 

4 x 4 10,0 x 10,0 10,0 10,0 100,00 

4 x 5 10,0 x 12,5 10,0 12,5 125,00 

4 x 6 10,0 x 15,0 10,0 15,0 150,00 

b = base do perfil 

h = altura do perfil 

A = área de seção transversal 

Fonte: do autor, 2010. 
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3.5 ESPÉCIES DE MADEIRA UTILIZADAS 

 

 

Por muito tempo utilizou-se para construção de estruturas, espécies de 

madeiras nativas e bastante densas. Essas madeiras eram exploradas sem que 

existisse preocupação com as florestas ali existentes que foram sendo destruídas 

muito rapidamente e em total desacordo com a legislação ambiental principalmente 

nas regiões Sul e Sudeste do país, área em que ocorreu o maior número 

construções. Devido a este fato hoje há escassez de madeiras densas nessa região, 

encarecendo muito o preço. As madeiras provenientes da região Norte do país 

também chegam a um custo muito elevado, decorrente não só da extração, mas 

também do longo trecho que a madeira é transportada. 

A utilização da madeira da araucária ainda é bastante comum na construção 

de estruturas de madeira para cobertura, mas como a espécie apresenta taxa de 

crescimento relativamente baixa e a legislação ambiental requer sua preservação 

vem tornando-se cada vez mais escassa no mercado. Com isso vem crescendo a 

utilização madeiras de espécies exóticas como o eucalipto e o pinus, que 

apresentam crescimento mais rápido e consequente diminuição de custos, que se 

deve principalmente ao desenvolvimento de novas técnicas para se trabalhar com 

essas espécies. 

Os cálculos para o dimensionamento da cobertura foram desenvolvidos 

considerando-se as propriedades físicas e mecânicas da madeira do pinus elliottii, 

espécie que vem ganhando espaço no ramo da construção civil. Apesar de ter sido 

considerada apenas uma espécie para o desenvolvimento do trabalho, a 

metodologia de cálculo utilizada para as madeiras de outras espécies é a mesma, 

variando apenas os valores das propriedades físicas e mecânicas. 

A madeira do Pinus elliottii possui densidade baixa, grã direita, textura fina, é 

de fácil secagem e de boa trabalhabilidade, propiciando desejável acabamento. É de 

baixa resistência ao ataque de fungos, cupins e brocas marinhas, no entanto, é 

considerada uma espécie fácil de tratar, apresentando boa impregnação de 

substâncias preservativas (IPT, 2010). É utilizada na construção de estruturas 

internas, forros, rodapés, lambris, móveis, chapas compensadas, entre outros. 

A tabela 2 apresenta as principais características físicas e mecânicas desta 

espécie. 
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Tabela 2 - Principais características da madeira do pinus elliottii. 

Espécie P12%(kg/m³) σc (kgf/m²) σt (kgf/m²) ϐ (kgf/m²) Ec (kgf/m²) 

Pinus elliottii 560 294,3 480,7 53,9 121.234 

P12% = massa específica aparente a 12% de umidade 
σc = resistência à compressão paralela às fibras 
σt = resistência à flexão simples 
ϐ = resistência ao cisalhamento longitudinal 
Ec = módulo de elasticidade longitudinal 

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 2010. 

 

Por ser pouco densa esta madeira está bastante susceptível ao ataque de 

organismos xilófagos e consequente deterioração. A solução para este problema é a 

utilização de substâncias preservantes na madeira. 

 

 

3.6 PRESERVAÇÃO DA MADEIRA 

 

 

Preservação da madeira é um procedimento ou sistema de medidas que 

possa conferir à madeira maior resistência contra o ataque de organismos 

degradadores, sejam de origem física, química ou biológica (SILVA, 2007). 

Consiste em impregnar à madeira substâncias preservantes que preenchem 

o espaço da seiva na madeira. Essas substâncias devem penetrar o máximo 

possível e ficarem impregnadas na madeira, inibindo assim a ação dos organismos 

xilófagos e garantindo maior durabilidade ao material. 

De acordo com Moreschi (2004), a utilização de tratamentos preservativos 

na madeira é inevitável, no entanto essa aplicação ainda gera grandes perdas para 

o setor madeireiro, principalmente no que se refere à falta de orientação técnica na 

escolha do produto adequado para a utilização da madeira bem como na forma de 

aplicação deste produto. 

A utilização de medidas mais criteriosas para escolha do preservante a ser 

utilizado é de vital importância na opção pelo produto adequado tanto para o 

tratamento da madeira quanto para a minimização de riscos ao ambiente e à saúde 

do homem. Essa maior preocupação por parte de quem utiliza o produto deve gerar 

grandes vantagens para o setor, como eliminação de perdas devido ao uso de 

produtos ineficazes e inadequados, redução dos efeitos nocivos ao homem e ao 
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ambiente, além de maior confiabilidade do mercado interno e externo na qualidade 

da madeira e produtos de madeira comercializados. 

 

 

3.7 COBERTURA 

 

 

Cobertura é a parte superior da edificação que tem por finalidade principal 

protegê-la da ação das intempéries, tais como chuva, vento, raios solares, neve e 

também proporcionar conforto térmico e acústico, sendo utilizada também como 

elemento arquitetônico nas construções (PARTEL, 2000). 

A cobertura é constituída basicamente por uma parte estrutural - que pode 

ser uma estrutura de madeira, de aço, uma laje de concreto armado ou uma 

estrutura pré-moldada de concreto - e por elementos de vedação (telhado), que 

podem ser telhas cerâmicas, de fibrocimento, metálicas, concreto, madeira, entre 

outros. 

Outros elementos podem ser utilizados com a finalidade de propiciar maior 

conforto interno e melhorar a estética da edificação. São comumente usados 

elementos de captação das águas pluviais, como rufos e calhas, elementos para 

isolamento termo acústicos colocados entre os caibros e ripas, além de forros e 

lambris, que são peças utilizadas para cobrir a lateral dos oitões, evitando assim a 

passagem do vento pelo meio da estrutura, o que resultaria num aumento de 

intensidade das ações de sucção do vento. 

A geometria de uma cobertura deve propiciar um bom aspecto arquitetônico, 

custo de construção econômico, ser de fácil execução e manutenção e possibilitar o 

escoamento das águas das chuvas sem que haja infiltrações (CARDOSO, 2000).  

Os principais fatores que influenciam na geometria de uma cobertura são o 

tipo de telha utilizada (quanto maior o tamanho da telha utilizada menor a inclinação 

necessária) e as condições climáticas da região. Em regiões onde há incidência de 

neve é necessário uma inclinação bem superior, de modo que possibilite o 

escoamento da neve evitando que se acumule sobre a estrutura. Em regiões de 

climas quentes é recomendado construir um beiral, pedaço da cobertura além dos 

limites da edificação, evitando a incidência dos raios solares diretamente sobre as 

paredes e proporcionando maior conforto térmico. 
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A parte estrutural da cobertura apresenta uma estrutura principal, composta 

por treliças, que tem por finalidade receber e distribuir uniformemente as cargas 

sobre a edificação; e por uma estrutura secundária formada por terças, caibros e 

ripas, denominada trama. A figura 6 apresenta os principais elementos da estrutura 

de uma cobertura de madeira. 

 

Figura 6: Elementos de estrutura da cobertura. Fonte: Partel, 2000, p.08 

 

a) RIPAS – São peças fixadas sobre os caibros e que servem de apoio para as 

telhas. O espaçamento entre elas, comumente chamado “galga”, depende do 

tipo e do tamanho das telhas usadas. Geralmente utilizam-se ripas com 

seções de 2,5 cm x 5,0 cm; 

b) CAIBROS - São peças fixadas perpendicularmente às ripas e que suportam o 

carregamento destas apoiando-se sobre as terças. O espaçamento entre os 

caibros varia de acordo com o dimensionamento da ripa, normalmente são 

utilizadas distâncias entre 40 cm e 60 cm. O dimensionamento da seção do 

caibro depende das forças que atuam sobre a cobertura e são quantificados 

em função da distância entre os apoios, ou seja, quanto maior o espaçamento 

entre as terças, maior será a seção transversal do caibro; 

c) TERÇAS – são peças horizontais fixadas perpendicularmente às treliças e 

que recebem o carregamento dos caibros distribuindo-o sobre a estrutura 

e-treliça 
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principal da cobertura. Normalmente adota-se um espaçamento entre 1,20 m 

e 1,60 m para as terças; 

d) TRAMA - é o conjunto formado pelas ripas, caibros e terças, que servem de 

lastro ao material do telhado. Quando se utiliza telhas de fibrocimento, devido 

às suas dimensões, as mesmas podem ser dispostas diretamente sobre as 

terças, dispensando-se o uso de ripas e caibros. Neste caso o trama fica 

reduzido as terças, e seu espaçamento varia conforme o tamanho e 

resistência das telhas utilizadas. 

e) TRELIÇA – Viga treliçada plana vertical apoiada sobre outra estrutura da 

edificação, servindo de apoio para o trama e distribuindo uniformemente 

sobre a estrutura o carregamento recebido. Costuma-se adotar espaçamentos 

entre 2,50 m e 4,00 m para as treliças. Os elementos componentes da treliça 

tem a seguinte denominação: 

1. BANZO SUPERIOR - Também chamado de asna, perna, empena ou 

membrura Superior, é a peça inclinada sobre a qual estão apoiadas as 

terças; 

2. BANZO INFERIOR - Também chamado de linha, rochante, tirante, tensor, 

ou membrura inferior, é a peça horizontal que se apoia sobre a edificação; 

3. MONTANTE - Também chamado de pontalete, suspensório ou pendural, é 

a peça vertical que serve de apoio para o banzo superior; 

4. DIAGONAL - Também chamado de escora, é a peça utilizada na diagonal 

entre dois montantes, podendo ser comprimida ou tracionada conforme o 

tipo de treliça utilizado; 

f) CONTRAVENTAMENTO - Estrutura formada por barras cruzadas dispostas 

de maneira a servir de sustentação para a ação das forças que atuam na 

estrutura, travando as treliças e impedindo sua rotação e deslocamento, 

principalmente contra a ação do vento. Serve também como elemento de 

vinculação de peças comprimidas contra a flambagem lateral; 

g) TÁBUAS DE BEIRAL - Também chamado de testeira, tabeira, aba ou 

pestana. 
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3.8 ESTRUTURA PRINCIPAL 

 

 

A madeira foi um dos primeiros materiais utilizados na construção de 

estruturas e mesmo com o passar do tempo continua sendo bastante utilizada em 

sistemas estruturais. Pfeil e Pfeil (2003) observam que mesmo com a diversidade de 

estruturas encontradas no mercado, as quais vêm evoluindo em função de diversos 

produtos industrializados, o sistema estrutural mais tradicional é o treliçado, sendo 

utilizado em coberturas tanto residenciais quanto industriais e em pontes. 

As treliças de cobertura são estruturas planas verticais que sustentam o 

peso do telhado e seu vigamento de apoio, bem como as cargas do vento. Essas 

cargas são distribuídas na superfície do telhado e transmitidas como forças 

concentradas sobre os nós das treliças por meio das terças. 

Existem diversos modelos de treliças, os quais resultam da variação do 

posicionamento das diagonais e dos montantes. Essa variação resulta em diferentes 

geometrias internas, e em geral são conhecidas pelos nomes dos engenheiros que 

as popularizaram. O desenvolvimento do trabalho será baseado em dois dos 

principais modelos de treliça: Howe e Pratt. 

 

 

 

3.8.1 Treliça Howe 

 

 

É o tipo de treliça mais comumente utilizado, apresentando o banzo superior 

e as diagonais comprimidas e o banzo inferior e os montantes tracionados. A treliça 

Howe, conhecida também como tesoura de diagonais normais está indicada na 

figura 7, onde L é a largura da edificação e h é a altura dos apoios à cumeeira. 
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Figura 7: Treliça tipo Howe. Fonte: Gesualdo, 2003, p.49 

I – Banzo superior; 

II – Banzo inferior; 

III – Montante; 

IV – Diagonal. 

 

Este tipo de treliça é utilizado geralmente em pequenos e médios vãos, até 

18 metros. 

 

 

3.8.2 Treliça Pratt 

 

 

A treliça Pratt, conhecida também como tesoura de diagonais invertidas 

apresenta o banzo superior e os montantes comprimidos e o banzo inferior e as 

diagonais tracionadas. A figura 8 apresenta a disposição das barras neste tipo de 

treliça. 

 

 
Figura 8: Treliça tipo Pratt. Fonte: Gesualdo, 2003, p.50 
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Para se reduzir o efeito da flambagem no dimensionamento dos montantes e 

diagonais é interessante que as peças comprimidas sejam mais curtas que as 

tracionadas, já que a madeira apresenta valores de resistência à tração, maiores 

que os valores de resistência à compressão. Dessa maneira a treliça Pratt apresenta 

vantagem em relação à treliça Howe, principalmente em vãos maiores, onde essas 

peças são mais compridas e recebem cargas mais elevadas. Por tanto esse modelo 

de treliça é o mais utilizado para vãos maiores, de 18 a 30 metros. 

 

 

3.9 TELHADO 

 

 

De acordo com Cardoso (2000), é chamado de telhado o conjunto de 

elementos que revestem exteriormente a cobertura, assegurando uma primeira 

proteção ao interior do edifício. 

Em geral os telhados se caracterizam por possuir um ou mais planos 

inclinados em relação a uma linha horizontal. Cada um destes planos recebe o nome 

de água, ou seja, um telhado que possui dois planos inclinados é denominado 

telhado de duas águas. A figura 9 mostra a classificação do número de faces dos 

principais tipos de telhado encontrados. 

 

 
Figura 9: Classificação do número de faces de um telhado. Fonte: Logsdon, 2002, p.1 

 

Telhados com uma ou duas águas são os mais simples de serem 

construídos, no entanto, quanto mais faces o telhado tiver maior será o número de 

elementos necessários para evitar infiltrações. A figura 10 apresenta os principais 

elementos da geometria da cobertura e suas terminologias mais usuais. 
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Figura 10: Elementos da geometria da cobertura. Fonte: Partel, 2000, p.09 

 

a) Inclinação: É a relação entre a superfície de uma água e uma linha horizontal. 

b) Cumeeira: aresta horizontal correspondente ao encontro de duas águas, 

geralmente está localizada na parte mais alta da cobertura. 

c) Espigão: é um divisor de águas, sendo a aresta inclinada delimitada pelo 

encontro de duas águas que formam um ângulo saliente. 

d) Rincão: é um captador de águas, sendo a aresta inclinada delimitada pelo 

encontro de duas águas que formam um ângulo reentrante. 

e) Mansarda: tipo de cobertura secundária que aproveita a inclinação do telhado. 

É utilizada em um cômodo denominado sótão. 

f) Oitão: parede geralmente construída de madeira paralelamente às treliças 

laterais, constituindo o acabamento da cobertura. 

g) Beiral: Parte do telhado construído além das paredes exteriores da edificação, 

sua principal finalidade é proteger as paredes exteriores da incidência direta 

da chuva e dos raios solares. 

Uma parte importante do projeto da cobertura é a escolha do tipo de telha a 

ser utilizada, já que é uma boa adequação do projeto com o material utilizado que 

garantirá a estanqueidade do telhado. Atualmente estão disponíveis no mercado 

diversos tipos de materiais como telhas cerâmicas, de aço corrugado, de alumínio, 

de zinco, de concreto, de madeira, de fibrocimento, de poliéster, entre outros. De 

acordo com Logsdon (2002), deve-se considerar além do tipo de telha que melhor se 

adapta ao projeto o conforto térmico e acústico que cada uma propicia. 
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Através de pesquisas realizadas no comércio local e de verificação em 

construções industriais, constatou-se que os principais tipos de telhas utilizados em 

coberturas com estrutura de madeira na região são: telha cerâmica e telha ondulada 

de fibrocimento. 

 

 

3.10 TELHAS CERÂMICAS 

 

 

Produzidas a partir da argila constituem o tipo de telha mais utilizado no 

Brasil, principalmente em construções residenciais. A produção destas telhas se dá 

em um processo semelhante ao de fabricação de tijolos. No entanto, como é um 

elemento que fica exposto diretamente às intempéries, seu processo de fabricação 

necessita de maiores cuidados, de maneira a garantir baixa absorção de água, 

uniformidade das peças, proporcionando um bom encaixe do telhado e ausência de 

anomalias como trincas e rebarbas, fatores essenciais para evitar a ocorrência de 

infiltrações na cobertura. 

Cardoso (2000) ressalta que deve ser utilizada uma argila bastante fina e 

homogênea, a fim de garantir maior impermeabilidade da peça e evitar que ocorram 

grandes deformações durante a secagem. Para haver uma boa uniformidade das 

peças é importante também que o processo de secagem das telhas seja realizado 

mais lentamente que o de secagem de tijolos. 

Entre as principais vantagens das telhas cerâmicas destacam-se o bom 

conforto térmico e acústico, facilidade para construção de telhados com várias faces, 

grande disponibilidade no mercado e diversidade de modelos. 

De acordo com Cardoso (2000) existem basicamente dois tipos de telhas 

cerâmicas, as de encaixe, que apresentam em suas bordas saliências e reentrâncias 

que permitem o acoplamento entre as mesmas, e as do tipo capa e canal, que são 

telhas com formato de meia cana e apresentam peças convexas (capa) que se 

apoiam sobre peças côncavas (canal). 

Todos os modelos de telhas cerâmicas que existem no mercado são 

variações de um destes dois modelos. Dentre as principais telhas de encaixe 

comercializadas podem-se destacar as telhas francesas e romanas; entre as de 

capa e canal as mais usuais são as coloniais, paulistas e plan. 
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As telhas francesas apresentam além do encaixe lateral um ressalto na parte 

inferior para apoio na ripa e outro denominado orelha de amarrar, que serve para 

uma eventual fixação da telha na ripa, geralmente realizada em regiões com grande 

incidência de ventos ou quando o telhado tiver uma inclinação bastante acentuada. 

As telhas romanas são outro exemplo de telhas de encaixe, apesar de 

apresentarem forma de capa e canal interligados. Apresentam uma leve ondulação 

longitudinal que garante o encaixe entre as peças. A figura 11 apresenta os 

principais tipos de telhas cerâmicas de encaixe. 

 

 
Figura 11: Telhas cerâmicas de encaixe. Fonte: Logsdon, 2002, p.02 

 

As telhas coloniais, classificadas como do tipo capa e canal caracterizam-se 

por apresentarem estas duas partes iguais, possuindo reentrâncias no lado convexo 

que garantem o apoio sobre a ripa e uma reentrância no lado côncavo que permite o 

encaixe com as telhas da fiada seguinte. 

As telhas paulistas caracterizam-se por apresentarem as capas com largura 

inferior à dos canais. Os canais, com um ressalto na parte inferior apoiam-se acima 

das ripas. As capas possuem uma reentrância que possibilita o acoplamento com os 

canais. 

As telhas plan apresentam características semelhantes às das telhas 

coloniais, diferindo por serem capa e canal com formas acentuadamente retas, 

conferindo ao telhado uma aparência completamente distinta em relação às telhas 

curvas. Na figura 12 estão indicados os principais tipos de telhas cerâmicas do tipo 

capa e canal. 
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Figura 12: Telhas cerâmicas do tipo capa e canal. Fonte: Logsdon, 2002, p.03 

 

As telhas cerâmicas encontradas no mercado nem sempre tem um controle 

de qualidade preciso que garanta uma padronização das características do material 

para diferentes fabricantes, sendo necessário para o projetista prévio conhecimento 

da telha que será utilizada na obra. A tabela 3 indica as principais características 

apresentadas por estes tipos de telhas cerâmicas. 

 

Tabela 3 – Principais características das telhas cerâmicas. 

Tipo de telha 
N° de telhas 

por m² 

Peso do telhado (kg/m²) Inclinação do telhado (%) 

Telha seca Telha saturada Mínima Máxima 

Francesa 16 48 58 30 40 
Romana 16 48 58 30 45 
Colonial 24 65 78 20 25 
Paulista 26 69 83 20 25 

Plan 26 72 86 20 30 

Fonte: Rodrigues, 2006, p.157. 

 

 

3.11 TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 

 

 

Depois das telhas cerâmicas as telhas de fibrocimento são as de utilização 

mais comum no Brasil, estando presentes tanto em coberturas residenciais como em 

comerciais e industriais. São fabricadas a partir da pressurização de cimento e fibras 

de amianto, podendo apresentar diversos modelos, tamanhos e espessuras. 

As telhas de fibrocimento são muito versáteis e apresentam como diferencial 

a possibilidade de vencer vãos consideráveis sem o uso de apoios intermediários, o 
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que contribui para a redução dos custos da estrutura de apoio. São duráveis, 

resistentes e de fácil manuseio, proporcionando rapidez de montagem e fixação. 

Conforme indica a figura 13 as telhas de fibrocimento apresentam a 

superfície das faces regular e uniforme e devem ser fixadas sobre as terças por 

meio de acessórios adequados indicados pelo fabricante como ganchos, parafusos 

ou grampos de ferro zincado. 

 

 
Figura 13: Telha ondulada de fibrocimento. Fonte: Eternit, 2010. 

 

São encontradas no mercado telhas de fibrocimento com espessuras de 4, 

5, 6 e 8 mm, sendo de uso mais comum as de 6 e 8 mm de espessura com 1,10 m 

de largura. A tabela 4 foi elaborada com dados do catálogo técnico da Eternit para 

telhas de fibrocimento com 6 mm e 8 mm de espessura e apresenta as principais 

características básicas e técnicas destas telhas. 

 

Tabela 4 – Características da telha ondulada de fibrocimento.  

Características Ondulada 6mm Ondulada 8mm 

Composição básica 
Cimento e fibras de amianto 

(totalmente presas ao cimento) 
Cimento e fibras de amianto 

(totalmente presas ao cimento) 
Largura total 1,10 m 1,10 m 
Largura útil 1,05 m 1,05 m 
Peso médio 18 kg/m² 24 kgf/m² 
Vão livre máximo 1,69 m 1,99 m 
Balanço longitudinal 
máximo 

40 cm 40 cm 

Balanço lateral máximo 10 cm 10 cm 
Inclinação mínima 9% (5°) 9% (5°) 
Sobreposição longitudinal 
mínima 

14 cm 14 cm 

Módulo de elasticidade entre E=15.000 e 20.000 Mpa entre E=15.000 e 20.000 Mpa 
Resistência ao fogo até 300 ºC até 300 ºC 
Resistência à flexão 
(carga de ruptura mínima) 

5KN (500kgf)/m 6,5KN (650kgf)/m 

Fonte: Eternit, 2010. 
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Essas telhas estão disponíveis nos comprimentos de 1,22 m, 1,53 m, 1,83 

m, 2,13 m, 2,44 m, 3,05 m e 3,66 m. Conforme indicado na tabela 4 a telha de uma 

fiada deve sobrepor pelo menos 14 cm da fiada anterior, dessa forma o comprimento 

útil da telha é 14 cm menos que o seu comprimento nominal. A tabela 4 indica 

também o vão livre máximo das telhas, sendo de 1,69 m para as de 6 mm e de 1,99 

m para as de 8 mm. Para telhas com comprimentos superiores a estes é necessário 

a utilização de uma terça intermediária, o que significa que as telhas de 6 mm com 

1,83 m de comprimento e as de 8 mm com 2,13 m de comprimento são as que 

permitem o maior espaçamento entre as terças. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida com base nas características e informações dos 

seguintes materiais: 

 Madeira de pinus elliottii, utilizada na parte estrutural da cobertura; 

 Telha cerâmica tipo francesa, utilizada como elemento de vedação do 

telhado; 

 Telha ondulada de fibrocimento com 6 mm de espessura, utilizada como 

elemento de vedação do telhado; 

 Normas Brasileiras Registradas, NBR 6123/1988 – “Forças devidas ao vento 

em edificações” e NBR 7190/2008 – “Projeto de estruturas de madeira”, 

utilizadas para escolha dos métodos de dimensionamento; 

 Planilha de cálculo desenvolvida pelo autor no programa Microsoft Excel, 

utilizada para determinar o dimensionamento e os custos da estrutura para as 

diferentes situações de obras consideradas. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

O desenvolvimento do trabalho foi baseado na realidade dos layouts de 

indústrias instaladas nos municípios de União da Vitória e Porto União, onde através 

de pesquisas constatou-se que os barracões construídos com coberturas de 

madeira apresentam dimensões médias de 20 m a 60 m de comprimento e 10 m a 

20 m de largura, colocadas, em média, a de 5 m de distância do solo, equivalente a 

altura do pé direito. 

Apesar de se verificar variadas medidas de comprimentos em barracões 

industriais foi considerado para o desenvolvimento do estudo um comprimento 
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médio igual a 40 m, tendo em vista que a variação nessa dimensão não foi relevante 

para o objetivo do trabalho, já que altera apenas o número de treliças utilizadas, não 

influenciando no carregamento distribuído sobre a estrutura. 

Já a largura da obra incide diretamente no carregamento distribuído sobre a 

estrutura, sendo que quanto maior for esta dimensão, maiores são os esforços 

atuantes e os comprimentos das barras da estrutura principal. Dessa forma foram 

desenvolvidas situações de cálculo variando-se a largura da obra de cinco em cinco 

metros, ou seja, consideraram-se três diferentes situações de largura da edificação, 

com 10, 15 e 20 metros.  

Os cálculos foram realizados por meio de planilha eletrônica desenvolvida no 

programa Microsoft Excel. Foram feitos comparativos de resultados buscando 

determinar o dimensionamento e espaçamentos ideais entre treliças e entre terças 

para cada largura de obra considerada, a fim de garantir o máximo aproveitamento 

da madeira e minimização de custos. 

Os resultados para as diferentes simulações foram expressos em função da 

geometria da cobertura (treliça Howe ou treliça Pratt) e do tipo de telhas utilizadas 

(telha cerâmica tipo francesa ou telha ondulada de fibrocimento 6 mm). 

A primeira etapa para realização do dimensionamento foi determinar as 

cargas que devem atuar sobre a cobertura. Através da combinação destas cargas, 

foram feitas as verificações da estrutura e a determinação das deformações da 

mesma. 

 

 

4.2 CÁLCULO DAS REAÇÕES 

 

 

Existem três cargas básicas que atuam na estrutura. 

a) Cargas permanentes: correspondem ao peso próprio da estrutura e de todos 

os elementos da cobertura, como telhas, ripas, caibros, terças, etc... 

b) Sobrecarga de montagem: considera possíveis carregamentos temporários 

sobre a cobertura como, por exemplo, o peso de uma pessoa ao fazer algum 

trabalho de manutenção no telhado. 

c) Carga do vento: considera a pressão dinâmica gerada devido à ação do vento 

que incide na edificação. 
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4.2.1 Cálculo da ação do vento 

 

 

As ações do vento foram calculadas de acordo com a NBR 6123/1988 – 

Forças devidas ao vento em edificações. 

Primeiramente, foi determinada a velocidade básica do vento (V0), que é a 

velocidade de uma rajada de três segundos de duração, ultrapassada em média 

uma vez em 50 anos, a 10 m de altura, em campo aberto e plano. 

O trabalho considerou a realização da obra no município de Porto União – 

SC, possuindo de acordo com o mapa das isopletas expresso na NBR 6123/1988 

uma velocidade básica de 45 m/s. 

A carga que incide sobre a edificação não depende apenas da velocidade 

básica do vento, mas também de fatores como a topografia do terreno, dimensões 

da construção e condições de vizinhança desta. Por isso a NBR 6123/1988 

estabelece três fatores que foram utilizados para determinar a velocidade 

característica do vento. Esses fatores são denominados S1 (fator topográfico), S2 

(fator de rugosidade) e S3 (fator estatístico). 

O fator topográfico S1 leva em consideração as grandes variações na 

superfície, ou seja, aumento da velocidade perto de colinas, proteções conferidas 

por vales profundos e os efeitos de afunilamento em vales. 

Para o município de Porto União consideram-se as condições de terreno 

plano ou fracamente acidentado, situação em que a norma estabelece o valor do 

fator topográfico S1 igual a 1,00. 

O fator de rugosidade S2 depende das condições da vizinhança da 

construção e considera o efeito combinado de três parâmetros. Em ventos fortes, a 

sua velocidade aumenta com a altura Z acima do terreno e este aumento depende 

da rugosidade (número e dimensão dos obstáculos naturais ou artificiais) do terreno 

e do intervalo de tempo considerado na determinação da velocidade. O intervalo de 

tempo está relacionado com as dimensões da edificação, sendo que as edificações 

pequenas e os elementos componentes de edificações são mais afetados por 

rajadas de curta duração (mais velozes) do que grandes edificações. 
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A NBR 6123/1988 estabelece cinco categorias, relacionadas à rugosidade 

do terreno e três classes, relacionadas às dimensões da obra. A partir da 

combinação destes e da altura da edificação (z) pode-se determinar o fator S2. 

Para o estudo em questão considera-se a categoria III, para terrenos planos 

ou ondulados, com poucos quebra ventos de árvores e edificações baixas e 

esparsas. A classe utilizada foi a classe B, indicada para edificações que 

apresentem a maior dimensão horizontal ou vertical entre 20 m e 50 m, pois foi 

considerado um barracão com 40 m de comprimento. 

Para o cálculo do fator S2 foi ainda necessário determinar a altura da 

edificação (z), que é a soma da altura do pé direito com a altura da cobertura. A 

altura da cobertura foi determinada em função da largura da edificação e do tipo de 

telha utilizada. Para telha cerâmica do tipo francesa foi considerado inclinação do 

telhado de 35% e para telha ondulada de fibrocimento inclinação de 25%. 

O cálculo do fator de rugosidade se dá pela seguinte equação: 

 

        (
 

  
)
 

              (1) 

 

Onde: 

z = altura da edificação (distância do solo à cumeeira); 

b, fr e p = parâmetros cujos valores são indicados na tabela 1 – Parâmetros 

meteorológicos da NBR 6123/1988, obtidos a partir de combinação da categoria e 

da classe adotada. 

O fator estatístico S3, baseado em conceitos estatísticos considera o grau de 

segurança requerido e a vida útil da edificação. O estudo em questão considera 

edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação, sendo 

recomendado pela NBR 6123/1988 a utilização do fator estatístico S3 igual a 1,00. 

Através da velocidade básica do vento (V0) e dos fatores S1, S2 e S3 é 

possível determinar a velocidade característica do vento (Vk) para posteriormente 

estabelecer a pressão dinâmica (q) que incidirá sobre a edificação através das 

equações: 

 

                            (2) 
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               (3) 

 

Quando incide sobre uma edificação o vento pode provocar pressões ou 

sucções. Essas ações podem ser determinadas a partir do cálculo dos coeficientes 

de pressão externo e interno. 

Para determinar o coeficiente de pressão externo (Cpe) é necessário 

estabelecer a relação entre a altura e a largura da obra (h/b). A partir dessa relação 

e do ângulo de inclinação da cobertura é possível identificar o valor a ser utilizado 

para o Cpe na Tabela 5 da NBR 6123/1988, “Coeficientes de pressão e de forma 

para telhados simétricos de duas águas”. 

O coeficiente de pressão interna (Cpi) depende da permeabilidade das 

paredes, relacionadas com a maior ou a menor área da abertura que a edificação 

possui. Esse índice é definido pela relação entre a área das aberturas existentes em 

cada parte da edificação e a área total da parte correspondente. 

Para o estudo em questão foram consideradas as paredes internas 

permeáveis, sendo a pressão interna uniforme. Neste caso, devem-se adotar os 

seguintes valores para o coeficiente de pressão interna: 

 Duas faces opostas igualmente permeáveis e as outras impermeáveis, sendo 

Cpi para o vento perpendicular a uma face permeável igual a 0,2 e o Cpi para o 

vento perpendicular a uma face impermeável igual a -0,3. 

Através da combinação destes dois coeficientes e da pressão dinâmica do 

vento (q) é possível determinar a pressão efetiva do vento (Δp) que atuará na 

cobertura através da expressão: 

 

    (       )                (4) 

 

Essa combinação irá gerar diferentes valores sendo que devem ser 

consideradas as situações mais críticas, tanto de sucção quanto de sobrepressão. 

 

 

4.2.2 Sobrecarga de montagem 
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De acordo com a NBR 8800/2008 o valor da sobrecarga de montagem deve 

ser considerado igual a 25 kgf/m². 

 

 

4.2.3 Cargas permanentes 

 

 

As cargas permanentes englobam o peso próprio dos elementos da 

cobertura como telhas, ripas, caibros, terças e treliças e dependem basicamente dos 

perfis escolhidos para cada elemento e de seus pesos específicos. 

O dimensionamento dos elementos e o valor dos respectivos pesos que 

exercerão na estrutura variam em função das situações consideradas e foram 

determinados por meio de planilha de cálculo no programa Microsoft Excel. 

 

 

4.3 DIMENSIONAMENTO 

 

 

O dimensionamento dos elementos foi realizado de acordo com a NBR 

7190/2008, que propõe a verificação através do método dos estados limites. Neste 

método cada um dos fatores que influenciam a segurança da obra é analisado 

separadamente. 

A partir dos carregamentos atuantes no telhado foi realizado o 

dimensionamento dos elementos da estrutura secundária, iniciando com o 

dimensionamento do ripão, para na sequência dimensionar os caibros e as terças. 

A primeira etapa foi determinar os carregamentos que atuarão sobre cada 

elemento, sendo que as cargas devem ser decompostas, considerando-se a ação 

tanto na direção perpendicular ao plano do telhado quanto em direção paralela a 

este plano. Estabelecidos estes valores foram calculadas então as seções 

requeridas para as peças através das seguintes equações: 

 

a) Verificação à resistência: 
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    (
      

      
)              (5) 

 

Onde: 

σf= Resistência à flexão, em kgf/cm²; 

p = Carga total atuante, em kgf/cm; 

L = Distância entre os apoios da peça calculada, em cm; 

b = Base da peça, em cm; 

h = Altura da peça, em cm. 

 

b) Verificação à deformação: 

 

 

   
  

       

           
 (       )              (6) 

 

Onde: 

Ec = Módulo de elasticidade longitudinal, em kgf/cm²; 

g = Carga permanente atuante, em kgf/cm; 

q = Carga acidental atuante, em kgf/cm. 

 

c) Verificação ao cisalhamento: 

 

   
      

      
               (7) 

 

Onde: 

ϐ = Resistência ao cisalhamento, em kgf/cm². 

Os valores para, σf, Ec e ϐ são dados na tabela 2 – Principais características 

das espécies. No entanto, esses são valores de ensaios realizados em laboratório 

com corpos de prova isentos de defeitos. Para utilização em projetos a NBR 

7190/2008 estabelece um coeficiente de modificação (Kmod), dado em função da 

classe de carregamento da estrutura (Kmod1), da classe de umidade admitida (Kmod2) 

e do eventual emprego de madeira de segunda categoria (Kmod3). 
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Quanto à classe de carregamento o projeto considera uma obra de longa 

duração, sendo utilizado Kmod1 igual a 0,7. A umidade de equilíbrio mantém-se entre 

12% e 15%, sendo utilizado Kmod2 igual a 1,0. O projeto considera também a 

possibilidade do uso de peças de segunda categoria, utilizando Kmod3 igual 0,8. 

Dessa forma o valor de Kmod será: 

 

                                  (8) 

                 

          

Isso significa que os valores utilizados para realizar o dimensionamento 

foram os expressos na tabela 2 multiplicados pelo coeficiente 0,56. 

Após o dimensionamento dos elementos da estrutura secundária foram 

determinadas as cargas atuantes na estrutura principal e as respectivas reações, 

para com estes dados calcular os esforços à que as barras das treliças serão 

submetidas. 

Essas barras podem sofrer ações de compressão ou de tração, sendo que 

se diferenciam quanto ao método empregado para o dimensionamento das mesmas. 

 

 

4.3.1 Dimensionamento à compressão 

 

 

O critério de peças estruturais de madeira solicitadas a compressão paralela 

às fibras depende diretamente do índice de esbeltez (λ). Quanto mais esbelta a peça 

for maior foi a tendência de flambagem, por isso a NBR 7190/2008 estabelece um 

valor máximo para o índice de esbeltez: 

 

         √                        (9) 

 

De acordo com as características da espécie também é determinado um 

índice de esbeltez comparativo λ0 que serve de parâmetro para a escolha da 

equação adequada para a determinação da tensão admissível de flambagem. 
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    √
     
 

 
   

            (10) 

 

Onde: 

Ec = Módulo de elasticidade longitudinal, em kgf/cm²; 

σc = Resistência à compressão paralela às fibras, em kgf/cm². 

O índice de esbeltez (λ) da peça deve satisfazer à condição λ ≤ λlim, e pode 

ser determinado através da seguinte equação: 

 

  
 

    
             (11) 

 

Onde: 

L = Comprimento de flambagem da peça; 

imin = Raio mínimo de giração da seção transversal do elemento, que é dado por: 

 

      
 

√  
             (12) 

 

Onde: 

b = Base da peça em cm. 

Em função do índice de esbeltez as peças de madeira solicitadas 

compressão paralela são classificadas como: 

 Peças curtas: Apresentam índice de esbeltez menor ou igual a 40; 

 Peças medianamente esbeltas: Apresentam índice de esbeltez maior que 40 

e menor ou igual a 80; 

 Peças esbeltas: Apresentam índice de esbeltez maior que 80 e menor ou 

igual ao λlim. 

A determinação da área mínima necessária para a peça (Amin) se dá em 

função da tensão admissível de flambagem (   ̅̅ ̅̅ ) que é calculada a partir de duas 

situações: 
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Para λ < λ0:    →       ̅̅ ̅̅     *(  
 

 
)  (

    

     
)+      (13) 

 

Para λ > λ0:    →       ̅̅ ̅̅  
 

 
    (

  

 
)
 

        (14) 

 

Com o resultado da tensão admissível de flambagem é possível determinar 

a área mínima necessária para a peça comprimida através da expressão: 

 

     
 

   ̅̅ ̅̅ ̅
             (15) 

 

Onde: 

N = esforço normal de compressão a que a peça foi submetida. 

Por questões de segurança a NBR 7190/2008 estabelece dimensões 

mínimas para a base e para a área de seção transversal das peças utilizadas na 

estrutura, sendo que para peças principais isoladas, como vigas e barras 

longitudinais de treliças (banzos superiores e inferiores) a área mínima é de 50 cm², 

com espessura mínima de 5 cm. No caso de peças secundárias (montantes e 

diagonais) essas dimensões reduzem-se a área de 18 cm² com espessura mínima 

não inferior a 2,5 cm. 

 

 

4.3.2 Dimensionamento à tração 

 

 

As peças de madeira submetidas a um esforço axial de tração apresentam 

comportamento elasto-frágil até a ruptura, sem a ocorrência de valores significativos 

de deformação antes do rompimento. A condição de segurança para as peças 

tracionadas é garantida através da seguinte equação: 

 

     
 

   ̅̅ ̅̅ ̅
             (16) 
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Onde: 

N = Esforço normal de tração a que a peça foi submetida, em kgf; 

   ̅̅ ̅̅  = Resistência à tração paralela às fibras, em kgf/cm². 

 

 

4.4 PROJETO EXEMPLO 

 

 

São apresentadas abaixo, as principais etapas seguidas no 

dimensionamento da estrutura da cobertura, tomando-se de exemplo o projeto com 

as seguintes características: 

 Comprimento do barracão: 40 m; 

 Largura do barracão: 10 m; 

 Altura do pé direito: 5 m; 

 Inclinação do telhado: 35%; 

 Geometria da treliça utilizada: treliça Pratt; 

 Tipo de telha utilizada: telha cerâmica tipo francesa; 

 Número de afastamentos entre treliças: 13; 

 Número de afastamentos entre terças: 4 em cada face. 

A figura 14 representa o modelo da treliça adotada para esse exemplo, onde 

os números de 1 a 9 são utilizados para designar os nós da treliça, a fim de 

denominar cada barra inserida entre um nó e outro. 

 

 
Figura 14: Treliça tipo Pratt com 7 montantes. Fonte: do autor, 2010. 

 

A partir da geometria da treliça e da inclinação do telhado pode-se 

determinar o comprimento das barras que constituem a estrutura principal. A tabela 

5 indica os comprimentos das barras para essa situação. 
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Tabela 5: Comprimento das barras da treliça. 

Comprimento das barras 

Banzo superior Banzo inferior Montante Diagonal 

Barra Comp. (cm) Barra Comp. (cm) Barra Comp. (cm) Barra Comp. (cm) 

1-3 132,4 1-2 125,0 2-3 43,8 2-5 152,6 

3-5 132,4 2-4 125,0 4-5 87,5 4-7 181,3 

5-7 132,4 4-6 125,0 6-7 131,3 6-9 215,1 

7-9 132,4 6-8 125,0 8-9 175,0 *** *** 

Fonte: do autor, 2010. 

 

A determinação dos esforços resultantes do vento foi realizada de acordo 

com o descrito em 4.2.1. As situações críticas para sucção e sobrepressão do vento 

estão expressas na tabela 6, onde se percebe que o maior valor em módulo ocorre 

na situação de sobrepressão do vento, adotando-se então este valor de 114,77 

kgf/m² para a sequência dos cálculos. 

 

Tabela 6: Esforços resultantes do vento 

Esforços resultantes do vento na cobertura 

Situação considerada Esforço gerado 

Vento à sobre pressão 114,77 kgf/m² 

Vento à sucção -81,16 kgf/m² 

Fonte: do autor, 2010. 

 

Após determinadas as cargas atuantes do vento foi realizado o 

dimensionamento dos elementos da estrutura, inicialmente ripões, caibros e terças e 

na sequência das barras da treliça. 

A distância entre ripões depende do tamanho da telha, que no caso da telha 

cerâmica francesa é de 35 cm. A seção considerada dos ripões é de 5,0 x 2,5 cm. 

Através das equações 5, 6 e 7 foi determinado o vão máximo do ripão, que 

representa a distância a ser utilizada entre os caibros. Para cada uma das três 

equações foi determinada a máxima distância entre apoios (L). A tabela 7 apresenta 

os resultados obtidos para as três situações. Adotou-se para sequência dos cálculos 

o vão livre do ripão igual a 71 cm. 

 

 

 

 



54 

 

 

Tabela 7: Dimensionamento do ripão 

Máximo vão livre para o ripão 5,0 cm x 2,5 cm 

Situação verificada Comprimento máximo 

Verificação à resistência 172,00 cm 

Verificação à deformação 71,27 cm 

Verificação ao cisalhamento 1061,50 cm 

Fonte: do autor, 2010. 

 

Para o dimensionamento dos caibros e terças são utilizadas estas mesmas 

três equações, no entanto, como o vão livre do caibro é determinado pela distância 

entre terças, e o vão da terça determinado pela distância entre treliças, o 

comprimento (L) já está determinado para estas situações. Dessa forma a variável 

passou a ser a altura mínima necessária para a seção da peça, que é dada em 

função da distância entre os apoios da mesma. 

Para o dimensionamento do caibro devem ser determinados inicialmente os 

possíveis valores para base e altura do mesmo. A partir destes valores o programa 

calcula o peso próprio dos caibros e da estrutura que incide sobre eles. Com estes 

dados serão realizadas verificações em relação à resistência, à deformação e ao 

cisalhamento, determinando-se para cada uma delas a mínima altura (h) necessária 

para que o caibro não atinja a ruína e não tenha deformação excessiva e superior ao 

recomendado pela NBR 7190/2008. A situação mais crítica é aquela que exige a 

maior altura para a peça, e esta não poderá ser superior àquela altura considerada 

inicialmente, caso isto ocorra, a peça deverá ser redimensionada, aumentando-se a 

base ou a altura para o perfil adotado. 

A tabela 8 apresenta os resultados do dimensionamento do caibro, onde se 

adotou inicialmente um perfil de 3,8 x 7,5 cm. Realizando-se as verificações 

constatou-se que a altura mínima exigida para que a peça atenda às três situações 

de verificação é de 6,51 cm. Como a altura adotada 7,5 cm é maior que 6,51 cm a 

seção da peça está “OK”. 

 

Tabela 8: Dimensionamento do caibro 

Dimensionamento do caibro com seção de 3,8 cm x 7,5 cm 

Situação verificada Altura mínima necessária 

Verificação à resistência 3,19 cm 

Verificação à deformação 6,51 cm 

Verificação ao cisalhamento 0,86 cm 

Fonte: do autor, 2010. 
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O dimensionamento da terça é realizado da mesma maneira que o 

dimensionamento do caibro. A tabela 9 apresenta as alturas mínimas para o 

dimensionamento da terça com seção de 5,0 cm x 17,5 cm. Pode-se verificar que o 

maior valor ocorre na verificação à deformação, sendo necessária uma altura 

mínima de 17,29 cm. Como a altura considerada para o dimensionamento da terça 

foi de 17,5 cm, comprova-se na tabela que a seção adotada para a terça está “OK”. 

 

Tabela 9: Dimensionamento da terça 

Dimensionamento da terça com seção de 5,0 cm x 17,5 cm 

Situação verificada Altura mínima necessária 

Verificação à resistência 9,01 cm 

Verificação à deformação 17,29 cm 

Verificação ao cisalhamento 2,94 cm 

Fonte: do autor, 2010. 

 

O próximo passo é realizar o dimensionamento das barras da estrutura 

principal, no entanto é necessário primeiro determinar a intensidade das cargas que 

atuam sobre a mesma. 

O peso da estrutura é determinado através do carregamento transmitido 

pelas terças e do peso da treliça, que é estimado através da seguinte expressão: 

 

       (        )           (17) 

 

Onde: 

L = largura da construção. 

g = peso estimado da treliça 

Atribuindo o valor de L = 10 na equação 17 tem-se: 

 

       (         )           (18) 

              

 

No entanto, esta equação fornece um valor médio, não tendo como 

determina-lo com precisão. Pelo fato de não levar em consideração a densidade da 
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madeira ela tende a apresentar resultados mais distorcidos para espécies com 

pesos específicos mais baixos, como é o caso do pinus elliottii. 

Através de um pré-cálculo realizado percebeu-se que o valor obtido na 

equação 18 considera um carregamento maior do que realmente ocorre, dessa 

forma passou-se a considerar um peso estimado para a treliça de 3,50 kgf/m². 

Em seguida são determinados os pesos que são descarregados sobre as 

treliças, sendo que as cargas que atuam sobre o nó 1, decorrentes da primeira linha 

de terças são denominadas P1 e as outras atuantes sobre os nós intermediários são 

denominadas P2. Com o somatório dessas cargas P1 e P2 pode-se determinar então 

os esforços atuantes nos apoios, denominados V1 e V2. A tabela 10 apresenta os 

valores destas cargas, sendo que, devido à questão de simetria da cobertura o valor 

da reação V2 é igual a V1. 

 

Tabela 10: Carregamento atuante na treliça 

Carregamentos atuantes nas treliças 

Carregamento Peso (kgf/m²) 

Carga concentrada P1 249,35 

Carga concentrada P2 498,70 

Reação nos apoios V1=V2 1.994,81 

Fonte: do autor, 2010. 

 

Depois de determinadas as cargas que atuam sobre a estrutura principal o 

próximo passo foi calcular os esforços que esse carregamento irá gerar sobre cada 

barra. Os resultados obtidos estão expressos na tabela 11. 

 

Tabela 11: Esforços normais atuantes na treliça 

Esforços normais atuantes na treliça 

Banzo superior Banzo inferior Montante Diagonal 

Barra Esforço (kgf/m²) Barra Esforço (kgf/m²) Barra Esforço (kgf/m²) Barra Esforço (kgf/m²) 

1-3 -5.283,67 1-2 4.987,03 2-3 -498,70 2-5 869,64 

3-5 -5.283,67 2-4 4.274,60 4-5 -748,05 4-7 1.033,03 

5-7 -4.528,86 4-6 3.562,17 6-7 -997,41 6-9 1.225,72 

7-9 -3.774,05 6-8 2.849,73 8-9 0,00 *** *** 

Fonte: do autor, 2010. 

 

Percebe-se que as barras constituintes do banzo superior e montantes são 

comprimidas (sinal negativo), enquanto as do banzo inferior e diagonais são 
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tracionadas (sinal positivo). Conforme descrito anteriormente a madeira apresenta 

comportamento diferente quando submetida à compressão do que quando 

submetida à tração, diferindo assim no método de dimensionamento. 

O índice de esbeltez (λ) é determinado conforme descrito em 4.3.1, e varia 

de acordo com a base adotada para o perfil. Com a tensão de flambagem e o 

esforço atuante na barra determinou-se a área mínima necessária para o perfil. No 

caso da barra 1-3, cujo dimensionamento é especificado na tabela 12, nota-se que 

para satisfazer a área mínima de 66,09 cm² foi necessário adotar uma altura de 10 

cm para a peça. 

 

Tabela 12: Dimensionamento à compressão 

Dimensionamento da barra 1-3 

Situação Valor obtido 

Base considerada para a peça 7,5 cm 

Índice de esbeltez calculado 61,17 

Tensão de flambagem calculada 79,95 kgf/m² 

Área mínima requerida para a seção 66,09 cm² 

Altura adotada para a peça 10 cm 

Área da seção transversal da peça adotada 75 cm² 

Fonte: do autor, 2010. 

 

Para peças tracionadas não existe a verificação do índice de esbeltez, sendo 

que a área mínima necessária é determinada pela divisão entre o esforço atuante na 

barra e a tensão admissível de tração    ̅̅ ̅̅ . A tabela 13 apresenta o dimensionamento 

da barra 6-9, onde se verifica a exigência de uma área mínima de 4,55 cm². No 

entanto, conforme descrito anteriormente a NBR 7190/2008 determina a utilização 

de peças com dimensão mínima de 2,5 cm e área mínima de 18 cm², sendo 

necessária então a utilização de um perfil de 2,5 x 7,5 cm. 

 

Tabela 13: Dimensionamento à tração 

Dimensionamento da barra 6-9 

Situação Valor obtido 

Área mínima requerida para a seção 4,55 cm² 

Base adotada para a peça 2,5 cm 

Altura adotada para a peça 7,5 cm 

Área da seção transversal da peça adotada 18,75 cm² 

Fonte: do autor, 2010. 
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As dimensões, pesos e esforços gerados em cada barra são resumidos na 

tabela 14, a qual apresenta também o custo da madeira para essas peças. O custo 

por metro linear de cada perfil foi adotado de acordo com os valores praticados para 

madeira de pinus elliottii no comércio local. 

 

Tabela 14: Resumo das dimensões 

Resumo das dimensões 

Barras 
Esforços 
Normais 

(kgf) 

Comprimento 
(cm) 

Perfil 
utilizado 

(pol) 

Número 
de 

perfis 

Peso 
(kgf) 

Preço por 
metro 
linear 

Custo do 
madeiramento 

B
a
n
z
o
  

  
  
  

  
 

S
u
p

e
ri
o
r 1-3 -5.283,70  132,40 3,0 x 4,0 1 11,12 4,0  R$  68,68  

3-5 -5.283,70  132,40 3,0 x 4,0 1 11,12 4,0  R$  68,68 

5-7 -4.528,90  132,40 3,0 x 4,0 1 11,12 4,0  R$  68,68 

7-9 -3.774,00  132,40 3,0 x 4,0 1 11,12 4,0  R$  68,68 

B
a
n
z
o
  

  
  
  

In
fe

ri
o
r 

1-2 4.987,03  125,00 3,0 x 3,0 1 7,88 3,2  R$  52,00  

2-4 4.274,60  125,00 3,0 x 3,0 1 7,88 3,2  R$  52,00 

4-6 3.562,17  125,00 3,0 x 3,0 1 7,88 3,2  R$  52,00 

6-8 2.849,73  125,00 3,0 x 3,0 1 7,88 3,2  R$  52,00 

M
o
n
ta

n
te

 2-3 -498,70  43,80 1,0 x 3,0 1 0,92 0,9  R$  5,12  

4-5 -748,05  87,50 1,5 x 3,0 1 2,79 1,6  R$  18,20  

6-7 -997,41  131,30 2,0 x 3,0 1 5,51 1,9  R$  32,42  

8-9 0,00  175,00 *** *** *** *** *** 

D
ia

g
o
n
a

l 2-5 869,60  152,60 1,0 x 3,0 1 3,20 0,9  R$  17,85  

4-7 1.033,00  181,30 1,0 x 3,0 1 3,81 0,9  R$  21,20  

6-9 1.225,70  215,10 1,0 x 3,0 1 4,52 0,9  R$  25,16  

Ripão *** 4000,00 2,0 x 1,0 16 896,00 0,6  R$  384,00  

Caibro *** 529,70 1,5 x 3,0 57 963,83 1,6  R$  483,12  

Terça *** 4000,00 2,0 x 7,0 4 1568,00 4,8  R$  768,00  

Fonte: do autor, 2010. 

 

A tabela acima apresenta o custo da madeira para cada barra, sendo que o 

custo total do madeiramento da estrutura pode ser obtido multiplicando-se estes 

valores pelo número total de barras da cobertura. Para o projeto em questão foi 

obtido um custo de R$ 4.477,09. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

O período de desenvolvimento do trabalho possibilitou um aprendizado 

consistente, não apenas em relação ao dimensionamento de coberturas de madeira 

em específico, mas em relação ao dimensionamento de diversos tipos de estruturas 

que seguem a mesma base de cálculo. 

Podem-se destacar dois pontos principais que tornaram possível a 

realização deste trabalho e que serão muito importantes para a realização de 

projetos futuros: o estudo da norma brasileira NBR 7190/2008 – Projeto de 

estruturas de madeira e; o conhecimento adquirido através de pesquisas em obras 

na região e troca de experiências com profissionais da área. 

Uma das principais exigências para os profissionais que atuam e pretendem 

atuar no dimensionamento de estruturas é conhecer e trabalhar de acordo com as 

normas regulamentadoras. Neste contexto o estudo da NBR 7190/2008 torna-se um 

fator diferencial e que possibilita a inserção neste segmento do mercado de trabalho. 

Outro fato muito importante, foi conhecer o que está sendo praticado nas 

coberturas de madeira, hoje construídas e, a partir do embasamento teórico, saber 

discernir sobre quais atitudes devem ou não serem seguidas. 

Em síntese, o conhecimento adquirido revelou-se um fator diferencial na 

obtenção de respaldo para comprovar que muitas situações adotadas hoje na 

construção de estruturas de madeira não são as ideais, resultando no desperdício 

de materiais e encarecimento da obra. 

O objetivo principal deste trabalho de buscar as situações de obra que 

possibilitam maior economia de materiais e consequente minimização de custos, 

dadas em função de diferentes larguras do barracão, geometrias de treliças, tipos de 

telhas e espaçamentos adotados entre terças e entre treliças foi atingido após a 

realização de diversos comparativos. 

Os resultados dos custos para cada situação considerada são apresentados 

a seguir: 

 

 



60 

 

 

5.2.1 Comparativo de custos para coberturas com 10 metros de vão livre 

 

 

Para coberturas com 10 metros de vão livre foram consideradas situações 

de projeto com 11, 13, 15, 18, 20 e 22 afastamentos entre treliças, conforme 

apresentados na tabela 15. 

 

Tabela 15: Distâncias dos afastamentos entre treliças. 

Distâncias dos afastamentos entre treliças 

Número de afastamentos 11 13 15 18 20 22 

Distância entre treliças (m) 3,64 3,08 2,67 2,22 2,00 1,82 

Fonte: do autor, 2010. 

 

Os custos totais do madeiramento para cada situação, dados em reais, são 

apresentados no gráfico 1. Foram consideradas quatro situações de projeto, as 

quais variam conforme a quantidade de afastamentos adotados entre treliças, sendo 

elas: estrutura formada por treliça Pratt e cobertura com telhas cerâmicas (Pratt-cer), 

treliça Pratt para cobertura com telhas de fibrocimento (Pratt-fib), estrutura formada 

por treliça Howe para cobertura com telhas cerâmicas (Howe-cer) e estrutura 

formada por treliça Howe para cobertura com telhas de fibrocimento (Howe-fib). 

 

 
Gráfico 1- Custo do madeiramento x afastamentos entre treliças para largura de 10metros em 

telhados com telhas cerâmicas e de fibrocimento. Fonte: do autor, 2010. 
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Através da análise gráfica percebe-se inicialmente que as estruturas 

projetadas para cobertura com telhas de fibrocimento apresentam custo bem 

reduzido em relação às estruturas para coberturas com telhas cerâmicas, 

comprovando o que foi descrito anteriormente, que além de possuírem peso próprio 

menor, as telhas de fibrocimento dispensam também o uso de ripões e caibros no 

trama, o que reduz o número peças na estrutura e consequentemente resulta em 

menor custo para confecção da mesma. 

Com relação aos afastamentos entre treliças nota-se que para telhados com 

telhas cerâmicas o ideal é se utilizar entre 15 e 20 afastamentos para barracão com 

40 metros de comprimento, ou seja, os espaçamentos entre treliças devem ser 

adotados entre 2,67 m e 2,00 m. 

No caso de telhados cobertos com telhas de fibrocimento as situações mais 

econômicas ocorrem quando são adotados de 16 a 20 espaçamentos, ou seja, 

distâncias entre 2,50 m e 2,00 m. 

Conforme descrito anteriormente são adotados na prática pela maioria dos 

engenheiros espaçamentos entre 2,50 m e 4,00 m como costumeiros. Todavia, os 

resultados obtidos neste trabalho mostram que para estruturas com 10 m de largura 

podem ser considerados ótimos resultados se utilizados valores de espaçamentos 

menores, inclusive, que 2,50 m. Com relação à utilização de espaçamentos entre 

treliças próximos a 4,00 m percebe-se um notável aumento do custo da obra, pois 

ao se considerar uma situação com 11 afastamentos, o que significa uma distância 

de 3,64 m entre treliças, nota-se pelo gráfico 1 um custo de madeiramento bastante 

elevado em relação às situações acima citadas de 2,50 a 2,00 m, o que prova que 

não devem ser utilizados afastamentos entre treliças próximos a 4,00 m, resultando 

num maior custo dos materiais utilizados. 

Posteriormente, foram realizadas simulações considerando diferentes 

afastamentos entre terças. O gráfico 2 mostra os resultados obtidos para as 

simulações em telhados com telhas cerâmicas. 
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Gráfico 2- Custo do madeiramento X afastamentos entre terças para largura de 10 metros em 

telhados com telhas cerâmicas. Fonte: do autor, 2010. 

 

Pode-se verificar por meio de análise gráfica que os custos mais baixos 

ocorrem nas situações com 4 e 5 afastamentos entre terças, o que corresponde a 

distância média entre terças de 1,40 m a 1,10 m. Comumente são utilizados pelos 

engenheiros espaçamentos entre 1,20 m e 1,60 m. Comparando com os resultados 

acima percebe-se que para esta situação distâncias acima de 1,40 m entre terças 

resultam em elevação do custo da estrutura. 

Analisando-se tanto em função dos afastamentos entre treliças no gráfico 1 

como em função dos afastamentos entre terças no gráfico 2 é possível identificar 

que para a utilização de telhas cerâmicas a treliça Pratt é a que garante menor custo 

de madeiramento. 

No caso de cobertura com telhas de fibrocimento o espaçamento entre 

terças irá variar em função do comprimento da telha utilizada. Conforme descrito 

anteriormente o vão máximo entre terças ocorre para telhas com 1,83 m de 

comprimento, sendo que telhas maiores necessitam de terça intermediária. Dessa 

maneira foi calculado o custo da estrutura considerando o uso de telhas com três 

comprimentos diferentes: 1,22 m, 1,53 m e 1,83 m. Os resultados obtidos são 

apresentados no gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Custo do madeiramento X comprimento da telha de fibrocimento para 

 largura de 10 metros. Fonte: do autor, 2010. 

 

Através dos cálculos realizados foi constatado que tanto para o emprego de 

telhas com 1,53 m quanto para telhas de 1,83 m foi necessário a utilização de quatro 

afastamentos entre terças, já para telhas com 1,22 m de comprimento são utilizados 

cinco afastamentos, situação esta que apresenta menor custo de madeiramento 

para a estrutura, devido a uma melhor distribuição das cargas atuantes sobre a 

mesma. 

Quanto à geometria da treliça utilizada nota-se que para coberturas com 

telhas de fibrocimento a treliça Howe apresenta custo um pouco reduzido em 

relação a utilização de treliça Pratt. 

 

 

5.2.2 Comparativo de custos para coberturas com 15 metros de vão livre 

 

 

Da mesma maneira que para estruturas com 10 m de largura, também foram 

simuladas situações com 11, 13, 15, 18, 20 e 22 afastamentos entre treliças para 

estruturas com 15 m de largura. Como o comprimento do barracão é considerado o 

mesmo que para a situação anterior, as distâncias entre treliças são as mesmas 

apresentadas na tabela 15. Os resultados encontrados são mostrados no gráfico 4. 
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Gráfico 4- Custo do madeiramento x afastamentos entre treliças para largura de 15 metros em 

telhados com telhas cerâmicas e de fibrocimento. Fonte: do autor, 2010. 

 

Para utilização de coberturas com telhas cerâmicas o menor custo de 

madeiramento ocorre para a faixa situada entre 13 e 18 afastamentos, o que 

significa que nesta situação a minimização dos custos ocorre para afastamentos 

entre treliças variando de 3,08 m a 2,22 m. 

Já no caso de coberturas com telhas de fibrocimento a situação ideal ocorre 

quando se utilizam de 16 a 20 afastamentos, correspondendo a distâncias entre 

treliças de 2,50 m a 2,00 m. 

Da mesma maneira que para estruturas com 10 m, as estruturas com 15 m 

de largura também apresentam maior economia para afastamentos entre treliças 

próximos e, inclusive, abaixo de 2,50 m, evidenciando que muitas vezes aquelas 

distâncias utilizadas pela maioria dos engenheiros não são as que proporcionam 

maior economia de madeiramento na obra. 

Após as variações de afastamentos entre treliças foram consideradas 

variações entre terças. O gráfico 5 apresenta os resultados para coberturas com 

telhas cerâmicas. 
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Gráfico 5- Custo do madeiramento X afastamentos entre terças para largura de 15 metros em 

telhados com telhas cerâmicas. Fonte: do autor, 2010. 

 

Tanto para treliça Pratt quanto para treliça Howe fica evidenciado que a 

melhor situação do ponto de vista econômico ocorre na utilização de 6 afastamentos 

entre terças, confirmando que distâncias entre terças próximas a 1,35 m garantem o 

máximo aproveitamento da madeira. Fica visível também que a utilização da treliça 

Pratt garante menor consumo de madeira que a treliça Howe. 

O gráfico 6 a seguir apresenta o comparativo de custos para utilização de 

diferentes comprimentos de telhas de fibrocimento. 

 

 
Gráfico 6 – Custo do madeiramento X comprimento da telha de fibrocimento para 

 largura de 15 metros. Fonte: do autor, 2010. 
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A partir da análise do gráfico é possível identificar que para barracões com 

largura de 15 m a telha de fibrocimento com 1,53 m de comprimento é a que 

apresenta maior economia, diferentemente de estruturas com 10 m de largura onde 

telhas com 1,22 m de comprimento proporcionam melhor uso da madeira. Nota-se 

ainda que para esta situação não ocorre variação significativa de custos entre o uso 

da treliça Pratt ou da treliça Howe. 

 

 

5.2.3 Comparativo de custos para coberturas com 20 metros de vão livre 

 

 

Da mesma maneira que para as outras duas situações, para larguras de 20 

m o primeiro passo também foi a análise em função de diferentes espaçamentos 

entre treliças. Os resultados obtidos são expressos no gráfico 7. 

 

 
Gráfico 7- Custo do madeiramento x afastamentos entre treliças para largura de 20 metros em 

telhados com telhas cerâmicas e de fibrocimento. Fonte: do autor, 2010. 

 

A partir dos resultados apresentados acima nota-se que para telhados com 

telhas cerâmicas o ideal é se utilizar entre 13 e 15 afastamentos, ou seja, os 

espaçamentos entre treliças devem ser adotados entre 3,08 m e 2,67 m. 
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No caso de telhados cobertos com telhas de fibrocimento as situações mais 

econômicas ocorrem quando são adotados de 14 a 18 espaçamentos, ou seja, 

distâncias entre 2,85 m e 2,22 m. 

Para estruturas com 20 m de largura percebe-se que também ocorrem 

melhores resultados com a utilização de afastamentos entre treliças em torno de 

2,50 m, e que afastamentos próximos a 4,00 m resultam em significativo desperdício 

de madeira e consequente encarecimento da obra. 

O gráfico 8 mostra os resultados obtidos para as simulações de variação de 

espaçamentos entre terças em telhados cobertos com telhas cerâmicas. 

 

 
Gráfico 8- Custo do madeiramento X afastamentos entre terças para largura de 20 metros em 

telhados com telhas cerâmicas. Fonte: do autor, 2010. 

 

Pode-se verificar por meio de análise gráfica que os custos mais baixos 

ocorrem nas situações com 7 e 8 afastamentos entre terças, o que corresponde a 

distância média entre terças de 1,50 m a 1,25 m. Comumente são utilizados pelos 

engenheiros espaçamentos entre 1,20 m e 1,60 m. Comparando com os resultados 

acima percebe-se que essa faixa pode ser reduzida, no entanto, está em acordo 

com os resultados obtidos para esta situação. 

Á exemplo das estruturas com larguras de 10 e 15 m, para largura de 20 m 

também nota-se que a utilização da treliça Pratt garante menor consumo de 

materiais em relação à treliça Howe para coberturas com telhas cerâmicas. 
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Os custos para coberturas com telhas de fibrocimento são dados em função 

do comprimento da telha e são apresentados no gráfico 9. 

 

 
Gráfico 9 – Custo do madeiramento X comprimento da telha de fibrocimento para 

 largura de 20 metros. Fonte: do autor, 2010. 

 

Tanto para utilização de telhas com 1,53 m quanto para telhas com 1,83 m 

de comprimento são obtidos valores muito próximos, o que indica que com relação a 

economia de madeiramento ambas são indicadas para esta situação. Destaca-se 

ainda no gráfico a proximidade de custos para estruturas formadas com treliça Pratt 

e com treliça Howe, não havendo grandes diferenças do ponto de vista econômico 

com relação à utilização de uma ou de outra geometria. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Comprovou-se, com o desenvolvimento deste trabalho, que as estruturas de 

coberturas com telhas de fibrocimento exigem menor quantidade de madeira em sua 

confecção que as estruturas para coberturas com telhas cerâmicas, representando 

maior viabilidade econômica, embora as coberturas com telhas cerâmicas 

apresentem a vantagem de proporcionar melhor conforto térmico e acústico. 

Com relação à geometria da estrutura pode-se verificar que para telhados 

com telhas cerâmicas a treliça Pratt é a que proporciona maior economia de 

madeiramento, já para a utilização de telhas de fibrocimento nota-se uma pequena 

vantagem da treliça Howe, o que se deve ao fato de ocorrerem esforços de sucção 

na estrutura, decorrentes do baixo peso proporcionado pelas telhas de fibrocimento. 

Quando ocorrem ações de sucção algumas barras normalmente tracionadas 

passam a serem comprimidas, alterando o método de dimensionamento das 

mesmas e seus resultados. 

Os afastamentos entre treliças variam de acordo com a largura da 

edificação, sendo que para largura de 10 m as distâncias entre treliças que 

proporcionam maior economia de madeiramento são de 2,00 m a 2,67 m; para vãos 

com 15 m de largura distâncias entre 2,00 m e 3,08 m; e para vãos com 20 m de 

largura distâncias entre 2,22 m e 3,08 m. 

Para coberturas com telhas cerâmicas os espaçamentos entre terças 

também são dados em função do vão livre, sendo que para vãos de 10 m os 

espaçamentos entre terças que garantem maior economia de madeiramento são 

entre 1,10 m e 1,40 m; e para vãos com 15 m e com 20 m os melhores resultados 

são obtidos para distâncias entre 1,20 m e 1,50 m. 

Para coberturas com telhas de fibrocimento as distâncias entre terças são 

determinadas de acordo com o tamanho da telha, já que neste tipo de estrutura 

dispensam-se o uso de ripas e caibros, dessa maneira, os resultados são dados em 

função do tamanho da telha utilizada. Para vãos de 10 m a telha que permite maior 

economia de madeiramento é a telha com 1,22 m de comprimento; para vãos com 

15 m a melhor solução é a telha com 1,53 m; já para vãos com 20 m notam-se 

valores muito próximos tanto para telhas com 1,53 m quanto para telhas com 1,83 m 
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de comprimento, sendo estas as duas situações mais econômicas em relação ao 

custo total do madeiramento. 

O dimensionamento de estruturas de coberturas de madeira considera 

diversas situações de projeto, podendo variar de acordo com a localização da obra, 

condições de vizinhança, dimensões da edificação, espécie de madeira utilizada na 

construção da estrutura e inclinação do telhado entre outros fatores. Dessa forma, 

devem-se analisar as condições consideradas no desenvolvimento deste trabalho 

para que se possam utilizar os resultados do mesmo como base para a criação de 

outros projetos. 

Como todo trabalho inovador em qualquer área, este projeto apresenta não 

só os resultados de espaçamentos ideais entre terças e entre treliças e os tipos de 

telhas e geometria de treliças que garantem maior economia, mas também desperta 

para a necessidade de novos trabalhos que objetivem o máximo aproveitamento dos 

materiais empregados em coberturas com estruturas de madeira considerando 

diversas outras situações de projeto, como por exemplo, qual a inclinação ideal do 

telhado para cada tipo de telha e geometria de treliça utilizada, ou quais os tipos de 

ligações entre os elementos da estrutura e quais as formas de contraventamentos 

que garantem o máximo rendimento da estrutura. 
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ANEXO A – Imagem do programa 
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