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1 Introdução

A indústria da construção apresenta-se como uma das atividades de maior 
geração de emprego, sendo importante instrumento de estabilização social e 
desenvolvimento econômico. Esta indústria se destaca por suas diversas pecu-
liaridades, tais como, baixo tempo de duração da obra, alta rotatividade, baixo 
nível de instrução de seus trabalhadores, terceirização, bem como pelo elevado 
número de acidentes e mortes decorrentes do trabalho. As especificidades da 
indústria da construção levaram o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a 
publicar norma própria para esta atividade econômica, a NR 18 – Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Desde sua primeira 
versão, em 1978, a NR 18 tem sofrido ao longo dos anos diversas atualizações, 
buscando não só aprimorar os conceitos estabelecidos para segurança e para 
a saúde na indústria da construção, mas também para acompanhar a dinâmica 
por conta dos novos métodos construtivos, novas máquinas e equipamentos, 
novos materiais, entre outros.

Uma das características mais destacadas na indústria da construção é sua 
dinamicidade, pois diferentemente de outras atividades econômicas caracteri-
zadas por linhas de produção eminentemente estáticas, na construção civil, os 
cenários mudam praticamente todos os dias, dificultando ações de prevenção e 
possibilitando o uso de improvisações que, muitas das vezes, têm como consequ-
ência a ocorrência de acidentes graves e fatais. Segundo estatísticas de acidentes 
no trabalho, as quedas de altura representam 24% do total de acidentes fatais na 
indústria da construção (SESI, 2015). 

Segundo a boa técnica, hierarquicamente em termos de proteção contra 
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quedas, deve-se, inicialmente, evitar que o trabalho seja realizado em altura. 
Se for imperativo que o trabalho seja feito em altura, deverão ser empregados 
sistemas de proteção coletiva, que evitarão a queda do trabalhador. Caso não 
seja possível utilizar proteção coletiva ou esta não seja completamente eficaz, 
pode-se usar a proteção individual, primeiramente na função de restrição de 
movimento e, por último, como retenção de queda (BRASIL, 2012).  A proteção 
coletiva mais amplamente utilizada na indústria da construção é o sistema de 
guarda-corpo e rodapé, conceituado e padronizado pela NR 18, no item 18.13.5, 
como um anteparo rígido formado por travessa superior em altura de 1,20 cm, 
travessa intermediária em altura de 70 cm, rodapé de 20 cm e tela revestindo 
todo o conjunto (BRASIL, 1995).

A NR 18, por ser uma legislação trabalhista e não uma norma técnica, so-
mente concebe os parâmetros básicos do guarda-corpo e rodapé, deixando a 
cargo das construtoras e dos profissionais a definição dos materiais emprega-
dos, dimensões, resistência e forma de fixação do sistema na obra.  Por conta 
desta falta de padronização, os guarda-corpos utilizados atualmente na cons-
trução civil são improvisados e pouco eficientes na proteção contra quedas. 
Normalmente, não existe projeto dos mesmos, sendo construídos com mate-
rial de baixa qualidade e fixados de forma improvisada, com possibilidade de 
ocorrência de acidentes graves e fatais, perdas na produtividade, absenteísmo, 
multas e embargos de obras pelo Ministério do Trabalho, ações regressivas de 
ressarcimento de gastos da previdência social, desgaste da imagem da empresa 
e o custo social vinculado aos infortúnios.

1.1 A SUBMISSÃO DO PROJETO AO EDITAL SESI/SENAI DE INOVAÇÃO

Os canteiros de obras, em muitas situações, não têm qualquer tipo de pro-
teção coletiva contra quedas de altura. Outras vezes, constata-se a existência de 
sistemas de guarda-corpo e rodapé, porém fabricados com de material de pés-
sima qualidade, sem qualquer cuidado com segurança dos trabalhadores, feitos 
exclusivamente para “cumprir a legislação”. Por fim, em alguns casos, encontram-
-se guarda-corpos mais elaborados, os quais mostram a preocupação da empresa 
em instalar um sistema de proteção coletiva que realmente atenda às exigências 
de resistência necessárias à proteção contra quedas. Além disso, diversas em-
presas disponibilizam sistemas de guarda-corpo e rodapé para venda e locação. 
Em todos estes casos, no que pese o respeito que deve ser dado ao profissional 
responsável pelo dimensionamento, não são muito claros os critérios utilizados 
para dimensionamento dos sistemas de GcR. 

Entendendo a importância do dimensionamento de sistemas de guarda-
-corpo e rodapé, o SESI, a FUNDACENTRO e o SINDUSCON submeteram o projeto 
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intitulado “Desenvolvimento de sistema de guarda-corpo para proteção contra 
quedas de materiais e pessoas na Indústria da Construção Civil” ao Edital SESI/
SENAI de Inovação Tecnológica 2014. O projeto foi aprovado e a comissão exe-
cutiva, formada pelas três instituições proponentes, teve um período inicial de 
vinte meses, prorrogado posteriormente por mais quatro meses, para seu desen-
volvimento.

O projeto objetivou disponibilizar à sociedade metodologia para cálculo de 
sistemas de guarda-corpo e rodapé. Estabelecido o método, foram definidos di-
versos modelos que foram calculados, fabricados, instalados e acompanhados, 
de maneira que pudesse ser verificada sua facilidade de fixação, movimentação 
e retirada. Além disso, outro critério usado para a aprovação dos sistemas foi 
a verificação se os guarda-corpos propostos facilitariam ou dificultariam as ati-
vidades desenvolvidas pelos trabalhadores. Após estas etapas, aqueles guarda-
-corpos que se mostraram adequados ao uso na indústria da construção foram 
aprovados e serão disponibilizados a toda sociedades através deste livro.

O projeto teve como signatárias três entidades: o Sindicato da Indústria da 
Construção de Florianópolis (SINDUSCON), o Serviço Social da Indústria  (SESI) 
e a Fundação Jorge Duprat de Segurança e Medicina do Trabalho  (FUNDACEN-
TRO).  No entanto, os trabalhos foram acompanhados e/ou receberam contri-
buições de uma ampla rede de parceiros, como a Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE), Ministério Público do Trabalho (MPT), a Associação 
Estadual de Engenharia de Segurança do Trabalho (ACEST) e o Centro de Re-
ferência em Saúde do Trabalhador  (CEREST). Duas instituições destacaram-se 
pelo importante papel no desenvolvimento dos trabalhos: a Universidade Fede-
ral de Santa Catarina  (UFSC), através do Departamento de Engenharia Civil, res-
ponsável pela definição dos requisitos técnicos e ensaios a que foram submetidos 
os guarda-corpos; e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
que foi responsável pela elaboração dos relatórios de ensaios. 

A proposta reveste-se de um ineditismo bastante acentuado, pois não há, 
no Brasil, guarda-corpos padronizados, levando ao uso de proteções coletivas 
improvisadas. O desenvolvimento do projeto teve como produto principal a me-
todologia para cálculo e ensaios dos sistemas de guarda-corpo e rodapé. Como 
produto suplementar do projeto, são também disponibilizados dez modelos de 
sistemas de guarda-corpo e rodapé que foram calculados, fabricados, montados 
e analisados em termos de facilidade de instalação, movimentação e produção no 
âmbito do canteiro de obras. Estes modelos estão em processo de obtenção de 
patente pública e podem ser, desde já, fabricados e/ou utilizados pelas empresas 
do ramo da construção civil.
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1.2 A ESTRATÉGIA USADA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

A partir da aprovação do projeto no Edital SESI/SENAI de Inovação Tecno-
lógica, foram feitos os primeiros contatos para início dos trabalhos e foi contrata-
da uma bolsista CNPQ DTI, a qual fez, sob a supervisão do grupo executivo (SESI, 
SINDUSCON e FUNDACENTRO) e da UFSC, e com a contribuição dos demais par-
ceiros, os cálculos dos guarda-corpos, contribuiu na definição dos critérios de 
cálculo e ensaios, acompanhou os ensaios e a instalação dos guarda-corpos em 
canteiros de obras e todas as atividades inerentes ao projeto.

O dimensionamento dos sistemas de proteção desenvolveu-se em duas 
etapas: a primeira, sob a responsabilidade da Eng. Civil Ananda Cristina Pertile, 
aluna do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina; a segunda, sob a responsabilidade do Eng. Civil Reginaldo 
Mendes Santos Cardoso Júnior. Os relatórios técnicos dos ensaios foram realiza-
dos pela equipe técnica do Laboratório de Experimentação em Estruturas (LEE) 
do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Cataria-
na e pelo Eng. Civil Gabriel Alba da Silva, cedido pelo CREA/SC. 

A seguir, estão descritas as etapas do projeto de dimensionamento de siste-
mas de guarda-corpo e rodapé. 

1.2.1 Definição dos modelos 

Para definição dos modelos de guarda-corpo e rodapé desenvolvidos, o gru-
po gestor do projeto convidou os profissionais da indústria da construção, tais 
como Engenheiros Civis, Engenheiros de Segurança do Trabalho, Técnicos em 
Segurança do Trabalho, entre outros, para participarem de dinâmica de grupo 
realizada nos dias 15 e 23 de abril de 2015.  

A dinâmica consistia na apresentação das necessidades dos profissionais 
da área da construção civil em relação à proteção coletiva contra quedas de al-
tura, bem como a proposição de modelos de guarda-corpo e rodapé. A partir da 
exposição das necessidades dos profissionais, os participantes contribuíam com 
sugestões, caracterizando o processo como uma construção coletiva. Neste pri-
meiro momento, o grupo definiu onze modelos que passaram para as etapas se-
guintes, quais sejam: cálculo, fabricação, ensaio e avaliação final em campo.

Num segundo momento, os profissionais foram novamente convidados, 
desta vez para concluírem o processo de definição dos modelos de sistemas de 
guarda-corpo e rodapé (GcR). Esta atividade foi realizada no dia 16 de março de 
2016 e definiu mais 19 modelos a serem desenvolvidos. As fotos 1 a 3 ilustram 
alguns momentos das reuniões de abril de 2015 e março de 2016.
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Foto 1 Reunião para definição dos modelos de GcR

 

Foto 2 Reunião para definição dos modelos de GcR

Foto 3 Grupo de profissionais que participaram da reunião para definição dos modelos 
de GcR
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1.2.2 Cálculo dos sistemas de guarda-corpo e rodapé (GcR)

A primeira etapa para cálculo dos sistemas de guarda-corpo e rodapé (GcR) 
foi definir uma metodologia a ser usada ao longo de todo o projeto. Para tal, fo-
ram comparadas diversas normas de cálculo de guarda-corpo, tanto nacionais 
como estrangeiras, optando-se pelo uso da Norma DIN EN 13374:2013.

O Capítulo 3 deste livro traz um detalhamento dos critérios de escolha des-
ta norma e seus parâmetros de cálculo. Além disso, está demonstrado, através 
de um exemplo, o procedimento de cálculo de um sistema de guarda-corpo e 
rodapé.

1.2.3 Fabricação dos sistemas de guarda-corpo e rodapé (GcR)

Para a fabricação dos sistemas de guarda-corpo e rodapé (GcR), foi contra-
tada uma metalúrgica que, a partir dos projetos aprovados pela equipe gestora, 
construía o protótipo do modelo. Os guarda-corpos eram testados no Labora-
tório de Experimentação em Estruturas (LEE) do Departamento de Engenharia 
Civil da UFSC ou no canteiro de obras, quando fosse necessário a realização de 
ensaios em campo. As fotos 4 e 5 ilustram a fabricação de um modelo usado no 
desenvolvimento do projeto:

Foto 4 Fabricação de guarda-corpo
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Foto 5 Montante fixado na viga para ensaio

1.2.4 Ensaios de laboratório e de campo

Os ensaios foram feitos prioritariamente no Laboratório de Experimenta-
ção em Estruturas (LEE) do Departamento de Engenharia Civil da UFSC. Para que 
o ensaio descrevesse mais fielmente possível o ambiente do canteiro de obras, 
vigas de concreto foram fixadas à estrutura do laboratório, de forma que o sis-
tema de guarda-corpo e rodapé pudesse ser instalado de forma idêntica à obra 
(Foto 5).

1.2.5 Teste de eficiência em obra

Após as etapas de cálculo, fabricação e ensaio dos guarda-corpos e rodapés, 
já não havia mais dúvida quanto à resistência do conjunto. Porém, era importan-
te verificar se o modelo não traria riscos adicionais ou dificuldades em relação à 
instalação, à retirada e à armazenagem. Para tanto, após serem submetidos aos 
ensaios mecânicos, os modelos de guarda-corpo foram instados em canteiros de 
obras, buscando verificar se sua utilização prática não acarretaria em algum tipo 
de imprevisto. 
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1.2.6 Estratégias de divulgação do projeto

Para que a sociedade pudesse acompanhar o desenvolvimento do projeto 
foi criado um blog específico no endereço  http://guarda-corpomaisseguro.blo-
gspot.com.br/. O blog foi uma ferramenta importante para divulgação dos tra-
balhos e para receber a contribuição dos profissionais da área sobre melhorias 
dos sistemas de guarda corpo e rodapé.  No blog, era possível encontrar textos 
sobre o projeto e suas etapas, fotos e vídeos dos ensaios, reportagens veiculadas 
em revistas e outros meios de comunicação e os demais conteúdos relativos ao 
acompanhamento dos trabalhos.

O desenvolvimento dos sistemas de proteção também foi apresentado no 
VII Congresso Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indús-
tria Construção, realizado em Brasília de 12 a 15 de abril de 2016. Outra apresen-
tação importante foi no XV Encontro Brasileiro em Madeiras e em Estruturas de 
Madeira, realizado de 09 a 11 de março de 2016, em Curitiba/PR.
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2.1 DEFINIÇÃO DA NORMA A SER USADA NO DIMENSIONAMENTO DOS 
SISTEMAS DE GUARDA-CORPO E RODAPÉ 

Um dos primeiros desafios do projeto foi a definição da metodologia 
de cálculo que seria usada para o dimensionamento dos sistemas de guarda-
-corpo e rodapé. Para tanto, foi feita uma revisão bibliográfica, consultando-
-se as seguintes normas: DIN EN 13374:2013, da comunidade europeia, AS/
NZS 4994.1:2009, da Austrália e Nova Zelândia, ANSI A 1264.1-2007 e OSHA 
1926.502, dos Estados Unidos, que versam sobre guarda-corpos temporá-
rios, bem como as normas ASTM E 985-00, dos Estados Unidos e a ABNT NBR 
14718:2008, do Brasil, que abordam guarda-corpos permanentes.

As tabelas do Apêndice 1 apresentam, respectivamente, as disposições 
gerais das diversas normas referentes às cargas atuantes e os seus respectivos 
pontos de aplicação e os critérios de dimensionamento e de desempenho a se-
rem utilizados. Como se pode observar nessas tabelas, a norma brasileira não 
apresenta regulamentação específica para o dimensionamento de guarda-cor-
pos temporários. O dimensionamento desses sistemas deve seguir as especifi-
cações contidas nas normas ABNT NBR 7190:1997 para estruturas de madeira, 
ABNT NBR 8800:2008, para estruturas de aço, ABNT NBR 6120:2000, sobre 
cargas em edificações, e ABNT NBR 14718:2008, para guarda-corpos em edi-
ficações, usando-se a combinação de ações para situação especial de projeto. 

A norma escolhida para o dimensionamento dos sistemas de guarda cor-
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po e rodapé neste projeto foi a DIN EN 13374:2013, da comunidade europeia, 
que apresenta as combinações de ações que serão consideradas. As demais 
normas não apresentam tais combinações, sendo necessário consultar normas 
específicas de ações e de dimensionamento de estruturas de aço e de madeira. 

2.2 A NORMA EUROPEIA EN 13374:2013

Na norma europeia EN 13374:2013 são apresentados os requisitos de ações 
e de deformações máximas e os métodos de ensaios para guarda-corpos tempo-
rários para uso durante a construção ou a manutenção de edificações e outras es-
truturas. Ela pode ser aplicável para proteção de superfícies planas e inclinadas 
e divide os sistemas em três classes, A, B e C, de acordo com o tipo de proteção 
desejada. Nesse projeto, foram consideradas somente as prescrições para os sis-
temas da classe A, guarda-corpo que é projetado para resistir a cargas estáticas e 
que deve ser utilizado para proteção de superfícies com inclinação inferior a 15º.

A respeito das cargas previstas pela norma, são apresentados seis casos de 
carregamento estático: um para estado limite de serviço, com carregamentos di-
ferenciados para as travessas e para o rodapé, e cinco para os estados limites úl-
timos, para as travessas, para o rodapé e para o montante. Nesses carregamentos, 
são consideradas as ações acidentais e de vento, como apresentado na Tabela 1, 
adaptada da norma.
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2.3 SEQUÊNCIA DE CÁLCULO USADA NO DIMENSIONAMENTO DOS GUARDA-
CORPOS 

As cargas descritas anteriormente atuam na estrutura da maneira ilustrada 
nas Figuras 1 a 6.

Figura 1 Cargas de estado limite de serviço
(Fonte: Norma EN 13374:2013)

Figura 2 Estado limite último, nível do rodapé e demais partes
(Fonte: Norma EN 13374:2013)
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Figura 3 Estado limite último de vento máximo
(Fonte: Norma EN 13374:2013)

Figura 4 Estado limite último - Combinação de cargas - Nível rodapé e demais partes
(Fonte: Norma EN 13374:2013)

Figura 5 Estado limite último de carga paralela
(Fonte: Norma EN 13374:2013)
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Figura 6 Estado limite último - Carga acidental
(Fonte: Norma EN 13374:2013)

Para o projeto estrutural, a norma especifica que a estrutura atenda: o es-
tado limite último com cargas e estabilidade contra deslizamento, tombamento 
e levantamento; o estado limite último com cargas acidentais, que se refere à 
capacidade resistente considerando cargas não intencionais, como por exemplo, 
pessoas escalando o sistema de proteção e o estado limite de serviço, que limita 
a deformação máxima permitida para o sistema.

Para sistemas de proteção em madeira, a norma EN 13374:2013 prescreve 
que as cargas acidentais sejam consideradas de duração instantânea e as demais 
cargas de curta duração, e considerando classe de serviço 2, que é caracterizada 
por conteúdo de umidade presente nos materiais correspondendo a uma tempe-
ratura de 20ºC e umidade relativa do ar do ambiente excedendo 85% por algu-
mas semanas por ano, como apresentado na norma EN 1995-1-1:2004.

A ação de vento deve ser calculada assumindo a pressão do vento atuando 
na área efetiva do sistema de proteção, conforme prescrições da norma EN 1991-
1-4:2005. Ressalta-se que o sistema brasileiro de proteção coletiva deve conter 
uma rede de proteção contra queda de matérias, conforme a NR 18:2013, e que 
esta deve ser levada em consideração na área efetiva do sistema. A ação resultan-
te de vento é calculada utilizando a Equação (1):

Qw = ∑ (Cf,i . qi . Ai) (1)
i
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Em que:
• Qw - é a força resultante de vento;
• cf,i - é o coeficiente de força aerodinâmico para os componentes i do siste-

ma de guarda-corpo;
• qi - é a pressão do vento sobre os componentes i do sistema;
• Ai - é a área de referência dos componentes do sistema.

2.4 METODOLOGIA DE CÁLCULO DE SISTEMA DE GUARDA-CORPO E RODAPÉ 
USANDO A METODOLOGIA PROPOSTA PELA NORMA EN 13374:2013

O memorial (Anexo 1) tem por objetivo descrever as etapas que devem ser 
utilizadas nos cálculos dos guarda-corpos para projeto e também descreve as 
normas utilizadas, bem como as fórmulas, coeficientes e tabelas para uma com-
preensão melhor e, consequentemente, sua utilização por toda a Indústria da 
Construção Civil.

2.4.1 Dados de referência

O sistema utilizado é composto por montantes, travessas, rodapé e mão 
francesa. Para esta descrição, vamos utilizar a espécie de madeira para todos os 
elementos descritos, no caso do nosso modelo é a C20 – Tabela 1 – EN338. Veja 
Tabela 2 (Softwood para NBR 7190) sendo assim, tem-se:

Tabela 2 C20
Classe de resistência C20 Softwood

Bending (médio) fm,k 20 MPa
Shear (Cisalhamento) fv,k 3,6 MPa

Tension parallel (Tração parale-
las as fibras)

ft,0,k 12 MPa

Tension perpendicular (Tração 
normal as fibras)

ft,90,k 0,4 MPa

Compression parallel (Compres-
são paralelas as fibras)

fc,0,k 19 MPa

Compression perpendicular 
(Compressão normal as fibras)

fc,90,k 2,3 MPa

Mean modulus of elasticity paral-
lel (Módulo de

Elasticidade longitudinal)

Ec0,m 9500 MPa

Mean Density (Densidade mé-
dia)

pm 390 Kg/m³

 Fonte: EN 338
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2.4.2 Resistência da peça (rd)

Vamos utilizar a EN 1995:2004 – item 2.4.1, que apresenta a fórmula de 
resistência da peça:

rd = 𝑘𝑚𝑜𝑑 Rk                                                                                                    
                   γM

Em que:
• 𝑘𝑚𝑜𝑑 - Coeficiente de modificação;
• Rk - Resistência característica;
• γM - Coeficiente de ponderação.

O coeficiente de modificação (kmod) é definido pela da classe do carrega-
mento na estrutura, tipo de madeira, conforme EN 1995:2004 – Tabela 3.1. 

As Resistências Características (Rk) são obtidas através das resistências 
médias. O Coeficiente de ponderação (γM) depende do tipo de solicitação con-
forme EN 1995:2004 – Tabela 2.3.

2.4.3 Resistência da peça ou cálculo (rd)

Conforme determina a EN 1995:2004 – item 2.4.1, temos a resistência de 
cálculo da madeira, que será verificado no Guarda-corpo. 

A Resistência de Cálculo é diferente para cada tipo de solicitação (tração, 
cisalhamento etc.) do carregamento, variando também de acordo com a classe, a 
umidade do ambiente e com a classificação da madeira. 

2.4.3.1 Coeficiente de modificação (Kmod)

Norma EN 1995:2004 – Tabela 3.1:
• ELU (Estado Limite Último) e ELS (Estado Limite de Serviço) no montante, 

mão francesa e travessa: 0,9 (Ação de curta duração)

2.4.3.2 Coeficiente de ponderação (γM)

O coeficiente de ponderação no estado limite último (ELU) e estado limite 
de serviço (ELS) é utilizado EN 1995:2004 – Tabela 2.3:

• Fundamental Combinations – Solid Timber: 1,3
• Accidental Combinations: 1,0
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2.4.4 Módulo de elasticidade ou rigidez (e)

O Módulo de Elasticidade ou Rigidez (e) das madeiras consiste no cálculo 
da rigidez na compressão paralelas às fibras, sendo (𝐸𝑐0,𝑚) o valor médio de 
dois ensaios. Onde tem-se:

• A rigidez na tração paralela às fibras (𝐸𝑡0,𝑚) em que (𝐸𝑡0,𝑚 = 𝐸𝑐0,𝑚),
sendo: (𝐸𝑐0,𝑚) da rigidez na compressão paralelas às fibras.

2.4.4.1 Módulo de elasticidade ou rigidez de cálculo (ed)

O módulo de elasticidade ou rigidez (ed) de cálculo é a mescla de cargas, 
combinação fundamental ou acidental, e do tipo de madeira conforme determina 
EN 1995:2004 – 2.4.1 – (2) P.

2.4.5 Dimensionamento do montante

Nesta etapa, apresentam-se o dimensionamento e verificações conforme 
estão dispostas as abas da planilha eletrônica intitulada como “Dimensiona-
mento - EN - Montante - Madeira_M18.xlsx”.

2.4.5.1 ELU – Cargas fundamentais – travessa

2.4.5.1.1 Pontos de aplicação da carga

Para aplicação nas travessas, foram adotadas uma pontual e uma distribu-
ída. Conforme prevê a “EN 13374:2013 - 6.3.3 – Ultimate limit state – Point 
loads”.

Onde tem-se: 
• Forças Horizontais (FHi) atuam perpendicularmente ao sistema de prote-

ção de borda na direção externa. Ver figuras 7 e 8 e linha 2 da Tabela 2.

Figura 7  Carga limite último – alternativa 1 - cargas atuando separadamente
(Fonte: EN 13374: 2013)
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Figura 8 Carga limite último – alternativa 2 - cargas atuando separadamente
 (Fonte: EN 13374: 2013)

Onde:
• (𝐷𝐻1) - distância para a aplicação de carga pontual na travessa é represen-

tada pela altura da primeira travessa, 
• Ponto de aplicação da carga travessa: 𝐷𝐻1 = 0,7m conforme prevê a NR 18 

(Norma Regulamentadora).

Para Força distribuída é originária a ação do vento, nesta situação, é adotada 
uma combinação de cargas distribuídas e pontual conforme a “EN13314:2013 - 
6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combination”.

Onde:
• 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de bor-

da na direção externa simultaneamente. Ver figura 9 e 10 e linha 4 da Tabela 2. 

Figura 9 Combinação de cargas distribuídas 
 (Fonte: Norma EN 13374:2013)
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Figura 10 Combinação de cargas distribuídas – Para todas as outras partes
 (Fonte: Norma EN 13374:2013)

Vamos considerar o espaçamento entre montantes, de 120 cm, como com-
primento da travessa e rodapé para estimar a carga gerada pelo vento. Com rela-
ção à rede de proteção, vamos considerar como sendo a pior situação da carga de 
vento atuando na rede de proteção um quadrado de 120X120 cm por montante, 
exemplificado na Figura 11.

Figura 11 Área considerada para estimar a carga gerada pelo vento
(Fonte: Norma EN 13374:2013)

2.4.5.1.2 Coeficiente de força aerodinâmica Cf (travessa, rodapé e montante)

O Coeficiente de Força aerodinâmica  Cf para as estruturas com seções retan-
gulares, caso de montantes, travessas e rodapé, conforme “EN 1991-1-4:2005 – 
7.6 Structural elements with rectangular sections”.
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Tabela 3 Recommended values of λ for cylinders, polygonal sections, rectangular sec-
tions, sharp edged structural sections and lattice structures

 
Fonte: EN 1991-1-4:2005

                      

Figura 12 Valores indicativos do fator de efeito final ψ em função da relação de ψ solidez 
versus esbeltez λ

(Fonte: EN 1991-1-4:2005)
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2.4.5.1.3 Coeficiente de força aerodinâmico Cf (rede)

Para o coeficiente de força aerodinâmica Cf, no nosso caso rede, temos de 
acordo com a “EN 1991-1-4:2005 – 7.2 Flags”.

Tabela 4 Force coefficients Cf flags

 

Fonte: EN 19991-1-4:2005

Em que:
• 𝑚𝑓 é a massa por unidade de área 
• 𝜌 é a densidade do ar - Item 4.5 – Nota 2- Os valores para 𝜌 podem ser 

dados do Anexo da “EN 1991-1-4:2005 Wind turbulence”. Os valores reco-
mendados são de 1,25 kg / m³.

• 𝑧𝑒 é o topo da bandeira acima do solo.

Ainda a “EN 1991-1-4:2005 – 6.3.1 Structural fator CsCd”:
“NOTA 1 - O fator de tamanho Cs leva em consideração o efeito de redução na ação 
do vento devido à não-simultaneidade da ocorrência das pressões máximas do ven-
to na superfície e pode ser obtido a partir da expressão:
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Cs= 1 + 7.Iv (Zs).    B2

1 + 7.Iv (Zs)

Em que:
• Zs - É a altura de referência para determinar o fator estrutural, ver Figura 

13 para Estruturas, onde a Figura 13 não se aplica Zs pode ser configurado igual a 
H, a altura da estrutura.

• Iv - É a intensidade de turbulência definida em “EN 1991-1-4:2005 – 4.4 
Wind turbulence”.

• B² - É o fator de fundo, permitindo a falta de correlação total da pressão 
sobre a superfície da estrutura.”

Figura 13 Fator estrutural
(Fonte: EN 1991-1-4:2005)

“NOTA 3 - O procedimento a ser usado para determinar Kp, B e R pode ser dado do 
Anexo da “EN 1991-1-4:2005 Wind turbulence”. Um procedimento recomendado 
é apresentado no Anexo B da “EN 1991-1-4:2005 Wind turbulence”. Um procedi-
mento alternativo é apresentado no Anexo C da “EN 1991-1-4:2005 Wind turbu-
lence”. Como indicação para os usuários, as diferenças na CsCd que utilizam o Anexo 
C em relação ao Anexo B não excedem 5%.”

Para os fatores necessários, temos a “EN 1991-1-4:2005 – 4.4 Wind 
turbulence”:
“(1) A intensidade de turbulência 𝐼𝑣(𝑧) à altura 𝑧 é definida como o desvio padrão 
da turbulência dividida pela velocidade média do vento”.
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“Nota 1 - O componente turbulento da velocidade do vento tem um valor médio de 
0 e um desvio padrão 𝜎𝑣. O desvio padrão da turbulência 𝜎𝑣 pode ser determinado 
usando a expressão:

𝜎𝑣 = 𝑘𝑟 × 𝑉𝑏  × 𝑘𝑙

“Para 𝑘𝑟 veja a expressão (4.5), para a velocidade básica do vento 𝑉𝑏 veja a expres-
são (4.1) e para o fator de turbulência 𝑘𝑙 veja a Nota 2”.

“Nota 2 - As regras recomendadas para a determinação de Iv são expressas:

Iv (Z) =     𝜎𝑣       =               𝑘𝑙                         para Zmin ≤ Z ≤ Zmax

                            Vm(Z)     C0 (Z) × ln(Z/Z0)

Iv (Z) = Iv (Zmin) para Z ≤ Zmin

Em que:
• 𝑘𝑙 é o fator de turbulência. O valor de 𝑘𝑙 pode ser dado no Anexo da “EN 1991-1-
4:2005 Wind turbulence”. O valor recomendado para 𝑘𝑙 é 1,0.
• C0 é o fator orográfico conforme descrito em 4.3.3.
• Z0 é o comprimento de rugosidade, indicado na tabela 3.”

Tabela 5 Terrain categories and terrain parameters

Fonte: EN 1991-1-4:2005

Para coeficiente de força Cf:
• Redes
  • Para atuação no montante:
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- Modelo “Fixed flag” letra (a) da tabela 7.15 (Tabela 4) da “EN 1991-1-
4:2005 – 7.12 Flags”. Conforme no “item 6.1.1 PONTOS DE APLICAÇÃO DA CAR-
GA”, para esta planilha de cálculo temos que a rede tem a seguinte dimensão con-
siderada, h=120 cm e L=120 cm, logo, tem-se que:

𝐴 = 𝐴 𝑟𝑒𝑓 = ℎ × 𝑙 = 120 × 120 = 14400 𝑐𝑚² = 1,44 𝑚² 
     coeficiente de redução 𝐶𝑠 = 0,55 para a rede.

  • Que atuam na travessa e rodapé:
“Free flags” letra (a) da tabela 7.15 (Tabela 4) da “EN 1991-1-4:2005 – 7.12 

Flags”, nas redes que atuam na travessa e rodapé, temos: h=50 cm e L=120 cm.

2.4.5.1.4 Carregamentos para - ELU

Conforme “EN 13374: 2013 – 6.1.1 Introduction” tem-se: 
 

“A concepção estrutural deve ser tal que a estrutura esteja em conformidade com os 
requisitos dos seguintes aspectos:
1a) estado limite final com cargas fundamentais, incluindo a capacidade de carga 
e estabilidade contra o deslizamento, capotamento e elevar;
1b) estado limite final com cargas acidentais: capacidade de suporte de carga para 
cargas não pretendido, por exemplo, de pessoa escalar a proteção do bordo;
2) estado limite de utilização: a deformação elástica de proteção do
 bordo.”

Para as cargas em relação à travessa, no caso a aba da planilha eletrônica 
(ELU cargas fundamentais – travessa), sendo assim, em “EN 13374: 2013 – 6.3.3 
Ultimate limit state – Point loads” tem-se:

“Cargas FHi atuará perpendicular ao sistema de proteção do bordo na direção para 
fora. Ver Figuras 7 e 8 e linha 2 do Tabela 6.
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, rede etc.), 𝐹𝐻1 = 300 𝑁.”
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Tabela 6 Overview of static load requirements

Fonte: EN 1991-1-4:2005

Para as cargas distribuídas conforme “EN 13374: 2013 6.3.5 Ultimate 
limit state – Load combination”:

“Cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 atua perpendicular ao sistema de proteção do bordo  na  direção 
para fora simultaneamente. Ver as Figuras 9 e 10 e a linha 4 do Tabela 6.
O trabalho carga de vento 𝑄𝑤𝑤 é determinado de acordo com 6.3.4. 𝑄𝑤𝑤 é igual a 𝑄𝑤 
quando 𝑞𝑖 = 200 𝑁/𝑚².
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁.
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes etc.), 𝐹𝐻1 = 300 𝑁.”

Conforme citado no parágrafo anterior, a carga 𝑄𝑤𝑤 deverá ser determinada 
de acordo com a “EN 13374: 2013 – 6.3.4 Ultimate limit state – Maximum 
Wind load”, tem-se:

“𝑄𝑤 deve ser calculada assumindo uma pressão de velocidade do vento a ser apli-
cado sobre uma área eficaz da aresta sistema de proteção, o que em geral é a área 
projetada na direção do vento, não levando em conta a blindagem. Deve ser deter-
minado como segue:
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𝑄𝑤 = ∑ (𝐶𝑓,𝑖 × 𝑞𝑖 × 𝐴 𝑖)
𝑖

Em que:
• 𝑄𝑤 - É a força do vento;
• 𝐶𝑓,- É o coeficiente de força aerodinâmica para os componentes de proteção do 
bordo i (𝑓0 pode ser utilizado não corrigido);
• 𝐶𝑓0 - É o coeficiente de força de um componente com esbelteza infinito;
• 𝑞𝑖 - Representa a pressão ou velocidade do vento que atua sobre os componentes 
de proteção do bordo de i e deve ser tomado como 600 𝑁/𝑚² ;
• 𝐴 𝑖 - É a área de referência dos componentes de proteção da borda.”

Para força 𝑞𝑖 pré-determinada para 𝑄𝑤 como 600 𝑁/𝑚²  só será aplicada com 
esse valor num segundo momento, conforme “EN 13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate 
limit state – Point loads” e da “EN 13374: 2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – 
Load combination”.

Para os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 Ultima-
te limit state (fundamental and accidental loads)” tem-se:

“Com base no valor característico da ação Qd,i , o valor de projeto da ação Qd,i deve 
ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Em que:
• Qd - É o valor de cálculo da ação i;
• Qk - É o valor característico da ação i e são tomadas a partir da Tabela 2;
• yF - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Para o fator de segurança yF,i foi utilizado conforme “EN 13374: 2013 – Ta-
ble 2” (Tabela 6) para carregamentos simples (linha 2 da tabela citada) e combi-
nados (linha 4 da tabela citada) para o mesmo valor esse sendo yF = 1,5.

2.4.5.1.5 Solicitações e esforços máximos

Para este cálculo, vamos utilizar o Guarda-corpo do tipo mão francesa no 
seu apoio com o montante biapoiado, tem-se:

• Momento Máximo:
  - Decorrente de cargas horizontais:



37

2 Metodologia de Cálculos dos Guarda-corpos

Como está citado no item 6.1.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA, do me-
morial (Anexo 1), temos que a distância de aplicação da carga 𝐷𝐻1 = 0,7𝑚.

2.4.5.1.6 Verificações de resistência

A “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.1 General” para o E.L.U:
“(1) A cláusula 6.1 aplica-se à madeira sólida direta, madeira laminada co-

lada ou produtos rígidos à base de madeira de seção transversal constante, cujo 
grão é essencialmente paralelo ao comprimento do membro. O membro é assu-
mido como sujeito a tensões na direção de apenas um de seus eixos principais 
(veja a Figura 14).”

Figura 14 Member Axes
(Fonte: EN 1995-1-1:2005)

Para as tensões paralelas, temos a seguinte verificação segundo a “EN 1995-
1-1:2005 – 6.1.2 Tension parallet to the grain”:

“(1) P - A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:
• 𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
• 𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Conforme a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear”:

“(1) P - Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
15 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 15 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣, 𝑑
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Onde:
• 𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
• 𝑓𝑣, - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Figura 15 (a) Member With a shear stress component parallel to the grain 
(b) Member with both stress components perpendicular to the grain (rolling shear)

(Fonte: EN 1995-1-1:2005)

“NOTA: A resistência ao cisalhamento para cortar o rolamento é aproximadamente 
igual ao dobro da força de tensão perpendicular ao grão.”

2.4.5.2 ELU – Cargas fundamentais – rodapé

2.4.5.2.1 Pontos de aplicação da carga 

Para as travessas com os rodapés instalados no montante, temos área limi-
tada, vamos aplicar a força e considerar as duas cargas, uma pontual e uma distri-
buída. Conforme a “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate limit state – Point loads”.

2.4.5.2.2 Carregamentos para - ELU

O dimensionamento e verificações seguem as divisões das abas da plani-
lha eletrônica intitulada como “Dimensionamento - EN - Montante”.  Seguindo 
a planilha eletrônica, vamos descrever a 1a – ELU cargas fundamentais. Vamos 
determinar as cargas em relação ao rodapé, no caso a aba da planilha eletrônica 
(ELU cargas fundamentais – rodapé), sendo assim, temos que “EN 13374: 2013 
– 6.3.3 Ultimate limit state – Point loads”. 

Ainda na norma “EN 13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate limit state – Point 
loads” e da “EN 13374: 2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – Load combina-
tion”, já citadas anteriormente.

Em seu item 6.1.4 para o dimensionamento, utilizamos apenas os valores 
de projeto, veja a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 Ultimate limit state (funda-
mental and accidental loads)”. 
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2.4.5.2.3 Solicitações e esforços máximos

Para este tipo de guarda-corpos, foi adotado que a mão francesa no seu 
apoio, para simplificar o cálculo, o montante é biapoiado.

2.4.5.2.4 Verificações de resistência

Conforme observado no memorial (Anexo 1), temos as verificações de acor-
do com a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.1 General” para o ELU.

Para as tensões paralelas conforme a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 Tension 
parallet to the grain”.

“(1) P - A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:
• 𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
•𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado no memorial (Anexo 1).

Fazendo a comparação, tem-se que:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Para as tensões de cisalhamento, tem-se a seguinte verificação segundo a 
“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear” :

“(1) P - Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja 
Figura 15 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse 
perpendiculares ao grão, ver Figura 15 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

Com:
• 𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
• 𝑓𝑣 - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, do referido memorial (Anexo 1).
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Fazendo a comparação, tem-se que:

𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

2.4.5.3 ELU – Vento máximo

2.4.5.3.1 Pontos de aplicação da carga

Devemos considerar que as travessas e rodapés instalados no montante 
têm área limitada graças a sua seção transversal, onde não cobrem toda a ex-
tensão do montante, a aplicação da carga deve observar duas cargas, uma pon-
tual, outra distribuída, considerando também neste evento, o vento máximo. 
Segundo a “EN 13314:2013 - 6.3.4 – Ultimate limit state – Maximum Wind 
load”:

“A carga 𝑄𝑀𝑁 deve atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda na 
direção externa e direta separadamente. Veja a Figura 3 e a linha 3 da Tabela 6. 
𝑄𝑀𝑁 é igual a 𝑄𝑊 quando 𝑞𝑖 = 600 𝑁/𝑚² .

𝑄𝑊 deve ser calculado assumindo uma pressão de velocidade do vento a ser apli-
cada em uma área efetiva do sistema de proteção de borda que, em geral, é a área 
projetada na direção do vento, não levando em consideração a blindagem. Deve ser 
determinado da seguinte forma:

𝑄𝑊 = ∑(𝑐𝑓,𝑖 × 𝑞𝑖 × 𝐴 𝑖)
             𝑖

Em que:
• 𝑄𝑊 - A força do vento resultante;
• 𝑐𝑓,𝑖 - O coeficiente de força aerodinâmica para os componentes de proteção de 
borda “i” (𝑐𝑓0 pode ser usado não corrigido);
• 𝑐𝑓0 - É o coeficiente de força de um componente com relação de esbeltez infinito;
• 𝑞𝑖 - A pressão da velocidade do vento atua sobre os componentes de proteção de 
borda “𝑖” e deve ser tomada como 600 N/m² ;
• 𝐴 𝑖 - É a área de referência dos componentes de proteção de borda.”

“NOTA 1 - O coeficiente de força aerodinâmica 𝑐𝑓,𝑖 apropriado para a seção trans-
versal dos componentes de proteção de borda em questão é dado em EN. Para 
quaisquer secções transversais, não incluídas na EN 1991-1-4, o coeficiente de 
força aerodinâmica não pode ser considerado inferior a 2,0, desclassificando que 
tenha sido estabelecido por teste.”
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“NOTA 2 – 600 N/m² cobre a maioria das condições de vento na Europa. Podem 
ocorrer condições mais onerosas. A pressão da velocidade do vento é baseada em 
40 m de altura e um período de exposição de seis meses e representa uma velocida-
de do vento de aproximadamente 32 m/s.”

As distâncias para aplicação de carga pontual na travessa e do rodapé no 
nosso modelo é a altura da primeira travessa e a posição na metade do rodapé, 
com os coeficientes (DH1 e DH2) respectivamente, e tem sua medida conforme 
demonstrado:

• Ponto de aplicação da carga travessa e rodapé:
-  DH1  = 0,7𝑚
-  DH2  = 0,1𝑚

Relembrando, como já citado, que por determinação da “NR 18 – 18.13.5 – 
letra C” que tece as seguintes orientações:

“c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que 
garanta o fechamento seguro da abertura (118.242-0/I4).”

Sendo assim, a carga distribuída gerada pelo vento também irá atuar na 
tela de proteção, essa fixada entre montantes. Seu posicionamento em relação ao 
montante já foi demonstrado no item 6.1.1, do memorial (Anexo 1).

2.4.5.3.2 Carregamentos para - ELU

Para o dimensionamento e verificações, conforme estão divididas as abas 
da planilha eletrônica intitulada como “Dimensionamento - EN - Montante”. 
Sendo assim, o momento (1a – ELU cargas fundamentais) que a norma cita, está 
transcrita no memorial do Anexo 1. 

Sendo nesse terceiro momento apenas as cargas geradas pelo vento má-
ximo, no caso, a aba da planilha eletrônica (ELU – vento máximo), sendo assim, 
temos que “EN 13314:2013 - 6.3.4 – Ultimate limit state – Maximum Wind 
load” tem a seguintes orientações que já foram citadas:

“A carga 𝑄𝑀𝑁 deve atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de bor-
da na direção externa e direta separadamente. Veja a Figura 3 e a linha 3 da Tabela 
6. 𝑄𝑀𝑁 é igual a 𝑄𝑊 quando 𝑞𝑖 = 600 𝑁/𝑚² .

Como já destacado para efeito de dimensionamento, utilizamos apenas os valores 
de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 Ultimate limit state (funda-
mental and accidental loads)”:
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b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖, o valor de projeto da ação Qd,i deve 
ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Em que:
• 𝑄𝑑, - é o valor de cálculo da ação i
• 𝑄𝑘, - é o valor característico da ação i e são tomadas a partir da Tabela 2
• 𝛾𝐹, - é o fator de segurança parcial e deve ser tomado a partir da Tabela 2.”

O fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 que foi utilizado conforme “EN 13374: 2013 – Ta-
ble 2” (Tabela 6) que para carregamento com o vento máximo (linha 3 da Tabela 
citada) tem seu valor sendo 𝛾𝐹, = 1,5.

2.4.5.3.3 Solicitações e esforços máximos

O guarda-corpo deste cálculo utiliza uma mão francesa no seu apoio e com o in-
tuito de simplificar o modelo de cálculo vamos supor que o montante esteja biapoiado.

2.4.5.3.4 Verificações de resistência

Conforme memorial (Anexo 1), temos as verificações segundo a “EN 1995-
1-1:2005 – 6.1.1 General” que para o E.L.U tem-se que seguir.

Logo para tensões paralelas, seguir conforme a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 
Tension parallet to the grain”:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Em que:
• 𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
• 𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, tem-se a seguinte condição de verificação a ser respeitada.
Fazendo a comparação, tem-se que:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Já para tensões de cisalhamento tem-se a seguinte verificação segundo a 
“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear”:
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“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
15 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 15 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,

Em que:
• 𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
•𝑓𝑣, - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Sendo assim, tem-se a seguinte condição de verificação a ser respeitada.
Fazendo a comparação, tem-se que:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,d

Dessa forma, para as tensões de cisalhamento geradas pelo vento máximo 
em relação ao montante, estão OK.

2.4.5.4 ELU – Cargas acidentais

2.4.5.4.1 Pontos de aplicação da carga

As cargas devem ser aplicadas na face do montante conforme a “EN 
13314:2013 - 6.3.7 – Ultimate limit state with accidental loads”:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo, dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face do 
sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
riores a 100 mm de largura. Veja a Figura 6 e a linha 6 da Tabela 6.

𝐹𝐷 == 1250 𝑁.”

Respeitando as orientações da referida norma, as distâncias adotadas para 
aplicação de carga pontual nas travessas e do rodapé será a metade da base da 
seção desses elementos, dada a sua posição em relação ao montante, consideran-
do a maior carga gerada para efeito de cálculos e verificações. Cabe  ressaltar que, 
em decorrência da geometria do montante e da posição da aplicação da carga, 
tem-se um adicional de braço de alavanca na geração do momento, que consiste 
na metade da altura da seção do montante. Sendo assim, tem-se que:

• Ponto de aplicação da carga travessa/rodapé.
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2.4.5.4.2 Carregamentos para – ELU

O dimensionamento e verificações conforme estão divididas as abas da pla-
nilha eletrônica “Dimensionamento – EN”.

Sendo assim, a (1b – ELU cargas acidentais) que a norma cita, está trans-
crita no memorial (Anexo 1). Sendo nesse quarto momento apenas as cargas ge-
radas por cargas acidentais, no caso, a aba da planilha eletrônica (ELU – carga 
acidental), sendo assim, tem-se que “EN 13374:2013 6.3.7 – Ultimate limit 
state with accidental loads”:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo, dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face 
do sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
riores a 100 mm de largura. Veja a Figura 6 e a linha 6 da Tabela 6.

𝐹𝐷 = 1250 𝑁.”

Como já destacado no item 6.1.4 da norma, para efeito de dimensionamento 
utilizaremos apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 
6.3.1 Ultimate limit state (fundamental and accidental loads)”:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 
𝑄𝑑,𝑖 deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Em que:
• 𝑄𝑑,𝑖  -  É o valor de cálculo da ação i
• 𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 6
• 𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 6.”

O fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 que será utilizado seguirá a orientação da “EN 
13374: 2013 – Table 2” que para carregamento por cargas acidentais (linha 6 
da tabela citada) tem seu valor esse sendo 𝛾𝐹 = 1,0.

As cargas somente verticais, dessa vez descartada a influência do efeito de 
vento, logo, é direta, ficando sua carga considerada apenas a seguinte:

𝑄𝐷𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷 = 1,0 × 1250 = 1250 𝑁
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2.4.5.4.3 Solicitações e esforços máximos

Como o exemplo utiliza uma mão francesa no seu apoio e com o intuito de 
simplificar o modelo de cálculo, vamos supor que o montante esteja biapoiado. 
Cabe ressaltar que para esse tipo de carregamento de cargas acidentais, tem-se 
algumas particularidades do seu carregamento como já demonstrados.

Sendo assim, a atuação das duas tensões, uma de flexão e outra de compres-
são no montante, é de forma combinada.

2.4.5.4.4 Verificações de resistência

Segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.1 General” para o ELU, devem-se pro-
ceder verificações de resistência, logo para tensões de flexo-compressão, deve-se 
proceder a verificação segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.2.4 Combined ben-
ding and axial compression”.

2.4.5.5 ELU – Estabilidade

Além das verificações com relação às tensões que atuam em nosso elemen-
to principal, o montante, é preciso também verificar a estabilidade do mesmo 
em relação às cargas que nele atuam, em especial as cargas que atuam de modo 
vertical por compressão ou momentos.

A norma “EN 1995-1-1:2004 – 6.3 Stability of members” seção “EN 
1995-1-1:2004 – 6.3.1 General” considera:

“(1) P As tensões de flexão decorrentes da curvatura inicial, excentricidades e de-
flexão induzida devem ser levadas em consideração, além das decorrentes de qual-
quer carga lateral.
(2) P A estabilidade em coluna e a estabilidade torsional lateral devem ser verifica-
das utilizando as propriedades características, e.g. “E0,05”.
(3) A estabilidade das colunas sujeitas a compressão ou compressão e flexão com-
binadas deve ser verificada de acordo com 6.3.2.
(4) A estabilidade de torção lateral das vigas submetidas à flexão ou flexão e com-
pressão combinadas deve ser verificada de acordo com 6.3.3.”

Conforme orientação do item (3) citado, tem-se a seguinte verificação por 
entender que nosso montante se comporta como uma coluna. Dessa forma, tem-
se que atender todas as verificações citadas na norma “EN 1995-1-1:2004 – 
6.3.2 Columns subjected to either compression or combined compression 
and bending”.
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2.4.5.5.1 Verificações de estabilidade

Considerando que o 𝐿 = 1,20 𝑚 e que a área da seção do montante 𝐴 =
0,025 × 0,15 = 3,75 × 10−3𝑚². 

2.4.5.6 ELS – Travessa e rodapé 

2.4.5.6.1 Pontos de aplicação da carga

Considerando a posição de instalação de travessas e rodapé no nosso mon-
tante, a norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit state”:

“Cargas 𝐹𝑇𝑖 devem agir da seguinte forma:
-perpendicular ao sistema de proteção de borda na direção externa, e
-paralelo ao sistema de proteção de borda.

As cargas devem atuar separadamente e em postagens, guarda-corpo e rodapé.
As cargas devem atuar separadamente e em postes, guarda-corpo e rodapé. Veja as 
Figuras 1 e 7 e a linha 1 da Tabela 6.
• Para postes e guarda-corpo, 𝐹𝑇1 = 300 𝑁
• Para rodapé, 𝐹𝑇2 = 200 𝑁.”

Cabe ressaltar que as cargas acidentais 𝐹𝐷 = 1250 𝑁 (linha 6 da Tabela 6) 
também será considerada nas verificações do estado limite de serviço.

Sendo assim, os pontos de aplicação das cargas em relação ao montante 
serão divididos em pontos, no caso das travessas serão dois pontos:

• Travessa superior ponto 1: 𝑃1 = 1,10 𝑚 em relação ao solo
• Travessa média ponto 2: 𝑃2 = 0,7 𝑚 em relação ao solo

Na norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit state” as aplica-
ções das cargas serão na posição horizontal, vertical e vertical com cargas aci-
dentais.

2.4.5.6.2 Carregamentos para - ELS

Conforme determina a norma, e também já citado anteriormente, em to-
das as cargas para efeito de dimensionamento, devem ser utilizados apenas os 
valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.2.2 Serviceability limit 
state” esclarece que 𝛾𝐹 = 1,0 destacado também na linha 1 e 6 da Tabela 6.

Sendo assim, como já citado no item 6.4.1, do memorial (Anexo 1) tem-se as 
seguintes considerações com relação às cargas de projeto:
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“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖, o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖 
deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Em que:
• 𝑄𝑑, - É o valor de cálculo da ação i
• 𝑄𝑘, - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 6
• 𝛾𝐹, - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 6.”

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal e vertical nos pontos 1 e 2 
no estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝑇1, = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑇1 = 1,0 × 300 = 300 𝑁

• Valor de projeto para carregamento vertical, carga acidental nos pontos 1 
e 2 no estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝐷1, = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷1 = 1,0 × 1250 = 1250 𝑁

2.4.5.6.3 Verificações - ELS

Conforme estabelecido pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability 
limit state”, que determina na Tabela 6 os limites de deflexão (flecha) linhas 1 e 
6 para cargas atuantes nos guarda-corpo e rodapé e com cargas acidentais, sendo 
essas:

• Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55 𝑚𝑚
• Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300 𝑚𝑚

Cabe ressaltar que as cargas aplicadas na vertical são aplicadas na face do 
montante, logo, nesses casos, teremos duas deflexões, uma vertical e outra ho-
rizontal, além disso, vamos considerar o modelo biapoiado, em decorrência da 
mão francesa, como já citado anteriormente.

2.4.5.7 Mão francesa

A mão francesa é composta por dois elementos, uma peça inclinada, essa li-
gada ao montante num ângulo de 17o, conforme especificado no memorial (Ane-
xo 1), e uma peça horizontal fazendo a junção montante-peça inclinada, a função 
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da peça horizontal é ligar o conjunto à laje. Ambas as peças que compõem a Mão 
francesa têm seção conforme segue:

Peça Inclinada: 2,5 X15 cm
Peça horizontal: 2,5 X15 cm

2.4.5.7.1 Carga de projeto

Por se tratar de uma peça que suporta todos os esforços transmitidos pelo 
montante, para efeito de cálculo, vamos adotar as duas piores situações de carga, 
uma no sentido vertical e outra na horizontal.

A carga vertical trata-se da carga acidental conforme “EN 13374:2013 - 
6.3.7 – Ultimate limit state with accidental loads” sendo esta no valor de 𝐹𝐷

= 1250𝑁.
Na carga horizontal, é observada a relação ao vento máximo citado em “EN 

13374:2013 - 6.3.4 – Ultimate limit state – Maximum Wind load” vamos con-
siderar a área de atuação do vento com relação ao montante e reduzir a carga 
pontual, a área de atuação dessa carga no montante.

Sendo assim, tem-se que para a carga horizontal:

𝐹𝐷2 = 𝐴 × 𝑞𝑖 = 1,20 × 1,20 × 600 = 864𝑁

Como nossa mão francesa é composta por duas peças, como já citado ante-
riormente, em virtude da inclinação da peça inclinada essa tem um carregamen-
to diferente, graças a sua declividade, logo tem-se que:

       𝐹𝐷            1250
 𝐹𝐷3 = 𝑐𝑜𝑠17° =  𝑐𝑜𝑠17° = 1307𝑁

 
𝐹𝐷2 864

         𝐹𝐷2            864
 𝐹𝐷4 = 𝑠𝑒𝑛17° =  𝑠𝑒𝑛17° = 2955𝑁
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Figura 16 Mão Francesa

Sendo assim, será adotada a carga mais alta encontrada em relação a peça 
inclinada, pois é extremamente improvável que os dois eventos considerados 
ocorram ao mesmo tempo, sendo assim, a carga que atua paralelamente à peça 
inclinada será a 𝐹𝐷4 = 2955𝑁.

2.4.5.8 Solicitações e esforços máximos

Em relação à peça horizontal, essa deve ter duas tensões atuantes, uma de 
tração e uma de cisalhamento.

2.4.5.8.1 Verificações de resistência

Para tensões paralelas conforme a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 Tension pa-
rallet to the grain”:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Em que:
• 𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
• 𝑓𝑡,0,𝑑- É a força de tração de desenho ao longo do grão.”
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Dessa forma, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, do memorial (Anexo 1), tem-se que:

𝑓𝑡,0,𝑑  = 8,307 𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação para peça horizontal e inclinada, tem-se que:

• Peça horizontal:
𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

• Peça inclinada:
𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Já para tensões de cisalhamento, tem-se a seguinte verificação, segundo a 
“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear”:

“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
15 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 15 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

Em que:
• 𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
• 𝑓𝑣, - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Fazendo a comparação para peças horizontal e inclinada, temos que:

• Peça horizontal:
𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

• Peça inclinada:
𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

2.4.5.8.2 Verificações de estabilidade

Conforme demonstrado, tem-se que a área da seção da peça inclinada:

𝐴 = 0,025 × 0,15 = 3,75 × 10−3𝑚² 
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2.4.6 Dimensionamento de travessas e rodapé

O momento foi dimensionamento e suas verificações foram realizadas con-
forme estão divididas as abas da planilha eletrônica intitulada como “Dimensio-
namento - EN – Travessa_e_roadapé xlsx”.

2.4.6.1 Travessa - ELU – cargas fundamentais

2.4.6.1.1 Pontos de aplicação da carga

Como observado, a distância entre montantes é de 1,20 m, sendo, por con-
sequência, este o comprimento da travessa. A aplicação da carga na travessa vai 
levar em conta duas cargas, uma pontual e uma distribuída, é importante obser-
var que, nesse momento, é necessário aplicar o carregamento gerado por essas 
cargas como sendo cargas concentradas, medida essa que facilitará a análise.

Para cargas pontuais temos a norma “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate 
limit state – Point loads”:

“As cargas 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda 
na direção externa. Ver Figuras 7 e 8 e linha 2 da Tabela 6.”

2.4.6.1.2 Carregamentos para - ELU

O dimensionamento e verificações são realizados conforme estão divididas 
as abas da planilha eletrônica intitulada como “Dimensionamento - EN – Tra-
vessa_e_roadapé.xlsx”.

Portanto, nesse momento, vamos explanar apenas o item (1a – ELU cargas 
fundamentais) que a norma cita, transcrita no item 6.1.4, do memorial (Anexo 1). 
Sendo apenas as cargas em relação à travessa, no caso, a aba da planilha eletrô-
nica (Travessa ELU cargas fundamentais), tem-se que “EN 13374: 2013 – 6.3.3 
Ultimate limit state – Point loads”:

“Cargas 𝐹𝐻𝑖 atuará de forma perpendicular ao sistema de proteção do bordo na 
direção para fora. Ver Figuras 7 e 8 e linha 2 do Tabela 6.

• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes etc.), 𝐹𝐻1 = 300 𝑁.”

“Cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖  atuarão perpendicular ao sistema de proteção do bordo  na  
direção para fora, simultaneamente. Ver as Figuras 9 e 10 e a linha 4 do Tabela 6.
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O trabalho carga de vento 𝑄𝑤𝑤 será determinada de acordo com 6.3.4 do 
memorial (Anexo 1): 𝑄𝑤𝑤 é igual a 𝑄𝑤 quando 𝑞𝑖 = 200 𝑁/𝑚².

• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁.
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes etc.), 𝐹𝐻1 = 300 𝑁.”

Veja “EN 13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate limit state – Point loads” e “EN 
13374: 2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – Load combination” já citadas an-
teriormente.

Para efeito de dimensionamento, utilizemos apenas os valores de projeto, 
onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 Ultimate limit state (fundamental and 
accidental loads)” coloca:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Em que:
• 𝑄𝑑, - É o valor de cálculo da ação i
• 𝑄𝑘, - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 6
• 𝛾𝐹, - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 6.”

Assim, tem-se que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 que será utilizado seguirá a 
orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que para carregamentos simples (li-
nha 2 da Tabela citada) e combinados (linha 4 da mesma tabela) compartilham 
do mesmo valor, esse sendo 𝛾𝐹= 1,5.

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal no estado limite ultimo 
(ELU) combinação fundamental:

o Travessa (𝐹′𝐻1,𝑑)

𝐹′𝐻1, = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐻1 = 1,5 × 300 = 450 𝑁

• Valores de projeto para carregamento combinado (vento + carga horizon-
tal) para o estado limite último (ELU) combinação fundamental:

Cabe ressaltar que vamos ter uma área limitada de atuação da rede em re-
lação a travessa, sendo assim tem-se que:
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𝐴 = 𝐴 𝑟𝑒𝑓 = ℎ × 𝑙

Também a teoria aplicada nesse momento será igual a determinada e tem-
-se que os seguintes coeficientes são:

𝐶𝑠 = 0,55 , 𝐶𝑓,𝑟 = 0,043 e 𝐶𝑓,𝑡 = 1,82

Conhecido todos esses elementos, tem-se que:

- Carga vento rede (𝑄′𝑤,𝑟,𝑑):

𝑄′𝑤,𝑘 = 𝐶𝑠 × 𝐶𝑓,𝑟 × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟

𝑄′𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄′𝑤,𝑘

-Carga vento travessa (𝑄′𝑤,𝑡,𝑑) :

𝑄′𝑤,𝑡,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑡 × 𝑞𝑖,𝑡 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑡

𝑄′𝑤,𝑡,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄′𝑤,𝑡,𝑘

A carga gerada pelo vento máximo segundo a “EN 13374:2013 - 6.3.4 – 
Ultimate limit state – Maximum Wind load”:

“A carga 𝑄MN deve atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda na 
direção externa e direta separadamente. Veja a Figura 3 e a linha 3 da Tabela 6. 
𝑄MN é igual a 𝑄𝑊 quando 𝑞𝑖 = 600 𝑁/𝑚².”

𝑄𝑊 deve ser calculado assumindo uma pressão de velocidade do vento a ser apli-
cada em uma área efetiva do sistema de proteção de borda que, em geral, é a área 
projetada na direção do vento, não levando em consideração a blindagem. Deve ser 
determinado da seguinte forma:

𝑄𝑊 = ∑(𝑐𝑓,𝑖 × 𝑞𝑖 × 𝐴 𝑖)
𝑖

Em que:
• 𝑄𝑊 - A força do vento resultante.
• 𝑐𝑓, - O coeficiente de força aerodinâmica para os componentes de proteção de bor-
da “i” (𝑐𝑓0 pode ser usado não corrigido).
• 𝑐𝑓0 - É o coeficiente de força de um componente com relação de esbeltez infinito.



54

Metodologia para dimensionamento de sistemas de guarda-corpo e rodapé

• 𝑞𝑖 - A pressão da velocidade do vento atua sobre os componentes de proteção de 
borda “i” e deve ser tomada como 600 N/m².
• 𝐴 𝑖 - É a área de referência dos componentes de proteção de borda.”

Sendo assim, tem-se que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 que será utilizado seguirá 
a orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” (Tabela 6) que para carregamento 
com o vento máximo (linha 3 da Tabela citada) tem seu valor 𝛾𝐹 = 1,5.

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valores de projeto para carregamento (vento máximo) para o estado limi-
te ultimo (ELU).

2.4.6.1.3 Solicitações e esforços máximos

Como as travessas estão apoiadas entre montantes, vamos considerar o 
modelo para cálculo como sendo biapoiado.

 
2.4.6.1.4 Verificações de resistência

Como já visto para tensões paralelas, caso das tensões atuantes na nossa 
travessa, tem-se a verificação segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 Tension 
parallet to the grain”, conforme já citado anteriormente.

2.4.6.2 Travessa – ELU – cargas acidentais

2.4.6.2.1 Pontos de aplicação da carga

As cargas acidentais devem ser aplicadas nas travessas ou, como descri-
to anteriormente, na face do montante, conforme preconizado na norma “EN 
13314:2013 - 6.3.7 – Ultimate limit state with accidental loads”.

2.4.6.2.2 Carregamentos para - ELU

O dimensionamento e verificações são conforme estão divididas as abas da 
planilha eletrônica intitulada como “Dimensionamento - EN – Travessa_e_roda-
pé.xlsx”.

Sendo assim, nesse momento vamos explanar o item (1b – ELU cargas aciden-
tais) que a norma cita, transcrita no item 6.1.4, do memorial (Anexo 1). Sendo nesse 
momento apenas as cargas geradas por cargas acidentais, no caso a aba da planilha 
eletrônica (Travessa ELU – carga acidental), tem-se na “EN 13374:2013 - 6.3.7 – 
Ultimate limit state with accidental loads”, já referenciada anteriormente.
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2.4.6.2.3 Solicitações e esforços máximos

As travessas devem estar apoiadas entre os montantes, então vamos consi-
derar como biapoiada.

Sendo assim, em decorrência da posição da travessa em relação ao modelo 
global, irá gerar duas tensões, uma de flexão e outra de cisalhamento, e tem-se 
que as referidas tensões geradas são:

 
• Momento Máximo:
-Decorrente de cargas verticais:
O PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA, mostrado no memorial (Anexo 1), tem 

a distância de aplicação da carga D’d = 0,60m já citado anteriormente.

2.4.6.2.4 Verificações de resistência

As tensões atuantes na nossa travessa têm a verificação segundo a “EN 
1995-1-1:2005 – 6.1.2 Tension parallet to the grain” e já foi citada anterior-
mente.

2.4.6.3  Travessa - ELS

2.4.6.3.1 Pontos de aplicação da carga

A norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit state” está sendo 
considerada nestes cálculos e foi já citada anteriormente.

2.4.6.3.2 Carregamentos para - ELS

Quanto às cargas, para efeito de dimensionamento, devem ser utilizados 
apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.2.2 Service-
ability limit state” esclarece que 𝛾𝐹 = 1,0 destacando também a linha 1 e 6 da 
Tabela 6.

2.4.6.3.3 Verificações - ELS

Conforme estabelecido pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability li-
mit state”, que determina na Tabela 6 os limites de deflexão (flecha) linhas 1 e 6 para 
cargas atuantes nos guarda-corpo e rodapé e com cargas acidentais, sendo essas:

• Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55 𝑚𝑚
• Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300 𝑚𝑚
• Deflexões causadas pela carga 𝐹𝑇1,𝑑 = 300𝑁
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2.4.6.4 Rodapé - ELU – Cargas fundamentais 

2.4.6.4.1 Pontos de aplicação da carga

Para cargas pontuais tem-se a norma “EN 13374:2013 - 6.3.3 – Ultimate 
limit state – Point loads” como já citado anteriormente:

“As cargas 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda 
na direção externa. Ver figuras 7 e 8 e linha 2 da tabela 6” “EN 13314:2013 - 6.3.3 
– Ultimate limit state – Point loads.”

2.4.6.4.2 Carregamentos para - ELU

As cargas em relação ao rodapé, no caso a aba da planilha eletrônica (Roda-
pé ELU cargas fundamet.), tem-se na norma “EN 13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate 
limit state – Point loads”, já citada anteriormente:

2.4.6.4.3 Solicitações e esforços máximos

Como o rodapé está apoiado entre montantes, vamos considerar o modelo 
para cálculo como sendo biapoiado, e sendo assim as considerações já foram ci-
tadas anteriormente.

2.4.6.4.4 Verificações de resistência

Como já visto para tensões paralelas, caso das tensões atuantes no nosso 
rodapé, a verificação será segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 Tension paral-
let to the grain”. 

2.4.6.5 Rodapé - ELU – Cargas acidentais

2.4.6.5.1 Pontos de aplicação da carga

As cargas acidentais devem ser aplicadas no rodapé ou, como descrito an-
teriormente, na face do montante, segundo a norma “EN 13314:2013 - 6.3.7 
– Ultimate limit state with accidental loads”:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face do 
sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
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riores a 100 mm de largura”. Veja a Figura 6 e a linha 6 da Tabela 6.

𝐹𝐷  = 1250 𝑁.”

Respeitando as orientações da referida norma, onde a carga acidental deve 
ser aplicada na vertical, e como, nesse momento, tem-se interesse em dimen-
sionar o nosso rodapé, vamos aplicar a carga no centro do rodapé, pois é nesse 
ponto que se têm as principais tensões de flexão e, posteriormente, nas extremi-
dades, onde ocorrerão as principais tensões de cisalhamento.

Cabe ressaltar que o comprimento do rodapé é 𝐿 = 1,20 𝑚, que, no caso, 
trata-se do espaçamento entre montantes.

• Ponto de aplicação da carga travessa/rodapé:
𝐷′𝐷 = (1,20 ÷ 2) = 60 𝑐𝑚 = 0,60 𝑚

2.4.6.5.2 Carregamentos para - ELU

Quando as cargas são geradas por cargas acidentais, no caso a aba da plani-
lha eletrônica (Rodapé ELU – carga acidental), tem-se “EN 13314:2013 - 6.3.7 
– Ultimate limit state with accidental loads”.

2.4.6.5.3 Solicitações e esforços máximos

Cabe relembrar que, por o rodapé estar apoiado entre os montantes, vamos 
considerá-lo biapoiado. Sendo assim, em decorrência da posição do rodapé em 
relação ao modelo global, deve gerar duas tensões, uma de flexão e outra de ci-
salhamento.

2.4.6.5.4 Verificações de resistência

Como já visto para tensões paralelas, caso das tensões atuantes no nosso 
rodapé, tem-se a verificação segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 Tension pa-
rallet to the grain” .

2.4.6.6 Rodapé - ELS

2.4.6.6.1 Pontos de aplicação da carga

Conforme a norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit state”.
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2.4.6.6.2 Carregamentos para - ELS

Conforme determina a norma, e também já citado anteriormente, em todas 
as cargas, para efeito de dimensionamento, devem ser utilizados apenas os valo-
res de projeto, conforme a norma “EN 13374: 2013 – 6.2.2 Serviceability limit 
state” esclarece que 𝛾𝐹 = 1,0, também na linha 1 e 6 da Tabela 6. 

2.4.6.6.3 Verificações - ELS

Conforme estabelecido pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceabili-
ty limit state” que determina em sua Tabela 2 (Tabela 6) os limites de deflexão 
(flecha) linhas 1 e 6 para cargas atuantes no guarda-corpo e no rodapé e com 
cargas acidentais.
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Após calculados e fabricados, os guarda-corpos foram testados, a fim de 
submeter o sistema e sua fixação a situações que simulem os esforços das condi-
ções de projeto. O teste mecânico é um importante instrumento de avaliação da 
resistência e das deformações do sistema de guarda-corpo e rodapé estimadas 
durante o processo de projeto, pois os modelos estruturais são uma aproximação 
do comportamento real da estrutura. 

A norma DIN EN 13374:2013, além de estabelecer os parâmetros para di-
mensionamento, também define a metodologia de ensaio dos guarda-corpos, 
visto que os testes têm por objetivo verificar se o elemento fabricado atinge os 
parâmetros de desempenho previstos no projeto. Para sistematizar os proce-
dimentos, foram definidos protocolos a serem seguidos durante os ensaios dos 
guarda-corpos. O Apêndice 2 exemplifica os protocolos de ensaio.

As travessas, os montantes e conjunto como um todo foram projetados para 
resistir a cargas acidentais, de serviço e últimas, verticais e horizontais estabele-
cidas pela norma DIN EN 13374:2013, consequentemente, nos testes, estas car-
gas foram aplicadas nos modelos fabricados conforme o projeto estrutural.

O protocolo de ensaio previa 10 etapas de aplicação de carga, descritas a 
seguir:

1. Carga vertical de serviço na travessa: Aplicação de pré-carga de 300 
N, na travessa superior, de cima para baixo, no centro do sistema por um minuto. 
Remoção da carga e medição da posição do sistema (δ1). Novamente, aplicação, 
da carga de 300 N na vertical. Quando atingido o valor máximo da carga, mede-se 
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a deformação instantânea (δ2). A deformação é dada por (δ2 - δ1).
2. Carga vertical acidental na travessa: Aplicação de pré-carga de 1250 

N na vertical, na travessa superior, de cima para baixo, no centro do sistema por 
um minuto. Remoção da carga e medição da posição do sistema (δ1). Novamente, 
aplicação, da carga de 1250 N na vertical. Quando atingido o valor máximo da 
carga, mede-se a deformação instantânea (δ2). A deformação é dada por (δ1 - 
δ2).

3. Carga horizontal de serviço na travessa: Aplicação de carga horizontal 
nas travessas, no topo da travessa superior, de dentro para fora, no centro do 
sistema. Iniciar com uma pré-carga de 300 N, mantida por um minuto. Remoção 
da carga e medição da posição do sistema (δ1). Nova aplicação da carga de 300 N 
na horizontal. Quando atingido o valor máximo da carga, mede-se a deformação 
instantânea (δ2). A deformação é dada por δ1 - δ2.

4. Carga vertical de serviço no montante: Aplicação de pré-carga de 300 
N na vertical, alinhada ao centro do montante, de cima para baixo, na travessa 
mais externa do sistema, por um minuto. Remoção da carga e medição da posi-
ção do sistema (δ1). Novamente, aplicação da carga de 300 N na vertical. Quando 
atingido o valor máximo da carga, mede-se a deformação instantânea (δ2). A de-
formação é dada por δ1 - δ2.

5. Carga vertical acidental no montante: Aplicação de pré-carga de 1250 
N na vertical, alinhada ao centro do montante, de cima para baixo, na travessa 
mais externa do sistema, por um minuto. Remoção da carga e medição da posição 
do sistema (δ1). Novamente aplicação da carga de 1250 N na vertical. Quando 
atingido o valor máximo da carga, mede-se a deformação instantânea (δ2). A de-
formação é dada por δ1 - δ2 .

6. Carga horizontal de serviço no montante: Aplicação de uma pré-carga 
no valor de 300 N, a qual deve ser mantida por um minuto. Remoção da carga e 
medição da posição do sistema (δ1). Novamente, aplicação da carga de 300 N 
na horizontal. Quando atingido o valor máximo da carga, mede-se a deformação 
instantânea (δ2). A deformação é dada por δ1 - δ2.

7. Ensaio de estado limite último das travessas: com um novo guarda-
-corpo e rodapé instalados, aplicação da carga máxima de 902 N para as traves-
sas. Carga aplicada no topo da travessa intermediária, na horizontal, no sentido 
de dentro para fora. Deixando a carga atuar por um minuto. Neste nível de carre-
gamento, não deve ser observado escoamento, fratura ou separação de qualquer 
parte do sistema. Continuação da aplicação da carga até o surgimento de escoa-
mento, fratura ou separação de qualquer parte do sistema.

8. Ensaio de estado limite último das travessas: Aplicação da carga má-
xima de 902 N nas travessas, no topo da travessa intermediária, na horizontal, 
no sentido de fora para dentro em um novo guarda-corpo e rodapé instalados. 
Deixa-se a carga atuar por um minuto. Não deve ser observado escoamento, fra-
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tura ou separação de qualquer parte do sistema. Continuar aplicando carga até 
acontecer escoamento, fratura ou separação de qualquer parte do sistema. 

9. Ensaio de estado limite último dos montantes - sentido de dentro 
para fora: aplicar a carga máxima definida para cada modelo. As cargas e ponto 
de aplicação são definidos em tabelas. Deixar a carga atuar por um minuto. Não 
deve ser observado escoamento, fratura ou separação de qualquer parte do sis-
tema. Continuar aplicando carga até acontecer escoamento, fratura ou separação 
de qualquer parte do sistema. 

10. Ensaio de estado limite último dos montantes: sentido de fora para 
dentro: No montante, aplica-se a carga máxima definida para cada modelo, con-
forme tabela. Essa carga deve ser aplicada no ponto indicado na tabela, na ho-
rizontal, no sentido de fora para dentro. Deixa-se a carga atuar por um minuto. 
Não deve ser observado escoamento, fratura ou separação de qualquer parte do 
sistema. Continua-se aplicando carga até acontecer escoamento, fratura ou sepa-
ração de qualquer parte do sistema. 

Para os ensaios, foi utilizada uma talha acoplada a um dinamômetro para 
indicação dos esforços a que os elementos do guarda-corpo estavam submeti-
dos. Os deslocamentos decorrentes dos esforços nos elementos do GcR foram 
medidos através de relógios comparadores. As fotos 6 a 10 ilustram alguns dos 
ensaios realizados durante o projeto:

Foto 6 Guarda corpo instalado na bancada para ensaio
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Foto 7 Guarda corpo instalado na bancada de ensaio

Foto 8 Detalhe dos relógios comparadores instalados para ensaio

Foto 9 Montante fixo na viga para ensaio
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Foto 10 Talha usada nos ensaios
   
Alguns guarda-corpos, por conta do tipo de fixação necessária, não podiam 

ser ensaiados em laboratório. A alternativa encontrada foi fazer os ensaios nos 
próprios canteiros de obras. A talha, o dinamômetro e os relógios comparadores 
foram levados a campo e o procedimento seguiu o protocolo de ensaio.  As fotos 
12, 13 e 14 ilustram ensaios feitos em campo.

Foto 11 Guarda corpo instalado em obra para ensaio
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Foto 12 Modelo instalado em obra para ensaio

Foto 13 Modelo instalado em obra para ensaio

Após cada procedimento, independentemente de ser no laboratório ou em 
campo, foi emitido um relatório de ensaio com o detalhamento do sistema anali-
sado e os deslocamentos dos componentes quando submetidos às solicitações. O 
Apêndice 3 ilustra um exemplo de relatório de ensaio. 
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Neste capítulo, são apresentados os modelos de sistemas de guarda-corpo 
e rodapé que apresentaram os quesitos de desempenho definidos pela norma 
DIN EN 13374:2013 nos testes mecânicos e também em termos de eficiência em 
canteiro de obra. Para cada modelo, são apresentados os detalhes construtivos 
de todos os seus componentes, bem como os detalhes de fixação do guarda-cor-
po na estrutura de edificação. 

É importante ressaltar que o produto principal deste livro é a definição e o 
detalhamento da metodologia para cálculo dos GcR. Uma contribuição adicional, 
também revestida de enorme relevância, é a indicação de dez modelos de guar-
da-corpo que foram desenvolvidos e aprovados nos ensaios ao longo do projeto. 

Apesar de todos os modelos descritos neste capítulo terem sido calculados 
conforme a metodologia descrita na norma DIN EN 13374:2013, há que se tomar 
os devidos cuidados quando de sua utilização. Por exemplo, os coeficientes rela-
tivos às forças de vento foram adotados para a realidade de Santa Catarina e para 
parâmetros específicos em termos de geolocalização do terreno. Para utilização 
destes guarda-corpos em outros ambientes, o profissional deverá adaptar os pa-
râmetros à sua realidade.

Tendo em vista estas questões, é importante que o profissional responsável 
pelo projeto avalie os parâmetros e, caso necessário, faça adequações. Dessa forma, 
os modelos propostos neste capítulo não deverão ser utilizados sem a análise crite-
riosa do profissional legalmente habilitado responsável pelo projeto e sua execução. 
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A madeira utilizada para os guarda-corpos foi o pinus, representando a re-
alidade dos canteiros de obras de Santa Catarina. O uso do pinus para fins de 
dimensionamento atendeu à necessidade dos canteiros de obra do sul do País, 
mas não é a realidade de todo o Brasil. Diversos tipos de madeira são usados para 
construção de guarda-corpo, o que tornaria praticamente impossível abranger 
todas as possibilidades.  O Apêndice 4 detalha os critérios de qualidade necessá-
rios para o uso de madeira na construção civil.

 A seguir, os dez modelos são apresentados.

Modelo 1

Uso: Em periferia de laje, sacada e locais onde haja viga negativa para apoio 
do guarda-corpo.

Detalhamento do modelo: sistema de guarda-corpo e rodapé regulável 
que encaixa em vigas invertidas, através de dispositivo tipo “sargento”. É com-
posto por montantes fabricados em perfil tubular 30 mm × 40 mm, com 2,65 
mm de espessura, onde são soldadas alças de fixação das travessas superior e 
intermediária de 150 mm x 25 mm, assim como do rodapé de 200 mm x 25 mm. 
O modelo é composto ainda por um sistema de encaixe que se adapta à espessura 
da viga, onde o guarda-corpo será fixado (chamado “sargento”). Compõe ainda o 
modelo, parafusos de fixação e de regulagem.
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Modelo 2

Uso: Guarda-corpo fixado através de atrito, com uso em locais onde haja 
superfícies superior e inferior, como periferia de laje, acesso ao vão do elevador 
definitivo etc.

Detalhamento do modelo: O Modelo 2 representa o sistema de guarda-
-corpo composto de escoras metálicas com diâmetro de 48 mm e espessura de       
3,5 mm), onde foram soldadas as alças de fixação das travessas superior e in-
termediária (150 mm × 25 mm) e rodapé (200 mm × 25 mm). Neste modelo, as 
escoras são reguladas com o máximo aperto possível, de modo que o atrito entre 
suas chapas superior e inferior seja suficiente para mantê-la estável. 
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03 04

Detalhe da Alça
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Modelo 3

Uso: Periferia de laje, acesso ao vão dos elevadores, aberturas em lajes etc. 

Detalhamento do modelo: O Modelo 3 representa o sistema de guarda-
-corpo e rodapé fixado em vergalhão de aço de 25 mm de diâmetro chumbado 
na laje ou viga da edificação. O modelo é composto por montantes fabricados em 
tubo de aço com diâmetro de 47,62 mm e 2 mm de espessura, onde são soldadas 
as alças de fixação das travessas superior e intermediária (150 mm × 25 mm) e 
rodapé (200 mm × 25 mm). Depois de encaixado no vergalhão de 25 mm, o guar-
da-corpo é fixado através do aperto de dois parafusos presentes na extremidade 
inferior do tubo metálico.
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Modelo 4

Uso: Aberturas em lajes de até 1,2 m2. 

Detalhamento do modelo: O Modelo 4 representa o sistema de guarda-
-corpo e rodapé para aberturas em lajes com área de, no máximo, 1, 2 m2. O 
modelo é todo construído em madeira, tendo os montantes seção transversal de      
150 mm × 30 mm, as travessas superior e intermediária de 150 mm × 25 mm , o 
rodapé de 200 mm × 25 mm, assim como uma peça de reforço de 100 mm × 25 
mm pregada no topo do modelo. Este guarda-corpo é encaixado na abertura da 
laje e fixado através de parafuso parabolt.
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Modelo 5

Uso: Proteção contra quedas na laje onde estão sendo feitos os serviços de 
forma, ferragem e concretagem. 

Detalhamento do modelo: O Modelo 5 representa o sistema de guarda-
-corpo e rodapé utilizado para evitar quedas de altura na confecção das formas, 
colocação da ferragem e concretagem das lajes na construção de pavimentos das 
edificações. É composto por um tubo metálico de 30 mm x 50 mm, espessura 1,5 
mm e comprimento 4500 mm. Na parte superior do tubo, são soldadas as alças 
de fixação das travessas superior e intermediária (150 mm × 25 mm) e rodapé 
(200 mm × 25 mm). O conjunto é fixado na laje que vai ser concretada e na laje 
abaixo desta, através de uma chapa metálica de 115 mm × 285 mm, com espessu-
ra de 3 mm, com furo de 30 mm × 50 mm para encaixe do tubo metálico. Na laje a 
ser concretada, a chapa é fixada na caixaria e na própria ferragem, e no pavimen-
to inferior, ela á fixa através de um vergalhão chumbado na laje.
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Modelo 6

Uso: Corrimão de escada. 

Detalhamento do modelo: O Modelo 6, fabricado todo em madeira, apre-
senta um anteparo para uso na proteção contra quedas de altura em escadas. É 
composto por montantes de seção transversal de 150 mm x 50 mm, onde são 
fixadas as travessas superior e intermediária (150 mm × 25 mm) e o rodapé (200 
mm × 25 mm). O conjunto é fixado na estrutura da escada através de parafusos 
parabolt 3/8’. 
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Modelo 7

Uso: Guarda-corpo fixado através de atrito, com uso em locais onde haja 
superfícies superior e inferior, como periferia de laje, acesso ao vão do elevador 
definitivo etc., principalmente se houver necessidade de colocação de travessas 
adicionais.

Detalhamento do modelo: No Modelo 7, as escoras são reguladas com o 
máximo aperto possível, de modo que possa se manter estável mesmo com o 
atrito entre suas chapas superior e inferior. A escora é metálica, com diâmetro de 
42,2 mm e espessura de 2 mm, onde são soldadas alças de fixação das travessas 
superior e intermediária de 150 mm × 25 mm, assim como do rodapé de 200 
mm × 25 mm. Outra característica deste modelo é a possibilidade de uso de uma 
ou mais alças reguláveis para fixação de outras travessas de madeira além das 
exigidas pelo NR 18. O uso de travessas adicionais é importante para locais onde 
possa haver trabalho em andaimes, por exemplo, como reboco de teto, aplicação 
de gesso, forro etc.
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Modelo 8

Uso: Acessos aos vãos de elevadores ou janelas de parapeito muito baixo.

Detalhamento do modelo: O modelo 8 apresenta um sistema de guarda-
-corpo e rodapé usado em locais como os acessos aos vãos de elevadores ou ja-
nelas de parapeito muito baixo. Este modelo é composto por dois suportes me-
tálicos que são presos à edificação e nos quais se encaixam as travessas superior, 
intermediária e o rodapé. O modelo pode adaptar-se à espessura da parede ou 
viga por conta de um sistema macho e fêmea contrapinado, aqui chamado de 
sargento. O sistema é formado por duas peças que entram uma na outra e são 
fixadas através de um pino de travamento. O ajuste final do sargento na viga ou 
parede dá-se através de parafusos de aperto/regulagem.
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Modelo 9

Uso: Corrimão de escadas.

Detalhamento do modelo: O Modelo 9 é um sistema de guarda-corpo para 
escada, composto por escoras metálicas fixas na estrutura através do atrito e com 
alças metálicas onde são encaixadas as travessas superior, inferior e rodapé. Nes-
te modelo, as escoras são reguladas com o máximo aperto possível, de modo que 
o atrito entre suas chapas superior e inferior seja suficiente para mantê-la está-
vel. A escora é metálica, com diâmetro 42,2 mm e espessura 2,65 mm, onde são 
soldadas alças de fixação das travessas superior e intermediária de 150 mm × 25 mm, 
assim como do rodapé de 200 mm × 25 mm.
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4 Modelos de Guarda-corpos e Rodapés Desenvolvidos ao Longo do Projeto
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4 Modelos de Guarda-corpos e Rodapés Desenvolvidos ao Longo do Projeto
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Modelo 10

Uso: Corrimão de escadas.

Detalhamento do modelo: O Modelo 10 apresenta o sistema de guarda-
-corpo e rodapé regulável que encaixa em vigas invertidas. É composto por mon-
tantes fabricados em perfil tubular 30 mm × 40 mm, com 2,65 mm, de espessura, 
onde são soldadas alças de fixação das travessas superior e intermediária de 150 
mm × 25 mm, assim como do rodapé de 200 mm × 25 mm, que é incorporado ao 
próprio sargento. O modelo é composto por um sistema de sargento que se adap-
ta à espessura da viga onde o guarda-corpo será fixado. Compõe ainda o modelo, 
parafusos de fixação e de regulagem. Na parte inferior do montante, há uma série 
de furos para encaixe da peça sargento, de forma a permitir a adaptação a vigas 
de diferentes alturas. A união entre montante e peça sargento se dá através de 
um pino de travamento.
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4 Modelos de Guarda-corpos e Rodapés Desenvolvidos ao Longo do Projeto
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4 Modelos de Guarda-corpos e Rodapés Desenvolvidos ao Longo do Projeto
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5 Considerações Finais e Conclusão

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este livro é fruto do trabalho em parceria de diversas instituições e profis-
sionais que contribuíram com seus recursos para o desenvolvimento da metodo-
logia para dimensionamento de sistemas de guarda-corpo e rodapé, bem como 
de dez modelos que são de domínio público e podem ser usados ou comercializa-
dos pelas empresas ligadas ao ramo da construção civil. 

O grande mérito do projeto foi o trabalho em rede, o qual possibilitou a 
construção coletiva de projetos de engenharia. As redes são conjuntos de atores e 
suas relações interpessoais que permitem a transmissão de recursos (DEGENNE; 
FORSE, 2004 apud GOMIDE; GROSSETTI, 2010), em que os resultados coletivos 
são maiores que os esforços individuais.

Os autores são, portanto, um instrumento do grupo para transformar 
todo o conhecimento desenvolvido em algo que possa ser utilizado pela so-
ciedade. Reafirma-se o agradecimento a diversas instituições e empresas que 
contribuíram bastante para o resultado final deste projeto, conforme já regis-
trado nas páginas pré-textuais. Fica registrado, também, nosso agradecimen-
to a todas as pessoas e organizações que contribuíram no desenvolvimento 
do trabalho.
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5.2 CONCLUSÃO

Os modelos aqui apresentados representam um avanço significativo na 
proteção dos trabalhadores nos canteiros de obras da indústria da construção, 
mas tais proteções coletivas poderão ser utilizadas também em outros ramos de 
atividade. Para tanto, deverá haver Profissional Legalmente habilitado que ava-
liará a eficiência de sua utilização. 

Quanto à metodologia de cálculo que está descrita neste livro, os profissio-
nais poderão utilizá-la para desenvolver novos modelos de sistemas de guarda-
-corpo e rodapé. Neste caso, deverá haver um Profissional Legalmente Habilitado 
que se responsabilize pelos cálculos. É importante ressaltar que recomendamos 
que, preferencialmente, sejam feitos ensaios dos novos modelos. O cálculo é uma 
aproximação da realidade e o ensaio em campo ou em laboratório dá uma maior 
garantia da eficiência da proteção coletiva.

Cabe, também, enfatizar que a metodologia de cálculo contribui bastante no 
sentido de ter um procedimento técnico para o projeto de guarda-corpo. Porém, 
o método proposto não é impositivo, já que esta publicação não é um regula-
mento. Não há impedimento que os profissionais busquem outras normas para o 
desenvolvimento dos cálculos.

O grupo que elaborou o projeto espera que este livro contribua com a me-
lhoria das condições de trabalho e com a redução dos acidentes, principalmente 
aqueles envolvendo quedas de altura. 
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Apêndice 1

Tabelas com as disposições gerais 
das diversas normas referentes 
às cargas atuantes e os seus 

respectivos pontos de aplicação, 
e quanto aos critérios de 

dimensionamento e desempenho a 
serem utilizados
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Apêndice 2

Exemplo de protocolo de ensaio dos 
sistemas de guarda-corpo e rodapé e 
da ficha de análise de desempenho
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PROTOCOLO DE ENSAIO 
PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
GUARDA-CORPO PARA PROTEÇÃO CONTRA 
QUEDAS DE MATERIAIS E PESSOAS NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Conforme norma EN 13374:2013

Modelos com montantes de aço e travessas de madeira

 Os montantes e as travessas devem ser submetidos a cargas de serviço, 
vertical e horizontal, de 300 N, à carga vertical acidental de 1.250 N e a cargas 
últimas referentes aos carregamentos de vento máximo.

1ª etapa: Montar um módulo de guarda-corpo, composto por dois montan-
tes, duas travessas e um rodapé. A distância entre o centro dos montantes deve 
ser de 120 cm. Para a montagem, as travessas devem ser tábuas de 2,5 cm x 15 
cm x 150 cm e o rodapé deve ser uma tábua de 2,5 cm x 20 cm x 150 cm.

2ª etapa: Aplicação da carga vertical de serviço na travessa

Posicionamento dos relógios comparadores: Devem ser instalados três relógios 
comparadores no vão entre os dois montantes na face inferior da travessa superior. 
Um relógio deve ser instalado no meio do vão da travessa e os outros dois devem ser 
instalados a uma distância igual à largura do montante medida a partir do seu centro.
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Carregamento: Devem ser aplicados dois ciclos de carga - uma pré-carga, 
para assentamento do sistema e a carga de teste. Iniciar aplicando a pré-carga de 
300 N, na travessa superior, de cima para baixo no sentido vertical, no centro do 
sistema (a 60 cm do montante), por um minuto. Remover a carga e medir a po-
sição do sistema (δ1). Aplicar, novamente, a carga de 300 N na vertical. Quando 
atingir o valor máximo da carga medir a deformação instantânea (δ2). A defor-
mação média (δ2 - δ1) deve ser no máximo 55 mm e os valores individuais não 
devem exceder 60 mm.

3ª etapa: Carga vertical acidental na travessa

Posicionamento dos relógios comparadores: Devem ser instalados três re-
lógios comparadores no vão entre os dois montantes na face inferior da travessa 
superior. Um relógio deve ser instalado no meio do vão da travessa e os outros 
dois devem ser instalados a uma distância igual à largura do montante, medida a 
partir do seu centro.

Carregamento: Devem ser aplicados dois ciclos de carga - uma pré-carga, 
para assentamento do sistema e a carga de teste. Iniciar aplicando a pré-carga de 
1.250 N na vertical, na travessa superior, de cima para baixo no sentido vertical, 
no centro do sistema (a 60 cm do montante), por um minuto. Remover a carga e 
medir a posição do sistema (δ1). Aplicar, novamente, a carga de 1.250 N na ver-
tical. Quando atingir o valor máximo da carga, medir a deformação instantânea 
(δ2). A deformação média (δ1 - δ2) deve ser no máximo 300 mm.

4ª etapa: Carga horizontal de serviço na travessa

Posicionamento dos relógios comparadores: Devem ser instalados três 
relógios comparadores, na travessa superior, na horizontal, no lado interno do 
guarda-corpo. Um relógio deve ser instalado no meio do vão da travessa e os ou-
tros dois devem ser instalados alinhados ao centro dos montantes.

 
Carregamento: Devem ser aplicados dois ciclos de carga - uma pré-carga, 

para assentamento do sistema e a carga de teste. Aplicar a carga horizontal nas 
travessas, no topo da travessa superior, de dentro para fora, no centro do siste-
ma (a 60 cm do montante). Inicia-se com uma pré-carga de 300 N, a qual deve 
ser mantida por um minuto. Remover a carga e medir a posição do sistema (δ1). 
Aplicar, novamente, a carga de 300 N na horizontal. Quando atingir o valor máxi-
mo da carga, medir a deformação instantânea (δ2). A deformação média (δ1 - δ2) 
deve ser no máximo 55 mm e os valores individuais não devem exceder 60 mm.
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5ª etapa: Carga vertical de serviço no montante

Posicionamento dos relógios comparadores: Devem ser instalados três re-
lógios comparadores. O primeiro posicionado no topo do montante, para regis-
trar deslocamento na vertical, o quanto mais próximo do centro do montante 
possível. O segundo no topo no lado interno do guarda-corpo, para medições de 
deslocamento na horizontal, sentido dentro para fora ou fora para dentro. O ter-
ceiro na face lateral do montante, a 60 cm da face inferior do rodapé, para re-
gistrar deslocamentos na horizontal, sentido direita para esquerda ou esquerda 
para a direita. Marcar a posição inicial do sistema.

Carregamento: Devem ser aplicados dois ciclos de carga - uma pré-carga, 
para assentamento do sistema e a carga de teste.  Aplicar a pré-carga de 300 N 
na vertical, alinhada ao centro do montante, de cima para baixo, na travessa mais 
externa do sistema, por um minuto. Remover a carga e medir a posição do siste-
ma (δ1). Aplicar, novamente, a carga de 300 N na vertical. Quando atingir o valor 
máximo da carga, medir a deformação instantânea (δ2). A deformação média 
(δ1 - δ2) deve ser no máximo 55 mm e os valores individuais não devem exceder 
60 mm.

6ª etapa: Carga vertical acidental no montante

Posicionamento dos relógios comparadores: Devem ser instalados três re-
lógios comparadores. O primeiro posicionado no topo do montante, para regis-
trar deslocamento na vertical, o quanto mais próximo do centro do montante 
possível. O segundo no topo no lado interno do guarda-corpo, para medições de 
deslocamento na horizontal, sentido dentro para fora ou fora para dentro. O ter-
ceiro na face lateral do montante, a 60 da face inferior do rodapé, para registrar 
deslocamentos na horizontal, sentindo direita para esquerda ou esquerda para a 
direita. Marcar a posição inicial do sistema.

Carregamento: Devem ser aplicados dois ciclos de carga - uma pré-carga, 
para assentamento do sistema e a carga de teste.  Aplicar a pré-carga de 1.250 
N na vertical, alinhada ao centro do montante, de cima para baixo, na travessa 
mais externa do sistema, por um minuto. Remover a carga e medir a posição do 
sistema (δ1). Aplicar, novamente, a carga de 1.250 N na vertical. Quando atingir 
o valor máximo da carga, medir a deformação instantânea (δ2). A deformação 
média (δ1 - δ2) deve ser no máximo 300 mm.
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7ª etapa: Carga horizontal de serviço no montante

Posicionamento dos relógios comparadores: Devem ser instalados três re-
lógios comparadores. O primeiro relógio na horizontal, no topo do montante, no 
lado interno do guarda-corpo, alinhado ao centro do montante, para medição de 
deslocamento na horizontal, no sentido de dentro para fora e de fora para dentro. 
O segundo na horizontal, a 60 cm da face inferior do rodapé, no lado interno do 
guarda-corpo, alinhado ao centro do montante, para medição de deslocamento 
na horizontal, no sentido de dentro para fora e de fora para dentro. O terceiro, na 
horizontal e no topo, na face lateral do montante, para medição de deslocamento 
na horizontal, sentido da direita para esquerda e esquerda para direita. Marcar a 
posição inicial do sistema.

Carregamento: Devem ser aplicados dois ciclos de carga - uma pré-carga, para 
assentamento do sistema e a carga de teste.  Aplicar a carga horizontal no topo do 
montante, de dentro para fora. Inicia-se com uma pré-carga no valor de 300 N, a 
qual deve ser mantida por um minuto. Remover a carga e medir a posição do siste-
ma (δ1). Aplicar, novamente, a carga de 300 N na horizontal. Quando atingir o valor 
máximo da carga, medir a deformação instantânea (δ2). A deformação média (δ1 - 
δ2) deve ser no máximo  55 mm e os valores individuais não devem exceder 60 mm.

8ª etapa: Desmontar o módulo e descartar as peças utilizadas

9ª etapa: Montar um módulo de guarda-corpo, composto por dois montan-
tes, duas travessas e um rodapé

10ª etapa: Ensaio de estado limite último das travessas – sentido de dentro 
para fora

No conjunto de guarda-corpo, aplicar a carga máxima para as travessas, de 
902 N. Essa carga é aplicada no topo da travessa intermediária, na horizontal, no 
sentido de dentro para fora. Deixar a carga atuar por um minuto. Não deve ser 
observado escoamento, fratura ou separação de qualquer parte do sistema.

Continuar aplicando carga até acontecer escoamento, fratura ou separação 
de qualquer parte do sistema. Gravar o valor da carga.

11ª etapa: Desmontar o módulo e descartar as peças utilizadas

12ª etapa: Montar um módulo de guarda-corpo, composto por dois mon-
tantes, duas travessas e um rodapé
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13ª etapa: Ensaio de estado limite último das travessas – sentido de fora 
para dentro

No conjunto de guarda-corpo, aplicar a carga máxima para as travessas, de 
902 N. Essa carga é aplicada no topo da travessa intermediária, na horizontal, no 
sentido de fora para dentro. Deixar a carga atuar por um minuto. Não deve ser 
observado escoamento, fratura ou separação de qualquer parte do sistema.

Continuar aplicando carga até acontecer escoamento, fratura ou separação 
de qualquer parte do sistema. Gravar o valor da carga.

14ª etapa: Desmontar o módulo e descartar as peças utilizadas

15ª etapa: Montar um montante isolado para ensaio de estado limite último 
do montante

16ª etapa: Ensaio de estado limite último dos montantes – sentido de den-
tro para fora

No montante, aplicar a carga máxima definida para cada modelo, conforme 
tabela em anexo. Essa carga deve ser aplicada no ponto indicado na tabela, na 
horizontal, no sentido de dentro para fora. Deixar a carga atuar por um minuto. 
Não deve ser observado escoamento, fratura ou separação de qualquer parte do 
sistema.

Continuar aplicando carga até acontecer escoamento, fratura ou separação 
de qualquer parte do sistema. Gravar o valor da carga.

17ª etapa: Desmontar o montante e descartar as peças utilizadas

18ª etapa: Montar um montante isolado para ensaio de estado limite último 
do montante

19ª etapa: Ensaio de estado limite último dos montantes – sentido de fora 
para dentro

No montante, aplicar a carga máxima definida para cada modelo, conforme 
tabela em anexo. Essa carga deve ser aplicada no ponto indicado na tabela, na 
horizontal, no sentido de fora para dentro. Deixar a carga atuar por um minuto. 
Não deve ser observado escoamento, fratura ou separação de qualquer parte do 
sistema.
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Continuar aplicando carga até acontecer escoamento, fratura ou separação 
de qualquer parte do sistema. Gravar o valor da carga.

20ª etapa: Desmontar o montante e descartar as peças utilizadas

Obs: Devem ser realizados registros fotográficos dos ensaios. Para ensaios 
de cargas de serviço e acidental, fotografar a posição dos relógios comparadores 
e do sistema pronto na hora da aplicação da carga. Para ensaios últimos, filmar o 
ensaio e fotografar os detalhes após a ruptura.

Anexo: Tabela de cargas últimas dos montantes

Modelo Fmáx (N) Ponto de aplica-
ção

Escoras 2036 60,8 cm*
Tubular circular - Modelo 06 1977 55,7 cm*
Tubular retangular -   Modelo 02 1941 55,7 cm*
Tubular retangular Cimes - Modelo 
09

2343 25,9 cm**

Madeira - Mão francesa 2734 56,4 cm*
Madeira - Escada*** 3368 83,4 cm***

*Referente ao nível inferior do rodapé. 
   

**Referente ao nível inferior do rodapé. Se referente ao nível inferior do 
montante: 355,9 cm.

   
***Se aplicado a um montante de 2,8 m de altura.
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Exemplo de relatório de ensaio dos 
sistemas de guarda-corpo e rodapé
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2. INTRODUÇÃO 
 

Este relatório descreve o ensaio mecânico solicitado pela Empresa SESI/SC Sistema 
FIESC, doravante chamada de CONTRATANTE, realizado no dia 13/05/2016 na obra 
localizada à rua dos Navegantes, esquina com a rua Marechal Hermes, bairro Estreito, 
Florianópolis, Santa Catarina. 

 
3. PARTES ENVOLVIDAS 

 
3.1 Contratante 
A entidade contratante é a empresa SESI/SC Sistema FIESC, localizada à Rua 
Farroupilha, 150, bairro Campinas, CEP 88117-902, São José, SC e representada, nesta 
ocasião pelo Sr. Marcio Andrei Tavares. 

 
3.2 Contratada 
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA- 
FAPEU, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída pela 
Universidade Federal de Santa Catarina na forma de escritura pública lavrada às fls. 
199v a 200, do livro 272, do Tabelionato de Notas de Florianópolis, inscrita no CNPJ 
sob o n. 83.476.911/0001-17, com sede no Campus Universitário da UFSC, Caixa 
Postal 5153, Trindade, Florianópolis, SC, CEP 88040-970, aqui representada por seu 
Superintendente, Sr. Gilberto Vieira Ângelo, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA. 

 
3.3 LEE 
O Laboratório de Experimentação em Estruturas (LEE), localizado no andar térreo do 
Bloco B do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa 
Catarina, doravante chamado simplesmente de LEE, contou com a seguinte equipe de 
trabalho para a realização dos ensaios: Prof. Poliana Dias de Moraes, Servidor Técnico 
de Laboratório Ivan da Silva Ribas e os alunos de iniciação científica Paulo Henrique 
Garcia e Maria Carolina Rodrigues de Azevedo. 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DE PROVA 

 
O corpo de prova (guarda-corpo Modelo 9), enviado e instalado pela CONTRATANTE 
no local indicado acima, era composto por dois montantes metálicos, cujos 
componentes são descritos a seguir, a partir das informações fornecidas pelo 
contratante. 
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4.1 Elementos do guarda-corpo 
As dimensões dos elementos do guarda-corpo são: 

4.1.1 Montantes de aço carbono em tubo de seção 
transversal retangular de 30 mm × 40 mm com espessura 
de parede de 2,65 mm e 4500 mm de comprimento total. 
Em cada montante, eram fixadas três alças. As superiores e 
as intermediárias eram para fixação de travessas. As alças 
inferiores eram para a fixação do rodapé (Figura 1). A 
fixação do montante à estrutura era constituída por uma 
chapa furada de 3 mm de espessura, Figura 1. 

 
4.1.2 Travessas - Tábuas em Pinus elliottii com dimensões 
de 150 mm × 25 mm × 1500 mm (Figura 2). 

 
4.1.3 Rodapé - Tábuas em Pinus elliottii com dimensões 
de 200 mm × 25 mm × 1500 mm (Figura 2). 

 
4.1.4 Alças metálicas de sustentação das travessas 
superior e intermediária - tira metálica em aço carbono 
A 36, com uma dobra de 60 mm de comprimento nas 
extremidades, formando um vão de 160 mm de 
comprimento (Figuras 1 e 4); 

4.1.5 Alças metálicas de sustentação do rodapé - tira 
metálica em aço carbono A 36, soldada na parte inferior do 
montante, com uma dobra de 60 mm de comprimento nas 
extremidades, formando um vão de 210 mm de 
comprimento (Figura 1); 

4.1.6 Prego duas cabeças - duas unidades na bitola 17 × 
27, usados na fixação de cada montante (Figura 3). 

 
 
 
 

 
 

Figura 1 – Montante metálico 
(dimensões em mm) 

 

  
Figura 2 - Tábua de Pinus elliottii Figura 3 – Prego duas cabeças para fixação 
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Figura 4 – Detalhe da alça metálica de sustentação da travessa intermediária 

 
 
 

Figura 5 – Guarda-corpo com dois montantes e duas travessas um 
rodapé 

Figura 6 – Fixação do guarda-corpo 
à estrutura 

 

4.1.7 Fixação dos montantes à estrutura de concreto armado - A CONTRATANTE 
foi responsável pela fixação do guarda-corpo à estrutura da obra que consistia em uma 
chapa metálica pregada à madeira que servia como molde da viga com um furo 
retangular destinado ao encaixe do montante. 
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5. EQUIPAMENTOS DE ENSAIO 
 

5.1 Instrumento de aplicação da força (talha) - A força foi aplicada ao guarda-corpo 
por meio de uma talha manual, marca Koch, com capacidade de 20 kN conforme 
ilustrado na Figura 7. 

 
5.2 Instrumento de aplicação da força (peso) - A força foi aplicada ao guarda-corpo 
por meio de dois conjuntos metálicos com peso igual à 1250 N (Figura 10-a) e 300 N 
(Figura 10-b). 

 
5.3 Instrumento de medição de deslocamento - Os deslocamentos no guarda-corpo 
foram medidos por relógios comparadores, marca Mitutoyo, com capacidade de 
medição de 50 mm de deslocamento (Figura 8). 

 
5.4 Instrumento de medição de força - A força foi medida por meio de uma balança 
digital suspensa, marca Crane Scale, modelo Crane 2000, com capacidade de medir até 
20 kN. (Figura 8). 

 

 

Figura 7 - Talha manual utilizada 
nos carregamentos horizontais 

Figura 8 - Relógio comparador 
Mitutoyo 50 mm 

Figura 9 - Balança digital 
suspensa marca Crane 

 
 
 
 
 

Figura 10-a - Peso 1250 N 

 
 
 
 
 

Figura 10-b - Peso 300 N 

Figura 10 – Pesos utilizados nos carregamentos verticais 
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6. METODOLOGIA DE ENSAIO 
 

O ensaio de desempenho do guarda-corpo foi realizado aplicando-se os carregamentos 
preponderantes no projeto, conforme a norma EN 13374:2013, a qual especifica 
também as deflexões máximas admissíveis. A norma orienta que, antes de cada ensaio, 
sejam registradas as posições inicias dos relógios comparadores instalados para medir 
os deslocamentos dos componentes do guarda-corpo. 

 
6.1 Locais de aplicação do carregamento e de medição das deflexões 

 
Os montantes e as travessas foram submetidos a carregamentos horizontais e verticais 
especificados em detalhes no item 6.3. 

 
6.1.1 Travessa superior - A força vertical de serviço (300 N) e a força vertical 
acidental (1250 N) foram aplicadas, de cima para baixo, no meio da travessa superior e 
as deflexões foram medidas nos locais indicados pela posição dos relógios 
comparadores 1, 2 e 3 (Figura 11-a), enquanto que a força horizontal de serviço (300 N) 
foi aplicada em dois sentidos: de fora para dentro e de dentro para fora (Figura 11-b). 

 
Para medir a deflexão vertical, três relógios comparadores foram instalados: um no 
meio do vão da travessa e os outros dois próximos aos montantes, a uma distância igual 
à largura do mesmo, medida a partir do centro geométrico da seção transversal dele 
(Figuras 11-a). O mesmo foi feito para a medição das deflexões horizontais (Figuras 11- 
b). 

 

 

Figura 11-a – Força vertical Figura 11-b – Força horizontal 
Figura 11 – Locais de aplicação de carga na travessa superior e de medição das deflexões por relógios 
comparadores (As figuras não representam o guarda-corpo ensaiado, elas ilustram apenas o ponto de 

aplicação das cargas). 



135

Apêndice 3

C.P. 476 CEP 88040-900 Departamento de Engenharia Civil – UFSC Florianópolis-SC 
+ 55 048 3721-9546 + 55 048 3721-5186 

e-mail:lee.ctc@contato.ufsc.br 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

 
LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO 

EM ESTRUTURAS 
 

RELATÓRIO DE ENSAIO 

Código: 
R.0935.03777341.130516 

Página 9 de 13 

Revisão nº: 2 
 

6.1.2 Travessa intermediária - A força horizontal, na travessa intermediária, foi 
aplicada em duas etapas, primeiro a carga máxima de 902 N foi aplicada e mantida 
durante uma breve inspeção e, posteriormente, o carregamento de limite último seguiria 
até a constatação de: escoamento, fratura ou separação de qualquer parte do sistema. 
Tanto a carga máxima quanto o carregamento de limite último seriam aplicados em 
travessas intermediárias recém-instaladas nos sentidos de dentro para fora e de fora para 
dentro, conforme ilustrado pela Figura 12. 

 

Figura 12: Local de aplicação da carga na travessa intermediária 
 

6.1.3 Montante - A força vertical foi aplicada no topo do montante (Figura 13-a), 
enquanto que a força horizontal foi aplicada em duas posições diferentes: no topo do 
montante (Figura 13-b) e na altura h a partir da base do rodapé (Figura 13-c). As 
deflexões foram medidas por relógios comparadores indicados nas figuras 13-a e 13-b. 

 

 
Figura 13-a - Força vertical Figura 13-b - Força horizontal 
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Figura 13-c - Força horizontal 
 

Figura 13: Aplicação das forças no montante e medição das deflexões por relógios comparadores (As figuras não 
representam o guarda-corpo ensaiado, elas ilustram apenas o ponto de aplicação das cargas) 

 
6.2 Determinação das deflexões - A determinação das deflexões (δ) foi efetuada a 
partir da diferença entre as leituras inicial de referência e final, obtidas por meio dos 
relógios comparadores, conforme a Equação (1). 

 
                                δ = δ2 − δ1 , (1) 

sendo δ1 a deflexão de referência e δ2 a deflexão final. 
 

6.3 Sequência de aplicação das cargas - A sequência de aplicação das cargas é 
composta pelas seguintes etapas: 
1ª etapa - carga vertical de serviço na travessa: 300 N; 
2ª etapa - carga vertical acidental na travessa: 1250 N; 
3ª etapa - carga horizontal de serviço na travessa: 300 N; 
4ª etapa - carga vertical de serviço no montante: 300 N; 
5ª etapa - carga vertical acidental no montante: 1250 N; 
6ª etapa - carga horizontal de serviço no montante: 300 N; 
7ª etapa - ensaio de estado limite último das travessas com carga horizontal: 902 N; 
8ª etapa - ensaio de estado limite último dos montantes com carga horizontal: 1977 N; 

 
7. RESULTADOS 

 
Nesta seção, são apresentados os valores das deflexões horizontais e verticais nas 
travessas e nos montantes e as cargas últimas obtidas do guarda-corpo Modelo 9, 
ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14 - Situação do guarda-corpo no momento do ensaio 

 
7.1 Ensaios na travessa com cargas de serviço e acidental 

 
Os valores de deflexão da travessa superior, devido às cargas de serviço e acidental, das 
etapas 1, 2 e 3 da sequência de aplicação das cargas, são apresentados nas tabelas 1 e 2. 

 
Tabela 1 – Etapas 1 e 3. Deflexões nas extremidades e no ponto mediano superior do guarda-corpo, na 

aplicação de cargas de serviço nas travessas (Figura 11). 
Cargas de 

serviço 300 N 
Limites da 

norma 
Deflexões (mm) 

Ocorrência de falha R1 R2 R3 

Tr
av

es
sa

 

Vertical δ ≤ 60 mm 0,52 0,58 0,39 Não 

Horizontal δ ≤ 60 mm 14,70 19,70 14,40 Não 

R1, R2 e R3 são as deflexões determinadas nos relógios 1, 2 e 3, respectivamente. 
 

Tabela 2 – Etapa 2. Deflexões nas extremidades e no ponto mediano superior do guarda-corpo, na 
aplicação da carga vertical acidental nas travessas ilustrada na Figura 11 

Carga vertical 
acidental 1250 N 

Limites da 
norma 

Deflexões (mm) Ocorrência de falha R1 R2 R3 

 
Tr

av
es

sa
  

Vertical 
 
δ ≤ 300 mm 

 
2,13 

 
2,85 

 
1,91 

 

Não 

R1, R2 e R3 são as deflexões determinadas nos relógios 1, 2 e 3, respectivamente. 
 

7.2 Ensaios no montante com cargas de serviço e acidental 
 

Os valores de deflexão do montante devidos às cargas de serviço e acidental, das etapas 
4, 5 e 6 da sequência de aplicação das cargas, são apresentados nas tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3 – Etapas 4 e 6. Deflexão do montante na aplicação das cargas de serviço ilustradas na Figura 13. 
Cargas de 

serviço 300 N 
Limites da 

norma 
Deflexões (mm) Ocorrência de 

falha R1 R2 R3 

M
on

ta
nt

e Vertical δ ≤ 60 mm 0,57 0,72 0,39 Não 

Horizontal δ ≤ 60 mm 0,79 27,31 13,45 Não 

R1, R2 e R3 são as deflexões determinadas nos relógios 1, 2 e 3, respectivamente. 
 

Tabela 4 – Etapa 5. Deflexão do montante na aplicação das cargas vertical acidental (Figura 13) 

Carga 
acidental 

Vertical 1250 N 

 
Limites da 

norma 

Deflexões (mm)  
Ocorrência de falha R1 R2 R3 

Montante δ ≤ 60 mm 0,6 2,68 1,23 Não 

R1, R2 e R3 são as deflexões determinadas nos relógios 1, 2 e 3, respectivamente. 
 

7.3 Ensaios de limite último do montante e da travessa 
 

Os resultados dos modos de falha do montante e da travessa, relativos às etapas 7 e 8 da 
sequência de aplicação das cargas, são apresentados nas tabelas 5 e 6. 

Tabela 5 – Etapa 7. Cargas e modo de falha no ensaio de estado limite último da travessa intermediária 
(Figura. 13-c) 

Estado Limite Último Limite da norma Valor da 
carga (N) 

Ocorrência 
de falha 

Tr
av

es
sa

 

 
Carga de 

dentro 
para fora 

Carga 
máxima 

Não podem ocorrer escoamento, 
fratura ou separação de qualquer 

parte do sistema 

 
902 

 
Não 

Carga 
última 

 
Até a ocorrência de falha 1570 Sim, 

(Figura 15) 
 
 
 

Carga de 
fora para 
dentro 

 
Carga 

máxima 

Não podem ocorrer 
escoamento, fratura ou 

separação de qualquer parte do 
sistema 

 
902 

 
Não 

 
 

Carga 
última 

 
 

Até a ocorrência de falha 

 
 

3770 

Sim, 
apresentou 
190 mm de 

deslocamento 
horizontal 

(Figura 16) 
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Tabela 6 – Etapa 8. Cargas e modo de falha no ensaio de estado limite último do montante (Figura. 13) 

Estado Limite Último Limite da norma Valor da 
carga (N) Ocorrência de falha 

M
on

ta
nt

e 

Carga 
de 

dentro 
para 
fora 

 
Carga 

máxima 

Não podem ocorrer 
escoamento, fratura ou 
separação de qualquer 

parte do sistema 

 
2734 

 
Não 

Carga 
última Até a ocorrência de falha 4570 Sim, 

(Figura 15) 
 
 

Carga 
de fora 

para 
dentro 

 
Carga 

máxima 

Não podem ocorrer 
escoamento, fratura ou 
separação de qualquer 

parte do sistema 

 
2734 

 
Não 

 
Carga 
última 

 
Até a ocorrência de falha 

 
5230 

Sim, apresentou 190 
mm de deslocamento 

horizontal (Figura 
16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Rompimento da madeira de fixação do 
montante na aplicação de carga de dentro para 

fora 

Figura 16 – Falhas no montante por deslocamento 
excessivo (190 mm) na aplicação de carga de fora 

para dentro 
 

8. NORMAS REFERIDAS 
 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, EN 13374:2013: 
Temporary  edge  protection  systems  –  Product  specification  –  Test  methods. 
Bruxelas, 2013, 33 p. 

Ivan da Silva Ribas 
Gerente técnico do LEE 
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CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DE 
MADEIRA

Introdução

A madeira é um compósito natural formado basicamente por celulose, he-
micelulose e lignina, polímeros são produzidos a partir dos açúcares sintetiza-
dos nas folhas das árvores pela fotossíntese. É um material ortotrópico bastante 
suscetível à umidade, mas com alta relação resistência/peso e ótima trabalha-
bilidade (BODIG; JAYNE, 1982). Ela advém do processamento de recursos reno-
váveis, não exige grande quantidade de energia para sua produção, comparado 
com outros materiais de construção, e é material fixador de carbono devido à sua 
origem vegetal (BARBOSA; INO; SHIMBO, 2000; DEMARZO; PORTO, 2007). 

Na indústria da construção, a madeira é aplicada em estruturas de cobertu-
ras e de painéis, decks, pisos, elementos estruturais como vigas, pilares e treliças, 
caixaria para estruturas de concreto, escoramento, guarda-corpos e até mesmo 
em dormentes ferroviários. Pela variedade de espécies, com diferentes caracte-
rísticas, ela é encontrada com diferentes tamanhos, formas e condições de pro-
cessamento: roliça, serrada e madeira recomposta. Nesta seção, tratar-se-á so-
mente de madeira serrada para uso em sistemas de guarda-corpo e rodapé.

Características físico-mecânicas da madeira para uso em sistemas guarda-
corpo e rodapé

Os sistemas de guarda-corpo e rodapé podem ser considerados sistemas 
estruturais com o objetivo de proteção contra quedas. Sendo assim, a madeira 
usada na fabricação de elementos que constituem esses sistemas deve apresen-
tar características físico-mecânicas condizentes com os esforços de cálculo. Essas 
características são asseguradas pela classificação visual e mecânica do material 
(NBR 7190: 1997).

Os critérios para a classificação visual são estabelecidos por normas, como 
a brasileira NBR 11700 (1991) e a americana ASTM D245-06, ou associações 
específicas como a Southern Pine Council. As madeiras do tipo pinus para uso 
em sistemas de guarda-corpo e rodapé devem atender, no mínimo, as especifica-
ções para a Classe Estrutural 3 (Quadro 1), na qual a aparência da madeira não 
é importante. De modo algum podem ser usadas peças com: madeira ardida, en-
curvamento complexo, torcimento, furos de insetos ou galerias (PLETZ; MOURA, 
2011a).
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Defeitos da madeira Condições mínimas para o enquadramento na classe 
estrutural 3

Encurvamento simples Até 2% do comprimento da peça
Arqueamento Até 20% da espessura da peça
Encanoamento Para largura < 6,4 cm, admissível 2,5% da largura da peça

Esmoamento 30%, 20% e 40% em relação à espessura, à largura e ao 
comprimento da peça, respectivamente

Rachaduras 1/6 do comprimento da peça, sem limitações se atraves-
sar a largura da peça

Bolsa de resina 15%
Medula Sem restrições
Grã entrecruzada 25%
Mancha azul 50%
Tipos de nós: cariado, de 
gravata, de quina, firme, 
solto, vazado e espera

½ polegada
O limite do diâmetro dos nós é calculado pela soma dos 
nós presentes a cada 15 cm de comprimento, consideran-
do-os como um grupo de nós (Ver a norma ASTM D245-
06)

Quadro 1 Especificações mínimas para o enquadramento na classe estrutural 3
Fonte: Modificado de PLETZ; MOURA (2011a)

A madeira oriunda de árvores coníferas, para serem usadas na produção de 
peças dos sistemas de guarda-corpo e rodapé deste projeto, deve atender, simul-
taneamente, a todas as especificações da classe C20 da norma EN 338:2009, as 
quais estão apresentadas nos quadros 2 e 3. 

Resistências características MPa
Resistência característica à flexão 20
Resistência característica à tração paralela às fibras 12
Resistência característica à tração perpendicular às fibras 0,4
Resistência característica à compressão paralela às fibras 19
Resistência característica à compressão perpendicular às fibras 2,3
Resistência característica ao cisalhamento 3,6

Quadro 2 Resistências características mínimas para as madeiras dos projetos de guarda-corpo
Fonte: Modificado de EN 338:2009

Rigidez kN/mm²
Módulo de elasticidade médio paralelo às fibras 9,5
Fractil de 5% do módulo de elasticidade paralelo às fibras 6,4
Módulo de elasticidade médio perpendicular às fibras 0,32
Módulo de elasticidade médio ao cisalhamento 0,59

Quadro 3 Propriedades de rigidez mínimas para as madeiras do projeto de guarda-corpo
Fonte: Modificado de EN 338:2009
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Para ser considerada material de construção, a madeira deve apresentar teor 
de umidade adequado para o uso ao qual ela se destina. No caso de uso em sistemas 
de guarda-corpo e rodapé, ela deve apresentar, no mínimo, 18% de teor de umidade. 
Caso não esteja nessa condição, o material deverá passar por um processo de secagem, 
seja ele ao ar livre ou em estufa.  A secagem de madeira reduz os custos de transporte, 
o ataque de fungos manchadores e apodrecedores, aumenta a resistência mecânica e 
melhora o desempenho das juntas pregadas e aparafusadas (PLETZ; MOURA, 2011b). 

Armazenamento da madeira em obra

Como qualquer outro material de construção, a madeira deve ter um arma-
zenamento adquado, podendo ser ao ar livre ou em galpões, conforme o teor de 
umidade desejado para o uso, as condições climáticas do local e as condições da 
empresa. O armazenamento da madeira deve seguir certas especificações para 
permitir a acomodação da carga do material e a secagem mais rápida e uniforme 
das peças pelo fluxo de ar através da pilha. Segundo Pletz e Moura (2011b), o 
armazenamento ao ar livre deve ser feito em locais sem risco de incêndio e que 
sejam drenados, ventilados e livres de vegetações ou detritos que possam limitar 
a circulação de ar. Nesse tipo de armazenamento, as pilhas de madeira devem ser 
colocadas a uma distância mínima de  50 cm do solo, a fim de permitir uma venti-
lação adequada entre o solo e a base da pilha. As pilhas devem ser protegidas por 
materiais impermeáveis contra a água da chuva. Para Pletz e Moura (2011b), o 
armazenamento em galpões abertos exige espaço de dimensões adequadas para 
permitir as operações de carga e descaga, além de beirais largos para evitar chu-
vas de vento e insolação direta nas lateriais da pilha. Os autores indicam esse tipo 
de armazenamento para a proteção de madeiras verdes ou parcialmente secas.

Pletz e Moura (2011b) informam que as camadas das peças de madeira de-
vem ser separadas por separadores, todos com a mesma bitola, colocados trans-
versalmente em relação ao comprimento da peça. Nos extremos das pilhas, eles 
devem formar um plano em relação à superfície transversal das tábuas. Os auto-
res recomendam o uso de gabaritos e as relações entre espaçamentos de separa-
dores e espessuras das peças indicadas no Quadro 4 e representadas na Figura 1.

Espessura de tábuas 
(mm)

Espessura de separado-
res (mm)

Distância entre separa-
dores (mm)

Menos de 20 20 300 - 400
20 - 30 25 400 - 500
30 – 40 30 500 - 600
40 - 50 35 700 - 800
50 - 60 40 900
Mais de 60 45 1000

Quadro 4 Relação entre espaçamento de espaçamento de separadores e espessura de peças
Fonte: PLETZ; MOURA (2011b)
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Figura 1- Armazenamento da madeira

Fonte: Pletz e Moura (2011b)
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1 OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo, fazer uma análise criteriosa e didá-
tica de como foram realizadas as verificações estruturais do Modelo 18 – Mão 
Francesa, assim denominado pelo projeto “Guarda-corpo seguro” desenvolvido 
em parceria com o Serviço Social das Indústrias (SESI).

Cabe ressaltar que todos os cálculos aqui apresentados foram baseados em 
normas europeias, mas com objetivo de aproximarmos de nossa realidade brasi-
leira, eventualmente, faremos referência às NBR, com o intuito de aproximarmos 
as duas realidades.

2 DADOS INICIAIS DE PROJETO

O sistema estrutural a ser empregado é um montante com travessas e roda-
pé e mão francesa. Utilizaremos uma única espécie de madeira para todos os ele-
mentos descritos, no caso do nosso modelo é a C20 – Tabela 1 – EN338 (Softwood 
que, para NBR 7190 poderíamos enquadrar como coníferas) sendo assim, temos:

Tabela 1 Dados EN338
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As seções dos elementos citados estão seguindo seções comerciais, pois o 
guarda-corpo aqui dimensionado tem por intuito ser utilizado em larga escala, seja 
em obras simples ou obras mais complexas, sendo assim, temos os seguintes ele-
mentos:

• Montante: 2,5 X 15 cm (base X altura)
• Travessas: 2,5 X 15 cm
• Roda pé: 2,5 X 20 cm
• Mão Francesa: 2,5 X 15 cm

Existem elementos em madeira que completam essa estrutura, estou falan-
do da “peça horizontal” que faz a ligação montante mais mão francesa com a 
laje, onde o guarda-corpo fica fixado, essa também tem sua seção de 2,5 X 15 cm. 
Além dessa, temos um corrimão no alto do montante, posicionado horizontal-
mente para facilitar o apoio ergonômico do usuário ao guarda-corpo, esse corri-
mão também tem a seção 2,5 X 15 cm. Cabe ressaltar que a madeira utilizada em 
todos os elementos descritos até aqui são do tipo (Solid timber – Madeira sólida).

3 CONCEPÇÃO GEOMÉTRICA DA ESTRUTURA

A distância lateral entre os montantes é de 1,20 m. Cada montante tem uma 
mão francesa com o ângulo anti-horário de 17o a partir do montante, um rodapé 
na sua base cota zero e duas travessas uma na cota 70 cm e a segunda na cota 120 
cm, na base, ligação laje montante e mão francesa temos uma “peça horizontal”, 
para completar e melhorar a ergonomia do conjunto, um corrimão no topo do 
montante.
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4 RESISTÊNCIA DA PEÇA OU CÁLCULO (Rd)

Seguindo determinações normativas (EN 1995:2004 – item 2.4.1), foram 
usados vários valores de resistência de cálculo da madeira, para que se possam 
verificar, mais adiante, as peças componentes do modelo.

A Resistência de Cálculo é diferente para cada tipo de solicitação (tração, 
cisalhamento etc.) do carregamento, variando também de acordo com a classe e 
a umidade do ambiente e, ainda, com a classificação da madeira. De modo geral 
temos que:

RD = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ×   Rk                                                                                                    
                         γM

• 𝑘𝑚𝑜𝑑: Coeficiente de modificação;
• R𝑘: Resistência característica;
• γM: Coeficiente de ponderação.

Definimos o coeficiente de modificação (𝑘𝑚𝑜𝑑) através da classe de carre-
gamento da estrutura e do tipo de madeira utilizado, adotado conforme (EN 
1995:2004 – Tabela 3.1). Já as Resistências características (R𝑘) são obtidas atra-
vés das resistências médias, características definidas para a madeira no capítulo 
2 desse memorial. Por sua vez, o Coeficiente de ponderação (γM) depende do tipo 
de solicitação (seja ela de tração, compressão ou cisalhamento) e do tipo de ma-
deira conforme (EN 1995:2004 – Tabela 2.3).

4.1 Coeficiente de modificação (𝑘𝑚𝑜𝑑)

O coeficiente de modificação é definido no item (EN 1995:2004 – Tabela 
3.1) sendo assim dividido:

• ELU e ELS de montante, mão francesa e travessa: 0,9 (Short term action – 
Ação de curta duração).

4.2 Coeficiente de  ponderação (γM)

O coeficiente de ponderação no estado limite último (ELU) e estado limi-
te de serviço (ELS) é determinado conforme combinação de carga e do tipo de 
madeira utilizada, sendo assim, temos de acordo com (EN 1995:2004 – Tabela 
2.3):

• Fundamental Combinations – Solid Timber (Combinação fundamental – 
Madeira sólida): 1,3

• Accidental Combinations (Combinação acidental): 1
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4.3 Resistência de cálculo (RD)

Com todos os parâmetros definidos, procedem-se os cálculos para as re-
sistências de cálculo, sendo assim, temos:

• Resistência de cálculo para o estado limite ultimo (ELU) combinação 
fundamental:

• 𝑓𝑚,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓𝑚,𝑘   = 0,9 × 20 = 13,846 MPa 
                          γM                                1,3

• 𝑓v,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓v,𝑘    = 0,9 × 3,6 = 2,492 MPa 
                          γM                              1,3

• 𝑓t,0,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓t,0, 𝑘    = 0,9 × 12 = 8,307 MPa 
                          γM                                    1,3

• 𝑓t,90,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓t,90, 𝑘    = 0,9 × 0,4 = 0,276 MPa 
                             γM                                    1,3

• 𝑓c,0,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓c,0,𝑘    = 0,9 × 19 = 13,153 MPa 
                            γM                                1,3

• 𝑓c,90,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓c,90,𝑘    = 0,9 × 2,3 = 1,592 MPa 
                              γM                                  1,3

• Resistência de cálculo para o estado limite último (ELU) e estado limite 
de serviço (ELS) combinação acidental:

• 𝑓𝑚,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓𝑚,𝑘   = 0,9 × 20 = 18,00 MPa 
                          γM                                1,0

• 𝑓v,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓v,𝑘    = 0,9 × 3,6 = 3,240 MPa 
                         γM                                 1,0

• 𝑓t,0,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓t,0, 𝑘    = 0,9 × 12 = 10,800 MPa 
                           γM                                  1,0

• 𝑓t,90,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓t,90, 𝑘    = 0,9 × 0,4 = 0,276 MPa 
                              γM                                  1,0
 
• 𝑓c,0,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓c,0,𝑘    = 0,9 × 19 = 17,100 MPa 
                            γM                               1,0

• 𝑓c,90,𝑑= 𝑘𝑚𝑜𝑑 × 𝑓c,90,𝑘    = 0,9 × 2,3 = 2,070 MPa 
                              γM                                 1,0
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5 MÓDULO DE ELASTICIDADE OU RIGIDEZ (E)

A caracterização simplificada da rigidez das madeiras consiste na determi-
nação da rigidez na compressão paralelas às fibras, sendo (Ec0,m) o valor médio 
de, pelo menos, dois ensaios.

A rigidez da madeira é identificada pela letra “E” acompanhada de índices 
que identificam a direção à qual se aplica a propriedade.

A rigidez na tração paralela às fibras (Et0,m) é dada por (Et0,m = Ec0,m), sendo 
(Ec0,m) da rigidez na compressão paralelas às fibras.

5.1 Módulo de elasticidade ou rigidez de cálculo (Ed)

O módulo de elasticidade ou rigidez de cálculo é determinado conforme 
combinação de cargas, combinação fundamental ou acidental, e do tipo de madei-
ra utilizada, sendo assim, temos de acordo com (EN 1995:2004 – 2.4.1 – (2)P):

Ed = Emean

          γM

• Emean: E o valor médio do módulo de elasticidade;
• γM: Coeficiente de ponderação.

Com todos os parâmetros definidos, procedem-se os cálculos para as resis-
tências de cálculo, sendo assim, temos:

• Módulo de elasticidade ou rigidez (Ec0,d) combinação fundamental:  

Ec0,d = Ec0,m = 9500 = 7307,692 MPa
                     γM               1,3

• Módulo de elasticidade ou rigidez (Ec0,d) combinação acidental:

Ec0,d = Ec0,m = 9500 = 9500 MPa
                          γM               1,0

6 DIMENSIONAMENTO DO MONTANTE

Um dos objetivos principais do presente memorial de cálculo é esclarecer 
o entendimento das planilhas eletrônicas onde são apresentados inicialmente os 
resultados do dimensionamento, assim como suas verificações. Vou apresentar o 
dimensionamento e verificações conforme estão divididas as abas da planilha ele-
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trônica intitulada “Dimensionamento - EN - Montante - Madeira_M18.xlsx”, de 
posse do projeto “Guarda-corpo seguro” desenvolvido em parceria com o SESI.

6.1 ELU – cargas fundamentais – travessa

6.1.1 Pontos de aplicação da carga

Como as travessas instaladas no montante têm área limitada graças a sua 
seção transversal, ou seja, não cobrem toda a extensão do montante, a aplicação 
da carga vai levar em conta duas cargas, uma pontual e uma distribuída. Para o 
primeiro modelo, a “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate limit state – Point lo-
ads” tece as seguintes orientações, as quais transcrevo traduzidas abaixo:

“As cargas FHi devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda 
na direção externa. Ver figura 8 e 9 e linha 2 da tabela 2.”

Sendo assim, demonstro as figuras acima citadas, também transcritas dire-
to da “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate limit state – Point loads”:

Logo, as distâncias adotadas para aplicação de carga pontual na travessa do 
nosso modelo é a altura da primeira travessa, a essa vamos apelidar de  (DH1) e 
tem sua medida conforme demonstrado Capitulo 3, assim adotado por se tratar 
da pior situação do nosso modelo de cálculo, e que será explanado nos capítulos 
que seguem, sendo assim, temos que:

• Ponto de aplicação da carga travessa: DH1 = 0,7 m
A carga distribuída é ocasionada por conta da carga de vento. Nessa situ-

ação, pela disposição geométrica do montante e travessa, será criada uma com-
binação de cargas, uma distribuída e uma pontual conforme orientação da “EN 
13314:2013 - 6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combination” essa tece as 
seguintes orientações que transcrevo traduzidas abaixo:
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“A cargas Qww e FHi devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de bor-
da na direção externa simultaneamente. Ver figura 11 e 12 e linha 4 da tabela 2.”

Sendo assim, demonstro as figuras acima citadas, também transcritas di-
reto da “EN 13314:2013 - 6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combination”:

Sendo a carga gerada pelo vento, ela atuará no conjunto inteiro, montante, 
travessas e rodapé. Cabe ressaltar que a “NR 18 – 18.13.5 – letra C” recomenda:

“c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta 
o fechamento seguro da abertura (118.242-0/I4).”

Sendo assim, a carga distribuída gerada pelo vento também irá atuar na tela 
de proteção fixada entre montantes.

Iremos considerar o espaçamento entre montantes, de 120 cm, como com-
primento das travessa e rodapé para estimar a carga gerada pelo vento. Com re-
lação à rede de proteção, vamos considerar como sendo a pior situação da carga 
de vento atuando na rede de proteção, um quadrado de 120 X 120 cm por mon-
tante, exemplificado a seguir:
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Sendo assim, conhecendo todos os pontos de atuação da carga, assim como 
a sua área de atuação, podemos estimar as cargas geradas por cada elemento, em 
decorrência da carga de vento.

6.1.2 Coeficiente de força aerodinâmica Cf (travessa, rodapé e montante)

Para determinar os coeficientes de força aerodinâmica Cf em relação às es-
truturas com seções retangulares, caso de montantes, travessas e rodapé, temos, 
de acordo com a “EN 1991-1-4:2005 – 7.6 Structural elements with rectangu-
lar sections”, a seguinte consideração que transcrevo traduzida abaixo:

“ (1) O coeficiente de força Cf dos elementos estruturais da seção retangular, com o 
sopro de vento normalmente para um rosto, deve ser determinado pela expressão 
(7.9):

Cf = Cf,0 × 𝜓𝑟 × 𝜓𝜆        (7.9)

• Cf,0 - É o coeficiente de força das seções retangulares com cantos afiados e sem 
fluxo de saída livre conforme figura 7.23;
• 𝜓𝑟 - É o fator de redução para seções quadradas com cantos arredondados.  𝜓𝑟
depende do número de Reynolds, ver Nota 1;
• 𝜓𝜆     - É o fator de efeito final para elementos com fluxo de extremidade livre como 
definido em 7.13.”
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Nota 1 - os valores de 𝜓𝑟 podem ser dados no Anexo Nacional (Anexo da “EN 19991-
1-4:2005 – 4.4 Wind turbulence”). Os valores de limite superior aproximados re-
comendados de  𝜓𝑟 são dados  na figura 7.24. A Figura 7.24 é obtida em condições 
de baixa turbulência. Espera-se que esses sistemas sejam seguros.
 Nota 2 - A figura 7.24 também pode ser usada construindo com:

h/d > 5.0

Para determinar o último fator da nossa equação o 𝜓𝜆    temos as seguintes 
orientação da “EN 19991-1-4:2005 – 7.13 Effective slenderness and end- effect 
fator 𝜓𝜆    ” que transcrevo traduzida abaixo:

“(1) Quando relevante, o fator de efeito final 𝜓𝜆    deve ser determinado como uma 
função da relação de esbeltez 𝜆    .”

NOTA - Os coeficientes de força, Cf,0 ,dados em 7.6 e 7.12 são baseados em medições 
em estruturas sem fluxo de fora livre do solo. O fator de efeito final leva em con-
sideração a resistência reduzida da estrutura devido ao fluxo de vento em torno 
da extremidade (efeito final). A Figura 7.36 e a tabela 7.16 são baseadas em me-
dições em fluxo turbulento baixo. Os valores, levando em consideração o efeito da 
turbulência, podem ser especificados no Anexo Nacional (Anexo da “EN 19991-1-
4:2005 – 4.4 Wind turbulence).

“(2) A esbeltez efetiva 𝜆     deve ser definida de acordo com as dimensões da estrutura 
e sua posição.”

NOTA - O Anexo Nacional pode dar valores para 𝜆    e 𝜓𝜆    . Os valores recomendados 
para 𝜆     são apresentados na Tabela 7.16 e os valores indicativos para 𝜓𝜆     são dados 
na Figura 7.36 para a relação de solidez diferente 𝜑.
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“(3)  A razão de solidez 𝜑 (ver Figura 7.37) é dada por Expression (7.28):
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𝜑 =   A        (7.28)
          Ac

Onde:
• A - é a soma das áreas projetadas dos membros
• Ac- é a área global do envelope Ac = l × b.”

Conhecido todo o processo, temos os seguintes coeficientes de força Cf para 
os seguintes elementos:

• Montante:
o Iremos considerar a seguinte posição do montante em relação a carga 

gerada pelo vento, sendo assim, todas as dimensões citadas em relação ao mon-
tante seguem essa orientação, caso haja alguma consideração diferente dessa ge-
ometria, que talvez a norma oriente diferente, essa exceção será destacada.
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o Considerando a posição do montante em relação à ação do vento, temos 
que d = 15 cm e b = 2,5 cm, sendo assim, a relação:

d/b  = 15⁄2,5  = 6,0

Por fim, verificando no gráfico da “Figura 7.23 –  EN 1991.1.4:2005” já ci-
tado, temos que Cf,0 = 0,92.

o Considerando a posição do montante em relação à ação do vento, temos 
que r = 0,1cm (valor estimado, pois a quina é viva) e b = 2,5 cm sendo assim, a 
relação:

r/b  = 0,1⁄2,5  = 0,04

Por fim, verificando no gráfico da “Figura 7.24  EN 1991.1.4:2005” já citado, 
temos que 𝜓𝑟 = 1,0.

o Considerando a posição do montante em relação à ação do vento, temos l 
= 120 cm e b = 2,5 cm (cabe ressaltar que, nesse caso, as dimensões L e B coinci-
dem com o posicionado inicialmente) como l < 15 m então vamos utilizar “linha 
4 da Tabela 7.16 – EN1991.1.4:2005”, logo temos que:

𝜆    = 𝑙⁄𝑏 = 120⁄2,5 = 48

Por  conta  dessa  esbeltez  e  considerando  a  recomendação da “linha 4 da 
Tabela 7.16 – EN 1991.1.4:2005” que diz que “Se 𝒍 < 𝟏𝟓𝒎, 𝝀 = 𝒍 ⁄𝒃 ou 𝝀 = 𝟕𝟎 
quem for maior” logo vamos adotar 𝜆     = 70.

Fazendo a relação entre as áreas, projetada e a global que a carga do vento 
atua temos:

                                   𝐴 = 𝐴 𝑐 = 𝑙 × 𝑏 = 120 × 2,5 = 300𝑐𝑚² = 0,03𝑚² 

Sendo assim, conforme o “Item (3) – 7.13 7.13 Effective slenderness 𝛌 
and end-effect fator 𝛙𝛌  – EN 1991.1.4:2005” temos que:

𝜑 = 𝐴 = 300 = 1,0
      𝐴 𝑐        300

 
Em posse de todos os paramentos e os confrontando no gráfico da “Figura 

7.36 – EN 1991.1.4:2005”, temos que 𝜓𝜆    = 0,91.
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o Sendo assim, temos que o coeficiente de força Cf para o montante é:

𝐶𝑓 = 𝐶𝑓,0 × 𝜓𝑟 × 𝜓𝜆    
𝐶𝑓 = 0,92 × 1,0 × 0,91 = 0,837

• Travessa:
o Iremos considerar a seguinte posição da travessa em relação à carga gera-

da pelo vento, dessa forma, todas as dimensões citadas em relação à travessa se-
guem essa orientação, caso haja alguma consideração diferente dessa geometria, 
que talvez a norma oriente diferente, essa exceção será destacada.

o  Considerando a posição da travessa em relação à ação do vento, temos 
que d = 2,5 cm e b = 120 cm, sendo assim, a relação:

𝑑⁄𝑏 = 2,5 ⁄ 120 = 0,02

Por fim, verificando no gráfico da “Figura 7.23 – EN 1991.1.4:2005” já cita-
do temos que 𝐶𝑓,0 = 2,0.

o Considerando a posição da travessa em relação à ação do vento temos 
que r = 0,1cm (valor estimado, pois a quina e viva) e b = 120 cm sendo assim a 
relação:

𝑟⁄𝑏 = 0,1⁄120 = 0,00083

Por fim, verificando no gráfico da “Figura 7.24 – EN 1991.1.4:2005” já cita-
do temos que 𝜓𝑟 = 1,0.
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o  Considerando a posição da travessa em relação à ação do vento, temos 𝑙
= 120 𝑐𝑚 e b = 15 cm (cabe ressaltar que, nesse caso, a dimensão L = B e B = L 
comparando com o posicionamento inicial) como 𝑙 < 15𝑚, sendo assim, vamos 
utilizar “linha 4 da Tabela 7.16 – EN 1991.1.4:2005” logo temos que:

𝜆    = 𝑙⁄𝑏 = 120⁄15 = 8

Por  conta  dessa  esbeltez  e  considerando  a  recomendação da “linha 4 
da Tabela 7.16 – EN 1991.1.4:2005” que diz que “Se 𝒍 < 𝟏𝟓𝒎, 𝝀 = 𝒍 ⁄𝒃  ou 𝝀 = 𝟕𝟎,
quem for maior” logo vamos adotar 𝜆     = 70. 

Fazendo a relação entre as áreas, projetada e a global que a carga do vento 
atua temos:

                                 𝐴 = 𝐴 𝑐 = 𝑙 × 𝑏 = 120 × 15 = 1800𝑐𝑚² = 0,18𝑚² 

Sendo assim, conforme o “Item (3) – 7.13 Effective slenderness 𝛌  and 
end-effect fator 𝛙𝛌  – EN 1991.1.4:2005” temos que:

𝜑 = 𝐴 = 1800 = 1,0
                 𝐴 𝑐        1800

 
Em posse de todos os paramentos confrontando esses no gráfico da “Figura 

7.36 – EN 1991.1.4:2005” logo temos que 𝜓𝜆    = 0,91.

o  Sendo assim temos que o coeficiente de força 𝐶𝑓 para a travessa é:

𝐶𝑓  = 𝐶𝑓,0 × 𝜓𝑟 × 𝜓𝜆    
𝐶𝑓 = 2,0 × 1,0 × 0,91 = 1,82

• Rodapé:
o Iremos considerar a seguinte posição do rodapé em relação à carga gera-

da pelo vento, e todas as dimensões citadas em relação ao rodapé seguem essa 
orientação, caso haja alguma consideração diferente dessa geometria, que talvez 
a norma oriente diferente, essa exceção será destacada.
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o Considerando a posição do rodapé em relação à ação do vento, temos que 
d = 2,5 cm e b = 120 cm, portanto, a relação:

𝑑⁄𝑏 = 2,5⁄120 = 0,02

Por fim, verificando no gráfico da “Figura 7.23 – EN 1991.1.4:2005”, já cita-
do temos que 𝐶𝑓,0 = 2,0.

o Considerando a posição do rodapé em relação à ação do vento temos 
que r = 0,1cm (valor estimado, pois a quina e viva) e b = 120 cm sendo assim, a 
relação:

𝑟⁄𝑏 = 0,1 ⁄ 120 = 0,00083

Por fim, verificando no gráfico da “Figura 7.24 – EN 1991.1.4:2005” já cita-
do, temos que 𝜓𝑟 = 1,0.

o Considerando a posição do rodapé em relação à ação do vento, temos 𝑙 =
120 cm e b = 20 cm (cabe ressaltar que, nesse caso, a dimensão L=B e B=L compa-
rando com o posicionamento inicial) como 𝑙 < 15 𝑚, sendo assim, vamos utilizar 
“linha 4 da Tabela 7.16 – EN 1991.1.4:2005” logo temos que:

𝜆    = 𝑙⁄𝑏 = 120⁄20 = 6

Por conta dessa esbeltez e considerando a recomendação da “linha 4 da 
Tabela 7.16 – EN 1991.1.4:2005” que diz que “Se 𝒍 < 𝟏𝟓𝒎, 𝝀 = 𝒍 ⁄𝒃  ou 𝝀 = 𝟕𝟎
quem for maior” logo, vamos adotar 𝜆    = 70.
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Fazendo a relação entre as áreas, a projetada e a global em que a carga do 
vento atua temos:

𝐴 = 𝐴 𝑐 = 𝑙 × 𝑏 = 120 × 20 = 2400𝑐𝑚² = 0,24𝑚² 

Sendo assim, conforme o “Item (3) – 7.13 Effective slenderness 𝛌 and 
end-effect fator 𝛙𝛌  – EN 1991.1.4:2005” temos que:

𝜑 = 𝐴 = 2400 = 1,0
                 𝐴 𝑐        2400

 
Em posse de todos os paramentos e confrontando-os no gráfico da “Figura 

7.36 – EN 1991.1.4:2005”, temos que 𝜓𝜆    = 0,91.

o Sendo assim, temos que o coeficiente de força 𝐶𝑓 para o rodapé é:

𝐶𝑓  = 𝐶𝑓,0 × 𝜓𝑟  × 𝜓𝜆    
𝐶𝑓 = 2,0 × 1,0 × 0,91 = 1,82

6.1.3 Coeficiente de força aerodinâmico 𝑪𝒇 (rede)

6.1.4 Carregamentos para - ELU

Para determinar o coeficiente de força aerodinâmica 𝐶𝑓 em relação às ban-
deiras, no nosso caso rede, temos, de acordo com a “EN 19991-1-4:2005 – Flags”, 
a seguinte consideração que transcrevo traduzido abaixo:

“(1) Os coeficientes de força 𝐶𝑓 e as áreas de referência 𝐴 𝑟𝑒𝑓 para bandeiras são 
apresentados na Tabela 7.1.

(2) A altura de referência 𝑧𝑒 é igual à altura da bandeira acima do solo.
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Onde:

𝑚𝑓 é a massa por unidade de área da bandeira

𝜌 é a densidade do ar (ver 4.5 (1) nota 2) - Item 4.5 – Nota 2- Os valores para 𝜌
podem ser dados no Anexo Nacional (Anexo da “ EN 19991-1-4:2005 – 4.4 Wind 
turbulence). Os valores recomendados são de 1,25 kg / m³. 𝑧𝑒 é o topo da bandeira 
acima do solo.
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NOTA - A equação para bandeiras gratuitas inclui forças dinâmicas do efeito de 
flutuar da bandeira.”

Cabe ressaltar que, em decorrência do tempo de retorno do efeito do vento, 
vamos considerar um coeficiente redução 𝐶𝑠, pois dado o tempo de recorrência 
desse fenômeno, no caso da rede, que, sem dúvida, tem a maior área a ser consi-
derada, logo geraria a maior carga, mas por se tratar de um elemento de fecha-
mento do guarda-corpo e por ter sua estrutura vazada e, afim de aproximarmos 
os efeitos ocasionados em campo, esse coeficiente se faz necessário. Sendo a “EN 
19991-1-4:2005 – 6.3.1 Structural fator 𝐶𝑠𝐶𝑑” tem a seguinte consideração que 
transcrevo traduzido abaixo:

“NOTA 1 - O fator de tamanho 𝐶𝑠 leva em consideração o efeito de redução na ação 
do vento, devido a não-simultaneidade da ocorrência das pressões máximas do ven-
to na superfície e pode ser obtido a partir da expressão (6.2):

𝐶𝑠 = 1+ 7. 𝑙v(Zs).    B2

       1+ 7. 𝑙v(Zs)

Onde:

• 𝑍𝑠 - É a altura de referência para determinar o fator estrutural, ver Figura 6.1. 
Para Estruturas onde a Figura 6.1 não se aplica Zs pode ser configurado igual a H, 
a altura da estrutura;
• 𝑙v - É a intensidade de turbulência definida em 4.4;
• 𝐵² - É o fator de fundo, permitindo a falta de correlação total da pressão sobre a 
superfície da estrutura”.
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“NOTA 3 - O procedimento a ser usado para determinar 𝑘𝑝, B e R pode ser dado no 
Anexo Nacional (Anexo da “EN 19991-1-4:2005 – 4.4 Wind turbulence”). Um pro-
cedimento recomendado é apresentado  no seu Anexo B. Um procedimento alterna-
tivo é apresentado no seu Anexo C. Como indicação para os usuários, as diferenças 
na 𝐶𝑠𝐶𝑑 que utilizam o Anexo C  em relação ao Anexo B não excedem aproximada-
mente 5%.”

Para definirmos alguns fatores necessários, temos as seguintes considera-
ções da “EN 19991-1-4:2005 – 4.4 Wind turbulence”, que transcrevo traduzido 
abaixo:
 “(1) A intensidade de turbulência 𝑙v (𝑧) à altura 𝑧 é definida como o desvio padrão 
da turbulência dividida pela velocidade média do vento.”

“Nota 1 - O componente turbulento da velocidade do vento tem um valor médio de 
0 e um desvio padrão 𝜎𝑣. O desvio padrão da turbulência 𝜎𝑣 pode ser determinado 
usando a expressão (4.6)

𝜎𝑣  = 𝑘𝑟 × 𝑉𝑏 × 𝑘𝑙

Para o terreno 𝑘𝑟, veja a expressão (4.5), para a velocidade básica do vento 
𝑉𝑏 veja a expressão (4.1) e para o fator de turbulência 𝑘𝑙 veja a Nota 2.”

“Nota 2 - As regras recomendadas para a determinação de 𝑙v são expressas (4.7):

𝑙v (𝑧) =      𝜎𝑣      =             𝑘𝑙                      para 𝑧min ≤ 𝑧 ≤ 𝑧max

         Vm (𝑧)      C0 (𝑧)×ln (𝑧/ 𝑧0)

𝑙v (𝑧) = 𝑙v (𝑧min)          para 𝑧 ≤ 𝑧min

Onde:

• 𝑘𝑙 é o fator de turbulência. O valor de 𝑘𝑙 pode ser dado no Anexo Nacional (Anexo 
da “ EN 19991-1-4:2005 – 4.4 Wind turbulence). O valor recomendado para 𝑘𝑙 
é 1,0.
• C0 é o fator orográfico conforme descrito em 4.3.3
• 𝑧0 é o comprimento de rugosidade, indicado na tabela 4.1.”
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Conhecido todo o processo, temos os seguintes coeficientes de força 𝐶𝑓 para 
os seguintes elementos:

• Redes:
o Que atuam no montante:
Sendo assim, vamos adotar o modelo “Fixed flag” letra (a) da tabela 7.15 da 

“EN 19991-1-4:2005 – 7.12 Flags”, além disso, cabe ressaltar que, conforme 
explanado no “item 6.1.1 PONTOS DE APLICAÇÃO DA CARGA”, deste presente 
memorial, a rede tem a seguinte dimensão considerada, h=120 cm e L=120 cm, 
logo temos que:

𝐶𝑓  = 1,8

𝐴 = 𝐴 𝑟𝑒𝑓 = ℎ × 𝑙 = 120 × 120 = 14400𝑐𝑚² = 1,44𝑚² 

Conhecido todo o processo, temos o seguinte coeficiente de redução 𝐶𝑠 = 
0,55 para a rede.

o  Que atuam na travessa e rodapé:
Sendo assim, vamos adotar o modelo “Free flags” letra (a) da tabela 7.15 da 

“EN 19991-1-4:2005 – 7.12 Flags” , nas redes que atuam na travessa e rodapé, 
considerando que a rede tem a seguinte dimensão considerada, h=50 cm e L=120 
cm, logo temos que:

𝐶𝑓  = 0,02 + 0,7 ×    𝑚𝑓     ×    𝐴 𝑟𝑒𝑓   -1,25

       p × h         h2( (
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Temos que:
𝐴 = 𝐴 𝑟𝑒𝑓 = ℎ × 𝑙 = 50 × 120 = 6000𝑐𝑚² = 0,60𝑚² 

𝑚𝑓 = 0,0635𝑘𝑔/𝑚² (massa da nossa rede medida em laboratório)

𝜌  = 1,25𝑘𝑔/𝑚³

𝐶𝑓  = 0,02 + 0,7 ×    𝑚𝑓     ×    𝐴 𝑟𝑒𝑓   -1,25

       p × h         h2

Conhecido todo o processo, temos o seguinte coeficiente de redução 𝐶𝑠 = 
0,55 para a rede.

6.1.5 Carregamentos para - ELU

De acordo com a “EN 13374: 2013 – 6.1.1 Introduction”, temos as seguin-
tes orientações para a estrutura com relação às suas verificações, as quais trans-
crevo traduzidas:

 “A concepção estrutural deve ser tal que a estrutura está em conformidade com os 
requisitos dos seguintes aspectos:
1a) estado limite final com cargas fundamentais, incluindo a capacidade de carga 
e estabilidade contra o deslizamento, capotamento e elevar;
1b) estado limite final com cargas acidentais: capacidade de suporte de carga para 
cargas não pretendido, por exemplo, de pessoas escalando na proteção do bordo;
2) estado limite de utilização: a deformação elástica de proteção do bordo.”

Como já havia explicado no início desse Capítulo 6, vou apresentar o dimen-
sionamento e verificações conforme estão divididas as abas da planilha eletrôni-
ca intitulada “Dimensionamento - EN - Montante - Madeira_M18.xlsx”, do pro-
jeto “Guarda corpo seguro” desenvolvido em parceria com o SESI. Portanto, nesse 
momento, vamos explanar apenas o item (1a – ELU cargas fundamentais) que 
a norma cita. Ou seja, apenas as cargas em relação à travessa, no caso a aba da 
planilha eletrônica (ELU cargas fundamentais – travessa), então na “EN 13374: 
2013 – 6.3.3 Ultimate limit state – Point loads” temos as seguintes orientações 
para as cargas pontuais que transcrevo aqui:

“Cargas 𝐹𝐻𝑖 atuará perpendicular ao sistema de proteção do bordo na direção para 
fora. Ver Figuras 8 e 9 e linha 2 do Tabela 2.
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes etc.), 𝐹𝐻1 = 300 𝑁.”

( (
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Para as cargas distribuídas, temos as seguintes orientações da “EN 13374: 
2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – Load combination” que transcrevo tradu-
zidas abaixo:

 “Cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 atuará perpendicular ao sistema de proteção do bordo  na  dire-
ção para fora simultaneamente. Ver as Figuras 11 e 12 e a linha 4 do Tabela 2.
O trabalho carga de vento 𝑄𝑤𝑤 será determinado de acordo com 6.3.4. 𝑄𝑤𝑤 é igual a 
𝑄𝑤 quando 𝑞𝑖 = 200 𝑁/𝑚² .
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁.
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes etc.), 𝐹𝐻1 = 300 𝑁.”

Conforme citado no último trecho, a carga 𝑄𝑤𝑤 deverá ser determinada de 
acordo com a “EN 13374: 2013 – 6.3.4 Ultimate limit state – Maximum Wind 
load”, sendo assim, temos a seguinte orientação para obter a carga, que transcre-
vo abaixo traduzida:
“𝑄𝑤 deve ser calculada assumindo uma pressão de velocidade do vento a ser aplica-
do sobre uma área eficaz da aresta sistema de proteção, o que, em geral, é a área 
projetada na direção do vento, não levando em conta a blindagem. Deve ser deter-
minado como segue:
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Onde:

• 𝑄𝑤 - É a força do vento, resultando;
• 𝐶𝑓,𝑖 - É o coeficiente de força aerodinâmica para os componentes de proteção do 
bordo i ( 𝐶𝑓0 pode ser utilizado não corrigido);
• 𝐶𝑓0 - É o coeficiente de força de um componente com esbelteza infinito;
• 𝑞𝑖 - Representa a pressão ou velocidade do vento que atua sobre os componentes 
de proteção do bordo de i e deve ser tomado como 600 𝑁/𝑚²;
• 𝐴 𝑖 - É a área de referência dos componentes de proteção borda.”

Cabe ressaltar que a carga  𝑞𝑖, pré-determinada no  trecho  acima  como   
600 𝑁/𝑚², só será aplicada com esse valor num segundo momento, agora segui-
remos as orientações da “EN 13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate limit state – Point 
loads” e da “EN 13374: 2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – Load combination” 
já citadas anteriormente.

Há outro ponto a se destacar, todas as cargas citadas nesse capitulo 6.1.4, 
até esse momento, são referentes aos valores característicos, mas para efeito de 
dimensionamento, utilizaremos apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 
13374: 2013 – 6.3.1 Ultimate limit state (fundamental and accidental loads)” 
tem as seguintes considerações, que transcrevo traduzidas abaixo:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖   = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

• 𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
• 𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
• 𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 a ser utilizado, seguirá a 
orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2”, que para carregamentos simples (li-
nha 2 da tabela citada) e combinados (linha 4 da tabela citada) compartilham do 
mesmo valor esse sendo 𝛾𝐹 = 1,5.

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:
• Valor de projeto para carregamento horizontal no estado limite último 

(ELU) combinação fundamental:
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   o Concentrada:
• Travessa (𝐹𝐻1,𝑑)

𝐹𝐻1,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐻1 = 1,5 × 300 = 450 𝑁

• Valores de projeto para carregamento combinado (vento + carga horizon-
tal) para o estado limite último (ELU) combinação fundamental:

  o Distribuídas:
• Carga vento montante (𝑄𝑤,𝑚,𝑑):

𝑄𝑤,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑚 × 𝑞𝑖,𝑚 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑚 = 0,837 × 200 × 0,03 = 5,022 𝑁

𝑄w,m,k = 𝑄𝑤,𝑘 = 5,022 = 4,19 𝑁/m
                l         1,20

𝑄w,m,d = 𝛾𝐹 × 𝑄w,m,k = 1,5  × 4,19 = 6,29 𝑁/m

• Carga vento rede (𝑄𝑤,𝑟,𝑑):

𝑄𝑤,𝑘 = 𝐶𝑠 × 𝐶𝑓,𝑟 × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟 = 0,55 × 1,8 × 200 × 1,44 = 285,12 𝑁

𝑄w,r,k = 𝑄𝑤,𝑘 = 285,12 = 237,60 𝑁/m
           l           1,20

𝑄𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄𝑤,𝑟,𝑘 = 1,5 × 237,60 = 356,4 𝑁/𝑚

  o Concentrada:
• Travessa (𝐹𝐻1,𝑑) já determinado:

𝐹𝐻1,𝑑  = 450 𝑁

• Vento travessa (𝐹𝑤,𝑡,𝑑) :

𝐹𝑤,𝑡,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑡 × 𝑞𝑖,𝑡 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑡 = 1,82 × 200 × 0,18 = 65,52 𝑁
𝐹𝑤,𝑡,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑤,𝑡,𝑘 = 1,5 × 65,52 = 98,28 𝑁

• Vento rodapé (𝐹𝑤,𝑟,𝑑):

𝐹𝑤,𝑟,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑟 × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟 = 1,82 × 200 × 0,24 = 87,36 𝑁
𝐹𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑤,𝑟,𝑘 = 1,5 × 87,36 = 131,04 𝑁
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6.1.6 Solicitações e esforços máximos

Como o modelo 18 utiliza uma mão francesa no seu apoio e com o intuito de 
simplificar o modelo de cálculo, vamos supor que o montante esteja biapoiado, 
sendo assim, ele segue as seguintes considerações sobre suas solicitações:

• Momento Máximo:
  o Decorrente de cargas horizontais:
Como já citado no item 6.1.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA, desse me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷𝐻1 = 0,7𝑚

Mmax, H1 = 𝐹𝐻1 × D𝐻1 × (L - D𝐻1)
               L

Mmax, H1 = 450 × 0,7 × 0,5 = 131,25 𝑁. 𝑚 = 0,131k𝑁. 𝑚
                  1,2

Com:
L é o comprimento do montante (1,2m).

  o Decorrente da combinação (vento + carga horizontal):
Conforme estabelecido no item 6.1.4 CARREGAMENTOS PARA ELU, deste 

memorial, esse carregamento consiste em cargas concentradas e distribuídas. 
Sendo assim, temos:

Para cargas distribuídas:

𝑄𝑤,𝑑 = 𝑄𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄𝑤,𝑚,𝑑 = 356,4 + 6,29 = 362,7𝑁/𝑚

M’max, H1 = 𝑄𝑤,𝑑 × L2 = 362,7 × 1,22 = 65,28𝑁. 𝑚 = 0,065k𝑁. 𝑚
        8                       8

Para cargas concentradas:

M’’max, H1 = (𝐹𝐻1 + 𝐹𝑤,𝑡,d) ×DH1 × (L - DH1)
                   L

M’’max, H1 = (450 + 98,28) × 0,7 × 0,5 = 159,91𝑁. 𝑚 = 0,159k𝑁. 𝑚
                       1,2

M’’’max, H1 = 𝐹𝑤,𝑟,𝑑  × DH2 × (L - DH2)
                 L
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M’’’max, H1 = 131,4 × 0,1 × 1,1 = 12,04𝑁. 𝑚 = 0,012k𝑁. 𝑚
                     1,2

Com:
𝐷𝐻2 Ponto de aplicação da carga no rodapé, esse igual a 0,1m. Será melhor 

abordado em 6.2.1 PONTOS DE APLICAÇÃO DA CARGA, deste memorial.
Sendo assim, temos que o momento máximo decorrente da combinação 

(vento + carga horizontal) é:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻1 = 𝑀′𝑚𝑎𝑥,𝐻1 + 𝑀′′𝑚𝑎𝑥,𝐻1 + 𝑀′′′𝑚𝑎𝑥,𝐻1

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻1 = 0,065 + 0,159 + 0,012 = 0,236𝑘𝑁. 𝑚

• Cortante Máximo:
  o Decorrente de cargas horizontais:
Como já citado no item 6.1.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷𝐻1 = 0,7𝑚

V𝑚𝑎𝑥,𝐻1 = 𝐹H1 × DH1

               L

V𝑚𝑎𝑥,𝐻1 = 450 × 0,7 = 262,5𝑁 = 0,262k𝑁
                          1,2

Com:

L é o comprimento do montante (1,2m)

  o Decorrente da combinação (vento + carga horizontal):
Conforme estabelecido no item 6.1.4 CARREGAMENTOS PARA E.L.U desse 

memorial, esse carregamento consiste em cargas concentradas e distribuídas. 
Sendo assim, temos:

Para cargas distribuídas:

𝑄𝑤,𝑑 = 𝑄𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄𝑤,𝑚,𝑑 = 6,29 + 356,4 = 362,7𝑁/𝑚
 

V’max, H1 = 𝑄𝑤,𝑑 ×  L = 362,7 × 1,2 = 217,6N = 0,217kN
               2                   2
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Para cargas concentradas:

V’’max, H1 = (FH1,d + F𝑤,t,𝑑) × DH1

            L

V’’max, H1 = (450 + 98,28) × 0,7 = 319,8N = 0,319kN
           1,2

V’’’max, H1 = F𝑤,tr𝑑 × (L - DH2)
            L

V’’’max, H1 = 131,4 × 1,1 = 120,45N = 0,120kN
                        1,2

Com:
 
𝐷𝐻2 Ponto de aplicação da carga no rodapé, esse igual a 0,1m. Como já citado 

anteriormente.
Sendo assim temos que o Cortante máximo decorrente da combinação 

(vento + carga horizontal) é:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻1  = 𝑉′𝑚𝑎𝑥,𝐻1  + 𝑉′′𝑚𝑎𝑥,𝐻1  + 𝑉′′′𝑚𝑎𝑥,𝐻1

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻1  = 0,217 + 0,319 + 0,120 = 0,656𝑘𝑁

Sendo assim, para efeito de cálculos vamos adotar a pior situação para ve-
rificações, logo, temos que:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻1  = 0,236𝑘𝑁. 𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻1  = 0,656𝑘𝑁

Logo os esforços tensões máximas de flexão e cisalhamento são:

• Tensão de Flexão:

𝜎m,d = Md

         W
Com:

𝑀𝑑 – Momento Fletor.
𝑊 – Modulo de resistência.
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Conforme já demonstrado no Capitulo 3 deste memorial, vamos considerar 
a posição do montante em relação à aplicação das cargas, e lembrarmos que a 
seção do montante é retangular com d = 15 cm e b = 2,5 cm, logo temos que:

W = b × h2 = 0,025 × 0,152 = 9,375 × 10-5 = 9,375 × 10-5m3

            6                      6

𝜎m,d = Md =      0,236       = 2517kN/m2 = 2,517 Mpa
                        W     9,375 × 10-5

• Tensão de Cisalhamento:
Como nossa seção do montante é retangular, temos que a tensão de cisalha-

mento é igual:

𝜏c = 3 × V
                  2     A

Com:

• 𝑉 – Esforço Cortante.
• 𝐴 – Área da seção.

Sendo assim, temos que:

𝜏c = 3 ×        0,656        = 262,4kN/m2 = 0,262 Mpa
                 2      0,025 × 0,15
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6.1.7 Verificações de resistência

Segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.1 General” para o E.L.U temos a se-
guintes considerações que transcrevo traduzidas abaixo:

“(1) A cláusula 6.1 aplica-se a madeira sólida direta, madeira laminada colada ou 
produtos rígidos à base de madeira de seção transversal constante, cujo grão é 
essencialmente paralelo ao comprimento do membro. O membro é assumido como 
sujeito a tensões na direção de apenas um de seus eixos principais. (veja a Figura 
6.1).”

Logo, para tensões paralelas, segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 Tension 
parallet to the grain”, temos a seguinte verificação que transcrevo traduzida abaixo:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:

• 𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
• 𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3 desse memorial:

𝑓𝑡,0,𝑑  = 8,307 𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:
𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

2,517 𝑀𝑃𝑎 ≤ 8,307 𝑀𝑃𝑎
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Sendo assim, para as tensões de flexão geradas pela travessa em relação ao 
montante, estão OK.

Já para tensões de cisalhamento, temos a seguinte verificação segundo a 
“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear” que transcrevo traduzidas a seguir:

“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
6.5 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 6.5 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

                                                          
𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

Com:

 • 𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
• 𝑓𝑣,𝑑 - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

“NOTA: A resistência ao cisalhamento para cortar o rolamento é aproximadamente 
igual ao dobro da força de tensão perpendicular ao grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada.
Conforme demonstrado no seção 4.3, desse memorial, temos que:

𝑓𝑣,𝑑  = 2,492 𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,262 𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492 𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de cisalhamento geradas pela travessa em re-
lação ao montante, estão OK.
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6.2 ELU – cargas fundamentais – rodapé

6.2.1 Pontos de aplicação da carga

Assim como as travessas, os rodapés instalados no montante têm área li-
mitada graças a sua seção transversal, ou seja, não cobrem toda a extensão do 
montante, a aplicação da carga vai levar em conta duas cargas, uma pontual e 
uma distribuída. Para o primeiro modelo a “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate 
limit state – Point loads” tece as seguintes orientações que transcrevo traduzi-
das abaixo:

“As cargas 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda 
na direção externa. Ver figura 8 e 9 e linha 2 da tabela 2.”

Sendo assim, verificam-se as figuras acima citadas, também transcritas di-
reto da “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate limit state – Point loads”:

Logo, as distâncias adotadas para aplicação de carga pontual no rodapé do 
nosso modelo é a metade da sua altura, a qual vamos apelidar de (𝐷𝐻2) e tem sua 
medida conforme demonstrado no Capítulo 3, assim adotado por se tratar da 
pior situação do nosso modelo de cálculo, e que será explanado nos capítulos que 
se seguem. Sendo assim, temos que:

• Ponto de aplicação da carga no rodapé: 𝐷𝐻2 = 0,1𝑚

A carga distribuída é ocasionada por conta da carga de vento, nessa situ-
ação, pela disposição geométrica do montante e rodapé, será criada uma com-
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binação de cargas, uma distribuída e uma pontual conforme orientação da “EN 
13314:2013 - 6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combination” essa tece as 
seguintes orientações transcritas e  traduzidas abaixo:

“A cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de 
borda na direção externa simultaneamente. Ver figura 11 e 12 e linha 4 da tabela 
2.”

Desta forma, demonstro as figuras acima citadas, também transcritas direto 
da “EN 13314:2013 - 6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combination”:

Sendo que a carga gerada pelo vento atuará no conjunto inteiro, montante, 
travessas e rodapé. Cabe ressaltar o determinado da “NR 18 – 18.13.5 – letra C” 
que tece as seguintes orientações:

“c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta 
o fechamento seguro da abertura (118.242-0/I4).”

Sendo assim, a carga distribuída gerada pelo vento também irá atuar na tela 
de proteção fixada entre montantes.

Iremos considerar o espaçamento entre montantes, de 120 cm, como com-
primento da travessa e rodapé para estimar a carga gerada pelo vento. Conforme 
orientações já descritas no item 6.1.1, deste memorial.

Então, conhecendo todos os pontos de atuação da carga, assim como a área 
de sua atuação, podemos estimar as cargas geradas por cada elemento em decor-
rência da carga de vento. 
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6.2.2 Carregamentos para - ELU

Como já havia explicado no início deste Capítulo 6, vou apresentar o di-
mensionamento e verificações conforme estão divididas as abas da planilha ele-
trônica intitulada como “Dimensionamento - EN - Montante - Madeira_M18.
xlsx”, do projeto “Guarda-corpo seguro” desenvolvido em parceria com o SESI. 
Sendo assim, nesse momento, vamos explanar apenas o item (1a – ELU cargas 
fundamentais) que a norma cita, e está transcrita no item 6.1.4 deste memorial. 
Neste segundo momento, tratamos apenas das cargas em relação ao rodapé, no 
caso a aba da planilha eletrônica (ELU cargas fundamentais – rodapé). Na “EN 
13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate limit state – Point loads” existem as seguintes 
orientações também já transcritas no item 6.1.4, desse memorial, as quais volto 
a destacar abaixo:

“Cargas 𝐹𝐻𝑖 atuará perpendicular ao sistema de proteção do bordo na direção para 
fora. Ver Figuras 8 e 9 e linha 2 do Tabela 2.
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁;
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes etc.), 𝐹𝐻1 = 300 𝑁.”
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Para as cargas distribuídas, temos as seguintes orientações da “EN 13374: 
2013– 6.3.5 Ultimate limit state – Load combination” que transcrevo tradu-
zidas a seguir:

“Cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 atuarão de forma perpendicular ao sistema de protecção do bor-
do na direcção para fora simultaneamente. Ver as Figuras 11 e 12 e a linha 4 do 
Tabela 2.
O trabalho carga de vento  𝑄𝑤𝑤 será determinado de acordo com 6.3.4. 𝑄𝑤𝑤 é igual 
a 𝑄𝑤 quando 𝑞𝑖 = 200 𝑁/𝑚² .
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁;
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes etc.), 𝐹𝐻1 = 300 𝑁.”

Agora seguiremos as orientações da “EN 13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate 
limit state – Point loads” e da “EN 13374: 2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – 
Load combination”, já citadas anteriormente.

Como já destacado no item 6.1.4 para efeito de dimensionamento, utiliza-
remos apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 
Ultimate limit state (fundamental and accidental loads)” tem as seguintes 
considerações, que transcrevo traduzidas abaixo:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖, o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

• 𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i
• 𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2
• 𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 que será utilizado seguirá 
a orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que para carregamentos simples 
(linha 2 da tabela citada) e combinados (linha 4 da tabela citada) compartilham 
do mesmo valor, ou seja 𝛾𝐹 = 1,5. Ficando, por fim, com os seguintes valores de 
carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal no estado limite ultimo 
(ELU) combinação fundamental:

  o Concentrada:
• Rodapé (𝐹𝐻2,𝑑)
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𝐹𝐻2,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐻2 = 1,5 × 200 = 300 𝑁

• Valores de projeto para carregamento combinado (vento + carga horizon-
tal) para o estado limite último (ELU) combinação fundamental:

  o Distribuídas:
• Carga vento montante (𝑄𝑤,𝑚,𝑑):

𝑄𝑤,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑚 × 𝑞𝑖,𝑚 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑚 = 0,837 × 200 × 0,03 = 5,022𝑁

𝑄𝑤,r,𝑘   =  𝑄𝑤,𝑘  =  285,12  = 237,60𝑁/𝑚
           l             1,20

𝑄𝑤,𝑚,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄𝑤,𝑚,𝑘 = 1,5 × 4,19 = 6,29𝑁/𝑚

  o Concentrada:
• Rodapé (𝐹𝐻2,𝑑) já determinado:

𝐹𝐻2,𝑑  = 300 𝑁

• Vento travessa (𝐹𝑤,𝑡,𝑑) :

𝐹𝑤,𝑡,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑡 × 𝑞𝑖,𝑡 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑡 = 1,82 × 200 × 0,18 = 65,52𝑁
𝐹𝑤,𝑡,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑤,𝑡,𝑘 = 1,5 × 65,52 = 98,28𝑁

• Vento rodapé (𝐹𝑤,𝑟,𝑑):

𝐹𝑤,𝑟,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑟 × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟 = 1,82 × 200 × 0,24 = 87,36 𝑁
𝐹𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑤,𝑟,𝑘 = 1,5 × 87,36 = 131,04 𝑁

6.2.3 Solicitações e esforços máximos

Como o modelo 18 utiliza uma mão francesa no seu apoio e, com o intuito 
de simplificar o modelo de cálculo, vamos supor que o montante esteja biapoia-
do, sendo assim, ele segue as seguintes considerações sobre suas solicitações:

• Momento Máximo:
  o Decorrente de cargas horizontais:
Como já citado no item 6.2.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷𝐻2 = 0,1𝑚.
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Mmax, H2 = FH2,d × DH2 × (L  -DH2)
            L

Mmax, H2 = 300 × 0,1 × 1,1 = 27,5N.m = 0,0275kN.m
                       1,2

Com:

 L é o comprimento do montante (1,2m).

  o Decorrente da combinação (vento + carga horizontal):
Conforme estabelecido no item 6.2.2 CARREGAMENTOS PARA ELU deste 

memorial, esse carregamento consiste em cargas concentradas e distribuídas. 
Sendo assim, temos:

Para cargas distribuídas:

𝑄𝑤,𝑑 = 𝑄𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄𝑤,𝑚,𝑑 = 356,4 + 6,29 = 362,7𝑁/𝑚

M’max, H2 = 𝑄𝑤,𝑑 × L2   = 362,7 × 1,22 = 65,28N.m = 0,065kN.m
         8                         8

Para cargas concentradas                                        

M’’max, H2 = Fw,t,d × DH1 × (L  -DH1)
            L

M’’max, H2 = 98,28 × 0,7 × 0,5 = 34,40N.m = 0,0344kN.m
         1,2

M’’’max, H2 = (FH2 +  F𝑤,𝑟,𝑑) × DH2 × (L  -DH2)
              L

M’’’max, H2 = (300 + 131,4) × 0,1 ×1,1 = 39,54N.m = 0,0395kN.m
         1,2

Sendo assim, temos que o momento máximo decorrente da combinação 
(vento + carga horizontal) é:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 𝑀′𝑚𝑎𝑥,𝐻2 + 𝑀′′𝑚𝑎𝑥,𝐻2 + 𝑀′′′𝑚𝑎𝑥,𝐻2

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 0,065 + 0,0344 + 0,0395 = 0,139𝑘𝑁. 𝑚
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• Cortante Máximo:
  o Decorrente de cargas horizontais:
Como já citado no item 6.2.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷𝐻2 = 0,1𝑚.

Para cargas distribuídas: 

𝑄𝑤,𝑑 = 𝑄𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄𝑤,𝑚,𝑑 = 6,29 + 356,4 = 362,7𝑁/𝑚

V’max, H2 = 𝑄𝑤,𝑑 × L   = 362,7 × 1,2 = 217,6N = 0,217kN
              2                       2

Para cargas concentradas:

V’’max, H2 = Fw,t,d × DH1 

                L

V’’max, H2 = 98,28 × 0,7 = 57,33N = 0,0573kN
              1,2

V’’’max, H2 = (FH2,d +  F𝑤,𝑟,𝑑) × (L  -DH2)
              L

V’’’max, H2 = (300 + 131,4) ×1,1 = 395,45N = 0,0395kN
              1,2

Sendo assim, temos que o Cortante máximo decorrente da combinação 
(vento + carga horizontal) é:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 𝑉′𝑚𝑎𝑥,𝐻2+ 𝑉′′𝑚𝑎𝑥,𝐻2 + 𝑉′′′𝑚𝑎𝑥,𝐻2

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 0,217 + 0,0573 + 0,395 = 0,669𝑘𝑁

Dessa forma, para efeito de cálculos vamos adotar a pior situação para ve-
rificações, então temos que:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻2  = 0,139𝑘𝑁. 𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻2  = 0,669𝑘𝑁

Logo, os esforços tensões máximas de flexão e cisalhamento são:
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• Tensão de Flexão:

𝜎m,d = Md 

                           W

Com:

• Md  – Momento Fletor.
• W – Módulo de resistência. 
 
Conforme já demonstrado no Capitulo 3 deste memorial, vamos considerar 

a posição do montante em relação à aplicação das cargas, e lembrarmos que a 
seção do montante é retangular com d =15 cm e b = 2,5 cm, logo temos que:

W = b × h2 = 0,025 × 0,152  = 9,375 × 10-5m3

                  6                    6

𝜎m,d = Md  =          0,139           = 1482,6kN/m2 
 = 1,482 Mpa

                 W          9,375 × 10-5
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• Tensão de Cisalhamento:
Como nossa seção do montante é retangular, temos que a tensão do cisalha-

mento é igual a:

𝜏c = 3 × V
                  2     A

Com:

• V – Esforço cortante
• A – Área de seção

Sendo assim, temos que:

𝜏c = 3 ×        0,669        = 178,4kN/m2 = 0,178 Mpa
                 2      0,025 × 0,15

6.2.4 Verificações de resistência

Conforme explanado no item 6.1.6 deste memorial, temos as verificações, 
segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.1 General” para o ELU temos que seguir. 
Logo, para tensões paralelas temos a seguinte verificação segundo a “EN 1995-1-
1:2005 – 6.1.2 Tension parallet to the grain” transcrita traduzida abaixo:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:

• 𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
• 𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, desse memorial:

𝑓𝑡,0,𝑑  = 8,307 𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

1,482 𝑀𝑃𝑎 ≤ 8,307 𝑀𝑃𝑎
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Sendo assim, as tensões de flexão geradas pelo rodapé em relação ao mon-
tante estão OK.

Já para tensões de cisalhamento, temos a seguinte verificação segundo a 
“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear” que transcrevo traduzida abaixo:

“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
6.5 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 6.5 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

Com:
𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

• 𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
• 𝑓𝑣,𝑑 - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado no seção 4.3, desse memorial, temos que:

𝑓𝑣,𝑑  = 2,492 𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,178 𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492 𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, as tensões de cisalhamento geradas pelo rodapé em relação 
ao montante estão OK.

6.3 ELU – vento máximo

6.3.1 Pontos de aplicação da carga

Como as travessas e rodapé instalados no montante têm área limitada gra-
ças a sua seção transversal, ou seja, não cobrem toda a extensão do montante, a 
aplicação da carga vai levar em conta duas cargas, uma pontual e uma distribuí-
da, considerando esse evento mais oneroso, o vento máximo.

A “EN 13314:2013 - 6.3.4 – Ultimate limit state – Maximum Wind load” 
tece as seguintes orientações que transcrevo traduzidas abaixo:
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“A carga 𝑄𝑀𝑁 deve atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda na 
direção externa e direta separadamente. Veja a Figura 10 e a linha 3 da Tabela 2. 
𝑄𝑀𝑁 é igual a 𝑄𝑊 quando 𝑞𝑖 = 600 𝑁/𝑚².”
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𝑄𝑊 deve ser calculado assumindo uma pressão de velocidade do vento a 
ser aplicada em uma área efetiva do sistema de proteção de borda que, em geral, 
é a área projetada na direção do vento, não levando em consideração a blinda-
gem. Deve ser determinado da seguinte forma:

Com:

• 𝑄𝑊 - A força do vento resultante;
• 𝑐𝑓,𝑖 - O coeficiente de força aerodinâmica para os componentes de proteção de 
borda “i” (𝑐𝑓0 pode ser usado não corrigido);
• 𝑐𝑓0 - É o coeficiente de força de um componente com relação de esbeltez infinito;
• 𝑞𝑖 - A pressão da velocidade do vento atua sobre os componentes de proteção de 
borda “i” e deve ser tomada como 600 N/m²;
• 𝐴 𝑖 - É a área de referência dos componentes de proteção de borda.

“NOTA 1 - O coeficiente de força aerodinâmica 𝑐𝑓,𝑖 apropriado para a seção trans-
versal dos componentes de proteção de borda em questão é dado em EM.
Para quaisquer seções transversais, não incluídas na EN 1991-1-4, o coeficiente de 
força aerodinâmica não pode ser considerado inferior a 2,0, desclassificando que 
tenha sido estabelecido por teste.”

“NOTA 2 – 600 N/m² cobre a maioria das condições de vento na Europa. Podem 
ocorrer condições mais onerosas. A pressão da velocidade do vento é baseada em 
40 m de altura e um período de exposição de seis meses e representa uma velocida-
de do vento de, aproximadamente, 32 m/s.”

As distâncias adotadas para aplicação de carga pontual na travessa e no 
rodapé no nosso modelo é a altura da primeira travessa e a posição na metade do 
rodapé, a que vamos apelidar de (𝐷𝐻1 𝑒 𝐷𝐻2) respectivamente, e tem sua medida 
conforme demonstrado no Capitulo 3, assim adotado por se tratar da pior situa-
ção do nosso modelo de cálculo, sendo assim, temos que:

• Ponto de aplicação da carga travessa e rodapé :
  o 𝐷𝐻1 = 0,7𝑚
  o 𝐷𝐻2 = 0,1𝑚

Relembrando, como já citada, a determinação da “NR 18 – 18.13.5– letra 
C” que tece as seguintes orientações:

“c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta 
o fechamento seguro da abertura (118.242-0/I4).”
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Sendo assim, a carga distribuída gerada pelo vento também irá atuar na tela 
de proteção fixada entre montantes. Seu posicionamento em relação ao montan-
te já foi demonstrado no item 6.1.1, deste memorial.

6.3.2 Carregamentos para - ELU

Apenas para relembrar, como já foi dito no início desse Capítulo 6, vou apre-
sentar o dimensionamento e verificações conforme estão divididas as abas da 
planilha eletrônica intitulada como “Dimensionamento - EN - Montante - Ma-
deira_M18.xlsx”, de posse do projeto “Guarda corpo seguro” desenvolvido  em 
parceria com o SESI. Sendo assim, nesse momento vamos explanar apenas o item 
(1a – ELU cargas fundamentais) que a norma cita, já transcrita no item 6.1.4, 
deste memorial. Sendo nesse terceiro momento, apenas as cargas geradas pelo 
vento máximo, no caso a aba da planilha eletrônica (ELU – vento máximo). Na 
“EN 13314:2013 - 6.3.4 – Ultimate limit state – Maximum Wind load” encon-
tramos as seguintes orientações, que já foram citadas no item 6.3.1 desse memo-
rial, as quais volto a destacar abaixo traduzidas:

“A carga 𝑄𝑀𝑁 deve atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda, na 
direção externa e direta separadamente. Veja a Figura 10 e a linha 3 da Tabela 2. 
𝑄𝑀𝑁 é igual a 𝑄𝑊 quando 𝑞𝑖 = 600 𝑁/𝑚² .”
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Como já destacado no item 6.1.4 para efeito de dimensionamento, utiliza-
remos apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 
Ultimate limit state (fundamental and accidental loads)” tem as seguintes 
considerações, que volto a transcrever traduzidas a seguir:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:
                                        

𝑄𝑑,𝑖   = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

• 𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
• 𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
• 𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 que será utilizado seguirá a 
orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que para carregamento com o vento 
máximo (linha 3 da tabela citada) tem seu valor em 𝛾𝐹 = 1,5.

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valores de projeto para carregamento (vento máximo) para o estado limi-
te ultimo (ELU):

  o Distribuídas:
• Carga vento montante (𝑄𝑤,𝑚,𝑑):

𝑄𝑤,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑚 × 𝑞𝑖,𝑚 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑚 = 0,837 × 600 × 0,03 = 15,06 𝑁

𝑄𝑤,𝑚,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄𝑤,𝑚,𝑘 = 1,5 × 12,55 = 18,82 𝑁/𝑚

• Carga vento rede (𝑄𝑤,𝑟,𝑑):

𝑄𝑤,𝑘 = 𝐶𝑠 × 𝐶𝑓,𝑟 × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟 = 0,55 × 1,8 × 600 × 1,44 = 855,36𝑁

𝑄𝑤,m,𝑘 = 𝑄𝑤,𝑘 = 15,06 = 12,55𝑁/𝑚
               l          1,20

𝑄𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄𝑤,𝑟,𝑘 = 1,5 × 712,8 = 1069,2𝑁/𝑚
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  o Concentrada:
• Vento travessa (𝐹𝑤,𝑡,𝑑) :

𝐹𝑤,𝑡,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑡 × 𝑞𝑖,𝑡 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑡 = 1,82 × 600 × 0,18 = 196,56𝑁

𝐹𝑤,𝑡,𝑑  = 𝛾𝐹  × 𝐹𝑤,𝑡,𝑘  = 1,5 × 196,56 = 294,84𝑁

  o Vento rodapé (𝐹𝑤,𝑟,𝑑):

𝐹𝑤,𝑟,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑟 × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟 = 1,82 × 600 × 0,24 = 262,08𝑁

𝐹𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑤,𝑟,𝑘 = 1,5 × 262,08 = 393,12𝑁

6.3.3 Solicitações e esforços máximos

Como o modelo 18 utiliza uma mão francesa no seu apoio, e com o intuito 
de simplificar o modelo de cálculo, vamos supor que o montante esteja biapoia-
do, sendo assim, seguem as seguintes considerações sobre suas solicitações:

  
  o Momento Máximo:

  o Decorrente do vento máximo:
Conforme estabelecido no item 6.3.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U, desse 

memorial, esse carregamento consiste em cargas concentradas e distribuídas. 
Então, temos:

Para cargas distribuídas:

𝑄𝑤,𝑑 = 𝑄𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄𝑤,𝑚,𝑑 = 1069,2 + 18,82 = 1088,02𝑁/𝑚

M’max, H2 = 𝑄𝑤,𝑑 × L 2 = 1088,02 ×  1,22 =  195,84N.m = 0,196kN.m
                  8                          8

Com:

L é o comprimento do montante (1,2m)

Para cargas concentradas:

M’’max, H = Fw,t,d × DH1 × (L  -DH1)
            L
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M’’max, H = 294,84 × 0,7 × 0,5 = 85,99N.m = 0,086kN.m
         1,2

M’’’max, H = F𝑤,𝑟,𝑑 × DH2 × (L  -DH2)
              L

M’’’max, H = 393,12 × 0,1 ×1,1 = 36,03N.m = 0,036kN.m
         1,2

Sendo assim, temos que o momento máximo decorrente do vento máximo é:
                          

 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻 = 𝑀′𝑚𝑎𝑥,𝐻 + 𝑀′′𝑚𝑎𝑥,𝐻 + 𝑀′′′𝑚𝑎𝑥,𝐻

                      
   𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻 = 0,196 + 0,086 + 0,036 = 0,318𝑘𝑁. 𝑚

  o Cortante Máximo:
  o Decorrente do vento máximo:
Conforme estabelecido no item 6.3.2 CARREGAMENTOS PARA ELU, desse 

memorial, esse carregamento consiste em cargas concentradas e distribuídas. 
Sendo assim, temos:

Para cargas distribuídas:

𝑄𝑤,𝑑 = 𝑄𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄𝑤,𝑚,𝑑 = 1069,2 + 18,82 = 1088,02𝑁/𝑚

V’max, H = 𝑄𝑤,𝑑 × L  = 1088,02 × 1,2 =  652,8N = 0,653kN
                       2                         2

Com:

L é o comprimento do montante (1,2m)

Para cargas concentradas:

V’’max, H = Fw,t,d × DH1           
             L

V’’max, H = 294,84 × 0,7 = 171,99N = 0,172kN
                         1,2

V’’’max, H = Fw,r,d × (L  -DH2)
            L
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V’’’max, H2 = 393,12 × 1,1 = 360,36N = 0,360kN
                     1,2

Sendo assim, temos que o Cortante máximo decorrente do vento máximo é:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻 = 𝑉′𝑚𝑎𝑥,𝐻 + 𝑉′′𝑚𝑎𝑥,𝐻 + 𝑉′′′𝑚𝑎𝑥,𝐻

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻 = 0,653 + 0,172 + 0,360 = 1,185𝑘𝑁

Desta forma, para efeito de cálculos, vamos adotar a pior situação para ve-
rificações, logo temos que:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻  = 0,318𝑘𝑁. 𝑚
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻  = 1,185𝑘𝑁

Logo os esforços tensões máximas de flexão e cisalhamento são:

• Tensão de Flexão:

𝜎m,d = Md  

                                                               W

Com:

• 𝑀𝑑 – Momento Fletor.
• 𝑊 – Modulo de resistência.

Conforme já demonstrado no Capitulo 3 deste memorial, vamos considerar 
a posição do montante em relação à aplicação das cargas, e lembrarmos que a 
seção do montante é retangular, com d = 15 cm e b = 2,5 cm, logo temos que:
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  o Tensão de Cisalhamento:
 

W = b × h2 = 0,025 × 0,152  = 9,375 × 10-5m3

                  6                    6

𝜎m,d = Md  =          0,318           = 3392kN/m2 
 = 3,39 Mpa

                 W            9,375 × 10-5

Como nossa seção do montante é retangular, temos que a tensão de cisalha-
mento é igual:

𝜏c = 3 × V
                  2     A

Com:
• 𝑉 – Esforço Cortante.
• 𝐴  – Área da seção. Sendo assim temos que:

𝜏c = 3 ×        1,185        = 474kN/m2 = 0,474 Mpa
                   2      0,025 × 0,15

6.3.4 Verificações de resistência

Conforme explanado no item 6.1.6 desse memorial, temos as verificações 
segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.1 General” para o ELU, a seguir. Logo para 
tensões paralelas, temos a seguinte verificação segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 
6.1.2 Tension parallet to the grain” que transcrevo traduzida a seguir:

 “(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:
                                           

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:

• 𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
• 𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, pois 
conforme demonstrado na seção 4.3 deste memorial, temos que:

𝑓𝑡,0,𝑑  = 8,307 𝑀𝑃𝑎
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Fazendo a comparação, temos que:

𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,474 𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492 𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de cisalhamento geradas pelo vento máximo 
em relação ao montante, estão OK.

6.4 ELU – cargas acidentais

6.4.1 Pontos de aplicação da carga

As cargas devem ser aplicadas na face do montante como orienta a “EN 
13314:2013 - 6.3.7 – Ultimate limit state with accidental loads”, que tece as 
seguintes orientações e que transcrevo traduzidas abaixo:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face do 
sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
riores a 100 mm de largura. Veja a Figura 14 e a linha 6 da Tabela 2.”

𝐹𝐷  = 1250 𝑁
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Respeitando as orientações da referida norma, as distâncias adotadas para 
aplicação de carga pontual nas travessas e no Rodapé serão a metade da base da 
seção desses elementos, dada a sua posição em relação ao montante, consideran-
do, é claro, a maior carga gerada para efeito de cálculos e verificações. Cabe res-
saltar que, em decorrência da geometria do montante e da posição da aplicação 
da carga, temos um adicional de braço de alavanca na geração do momento, que 
consiste na metade da altura da seção do montante. 

Sendo assim, temos que:

• Ponto de aplicação da carga travessa/rodapé:

𝐷𝐷 = (2,5 ÷ 2 + 15 ÷ 2) = 8,75𝑐𝑚 = 0,0875𝑚

6.4.2 Carregamentos para - ELU

Apenas para relembrar, como já foi dito no início deste Capítulo 6, vou apre-
sentar o dimensionamento e verificações conforme estão divididas as abas da 
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planilha eletrônica intitulada como “Dimensionamento - EN - Montante - 
Madeira_M18.xlsx”, do projeto “Guarda corpo seguro” desenvolvido  em par-
ceria com o SESI.

Sendo assim, nesse momento, vamos explanar o item (1b – ELU cargas aci-
dentais) que a norma cita, transcrito no item 6.1.4 deste memorial. Sendo, nesse 
quarto momento, apenas as cargas geradas por cargas acidentais no caso a aba 
da planilha eletrônica (ELU – carga acidental), então, temos em “EN 13314:2013 
6.3.7 – Ultimate limit state with accidental loads”, as seguintes orientações 
que já foram citadas no item 6.4.1, desse memorial, as quais volto a destacar abai-
xo traduzidas:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face do 
sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
riores a 100 mm de largura. Veja a Figura 14 e a linha 6 da Tabela 2.”

𝐹𝐷 = 1250 𝑁
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Como já destacado no item 6.1.4, para efeito de dimensionamento utiliza-
remos apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 
Ultimate limit state (fundamental and accidental loads)” tem as seguintes 
considerações, que volto a transcrever traduzidas abaixo:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

• 𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
• 𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
• 𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 que é utilizado, segue a 
orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que para carregamento por cargas 
acidentais (linha 6 da tabela citada) tem o valor de 𝛾𝐹 = 1,0.

Cabe ressaltar que, por orientação de norma, trecho já citado, a aplicação 
das cargas acidentais é somente vertical, sendo assim, dessa vez descartada a 
influência do efeito de vento, logo, a carga é direta, ficando sua carga considerada 
apenas a seguinte:

𝑄𝐷𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷 = 1,0 × 1250 = 1250 𝑁

6.4.3 Solicitações e esforços máximos

Como o modelo 18 utiliza uma mão francesa no seu apoio e, com o intuito 
de simplificar o modelo de cálculo, vamos supor que o montante esteja biapoia-
do. Cabe ressaltar que, para esse tipo de carregamento de cargas acidentais, te-
mos algumas particularidades, como já demonstrados.

Sendo assim, irá gerar duas tensões uma de flexão e outra de compressão 
no montante, e de forma combinada, portanto temos que as referidas tensões 
geradas são:

• Momento Máximo:

  o Decorrente de cargas verticais:
Como já citado no item 6.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷𝐷 = 0,0875𝑚, aplicada na 
travessa verticalmente, é:
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𝑀𝐷 = 𝑄𝐷𝑑 × 𝐷𝐷 = 1250 × 0,0875 = 109,37𝑁. 𝑚

Considerando o modelo de cálculo e sabendo o ponto de aplicação da carga 
na face do montante, o momento gerado e transmitido ao montante, logo temos:

Mmax, D = MD 
              L

Mmax, D = 109,37 = 91,14𝑁. 𝑚 = 0,911k𝑁. 𝑚 
                   1,2

L é o comprimento do montante (1,2m).

• Compressão Máxima:
  o Decorrente de cargas verticais:
Como já citado no item 6.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA, o carrega-

mento de cargas acidentais são verticais, logo a Compressão axial máxima é:

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝐷 = 𝑄𝐷,𝑑 = 1250𝑁 = 1,25 𝑘𝑁

Sendo assim, para efeito de cálculos vamos adotar a pior situação para ve-
rificações, logo temos que:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐷  = 0,0911𝑘𝑁. 𝑚

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝐷  = 1,25 𝑘𝑁

Então, os esforços tensões máximas de flexão e compressão axial são:

• Tensão de Flexão:

𝜎m,d = Md 

                           W
Com:

• 𝑀𝑑 – Momento Fletor.
• 𝑊 – Modulo de resistência.

Conforme já demonstrado no Capitulo 3 deste memorial, vamos considerar 
a posição do montante em relação à aplicação das cargas, e lembrarmos que a 
seção do montante é retangular com d = 15 cm e b = 2,5 cm, logo, temos que:
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W = b × h2 = 0,025 × 0,152  = 9,375 × 10-5m3

                  6                    6

𝜎m,d = Md  =       0,0911        = 971,7kN/m2 
 = 0,972Mpa

                    W       9,375 × 10-5

• Tensão de Compressão:

− Como nossa seção do montante é retangular, temos que a tensão de com-
pressão é igual:

𝜎c = Nd 

                           A

Com:

• N – Esforço Compressão.
• A – Área da seção. 

Sendo assim temos que:

𝜎c = Nd =         1,25          = 333,3kN/m2 
 = 0,333Mpa

                            A     0,025 × 0,15
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6.4.4 Verificações de resistência

Conforme explanado no item 6.1.6 deste memorial, para as verificações 
segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.1 General” para o ELU, temos que seguir. 
Logo, para tensões de flexocompressão temos a seguinte verificação segundo a 
“EN 1995-1-1:2005 – 6.2.4 Combined bending and axial compression” que 
transcrevo traduzida abaixo:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎c,0,d          
2  +    𝜎m,y,d    +    Km + 𝜎m,z,d    ≤ 1

         𝑓c,0,𝑑                        𝑓m,y,d                        𝑓m,z,d

𝜎c,0,d          
2  +    Km  𝜎m,y,d    +    𝜎m,z,d    ≤ 1

         𝑓c,0,𝑑                                        𝑓m,y,d               𝑓m,z,d

Em decorrência da geometria do nosso modelo, assim como a posição das cargas 
em relação aos eixos de atuação, essa equação de verificação é reduzida para:

𝜎c,0,d          
2  +  𝜎m,d    ≤ 1

                       𝑓c,0,𝑑                      𝑓m,d       

Sendo assim, temos essa condição de verificação a ser respeitada. Conforme de-
monstrado na seção 4.3 deste memorial, combinações acidentais, temos que:

𝑓𝑐,0,𝑑  = 17,10 𝑀𝑃𝑎
𝑓𝑡,0,𝑑  = 10,80 𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜎c,0,d          
2  +  𝜎m,d    ≤ 1

                       𝑓c,0,𝑑                      𝑓m,d             

0,333     
2  +  0,972    ≤ 1

                     17,10                  10,80      

0,090    ≤ 1.”

Sendo assim, para as tensões de flexocompressão geradas pelas cargas aci-
dentais em relação ao montante, estão OK.

( (
( (

( (

( (
( (
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6.5 ELU – estabilidade

Além das verificações com relação às tensões que atuam em nosso elemen-
to principal, o montante, temos também que verificar a estabilidade do mesmo 
em relação às cargas que nele atuam, em especial as cargas que atuam de modo 
vertical por compressão ou momentos.

A norma “EN 1995-1-1:2004 – 6.3 Stability of members” seção “EN 
1995-1-1:2004 – 6.3.1 General” faz algumas observações sobre essas condi-
ções, as quais transcrevo traduzidas a seguir:

 “(1) P As tensões de flexão decorrentes da curvatura inicial, excentricidades e de-
flexão induzidas devem ser levadas em consideração, além das decorrentes de qual-
quer carga lateral.

(2) P A estabilidade em coluna e a estabilidade torsional lateral devem ser verifica-
das utilizando as propriedades características, e.g. “𝐸0,05”.

(3) A estabilidade das colunas sujeitas a compressão ou compressão e flexão com-
binadas deve ser verificada de acordo com 6.3.2.

(4) A estabilidade de torção lateral das vigas submetidas a flexão ou flexão e com-
pressão combinadas deve ser verificada de acordo com 6.3.3.”

Conforme orientação do item (3), citado acima, temos a seguinte verificação 
por entender que nosso montante se comporta como uma coluna. Sendo assim, 
temos que atender todas as verificações citadas na norma “EN 1995-1-1:2004 – 
6.3.2 Columns subjected to either compression or combined compression 
and bending” que transcrevo traduzidas a baixo:

“(1) As rações relativas de esbeltez devem ser tomadas como:
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Com:

• 𝜆    𝑦 e 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦- são índices de esbeltez correspondentes ao dobramento do eixo Y (defle-
xão na direção z);
• 𝜆    𝑧 e 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑧- são índices de esbeltez correspondentes ao dobramento do eixo Z (defle-
xão na direção Y);
• 𝐸0,05 - É o quinto valor percentil do módulo de elasticidade paralelo ao grão.

(2) Onde 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑧 ≤ 0,3 e 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦 ≤ 0,3
 
 (3) as tensões devem satisfazer as expressões (6.19) e (6.20) em 6.2.4.

(4) Em todos os outros casos, as tensões, que serão aumentadas devido à deflexão, 
devem satisfazer as seguintes expressões:

𝜎c,0,𝑑     + 𝜎m,y,d + Km   𝜎m,z,d ≤ 1
          Kc,y𝑓c,0,d       𝑓m,y,d                         𝑓m,z,d

E

𝜎c,0,𝑑     + 𝜎m,y,d + Km   𝜎m,z,d ≤ 1
          Kc,z𝑓c,0,d       𝑓m,y,d                         𝑓m,z,d

Onde os símbolos são definidos da seguinte forma:

Kc,y =                1
                Ky  +       Ky

2 - 𝜆    𝑟𝑒𝑙,y
2

E

Kc,z =                1
                Kz  +       Kz

2 - 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑧
2

Onde:

𝑘𝑦  = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦²]

𝑘𝑧  = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑧  − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑧²]
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Com:

𝛽𝑐 - é um fator para membros dentro dos limites de retidão definidos na seção 10:

𝛽c = 0,2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎
          0,1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 𝐿 𝑉𝐿 

𝑘𝑚 – Conforme indicado em 6.1.6.”

Cabe ressaltar que, conforme no item 6.1.6 deste memorial, para nossas re-
ferências usuais, o que a norma indica como eixo Z para nosso memorial será 
adotado como Y; e o eixo Y indicado na norma para o nosso memorial será o 
eixo X. Apenas para conhecimento, volto a demonstrar a figura 6.1 da norma “EN 
1995-1- 1:2004: 6.1.1 General”.

6.5.1 Verificações de estabilidade 

Considerando que o 𝐿 = 1,20 𝑚 e que a área da seção do montante é 𝐴 =
0,025 × 0,15 = 3,75 × 10−3 𝑚², temos que:

𝜆    = L
       𝑟

Com:

𝑟 – Raio de giração:

𝑟 =        I
           A

Com:

𝐼 – Momento de inércia
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Reduzindo a equação do raio de giração temos que o mesmo fica:

𝑟x =       h
           12

𝑟y =       b
           12

Considerando a posição do montante assim como sua geometria temos que:

𝑟x =     h     =  0,15  = 0,0433m
             12           12

𝑟y =     b     =  0,025  = 0,00721m
           12             12

Sendo assim temos que:

𝜆    x =    L     =    1,20    = 27,71
              𝑟x        0,0433

𝜆    y =      L     =      1,20      = 166,43
            𝑟y         0,00721

Conforme caracterizado no capítulo 2 DADOS INICIAIS DO PROJETO deste 
memorial, temos que 𝑓𝑐,0,𝑘 = 19 𝑀𝑝𝑎 e o 𝐸0,05 = 9500 𝑀𝑃𝑎 sendo assim:
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Sendo assim temos:

𝑘𝑦  = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦²]

𝑘𝑥  = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑥  − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑥²]

Com:

βc = 0,2 – pois se trata de madeira sólida. 

Logo temos:

𝑘𝑦 = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦²]
𝑘𝑦 = 0,5[1 + 0,2(2,369 − 0,3) + 2,369² ] = 3,51

𝑘𝑥 = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑥 − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑥²]
𝑘𝑥 = 0,5[1 + 0,2(0,394 − 0,3) + 0,394² ] = 0,587

Sendo assim:

Kc,y =                1
                Ky  +       Ky

2 - 𝜆    𝑟𝑒𝑙,y
2

Kc,y =                   1                          = 0,163
                3,51 +       3,512 - 2,3692

Kc,x =                1
                Kx  +       Kx

2 - 𝜆    𝑟𝑒𝑙,x
2

Kc,x  =                   1                          = 0,772
                0,587 +    0,5872 - 0,3942
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Sabendo todos os parâmetros e simplificando em decorrência da geometria 
do nosso modelo, assim como da posição das cargas em relação aos eixos de atu-
ação, essa equação de verificação é reduzida para:

𝜎c,0,d      +    𝜎m,d  ≤ 1
                       Kc,y𝑓c,0,𝑑           𝑓m,d        

E

𝜎c,0,d      +    𝜎m,d  ≤ 1
                       Kc,x𝑓c,0,𝑑           𝑓m,d    

Lembrando que, como determinado no item 6.4.3 desse memorial, temos 
que 𝜎𝑐,0,𝑑 = 0,333𝑀𝑃𝑎 e 𝜎𝑚,𝑑 = 0,972𝑀𝑃𝑎. Assim também, como determinado no 
item 4.3 deste memorial, temos que 𝑓𝑐,0,𝑑 = 17,10 𝑀𝑃𝑎 e 𝑓𝑡,0,𝑑 = 10,80 𝑀𝑃𝑎, logo, 
temos que:

Verificação para o eixo y:

𝜎c,0,d      +    𝜎m,d  ≤ 1
                       Kc,y𝑓c,0,𝑑           𝑓m,d     

0,333              +    0,972  ≤ 1
          0,163 × 17,10            10,80    

0,209  ≤ 1

Verificação para o eixo x:

𝜎c,0,d      +    𝜎m,d  ≤ 1
                       Kc,x𝑓c,0,𝑑           𝑓m,d     

0,333              +    0,972  ≤ 1
          0,772 × 17,10            10,80   

0,115  ≤ 1

Como demonstrado, os itens exigidos estão atendidos.
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6.6 ELS – travessa

6.6.1 Pontos de aplicação da carga

Considerando a posição de instalação de travessas e rodapé no nosso mon-
tante, a norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit state” tece alguma 
considerações que transcrevo traduzidas abaixo:

“Cargas 𝐹𝑇𝑖 devem agir da seguinte forma:
• perpendicular ao sistema de proteção de borda na direção externa; e
• paralela ao sistema de proteção de borda.

As cargas devem atuar separadamente e em postagens, guarda-corpo e rodapé.
As cargas devem atuar separadamente e em postes, guarda-corpo e rodapé. Veja as 
Figuras 6 e 7 e a linha 1 da Tabela 2.
o Para postes e guarda-corpo, 𝐹𝑇1 = 300 𝑁.
o Para rodapé, 𝐹𝑇2 = 200 𝑁.
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Cabe ressaltar que as cargas acidentais 𝐹𝐷 = 1250 𝑁 (linha 6 da Tabela 2)  
também serão consideradas nas verificações do estado limite de serviço.

Sendo assim, os pontos de aplicação das cargas em relação ao montante se-
rão divididos em pontos, no caso das travessas serão dois pontos, apelidados de:

o Travessa superior ponto 1: 𝑃1 = 1,10 𝑚 em relação ao solo
o Travessa média ponto 2: 𝑃2 = 0,7 𝑚 em relação ao solo

Como orientado pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit 
state”, as aplicações das cargas serão na posição horizontal, vertical e vertical 
com cargas acidentais.

6.6.2 Carregamentos para - ELS

Conforme determina a norma, e também já citado anteriormente, em todas 
as cargas, para efeito de dimensionamento, devemos utilizar apenas os valores 
de  projeto, a norma “EN 13374: 2013 – 6.2.2 Serviceability limit state” escla-
rece que 𝛾𝐹 = 1,0 destacado também na linha 1 e 6 da Tabela 2.

Sendo assim, como já citado no item 6.4.1 desse memorial, temos as seguin-
tes considerações com relação a cargas de projeto:
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“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖 
deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

• 𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
• 𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
• 𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal e vertical nos pontos 1 e 2 
no estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝑇1,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑇1 = 1,0 × 300 = 300𝑁

• Valor de projeto para carregamento vertical carga acidental nos pontos 1 
e 2 no estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝐷1,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷1 = 1,0 × 1250 = 1250𝑁

6.6.3 Verificações - ELS

Conforme estabelecido pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceabili-
ty limit state” que determina na Tabela 2, os limites de deflexão (flecha) linhas 
1 e 6 para cargas atuantes no guarda-corpo e no rodapé e com cargas acidentais, 
temos:

o Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55𝑚𝑚
o Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300𝑚𝑚
Cabe ressaltar que as cargas aplicadas na vertical são aplicadas na face 

do montante, portanto, nesses casos, teremos duas deflexões uma vertical e 
outra horizontal, além disso, vamos considerar o modelo biapoiado, em de-
corrência da mão francesa, como já citado anteriormente, esclarecido, temos 
que:

• Deflexões causadas pela carga 𝐹𝑇1,𝑑 = 300𝑁:
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  o Carga Horizontal:

• Ponto 1 (𝑃1 = 1,10𝑚):

𝛿max  = P × b(3L2 - 4 b2)
           48EI

Com:

I = b × h3 = 0,025 × 0,153 = 7,031 × 10-6𝑚4

         12                   12

b = (L - P1) = 1,20 - 1,10 = 0,10𝑚

Ec,0,m = 9500 Mpa

Temos:

𝛿max  = 300 × 0,1(3× 1,202 - 4 × 0,12) = 4,00 × 10-5 𝑚= 0,04𝑚𝑚
                              48 × 9500 ×106 ×7,031 ×10-6

o Carga Vertical:

• Ponto 1 (𝑃1 = 1,10 𝑚):
 
• Deflexão horizontal:
Como já citado no item 6.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA desse me-

morial, temos que a aplicação da carga é na face do montante, portanto essa dis-
tância, como demonstrado, é 𝐷𝐷 = 0,0875 𝑚, aplicada na travessa verticalmente, 
sendo assim:

𝑀𝑇1 = 𝐹𝑇1,𝑑 × 𝐷𝐷 = 300 × 0,0875 = 26,25𝑁. 𝑚

Portanto, temos que:

𝛿max  = M × a ×(3 aL - 2a2 - L2)
              3LEI
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Com:

I = b × h3 = 0,025 × 0,153 = 7,031 × 10-6𝑚4

         12                   12

Ec,0,m = 9500 Mpa

a = P1 = 1,10𝑚

EI = 66794,5N.𝑚2

Temos:

𝛿max  = PL3

                               3EI

𝛿max  = 300 × 0,08753 = 1,00 × 10-6𝑚 = 0,001𝑚𝑚
                                            3 × 66794,5

 o Ponto 2 (𝑃2 = 0,70 𝑚):
• Deflexão horizontal:

Como já citado no item 6.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-
morial, temos que a aplicação da carga é na face do montante, portanto essa dis-
tância, como demonstrado, é 𝐷𝐷 = 0,0875 𝑚, aplicada na travessa verticalmente, 
sendo assim:

𝑀𝑇1 = 𝐹𝑇1,𝑑 × 𝐷𝐷 = 300 × 0,0875 = 26,25𝑁. 𝑚

Sendo assim, temos que:

𝛿max  = M × a ×(3 aL - 2a2 - L2)
              3LEI

Com:

I = b × h3 = 0,025 × 0,153 = 7,031 × 10-6𝑚4

         12                   12

Ec,0,m = 9500 Mpa
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a = P2 = 0,70𝑚

EI = 66794,5N.𝑚2

Temos:

𝛿max  =         26,25 × 0,70        × (3 ×0,70 ×1,20 - 2  × 0,702 - 1,202)
                             3 × 1,20 × 66794,5

𝛿max  = 7,64 × 10-6𝑚 = 0,00764𝑚𝑚

• Deflexão vertical:

Cabe ressaltar que, nesse caso, o 𝐿 = 𝐷𝐷 = 0,0875𝑚

𝛿max  = PL3

                               3EI

𝛿max  = 300 × 0,08753 = 1,00 × 10-6𝑚 = 0,001𝑚𝑚
                                            3 × 66794,5

• Deflexões causadas pela carga acidental 𝐹𝐷1,𝑑 = 1250𝑁:
• Carga Vertical:
• Ponto 1 (𝑃1 = 1,10 𝑚):
• Deflexão horizontal:
Como já citado no item 6.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a aplicação da carga é na face do montante, portanto essa dis-
tância, como demonstrado, é 𝐷𝐷 = 0,0875 𝑚 aplicada na travessa verticalmente, 
sendo assim:

𝑀𝑇1 = 𝐹𝐷1,𝑑 × 𝐷𝐷 = 1250 × 0,0875 = 109,37𝑁. 𝑚

Sendo assim, temos que:

𝛿max  = M × a ×(3 aL - 2a2 - L2)
              3LEI

Com:

I = b × h3 = 0,025 × 0,153 = 7,031 × 10-6𝑚4

         12                   12
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Ec,0,m = 9500 Mpa

a = P1 = 1,10𝑚

EI = 66794,5N.𝑚2

Temos:

𝛿max  =         109,37 × 1,10        × (3 ×1,10 ×1,20 - 2  × 1,102 - 1,202)
                             3 × 1,20 × 66794,5

𝛿max  = 5,00 × 10-5𝑚 = 0,050𝑚𝑚

• Deflexão vertical:

Cabe ressaltar que, nesse caso, o 𝐿 = 𝐷𝐷 = 0,0875𝑚

𝛿max  = PL3

                               3EI

𝛿max  = 1250 × 0,08753 = 4,17 × 10-6𝑚 = 0,0041𝑚𝑚
                                           3 × 66794,5

• Ponto 2 (𝑃2 = 0,70 𝑚):
  o Deflexão horizontal:

Como já citado no item 6.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-
morial, temos que a aplicação da carga é na face do montante, portanto essa dis-
tância como demonstrado é 𝐷𝐷 = 0,0875 𝑚, aplicada na travessa verticalmente, 
sendo assim:

𝑀𝑇1 = 𝐹𝐷1,𝑑 × 𝐷𝐷 = 1250 × 0,0875 = 109,37𝑁. 𝑚

Desta forma, temos que:

𝛿max  = M × a ×(3 aL - 2a2 - L2)
              3LEI

Com:

I = b × h3 = 0,025 × 0,153 = 7,031 × 10-6𝑚4

         12                   12
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Ec,0,m = 9500 Mpa

a = P2 = 0,70𝑚

EI = 66794,5N.𝑚2

Temos:

𝛿max  =         109,37 × 1,10        × (3 ×0,70 ×1,20 - 2  × 0,702 - 1,202)
                             3 × 1,20 × 66794,5

𝛿max  = 3,18 × 10-5𝑚 = 0,031𝑚𝑚

• Deflexão vertical:

 Cabe ressaltar que, nesse caso, o 𝐿 = 𝐷𝐷 = 0,0875𝑚

𝛿max  = PL3

                               3EI

𝛿max  = 1250 × 0,08753 = 4,17 × 10-6𝑚 = 0,0041𝑚𝑚
                                           3 × 66794,5

Sendo assim comparando com os limites de deflexões permitidos, temos 
que:

o Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55𝑚𝑚
   • Cargas Horizontais 𝐹𝑇1,𝑑 = 300𝑁 :
    • Ponto 1: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,04𝑚𝑚
    • Ponto 2: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,031𝑚𝑚
   • Cargas Verticais 𝐹𝑇1,𝑑 = 300𝑁:
    • Ponto 1:

o Deflexões horizontais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,012𝑚𝑚
o Deflexões verticais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,001 𝑚𝑚
    • Ponto 2:

o Deflexões horizontais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,00764 𝑚𝑚
o Deflexões verticais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,001 𝑚𝑚
o Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300𝑚𝑚
   • Cargas Verticais 𝐹𝐷1,𝑑 = 1250𝑁:
    • Ponto 1:
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o Deflexões horizontais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,050𝑚𝑚
o Deflexões verticais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,0041 𝑚𝑚
    • Ponto 2:

o Deflexões horizontais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,031 𝑚𝑚
o Deflexões verticais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,0041 𝑚𝑚

Como todas as deflexões (flechas) atendem a condição:

𝛿𝑚𝑎𝑥  ≤ 𝛿𝑙𝑖𝑚

Sendo assim, estão OK.

6.7 ELS – Rodapé

6.7.1 Pontos de aplicação da carga

As considerações já exposta no item 6.6.1 deste memorial, com relação a 
norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit state” são aplicadas nesse 
momento em relação ao rodapé, para relembrar, transcrevo traduzida parte das 
considerações já mencionadas: 

“As cargas devem atuar separadamente e em postes, guarda-corpo e rodapé. Veja 
as Figuras 6 e 7 e a linha 1 da Tabela 2.
o Para postes e guarda-corpo, 𝐹𝑇1 = 300 𝑁;
o Para rodapé, 𝐹𝑇2 = 200 𝑁.”
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Cabe ressaltar que as cargas acidentais 𝐹𝐷 = 1250 𝑁 (linha 6 da Tabela 2) 
também será considerada nas verificações do estado limite de serviço.

Sendo assim, os pontos de aplicação das cargas em relação ao montante 
serão divididos em pontos, neste caso, o rodapé será apenas um ponto, e será 
apelidado de:

o Rodapé ponto 3: 𝑃3 = 0,10 𝑚 em relação ao solo

Como orientado pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit 
state”, as aplicações das cargas serão na posição horizontal, vertical e vertical 
com cargas acidentais.

6.7.2 Carregamentos para - ELS 

Conforme determina a norma, e também já citado anteriormente, em todas 
as cargas para efeito de dimensionamento, devemos utilizar apenas os valores 
de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.2.2 Serviceability limit state” 
esclarece que 𝛾𝐹 = 1,0, destacado também na linha 1 e 6 da Tabela 2.

Sendo assim, e como já citado no item 6.4.1, deste memorial, temos as se-
guintes considerações com relação a cargas de projeto:
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“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖 
deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal e vertical no ponto 3 no 
estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝑇2,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑇2 = 1,0 × 200 = 200 𝑁

• Valor de projeto para carregamento vertical carga acidental no ponto 3 no 
estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝐷2,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷2 = 1,0 × 1250 = 1250 𝑁

6.7.3 Verificações - ELS

Conforme estabelecido pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceabili-
ty limit state” que determina, na Tabela 2, os limites de deflexão (flecha) linhas 
1 e 6 para cargas atuantes no guarda-corpo e no rodapé e com cargas acidentais, 
sendo essas:

o Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55𝑚𝑚
o Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300𝑚𝑚

Cabe ressaltar que as cargas aplicadas na vertical são aplicadas na face do 
montante, logo, nesses casos, teremos duas deflexões, uma vertical e outra ho-
rizontal, além disso, vamos considerar o modelo biapoiado, em decorrência da 
mão francesa, como já citado anteriormente, esclarecido, temos que:

• Deflexões causadas pela carga 𝐹𝑇2,𝑑 = 200𝑁:
  o Carga Horizontal:
   • Ponto 3 (𝑃3 = 0,10𝑚):
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𝛿max  = P × b ×(3L2 - 4b2)
                            48EI

Com:

I = b × h3 = 0,025 × 0,153 = 7,031 × 10-6𝑚4

         12                   12

b = P3 = 0,10𝑚

Ec,0,m = 9500 Mpa

Temos:

𝛿max  = 200 × 0,1 (3 ×1,202 - 4 × 0,12) = 2,66 × 10-5𝑚 = 0,026𝑚𝑚
                          48 × 9500 × 10-6 × 7,031 × 10-6

• Carga Vertical:
  o Ponto 3 (𝑃3 = 0,10𝑚):
   • Deflexão horizontal:

Como já citado no item 6.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-
morial, temos que a aplicação da carga é na face do montante, portanto essa dis-
tância, como já demonstrado, é 𝐷𝐷 = 0,0875 𝑚, é aplicada na travessa vertical-
mente, sendo assim:

𝑀𝑇2 = 𝐹𝑇2,𝑑 × 𝐷𝐷 = 200 × 0,0875 = 17,50𝑁.𝑚

Portanto, temos que:

𝛿max  = M × a ×(3 aL - 2a2 - L2)
              3LEI

Com:

I = b × h3 = 0,025 × 0,153 = 7,031 × 10-6𝑚4

         12                   12

Ec,0,m = 9500 Mpa

a = (L - P3
) = 1,10𝑚

EI = 66794,5N.𝑚2
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Temos:

𝛿max  =         17,50 × 1,10       × (3 ×1,10 ×1,20 - 2 × 1,102 - 1,202)
                             3 × 1,20 × 66794,5

𝛿max  = 8,00 × 10-6𝑚 = 0,008𝑚𝑚

• Deflexão vertical:
Cabe ressaltar que, nesse caso, o 𝐿 = 𝐷𝐷 = 0,0875𝑚

𝛿max  = PL3

                               3EI

𝛿max  = 200 × 0,08753 = 6,68 × 10-7𝑚 = 0,00066𝑚𝑚
                                          3 × 66794,5

• Deflexões causadas pela carga acidental 𝐹𝐷2,𝑑 = 1250𝑁:
  o Carga Vertical:
   • Ponto 3 (𝑃3 = 0,10𝑚):
• Deflexão horizontal:

Como já citado no item 6.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-
morial, temos que a aplicação da carga é na face do montante, portanto essa dis-
tância, como demonstrado, é 𝐷𝐷 = 0,0875𝑚, é aplicada na travessa verticalmen-
te, sendo assim:

𝑀𝑇2 = 𝐹𝐷2,𝑑 × 𝐷𝐷 = 1250 × 0,0875 = 109,37𝑁.𝑚

Então, temos que:

𝛿max  = M × a ×(3 aL - 2a2 - L2)
              3LEI

Com:

I = b × h3 = 0,025 × 0,153 = 7,031 × 10-6𝑚4

         12                   12

Ec,0,m = 9500 Mpa

a = (L - P3
) = 1,10𝑚

EI = 66794,5N.𝑚2
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Temos:

𝛿max  =         109,37 × 1,10      × (3 ×1,10 ×1,20 - 2 × 1,102 - 1,202)
                              3 × 1,20 × 66794,5

𝛿max  = 5,00 × 10-5𝑚 = 0,050𝑚𝑚

• Deflexão vertical:
Cabe ressaltar que, nesse caso, o 𝐿 = 𝐷𝐷 = 0,0875𝑚

𝛿max  = PL3

                               3EI

𝛿max  = 1250 × 0,08753 = 4,17 × 10-6𝑚 = 0,0041𝑚𝑚
                                          3 × 66794,5

Sendo assim, comparando com os limites de deflexões permitidos, temos 
que:

o Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55𝑚𝑚
  • Cargas Horizontais 𝐹𝑇2,𝑑 = 200𝑁 :
   • Ponto 3: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,026𝑚𝑚
  • Cargas Verticais 𝐹𝑇2,𝑑 = 200𝑁:
   • Ponto 3:
o Deflexões horizontais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,008𝑚𝑚
o Deflexões verticais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,00066 𝑚𝑚
o Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300𝑚𝑚
  • Cargas Verticais 𝐹𝐷1,𝑑 = 1250𝑁:
   • Ponto 2:
    o Deflexões horizontais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,050𝑚𝑚
    o Deflexões verticais: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,0041 𝑚𝑚

Como todas as deflexões (flechas) atendem a condição:

𝛿𝑚𝑎𝑥  ≤ 𝛿𝑙𝑖𝑚

Sendo assim, estão OK.
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6.8 Mão francesa

A mão francesa é composta por dois elementos, uma peça inclinada, ligada 
ao montante num ângulo de 17ᴏ, conforme especificado no Capítulo 3 deste me-
morial, e uma peça horizontal fazendo a junção montante/peça inclinada, cabe 
ressaltar que e função da peça horizontal é ligar o conjunto à laje. Ambas as peças 
que compõem a mão francesa têm seção conforme segue:

 
• Peça Inclinada: 2,5X15cm
• Peça horizontal: 2,5X15cm

6.8.1 Carga de projeto

Por se tratar de uma peça que suporta todos os esforços transmitidos pelo 
montante, para efeito de cálculo, vamos adotar as duas piores situações de car-
gas, uma no sentido vertical e outra no horizontal.

A carga vertical (trata-se da carga acidental) é a mesma citada em “EN 
13314:2013 - 6.3.7 – Ultimate limit state with accidental loads” tendo o va-
lor de 𝐹𝐷 = 1250𝑁.

Quanto à carga horizontal, vamos fazer a relação ao vento máximo citado 
em “EN 13314:2013 - 6.3.4 – Ultimate limit state – Maximum Wind load”, 
vamos considerar a área de atuação do vento em relação ao montante e reduzir o 
esforço a uma carga pontual, observe a área de atuação dessa carga no montante.

Sendo assim, temos que para a carga horizontal:

𝐹𝐷2 = 𝐴 × 𝑞𝑖 = 1,20 × 1,20 × 600 = 864𝑁
 
Como nossa mão francesa é composta por duas peças, como já citado ante-

riormente, em virtude da inclinação da peça inclinada, essa tem um carregamen-
to diferente, graças a sua declividade, logo temos que:
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𝐹𝐷3 =   FD   =   1250   = 1307𝑁
                     cos17O         cos17O

𝐹𝐷4 =   FD2   =   864   = 2955𝑁
                     sen17O         sen17O

Sendo assim, vamos adotar a carga mais alta encontrada em relação à peça 
inclinada, pois é extremamente improvável que os dois eventos considerados 
ocorram ao mesmo tempo, sendo assim, a carga que atua paralelamente à peça 
inclinada será a 𝐹𝐷4 = 2955𝑁.

6.8.2 Solicitações e esforços máximos

Em relação à peça horizontal, esta terá duas tensões atuantes, uma de tra-
ção e uma de cisalhamento, sendo assim temos:

 
• Tração máxima – Peça horizontal:

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑑 = 𝐹𝐷2 = 864𝑁 = 0,864𝑘𝑁

Como nossa seção da peça horizontal é retangular, temos que a tensão de 
tração é igual:

𝜎c  = Nd 

         A
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Com:

• 𝑁 – Esforço tração.
• 𝐴  – Área da seção.

Sendo assim temos que:
𝜎c  = Nd   =       0,864        = 230,4kN/m2

  = 0,203Mpa
             A      0,025 × 0,15

• Cisalhamento máxima (cortante) – Peça horizontal:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑑 = 𝐹𝐷 = 1250𝑁 = 1,25𝑘𝑁

Como já citado, a seção da nossa peça horizontal é retangular, temos que a 
tensão de cisalhamento é igual:

𝜏c = 3 × V
                  2     A

Com:

• 𝑉 – Esforço Cortante.
• 𝐴 – Área da seção.

Sendo assim, temos que:

𝜏c = 3 ×         1,25         = 500kN/m2 = 0,500 Mpa
                   2      0,025 × 0,15

Em relação à peça inclinada, esta terá duas tensões atuantes, uma de com-
pressão e uma de cisalhamento, sendo assim, temos:

• Compressão máxima – Peça Inclinada:

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑑 = 𝐹𝐷4 = 2955𝑁 = 2,955𝑘𝑁

Como nossa seção da peça inclinada é retangular, temos que a tensão de 
compressão é igual:

𝜎c = Nd 

                           A
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Com:

• N – Esforço Compressão.
• A – Área da seção. 

Sendo assim temos que:

𝜎c = Nd =         2,955          = 788kN/m2 
 = 0,788Mpa

                           A      0,025 × 0,15

• Cisalhamento máxima (cortante) – Peça Inclinada:

𝐹𝐷5 =   FD2   =   864   = 903𝑁
                      cos17O         cos17O

V𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐷5 = 903𝑁 = 0,903𝑘𝑁

Como já citado, a seção da nossa peça inclinada é retangular, temos que a 
tensão de cisalhamento é igual:

𝜏c = 3 × V
                  2     A

Com:

• 𝑉 – Esforço Cortante.
• 𝐴 – Área da seção.

Sendo assim temos que:

𝜏c = 3 ×       0,903        = 361kN/m2 
 = 0,361Mpa

                             2      0,025 × 0,15

6.8.3 Verificações de resistência

Para tensões paralelas, temos a seguinte verificação, segundo a “EN 1995-
1-1:2005 – 6.1.2 Tension parallet to the grain”, transcrita traduzida abaixo:

“(1) P  A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑
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Com:

• 𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
• 𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, deste memorial:

𝑓𝑡,0,𝑑  = 8,307𝑀𝑃𝑎
 
Fazendo a comparação para peça horizontal e inclinada, temos que:

o Peça horizontal:
𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

0,230𝑀𝑃𝑎 ≤ 8,307𝑀𝑃𝑎

o Peça inclinada:
𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

0,788𝑀𝑃𝑎 ≤ 8,307𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de compressão e tração geradas em relação à 
peça horizontal e inclinadas, estão OK.

Já para tensões de cisalhamento, temos a seguinte verificação segundo a 
“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear”, que relembro e transcrevo traduzida abaixo:

“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
6.5 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 6.5 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

Com:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

 
𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
𝑓𝑣,𝑑 - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, deste memorial, temos que:
 

𝑓𝑣,𝑑  = 2,492 𝑀𝑃𝑎
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Fazendo a comparação para peças horizontal e inclinada, temos que:

o Peça horizontal:
𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,500𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492𝑀𝑃𝑎
o Peça inclinada:

𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,361𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de cisalhamento geradas em relação às peças 
horizontal e inclinada, estão OK.

6.8.4 Verificações de estabilidade

Conforme demonstrado no item 6.8.1, deste memorial, temos que o com-
primento da peça inclinada é 𝐿 = 1,03 𝑚, além disso, temos que a área da seção 
da peça inclinada 𝐴 = 0,025 × 0,15 = 3,75 × 10−3𝑚², sendo  assim, temos que:

𝜆    = L
        𝑟

Com:

• 𝑟 – Raio de giração:

𝑟 =         I
               A

Com:

• 𝐼 – Momento de inércia

Reduzindo a equação do raio de giração temos que o mesmo fica:

𝑟x =     h
                                 12

𝑟y =     b
                                 12
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Considerando a posição da peça inclinada assim como sua geometria 
temos que:

𝑟x =     h     =  0,15  = 0,0433m
             12           12

𝑟y =     b     =  0,025  = 0,00721m
           12             12

Sendo assim, temos que:

𝜆    x = L =    1,03    = 23,78
                       𝑟x       0,0433

𝜆    y = L =    1,03    = 142,85
                     𝑟y       0,00721

Conforme caracterizado no Capítulo 2, DADOS INICIAIS DO PROJETO, deste 
memorial, temos que 𝑓𝑐,0,𝑘 = 19𝑀𝑝𝑎 e o 𝐸0,05 = 9500𝑀𝑃𝑎, sendo assim:

Sendo assim, temos: 
𝑘𝑦  = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦²]
𝑘𝑥  = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑥  − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑥²]
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Com:

• βc = 0,2 – pois se trata de madeira sólida.

Logo temos:

𝑘𝑦 = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑦²]
𝑘𝑦 = 0,5[1 + 0,2(2,03 − 0,3) + 2,03² ] = 2,73

𝑘𝑥 = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑥 − 0,3) + 𝜆    𝑟𝑒𝑙,𝑥²]
𝑘𝑥 = 0,5[1 + 0,2(0,338 − 0,3) + 0,338² ] = 0,560

Sendo assim:

Kc,y =                1
                Ky  +       Ky

2 - 𝜆    𝑟𝑒𝑙,y
2

Kc,y =                   1                     = 0,219
                  2,73  +    2,732 - 2,032

e

Kc,x =                1
                Kx  +       Kx

2 - 𝜆    𝑟𝑒𝑙,x
2

Kc,x  =                   1                          = 0,993
                0,560 +    0,5602 - 0,3382

Sabendo todos os parâmetros e simplificando em decorrência da geometria 
do nosso modelo, assim como a posição das cargas em relação aos eixos de atua-
ção, essa equação de verificação é reduzida para:

𝜎c,0,d           ≤ 1
                             Kc,y𝑓c,0,𝑑       

E

𝜎c,0,d           ≤ 1
                             Kc,x𝑓c,0,𝑑   
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Lembrando que, como determinado no item 6.8.3, deste memorial, para 
peça inclinada, temos que 𝜎𝑐,0,𝑑 = 0,788𝑀𝑃𝑎. Assim também como determinado 
no item 4.3 deste memorial, temos que 𝑓𝑐,0,𝑑 = 17,10𝑀𝑃𝑎, logo temos que:

Verificação para o eixo y:

𝜎c,0,d           ≤ 1
                             Kc,y𝑓c,0,𝑑       

0,788                 ≤ 1
                   0,219 × 17,10  

0,210  ≤ 1

Verificação para o eixo X:

𝜎c,0,d           ≤ 1
                             Kc,x𝑓c,0,𝑑       

0,788                 ≤ 1
                   0,993 × 17,10  

0,046  ≤ 1

Como demonstrado, nossa mão francesa é estável.

7 DIMENSIONAMENTO DE TRAVESSAS E RODAPÉ

Como anteriormente observado, um dos objetivos principais do presente 
memorial de cálculo é esclarecer o entendimento das planilhas eletrônicas onde 
são apresentados inicialmente os resultados do dimensionamento assim como 
suas verificações. Nesse segundo momento, vou apresentar o dimensionamento 
e verificações conforme estão divididas as abas da planilha eletrônica intitulada 
“Dimensionamento - EN – Travessa_e_roadapé_M18.xlsx”, de posse do proje-
to “Guarda corpo seguro” desenvolvido em parceria com o SESI.
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7.1 Travessa - ELU - cargas fundamentais

7.1.1 Pontos de aplicação da carga

Como observado no item 6.1.1 e no Capítulo 3 deste memorial, a distância 
entre montantes é de 1,20 m, sendo, por consequência, este o comprimento da 
travessa. A aplicação da carga na travessa vai levar em conta duas cargas, uma 
pontual e uma distribuída. Nota-se que, nesse momento, optamos por aplicar o 
carregamento gerado por essas cargas como sendo cargas concentradas, medida 
essa que facilitará nossa análise.

Para cargas pontuais, temos a norma “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate 
limit state – Point loads” que tece as seguintes orientações transcritas, mais 
uma vez, traduzidas abaixo, para que possamos relembrar:

“As cargas 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda 
na direção externa. Ver figura 8 e 9 e linha 2 da tabela 2.”

Sendo assim, demonstro as figuras acima citadas, também transcritas dire-
to da “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate limit state – Point loads”:

Como, nesse segundo momento, o objetivo é dimensionar a travessa, logo 
a distância adotada para aplicação de carga pontual na travessa será o meio da 
mesma, pois se trata da pior situação, sendo assim temos que:

• Ponto de aplicação da carga na travessa: 𝐷′𝐻1 = 0,6𝑚

A carga distribuída é ocasionada por conta da carga de vento, sendo assim, 
será criada uma combinação de cargas, uma distribuída e uma pontual conforme 
orientação da “EN 13314:2013 - 6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combina-
tion” que tece as seguintes orientações que transcrevo, novamente, traduzidas 
abaixo, para que possamos relembrar:
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“As cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de 
borda na direção externa simultaneamente. Ver figura 11 e 12 e linha 4 da tabela 2.”

Sendo assim demonstro as figuras acima citadas, também transcritas direto 
da “EN 13314:2013 - 6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combination”:

Como a carga gerada pelo vento atua no conjunto inteiro, montante, traves-
sas e rodapé, cabe ressaltar as determinações da “NR 18– 18.13.5 – letra C”:

“c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta 
o fechamento seguro da abertura (118.242-0/I4).”

Sendo assim, a carga distribuída gerada pelo vento também irá atuar na tela 
de proteção fixada entre as travessas.

Iremos considerar o espaçamento entre montantes com 120 cm, como 
comprimento da travessa e do rodapé para estimar a carga gerada pelo vento, 
lembrando que a altura do montante também é de 120 cm. Com relação à rede 
de proteção e distribuindo a carga nela gerada com relação às travessas, vamos 
considerar como sendo a pior situação da carga de vento atuando na rede de pro-
teção, um retângulo de 50 X 120 cm por travessa, exemplificado a baixo:
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7.1.2 Carregamentos para - ELU

Como já havia explicado no início desse Capítulo 7, vou apresentar o dimen-
sionamento e verificações conforme estão divididas as abas da planilha eletrôni-
ca “Dimensionamento - EN – Travessa_e_roadapé_M18.xlsx”, de posse do pro-
jeto “Guarda-corpo seguro” desenvolvido em parceria com o SESI. Sendo assim, 
nesse momento, vamos explanar apenas o item (1a – ELU cargas fundamentais) 
que a norma cita, e transcrita no item 6.1.4, deste memorial. Sendo, nesse mo-
mento, apenas as cargas em relação à travessa, no caso a aba da planilha eletrô-
nica (Travessa ELU cargas fundamentais), sendo assim, temos que a “EN 13374: 
2013 – 6.3.3 Ultimate limit state – Point loads” tem as seguintes orientações 
também já transcritas no item 6.1.4, deste memorial, as quais volto a destacar 
abaixo:

“Cargas 𝐹𝐻𝑖 atuará perpendicular ao sistema de proteção do bordo na direção para 
fora. Ver Figuras 8 e 9 e linha 2 do Tabela 2.
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200𝑁
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes, etc.), 𝐹𝐻1 = 300𝑁.”
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Para as cargas distribuídas, temos as seguintes orientações da “EN 13374: 
2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – Load combination”, que transcrevo tradu-
zidas, novamente, abaixo:

“Cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 actuará perpendicular ao sistema de protecção do bordo  na  di-
recção para fora simultaneamente. Ver as Figuras 11 e 12 e a linha 4 do Tabela 2.
O trabalho carga de vento 𝑄𝑤𝑤 será determinada de acordo com 6.3.4. 𝑄𝑤𝑤 é igual 
a 𝑄𝑤 quando 𝑞𝑖 = 200 𝑁/𝑚².

• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁.
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes, etc.), 𝐹𝐻1 =  300𝑁.”

Agora, seguiremos as orientações da “EN 13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate 
limit state – Point loads” e da “EN 13374: 2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – 
Load combination” já citadas anteriormente.

Como já destacado no item 6.1.4, para efeito de dimensionamento, utiliza-
remos apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 
Ultimate limit state (fundamental and accidental loads)” tem as seguintes 
considerações que transcrevo traduzidas, novamente, abaixo:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i
𝑄𝑘,𝑖- É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2
𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 que será utilizado, seguirá 
a orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que para carregamentos simples 
(linha 2 da tabela citada) e combinados (linha 4 da mesma tabela citada) com-
partilham do mesmo valor, ou seja 𝛾𝐹 = 1,5.

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal no estado limite último 
(ELU) combinação fundamental:
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  o Travessa (𝐹′𝐻1,𝑑)
𝐹′𝐻1,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐻1 = 1,5 × 300 = 450𝑁

• Valores de projeto para carregamento combinado (vento + carga horizon-
tal) para o estado limite último (ELU) combinação fundamental:

 
Cabe ressaltar que, conforme observado no item 7.1.1 deste memorial, va-

mos ter uma área limitada de atuação da rede em relação à travessa, sendo assim, 
temos que:

𝐴 = 𝐴 𝑟𝑒𝑓 = ℎ × 𝑙 = 50 × 120 = 6000𝑐𝑚² = 0,60𝑚² 

Vale lembrar, também, que a teoria aplicada nesse momento será igual à 
determinada no item 6.3.1 deste memorial, sendo assim, temos que os seguintes 
coeficientes são:

𝐶𝑠 = 0,55, 𝐶𝑓,𝑟 = 0,043 e 𝐶𝑓,𝑡 = 1,82

Conhecidos todos esses elementos temos que:

• Carga vento rede (𝑄′𝑤,𝑟,𝑑):

𝑄′𝑤,𝑘 = 𝐶𝑠 × 𝐶𝑓,𝑟 × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟 = 0,55 × 0,043 × 200 × 0,60 = 2,838𝑁

𝑄′𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄′𝑤,𝑘 = 1,5 × 2,838 = 4,25𝑁

• Carga vento travessa (𝑄′𝑤,𝑡,𝑑) :

𝑄′𝑤,𝑡,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑡 × 𝑞𝑖,𝑡 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑡 = 1,82 × 200 × 0,18 = 65,52𝑁

𝑄′𝑤,𝑡,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄′𝑤,𝑡,𝑘 = 1,5 × 65,52 = 98,28𝑁

Temos, também, que considerar, nesse momento, a carga gerada pelo ven-
to máximo, a “EN 13314:2013 - 6.3.4 – Ultimate limit state – Maximum Wind 
load”, tece as seguintes orientações que transcrevo, novamente, traduzidas abaixo:

“A carga 𝑄𝑀𝑁 deve atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda, na 
direção externa e direta separadamente. Veja a Figura 10 e a linha 3 da Tabela 2. 
𝑄𝑀𝑁 é igual a 𝑄𝑊 quando 𝑞𝑖 = 600𝑁/𝑚².
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𝑄𝑊 deve ser calculado assumindo uma pressão de velocidade do vento a ser apli-
cada em uma área efetiva do sistema de proteção de borda, que em geral é a área 
projetada na direção do vento, não levando em consideração a blindagem. Deve ser 
determinado da seguinte forma:

Com:

• 𝑄𝑊 - A força do vento resultante
• 𝑐𝑓,𝑖 - O coeficiente de força aerodinâmica para os componentes de proteção de 
borda “i” (𝑐𝑓0 pode ser usado não corrigido)
• 𝑐𝑓0 - É o coeficiente de força de um componente com relação de esbeltez infinito.
• 𝑞𝑖 - A pressão da velocidade do vento atua sobre os componentes de proteção de 
borda “i” e deve ser tomada como 600 N/m².
• 𝐴 𝑖 - É a área de referência dos componentes de proteção de borda.”

Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖, que será utilizado, seguirá 
a orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que, para carregamento com o ven-
to máximo (linha 3 da tabela citada), tem seu valor em  𝛾𝐹 = 1,5.

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valores de projeto para carregamento (vento máximo) para o estado limi-
te último (ELU):

• Carga vento máximo travessa (𝑄”𝑤,𝑚,𝑑):

𝑄”𝑤,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑚 × 𝑞𝑖,𝑚 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑚 = 1,82 × 600 × 0,18 = 196,56𝑁

𝑄”𝑤,𝑚,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄”𝑤,𝑘 = 1,5 × 196,56 = 294,84𝑁

• Carga vento máximo rede (𝑄”𝑤,𝑟,𝑑):
 

𝐴 =  𝐴 𝑟𝑒𝑓  = ℎ × 𝑙  = 50 × 120 = 6000𝑐𝑚² = 0,60𝑚² 

𝑄”𝑤,𝑘  = 𝐶𝑠  × 𝐶𝑓,𝑟  × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟  = 0,55 × 0,043 × 600 × 0,60 = 8,51𝑁

𝑄”𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄”𝑤,𝑟,𝑘 = 1,5 × 8,51 = 12,77𝑁
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7.1.3 Solicitações e esforços máximos

Como as travessas estão apoiadas entre montantes, vamos considerar o 
modelo para cálculo como sendo biapoiado, sendo assim, esse segue as seguintes 
considerações sobre suas solicitações:

• Momento Máximo:

  o Decorrente de cargas horizontais:
Como já citado no item 7.1.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA, deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga é 𝐷𝐻1  = 0,6 𝑚, ou seja, o meio 
da travessa. Lembrando que o comprimento de nossa travessa 𝐿 = 1,20 𝑚 Logo:

Mmax = P × L
           4

M’max, H1 = FH1,d × L
                                     4

M’max, H1 = 450 × 1,20 = 135𝑁.𝑚 = 0,135K𝑁.𝑚
                      4

  o Decorrente da combinação (vento + carga horizontal):
Conforme estabelecido no item 7.1.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U desse 

memorial, esse carregamento consiste de natureza de cargas concentradas e dis-
tribuídas. Sendo assim, temos:

• Cargas decorrente do vento:

𝑄′𝑤,𝑑 = 𝑄′𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄′𝑤,𝑚,𝑑 = 4,25 + 98,28 = 102,53𝑁
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M’’max, H1 = 𝑄′𝑤,𝑑 × L = 102,53 × 1,2 = 30,76𝑁.𝑚 = 0,031K𝑁.𝑚
                 4                      4

  o Decorrente do vento máximo:
Conforme estabelecido no item 7.1.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U deste me-
morial, esse carregamento consiste em cargas de natureza distribuída. Sendo as-
sim, temos:

• Cargas decorrente do vento máximo:

Mmax = P × L
           4

𝑄”𝑤,𝑑 = 𝑄”𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄”𝑤,𝑚,𝑑 = 12,77 + 294,84 = 307,61𝑁

Mmax, H = 𝑄′𝑤,𝑑 × L = 307,61 × 1,2 = 92,28𝑁.𝑚 = 0,092K𝑁.𝑚
                 4                      4

Com:

L é o comprimento da travessa (1,2m)

• Cortante Máximo:

Cabe ressaltar que, em decorrência da carga poder ser aplicada em qual-
quer ponto da nossa travessa, além dos cortantes gerados aplicados ao ponto de 
momento máximo, vamos também considerar a carga aplicada numa das suas 
extremidades, o que causaria o cortante máximo.

Sendo assim temos que os cortantes são:

  o Decorrente de cargas  horizontais:

• No ponto 𝐷𝐻1 = 0,6𝑚:

Como já citado no item 7.1.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-
morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷𝐻1 = 0,  logo, no meio da 
travessa, então temos que:

Vmax = P
          2
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V’max,H1 = FH1,d

                 2

V’max,H1 = 450 = 225N = 0,225kN
                      2

• Na extremidade:
𝑉′𝑚𝑎𝑥,𝐻1  = 0,450𝑘𝑁

 
  o Decorrente da combinação (vento + carga horizontal):

• No ponto 𝐷𝐻1 = 0,6𝑚:

Conforme estabelecido no item 7.1.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U deste 
memorial, esse carregamento consiste de natureza de cargas concentradas e dis-
tribuídas. Sendo assim, temos:

Cargas decorrentes do vento:

𝑄′𝑤,𝑑 = 𝑄′𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄′𝑤,𝑚,𝑑 = 4,25 + 98,28 = 102,53𝑁

V’’max,H1 = 𝑄′𝑤,𝑑 = 102,53 = 51,26𝑁 = 0,051K𝑁
                           2            2

• Na extremidade:

𝑉′′𝑚𝑎𝑥,𝐻1 = 0,276𝑘𝑁

Sendo assim, temos que o Cortante máximo decorrente da combinação 
(vento + carga horizontal) será a soma da pior situação, que é:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻1 = 𝑉′𝑚𝑎𝑥,𝐻1 + 𝑉′′𝑚𝑎𝑥,𝐻1

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻1 = 0,450 + 0,276 = 0,726𝑘𝑁

  o Decorrente do vento máximo:
Conforme estabelecido no item 7.1.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U, deste 

memorial, esse carregamento consiste em cargas de natureza distribuídas. Sen-
do assim temos:
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• Cargas decorrente do vento máximo:

Vmax = P
          2

𝑄”𝑤,𝑑 = 𝑄”𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄”𝑤,𝑚,𝑑 = 12,77 + 294,84 = 307,61𝑁

Vmax,H = 𝑄′’𝑤,𝑑 = 307,61 = 153,80𝑁 = 0,153K𝑁
                         2            2

• Na extremidade:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻 = 307,61𝑁 = 0,307𝑘𝑁

Sendo assim, para efeito de cálculos, vamos adotar a pior situação para ve-
rificações, logo temos que:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻  = 0,166𝑘𝑁. 𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻  = 0,726𝑘𝑁

Logo os esforços tensões máximas de flexão e cisalhamento são:

• Tensão de Flexão:

𝜎m,d = Md 

                      W

Com:

• 𝑀𝑑 – Momento Fletor.
• 𝑊 – Módulo de resistência.

Conforme já demonstrado no inicio desse item, vamos considerar a posição 
da travessa em relação à aplicação da carga, e lembrarmos que a seção da traves-
sa é retangular com h =15 cm e b = 2,5 cm, logo temos que:
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W = b × h2 = 0,15 × 0,0252  = 1,562 × 10-5m3

                 6                    6

𝜎m,d = Md  =          0,166           = 10627kN/m2 
 = 10,62 Mpa

                  W          1,562 × 10-5

• Tensão de Cisalhamento:

Como a seção da nossa travessa é retangular, temos que a tensão de cisalha-
mento é igual:

𝜏c = 3 × V
                  2     A

Com:

• 𝑉 – Esforço Cortante.
• 𝐴  – Área da seção. 

Sendo assim, temos que:

𝜏c = 3 ×        0,726        = 290,4kN/m2 = 0,290 Mpa
                 2      0,025 × 0,15
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7.1.4 Verificações de resistência

Como já visto, para tensões paralelas, caso das tensões atuantes na nos-
sa travessa, temos a seguinte verificação segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 
Tension parallet to the grain” transcrita novamente, para relembrarmos, tra-
duzida abaixo:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:

𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada.
Conforme demonstrado na seção 4.3, deste memorial, temos que:

𝑓𝑚,𝑑  = 13,84𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑚,𝑑

10,62 𝑀𝑃𝑎 ≤ 13,84 𝑀𝑃𝑎

Sendo assim para as tensões de flexão geradas em relação à travessa, estão OK.
 
Já para tensões de cisalhamento, temos a seguinte verificação segundo a 

“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear” que transcrevo, novamente, para que possa-
mos relembrar, traduzida abaixo:

“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
6.5 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 6.5 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

 Com:

𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
𝑓𝑣,𝑑 - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real”.
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Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado no seção 4.3, deste memorial:

𝑓𝑣,𝑑 = 2,492 𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,290 𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492 𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de cisalhamento geradas em relação a traves-
sa, estão OK.

7.2 Travessa - ELU – cargas acidentais

7.2.1 Pontos de aplicação da carga

As cargas acidentais devem ser aplicadas nas travessas ou, como descrito 
anteriormente, na face do montante, a norma “EN 13314:2013 - 6.3.7 – Ultimate 
limit state with accidental loads” tece as seguintes orientações que transcrevo 
novamente para relembrarmos, traduzidas a baixo:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face do 
sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
riores a 100 mm de largura. Veja a Figura 14 e a linha 6 da Tabela 2.”

𝐹𝐷 = 1250𝑁
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Respeitando as orientações da referida norma, que diz que a carga aciden-
tal deve ser aplicada na vertical, e como, nesse momento, temos interesse em 
dimensionar a nossa travessa, vamos aplicar a carga no centro da travessa, pois 
é nesse ponto que temos as principais tensões de flexão e, posteriormente, nas 
extremidades, onde teremos as principais tensões de cisalhamento.

Cabe ressaltar que o comprimento da travessa é 𝐿 = 1,20𝑚, e que, no caso, 
trata-se do espaçamento entre montantes.

• Ponto de aplicação da carga travessa/rodapé:

𝐷′𝐷 = (1,20 ÷ 2) = 60𝑐𝑚 = 0,60𝑚

7.2.2 Carregamentos para - ELU

Apenas para relembrar, como já foi dito no início deste Capítulo 7, vou apre-
sentar o dimensionamento e verificações conforme estão divididas as abas da 
planilha eletrônica intitulada “Dimensionamento - EN – Travessa_e_roadapé_
M18.xlsx”, do projeto “Guarda-corpo seguro” desenvolvido em parceria com o 
Serviço Social das Indústrias (SESI).
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Então, neste momento, vamos explanar o item (1b – ELU cargas acidentais) 
que a norma cita, e está transcrita no item 6.1.4 deste memorial. Sendo, nesse 
momento, apenas as cargas geradas por cargas acidentais, no caso, a aba da pla-
nilha eletrônica (Travessa ELU – carga acidental). Sendo assim, temos que a “EN 
13314:2013 - 6.3.7 – Ultimate limit state with accidental loads” traz as se-
guintes orientações que já foram citadas no item 6.4.1 deste memorial, mas volto 
a  destacar abaixo traduzidas:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo, dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face do 
sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
riores a 100 mm de largura. Veja a Figura 14 e a linha 6 da Tabela 2.”

𝐹𝐷 = 1250𝑁

Como já destacado no item 6.1.4, para efeito de dimensionamento, utiliza-
remos apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 
Ultimate limit state (fundamental and accidental loads)” tem as seguintes 
considerações, que volto a transcrever traduzidas abaixo:
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“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖 = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

 
Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖, que será utilizado, seguirá 

a orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que, para carregamento por cargas 
acidentais (linha 6 da tabela citada), tem seu valor em 𝛾𝐹 = 1,0.

Cabe ressaltar que, por orientação de norma, trecho já citado, a aplicação 
das cargas acidentais é somente vertical, sendo assim, dessa vez descartada a 
influência do efeito de vento, logo, a carga é direta, ficando sua carga considerada 
apenas a seguinte: 

𝑄𝐷𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷 = 1,0 × 1250 = 1250𝑁

7.2.3 Solicitações e esforços máximos

Cabe relembrar que, por as travessas estarem apoiadas entre os montantes, 
vamos considerá-la biapoiada.

Sendo assim, em decorrência da posição da travessa em relação ao modelo 
global, irá gerar duas tensões, uma de flexão e outra de cisalhamento, sendo as-
sim, temos que as referidas tensões geradas são:
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• Momento Máximo:

  o Decorrente de cargas verticais:
Como já citado no item 7.2.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷′𝐷 = 0,60 𝑚, e aplicada na 
travessa verticalmente, sendo assim:

Mmax = P × L
           4

Mmax, D = FD,d × L
                                  4

Mmax, D = 1250 × 1,20 = 375𝑁.𝑚 = 0,375K𝑁.𝑚
                   4

Com:

L é o comprimento da travessa (1,2m).

• Cisalhamento Máxima:

  o Decorrente de cargas verticais:
Como já citado no item 7.2.2 deste memorial, a carga vertical não tem um pon-

to fixo de aplicação e, na busca da pior situação no nosso modelo, vamos considerar 
que a carga esteja atuando em uma das suas extremidades, sendo assim, temos:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐷 = 𝐹𝐷,𝑑 = 1250𝑁 = 1,25 𝑘𝑁

Dessa forma, para efeito de cálculos, vamos adotar a pior situação para ve-
rificações, logo temos que:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐷  = 0,375𝑘𝑁. 𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐷  = 1,25 𝑘𝑁

Logo, os esforços tensões máximas de flexão e cisalhamento, são:

  o Tensão de Flexão:

𝜎m,d = Md 

                           W
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Com:

• 𝑀𝑑 –  Momento Fletor.
• 𝑊 – Módulo de resistência.

Como já demonstrado no início deste item, vamos considerar a posição da 
travessa em relação a aplicação da carga, e lembrarmos que a seção da travessa é 
retangular com h =15 cm e b = 2,5 cm, logo, temos que:

W = b × h2 = 0,025 × 0,152  = 9,375 × 10-5m3

                  6                    6

𝜎m,d = Md  =        0,375       = 4000kN/m2 
 = 4,00 Mpa

                       W      9,375 × 10-5

• Tensão de Cisalhamento:

Como a seção da nossa travessa é retangular, temos que a tensão de cisalha-
mento é igual:

𝜏c = 3 × V
                  2     A

Com:

• 𝑉 – Esforço Cortante.
• 𝐴  – Área da seção. 

Sendo assim temos que:

𝜏c = 3 ×        1,250       = 500kN/m2 = 0,500 Mpa
                   2      0,025 × 0,15

7.2.4 Verificações de resistência

Como já visto para tensões paralelas, caso das tensões atuantes na nossa 
travessa, temos a seguinte verificação segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 
Tension parallet to the grain”, que transcrevo, novamente para relembrarmos, 
traduzida abaixo:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:
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𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:

𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, desse memorial:

𝑓𝑚,𝑑  = 13,84𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜎𝑡,0,𝑑 ≤ 𝑓𝑚,𝑑 

4,00𝑀𝑃𝑎 ≤ 13,84 𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de flexão geradas em relação à travessa, estão OK.
 
Já para tensões de cisalhamento, temos a seguinte verificação segundo a 

“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear” que transcrevo, novamente, para que possa-
mos relembrar, traduzida abaixo:

“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
6.5 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 6.5 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

Com:

𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projet;
𝑓𝑣,𝑑 - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, deste memorial:

𝑓𝑣,𝑑  = 2,492 𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:
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𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,500 𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492 𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de cisalhamento geradas em relação à traves-
sa, estão OK.

7.3 Travessa - ELS

7.3.1 Pontos de aplicação da carga
 
A norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit state” tece algumas 

considerações que transcrevo traduzidas abaixo:

“Cargas 𝐹𝑇𝑖 devem agir da seguinte forma:

• perpendicular ao sistema de proteção de borda na direção externa, e

• paralelo ao sistema de proteção de borda.

As cargas devem atuar separadamente e em postagens, guarda-corpo e rodapé.
As cargas devem atuar separadamente e em postes, guarda-corpo e rodapé. Veja as 
Figuras 6 e 7 e a linha 1 da Tabela 2.
o Para postes e guarda-corpo, 𝐹𝑇1 = 300𝑁;
o Para rodapé, 𝐹𝑇2 = 200𝑁.”
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Cabe ressaltar que as cargas acidentais 𝐹𝐷 = 1250𝑁 (linha 6 da Tabela 2) 
também serão consideradas nas verificações do estado limite de serviço.

Como sempre, buscamos a pior situação e, em relação a nossa travessa, o 
ponto que terá maior deflexão em decorrência de cargas, sejam elas horizontais 
ou verticais, sem sombra de dúvida, será o meio da travessa. Sendo assim, temos 
que:

o Travessa ponto 1: 𝑃1 = 0,60 𝑚

Como orientado pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit 
state”, as aplicações das cargas serão na posição horizontal, vertical e vertical 
com cargas acidentais.

7.3.2 Carregamentos para - ELS

Conforme determina a norma, e também já citado anteriormente, para to-
das as cargas, para efeito de dimensionamento, devemos utilizar apenas os valo-
res de projeto, e a norma “EN 13374: 2013 – 6.2.2 Serviceability limit state” 
esclarece que 𝛾𝐹 = 1,0, destacado também na linha 1 e 6 da Tabela 2.
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Sendo assim, como já citado no item 6.4.1, deste memorial, temos as seguin-
tes considerações com relação a cargas de projeto:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal e vertical nos pontos 1 no 
estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝑇1,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑇1 = 1,0 × 300 = 300𝑁

• Valor de projeto para carregamento vertical carga acidental nos pontos 1 
no estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝐷1,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷1 = 1,0 × 1250 = 1250𝑁

7.3.3 Verificações - ELS

Conforme estabelecido pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability 
limit state” que determina na Tabela 2 os limites de deflexão (flecha) linhas 1 e 
6 para cargas atuantes no guarda-corpo e  no rodapé, e com cargas acidentais, 
quais sejam:

o Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55𝑚𝑚.
o Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300𝑚𝑚.

• Deflexões causadas pela carga 𝐹𝑇1,𝑑 = 300𝑁:
  o Carga Horizontal:
   • Ponto 1 (𝑃1 = 0,60𝑚):

𝛿𝑚𝑎𝑥 = P × L3

                    48EI
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Com:

I = h × b 3 = 0,15 × 0,0253 = 1,953 × 10-7𝑚4

         12                   12

Ec0,𝑚 = 9500 𝑀𝑃𝑎

Temos:

𝛿𝑚𝑎𝑥 =                    300 × 1,203                    = 5,820 × 10-3𝑚 = 5,82𝑚𝑚
    48 × 9500 × 106 × 1,953 × 10-7

o Carga Vertical:
   • Ponto 1 (𝑃1 = 0,60𝑚):

𝛿𝑚𝑎𝑥 = P × L3

                    48EI

Com:
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I = h × b 3 = 0,025 × 0,153 = 7,03125 × 10-6𝑚4

       12                   12

Ec0,𝑚 = 9500 𝑀𝑃𝑎

Temos:

𝛿𝑚𝑎𝑥 =                      300 × 1,203                      = 1,616 × 10-4𝑚 = 0,161𝑚𝑚
              48 × 9500 × 106 × 7,0312 × 10-6

• Deflexões causadas pela carga acidental 𝐹𝐷1,𝑑 = 1250𝑁:
  o Carga Vertical:
   • Ponto 1 (𝑃1 = 0,60𝑚):

𝛿𝑚𝑎𝑥 = P × L3

                    48EI

Com:

I = h × b 3 = 0,025 × 0,153 = 7,03125 × 10-6𝑚4

       12                   12

Ec0,𝑚 = 9500 𝑀𝑃𝑎

Temos:

𝛿𝑚𝑎𝑥 =                    1250 × 1,203                    = 6,7368 × 10-4𝑚 = 0,673𝑚𝑚
            48 × 9500 × 106 × 7,0312 × 10-6
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Sendo assim comparando com os limites de deflexões permitidas, temos 
que:

• Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55𝑚𝑚
  o Cargas Horizontais 𝐹𝑇1,𝑑 = 300𝑁 :
   • Ponto 1: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 5,82𝑚𝑚
  o Cargas Verticais 𝐹𝑇1,𝑑 = 300𝑁:
   • Ponto 1: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,161𝑚𝑚

• Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300𝑚𝑚
  o  Cargas Verticais 𝐹𝐷1,𝑑 = 1250𝑁:
   • Ponto 1: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,673𝑚𝑚

Como todas as deflexões (flechas) atendem a condição:

𝛿𝑚𝑎𝑥  ≤ 𝛿𝑙𝑖𝑚

Sendo assim, estão OK.

7.4 Rodapé - ELU – cargas fundamentais

7.4.1 Pontos de aplicação da carga

Como observado no item 6.1.1 e no Capítulo 3 deste memorial, a distân-
cia entre montantes é de 1,20 m, sendo, por consequência, este o comprimento 
do rodapé. A aplicação da carga no rodapé vai levar em conta duas cargas, uma 
pontual e uma distribuída, nota-se que, nesse momento, optamos por aplicar o 
carregamento gerado por essas cargas como sendo cargas concentradas, medida 
essa que facilitará nossa análise.

Para cargas pontuais, temos a norma “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate 
limit state – Point loads” que tece as seguintes orientações que transcrevo, mais 
uma vez, traduzidas abaixo, para que possamos relembrar:

“As cargas 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda 
na direção externa. Ver figura 8 e 9 e linha 2 da tabela 2.”

Sendo assim demonstro as figuras acima citadas, também transcritas direto 
da “EN 13314:2013 - 6.3.3 – Ultimate limit state – Point loads”:
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Como nesse segundo momento, o objetivo é dimensionar o rodapé, logo a 
distância adotada para aplicação de carga pontual no rodapé será o meio do mes-
mo, pois se trata da pior situação, sendo assim, temos que:

• Ponto de aplicação da carga no rodapé: 𝐷′𝐻2 = 0,6 𝑚

A carga distribuída é ocasionada por conta da carga de vento, sendo assim, 
será criada uma combinação de cargas, uma distribuída e uma pontual, conforme 
orientação da “EN 13314:2013 - 6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combination”, 
que tece as seguintes orientações que transcrevo novamente, traduzidas abaixo, 
para que possamos relembrar:

“As cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 devem atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de 
borda na direção externa simultaneamente. Ver figura 11 e 12 e linha 4 da tabela 2.”

Sendo assim, demonstro as figuras acima citadas, também transcritas di-
reto da “EN 13314:2013 - 6.3.5 – Ultimate limit state – Load Combination”:
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Sendo que a carga gerada pelo vento atuará no conjunto inteiro, montan-
te, travessas e rodapé. Cabe ressaltar que seguimos a determinação da “NR 18– 
18.13.5 – letra C” que tece as seguintes orientações:

 “c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta 
o fechamento seguro da abertura (118.242-0/I4).”

Sendo assim a carga distribuída gerada pelo vento também irá atuar na tela 
de proteção fixada entre as travessas e rodapé.

Iremos considerar o espaçamento entre montantes, ou seja, de 120 cm, 
como comprimento da travessa e do rodapé para estimar a carga gerada pelo 
vento, lembrando que a altura do montante também é de 120 cm. Com relação à 
rede de proteção e distribuindo a carga nela gerada com relação ao rodapé, va-
mos considerar como sendo a pior situação da carga de vento atuando na rede de 
proteção, um retângulo de 50 X 120 cm, exemplificado abaixo:

7.4.2 Carregamentos para - ELU

Como já havia explicado no início deste Capítulo 7, vou apresentar o dimen-
sionamento e verificações conforme estão divididas as abas da planilha eletrôni-
ca “Dimensionamento - EN – Travessa_e_roadapé_M18.xlsx”, de posse do pro-
jeto “Guarda-corpo seguro” desenvolvido em parceria com o SESI. Sendo assim, 
nesse momento, vamos explanar apenas o item (1a – ELU cargas fundamentais) 
que a norma cita, e transcrita no item 6.1.4, deste memorial. Sendo, nesse mo-
mento, apenas as cargas em relação ao rodapé, no caso a aba da planilha eletrôni-
ca (Rodapé ELU cargas fundamentais), sendo assim, verifica-se que “EN 13374: 
2013 – 6.3.3 Ultimate limit state – Point loads” tem as seguintes orientações 
também já transcritas no item 6.1.4 deste memorial, que volto a destacar abaixo:
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“Cargas 𝐹𝐻𝑖 atuará perpendicular ao sistema de proteção do bordo na direção para 
fora. Ver Figuras 8 e 9 e linha 2 do Tabela 2.
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes, etc.), 𝐹𝐻1 = 300𝑁.”

Para as cargas distribuídas, temos as seguintes orientações da “EN 13374: 
2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – Load combination” que transcrevo tradu-
zidas, novamente abaixo:

“Cargas 𝑄𝑤𝑤 e 𝐹𝐻𝑖 atuará perpendicular ao sistema de proteção do bordo  na  dire-
ção para fora, simultaneamente. Ver as Figuras 11 e 12 e a linha 4 do Tabela 2.
O trabalho carga de vento 𝑄𝑤𝑤 será determinado de acordo com 6.3.4. 𝑄𝑤𝑤 é igual a 
𝑄𝑤 quando 𝑞𝑖 = 200 𝑁/𝑚².
• Para rodapés, 𝐹𝐻2 = 200 𝑁.
• Para todas as outras partes (postes, parapeitos, redes, etc.), 𝐹𝐻1 = 300𝑁.”

Agora seguiremos as orientações da “EN 13374: 2013 – 6.3.3 Ultimate 
limit state – Point loads” e da “EN 13374: 2013 – 6.3.5 Ultimate limit state – 
Load combination”, já citadas anteriormente.
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Como já destacado no item 6.1.4, para efeito de dimensionamento, utiliza-
remos apenas os valores de projeto, a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 Ultimate 
limit state (fundamental and accidental loads)” tem as seguintes considera-
ções que transcrevo traduzidas, novamente, abaixo:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖   = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

𝑄𝑑,𝑖  - É o valor de cálculo da ação i;
𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖, a ser utilizado, seguirá a 
orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que para carregamentos simples (li-
nha 2 da tabela citada) e combinados (linha 4 da tabela citada) compartilham do 
mesmo valor, ou seja, 𝛾𝐹 = 1,5.

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal no estado limite último 
(ELU) combinação fundamental:

  o Rodapé (𝐹′𝐻2,𝑑)

𝐹′𝐻2,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐻2 = 1,5 × 200 = 300𝑁

• Valores de projeto para carregamento combinado (vento + carga horizon-
tal) para o estado limite último (ELU) combinação fundamental:

 Cabe ressaltar que, conforme observado no item 7.4.1 deste memorial, va-
mos ter uma área limitada de atuação da rede em relação ao rodapé, sendo assim, 
temos que:

𝐴 = 𝐴 𝑟𝑒𝑓 = ℎ × 𝑙 = 50 × 120 = 6000𝑐𝑚² = 0,60𝑚² 

Vale lembrar também, que a teoria aplicada nesse momento será igual à 
determinada no item 6.3.1 deste memorial, sendo assim, temos que os seguintes 
coeficientes são:

𝐶𝑠 = 0,55 , 𝐶𝑓,𝑟 = 0,043 e 𝐶𝑓,𝑡 = 1,82
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Conhecidos todos esses elementos, temos que:

• Carga vento rede (𝑄′𝑤,𝑟,𝑑):

𝑄′𝑤,𝑘 = 𝐶𝑠 × 𝐶𝑓,𝑟 × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟 = 0,55 × 0,043 × 200 × 0,60 = 2,838𝑁

𝑄′𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄′𝑤,𝑘 = 1,5 × 2,838 = 4,25𝑁

• Carga vento rodapé (𝑄′𝑤,𝑡,𝑑) :

𝑄′𝑤,𝑡,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑡 × 𝑞𝑖,𝑡 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑡 = 1,82 × 200 × 0,24 = 87,36𝑁
𝑄′𝑤,𝑡,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄′𝑤,𝑡,𝑘 = 1,5 × 87,36 = 131,04𝑁

Temos também que considerar, nesse momento, a carga gerada pelo ven-
to máximo, pois a “EN 13314:2013 - 6.3.4 – Ultimate limit state – Maximum 
Wind load” tece as seguintes orientações, que transcrevo, novamente, traduzi-
das abaixo:

“A carga 𝑄𝑀𝑁 deve atuar perpendicularmente ao sistema de proteção de borda na 
direção externa e direta separadamente. Veja a Figura 10 e a linha 3 da Tabela 2. 
𝑄𝑀𝑁 é igual a 𝑄𝑊 quando 𝑞𝑖 = 600 𝑁/𝑚².



268

Metodologia para dimensionamento de sistemas de guarda-corpo e rodapé

𝑄𝑊 deve ser calculado assumindo uma pressão de velocidade do vento a ser apli-
cada em uma área efetiva do sistema de proteção de borda que, em geral, é a área 
projetada na direção do vento, não levando em consideração a blindagem. Deve ser 
determinado da seguinte forma:

Com:

𝑄𝑊 - A força do vento resultante;
𝑐𝑓,𝑖 - O coeficiente de força aerodinâmica para os componentes de proteção de bor-
da “i” (𝑐𝑓0 pode ser usado não corrigido;)
𝑐𝑓0 - É o coeficiente de força de um componente com relação de esbeltez infinito;
𝑞𝑖 - A pressão da velocidade do vento atua sobre os componentes de proteção de 
borda “i” e deve ser tomada como 600 N/m²;
𝐴 𝑖 - É a área de referência dos componentes de proteção de borda.”

Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖 a ser utilizado, seguirá a 
orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que, para carregamento com o vento 
máximo (linha 3 da tabela citada), tem seu valor em 𝛾𝐹 = 1,5.
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Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valores de projeto para carregamento (vento máximo) para o estado limi-
te último (ELU):

  • Carga vento máximo rodapé (𝑄”𝑤,𝑚,𝑑):

𝑄”𝑤,𝑘 = 𝐶𝑓,𝑚 × 𝑞𝑖,𝑚 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑚 = 1,82 × 600 × 0,24 = 262,08𝑁

𝑄”𝑤,𝑚,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄”𝑤,𝑘 = 1,5 × 262,08 = 393,12𝑁

• Carga vento máximo rede (𝑄”𝑤,𝑟,𝑑):
 

𝐴 =  𝐴 𝑟𝑒𝑓  = ℎ × 𝑙  = 50 × 120 = 6000𝑐𝑚² = 0,60𝑚² 

𝑄”𝑤,𝑘  = 𝐶𝑠  × 𝐶𝑓,𝑟  × 𝑞𝑖,𝑟 × 𝐴 𝑟𝑒𝑓,𝑟  = 0,55 × 0,043 × 600 × 0,60 = 8,51𝑁

𝑄”𝑤,𝑟,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝑄”𝑤,𝑟,𝑘 = 1,5 × 8,51 = 12,77𝑁

7.4.3 Solicitações e esforços máximos

Como o rodapé está apoiado entre montantes, vamos considerar o modelo 
para cálculo como sendo biapoiado, sendo assim, seguem as seguintes conside-
rações sobre suas solicitações:

• Momento Máximo:

  o Decorrente de cargas horizontais:
Como já citado no item 7.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷′𝐻2 = 0,6𝑚, logo, no meio do 
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rodapé. Lembrando que o comprimento do nosso rodapé 𝐿 = 1,20𝑚. Logo:

Mmax = P × L
           4

M’max, H2 = FH2,d × L
                                     4

M’max, H1 = 300 × 1,20 = 90𝑁.𝑚 = 0,090K𝑁.𝑚
                      4

  o Decorrente da combinação (vento + carga horizontal):
Conforme estabelecido no item 7.4.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U deste 

memorial, esse carregamento consiste de natureza de cargas concentradas e dis-
tribuídas. Sendo assim, temos:

Cargas decorrentes do vento:

𝑄′𝑤,𝑑 = 𝑄′𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄′𝑤,𝑚,𝑑 = 4,25 + 131,04 = 135,29𝑁

M’’max, H2 = 𝑄′𝑤,𝑑 × L = 135,29 × 1,2 = 40,58𝑁.𝑚 = 0,040K𝑁.𝑚
                              4                      4

Sendo assim, temos que o momento máximo decorrente da combinação 
(vento + carga horizontal) é:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 𝑀′𝑚𝑎𝑥,𝐻2 + 𝑀′′𝑚𝑎𝑥,𝐻2

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 0,090 + 0,040 = 0,130𝑘𝑁. 𝑚

  o Decorrente do vento máximo:
Conforme estabelecido no item 7.4.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U deste 

memorial, esse carregamento consiste em cargas de natureza distribuída. Sendo 
assim, temos:

Cargas decorrentes do vento máximo:

Mmax = P × L
           4

𝑄”𝑤,𝑑 = 𝑄”𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄”𝑤,𝑚,𝑑 = 12,77 + 393,12 = 405,89𝑁
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Mmax, H = 𝑄’’𝑤,𝑑 × L = 405,89 × 1,2 = 121,76𝑁.𝑚 = 0,122K𝑁.𝑚
                           4                      4

Com:

L é o comprimento do rodapé (1,2m)

• Cortante Máximo:
Cabe ressaltar que, em decorrência da carga poder ser aplicada em qual-

quer ponto do nosso Rodapé, além dos cortantes gerados aplicados ao ponto de 
momento máximo, vamos também considerar a carga aplicada numa das suas 
extremidades, o que causaria o cortante máximo.

Sendo assim, temos que os cortantes são:

  o Decorrente de cargas  horizontais:

• No ponto 𝐷𝐻2 = 0,6𝑚:
Como já citado no item 7.4.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷𝐻2 = 0, 6𝑚, logo, no meio do 
rodapé, então temos que:

Vmax = P  
             2  

V’max,H2 = FH2,d  
                  2  

V’max,H2 = 300 = 150𝑁 = 0,150K𝑁
                              2 

• Na extremidade:

𝑉′𝑚𝑎𝑥,𝐻1  = 0,300𝑘𝑁

  o Decorrente da combinação (vento + carga horizontal):
 
• No ponto 𝐷𝐻2 = 0,6 𝑚:
Conforme estabelecido no item 7.4.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U deste 

memorial, esse carregamento consiste de natureza de cargas concentradas e dis-
tribuídas. Sendo assim, temos:
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Cargas decorrentes do vento:

𝑄′𝑤,𝑑 = 𝑄′𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄′𝑤,𝑚,𝑑 = 4,25 + 131,04 = 135,29𝑁

V’’max, H2 = 𝑄′𝑤,𝑑 = 135,29 = 67,64𝑁 = 0,068K𝑁
                                       2             2

• Na extremidade:

𝑉′′𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 0,135𝑘𝑁

Sendo assim, temos que o Cortante máximo decorrente da combinação 
(vento + carga horizontal) será a soma da pior situação:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 𝑉′𝑚𝑎𝑥,𝐻2 + 𝑉′′𝑚𝑎𝑥,𝐻2

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻2 = 0,300 + 0,135 = 0,435𝑘𝑁

  o  Decorrente do vento máximo:
Conforme estabelecido no item 7.4.2 CARREGAMENTOS PARA E.L.U deste 

memorial, esse carregamento consiste em cargas de natureza distribuídas. Sen-
do assim, temos:

Cargas decorrentes do vento máximo:

Vmax = P  
             2  

𝑄”𝑤,𝑑 = 𝑄”𝑤,𝑟,𝑑 + 𝑄”𝑤,𝑚,𝑑 = 12,77 + 393,12 = 405,89𝑁

V’max,H = 𝑄”𝑤,𝑑 = 405,86 = 202,94𝑁 = 0,203K𝑁
                 2             2 

• Na extremidade:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻 = 405,89𝑁 = 0,406𝑘𝑁

Sendo assim, para efeito de cálculos, vamos adotar a pior situação para ve-
rificações, logo, temos que:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐻  = 0,130𝑘𝑁. 𝑚
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𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐻  = 0,435𝑘𝑁

Portanto, os esforços tensões máximas de flexão e cisalhamento são:

• Tensão de Flexão:

𝜎m,d = M𝑑 

                           W

Com:

• 𝑀𝑑 – Momento Fletor.
• 𝑊 – Módulo de resistência.

Conforme já demonstrado no início deste item, vamos considerar a posição 
do rodapé em relação à aplicação da carga, e lembrarmos que a seção do rodapé 
é retangular com h=20cm e b=2,5cm, logo, temos que:

W = h × b2 = 0,20 × 0,0252 = 2,083 × 10-5𝑚3

            6                    6

𝜎m,d = M𝑑 =      0,130      = 6240𝑘𝑁./𝑚2 = 6,24Mpa
                         W     2,083 × 10-5

• Tensão de Cisalhamento:

Como a seção do nosso rodapé é retangular, temos que a tensão de cisalha-
mento é igual:

𝜏c = 3 × V
                  2     A
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Com:

• 𝑉 – Esforço Cortante.
• 𝐴 – Área da seção. 

Sendo assim, temos que:

𝜏c = 3 ×        0,435       = 130,5kN/m2 = 0,130Mpa
                  2      0,025 × 0,20

7.4.4 Verificações de resistência

Como já visto para tensões paralelas, caso das tensões atuantes no nosso 
rodapé, temos a seguinte verificação, segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 
Tension parallet to the grain” que transcrevo novamente, para relembrarmos, 
traduzida abaixo:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:

𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, desse memorial:

𝑓𝑚,𝑑  = 13,84𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑚,𝑑

6,24𝑀𝑃𝑎 ≤ 13,84𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de flexão geradas em relação ao rodapé, estão OK.

Já para tensões de cisalhamento, temos a seguinte verificação segundo a 
“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear” que transcrevo novamente, para que possa-
mos relembrar, traduzida abaixo:
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“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
6.5 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 6.5 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

Com:

𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
𝑓𝑣,𝑑 - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3 deste memorial:

𝑓𝑣,𝑑  = 2,492𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,130𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de cisalhamento geradas em relação ao roda-
pé, estão OK.

7.5 Rodapé - ELU – cargas acidentais

7.5.1 Pontos de aplicação da carga

As cargas acidentais devem ser aplicadas no rodapé ou, como descrito an-
teriormente, na face do montante, a norma “EN 13314:2013 - 6.3.7 – Ultimate 
limit state with accidental loads” tece as seguintes orientações que transcrevo 
novamente, para relembrarmos, traduzidas abaixo:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face do 
sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
riores a 100 mm de largura. Veja a Figura 14 e a linha 6 da Tabela 2.”

𝐹𝐷  = 1250𝑁
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Respeitando as orientações da referida norma, onde a carga acidental deve 
ser aplicada na vertical, e como nesse momento temos interesse em dimensionar 
o nosso rodapé, vamos aplicar a carga no centro do rodapé, pois é nesse ponto 
onde temos as principais tensões de flexão e, posteriormente, nas extremidades 
onde teremos as principais tensões de cisalhamento.

Cabe ressaltar que o comprimento do rodapé é 𝐿 = 1,20𝑚  que, no caso, 
trata-se do espaçamento entre montantes.

• Ponto de aplicação da carga travessa/rodapé:

𝐷′𝐷 = (1,20 ÷ 2) = 60𝑐𝑚 = 0,60𝑚

7.5.2 Carregamentos para - ELU

Apenas para relembrar, como já foi dito no inicio deste Capitulo 7, vou apre-
sentar o dimensionamento e verificações conforme estão divididas as abas da 
planilha eletrônica intitulada “Dimensionamento - EN – Travessa_e_roadapé_
M18.xlsx”, de posse do projeto “Guarda corpo seguro” desenvolvido em parceria 
com o SESI.

Sendo assim, nesse momento, vamos explanar o item (1b – ELU cargas aci-
dentais) que a norma cita, e está transcrita no item 6.1.4, deste memorial. Sendo, 
nesse momento, apenas as cargas geradas por cargas acidentais no caso a aba da 
planilha eletrônica (Rodapé ELU – carga acidental). Sendo assim, temos que “EN 
13314:2013 - 6.3.7 – Ultimate limit state with accidental loads” tem a se-
guintes orientações que já foram citadas no item 6.4.1, deste memorial, as quais 
volto a  destacar abaixo, traduzidas:

“A carga 𝐹𝐷 deve atuar para baixo dentro de um ângulo de ±10ᴏ para a face do 
sistema de proteção de borda, em qualquer lugar ao longo do topo do montante, 
travessa e rodapé. Isso também se aplica a qualquer outro componente do sistema 
de proteção de borda, como uma estrutura de esgrima, que possui aberturas supe-
riores a 100 mm de largura. Veja a Figura 14 e a linha 6 da Tabela 2.”

𝐹𝐷 = 1250𝑁



278

Metodologia para dimensionamento de sistemas de guarda-corpo e rodapé

Como já destacado no item 6.1.4, para efeito de dimensionamento utiliza-
remos apenas os valores de projeto, onde a norma “EN 13374: 2013 – 6.3.1 
Ultimate limit state (fundamental and accidental loads)” tem as seguintes 
considerações, que volto a transcrever traduzidas abaixo:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

 
Sendo assim, temos que o fator de segurança 𝛾𝐹,𝑖, que será utilizado, seguirá 

a orientação da “EN 13374: 2013 – Table 2” que para carregamento por cargas 
acidentais (linha 6 da tabela citada) tem seu valor em  𝛾𝐹 = 1,0.
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Cabe ressaltar que, por orientação de norma, trecho já citado, a aplicação 
das cargas acidentais são somente verticais, sendo assim, dessa vez descartada a 
influência do efeito de vento, logo, a carga é direta, ficando sua carga considerada 
apenas a seguinte:

𝑄𝐷𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷 = 1,0 × 1250 = 1250𝑁

7.5.3 Solicitações e esforços máximos

Cabe relembrar que, pelo rodapé estar apoiado entre os montantes, vamos 
considerá-lo biapoiado.

Sendo assim, em decorrência da posição do rodapé em relação ao modelo 
global, irá gerar duas tensões, uma de flexão e outra de cisalhamento, sendo as-
sim, temos que as referidas tensões geradas são:

• Momento Máximo:

  o Decorrente de cargas verticais:
Como já citado no item 7.5.1 PONTO DE APLICAÇÃO DA CARGA deste me-

morial, temos que a distância de aplicação da carga 𝐷′𝐷 = 0,60𝑚, e aplicada na 
travessa verticalmente, sendo assim:

Mmax = P × L
           4

Mmax, D = 𝐹𝐷,d × L
               4

Mmax, D = 1250 × 1,20 = 375𝑁. 𝑚 = 0,375𝑘𝑁. 𝑚       
                      4
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Com:

• L é o comprimento do rodapé (1,2m)

• Cisalhamento Máxima:

  o Decorrente de cargas verticais:
Como já citado no item 7.5.2, deste memorial, a carga vertical não tem um pon-

to fixo de aplicação e, na busca da pior situação no nosso modelo, vamos considerar 
que a carga esteja atuando em uma das suas extremidades, sendo assim, temos:

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐷 = 𝐹𝐷,𝑑 = 1250𝑁 = 1,25𝑘𝑁

Sendo assim, para efeito de cálculos, vamos adotar a pior situação para ve-
rificações, logo, temos que:

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐷  = 0,375𝑘𝑁. 𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐷  = 1,25 𝑘𝑁

Logo, os esforços tensões máximas de flexão e cisalhamento, são:

• Tensão de Flexão:
 
Com:

• 𝑀𝑑 – Momento Fletor.
• 𝑊 – Módulo de resistência.

Conforme já demonstrado no início deste item, vamos considerar a posição 
do rodapé em relação à aplicação da carga, e lembrarmos que a seção do rodapé 
é retangular com h = 20 cm e b = 2,5 cm, logo, temos que:

W = b × h2 = 0,025 × 0,202  = 1,666 × 10-4m3

                6                    6

𝜎m,d = Md  =        0,375         = 2250kN/m2 
 = 2,25Mpa

                      W       1,666 × 10-4

• Tensão de Cisalhamento:
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𝜏c = 3 × V
                  2     A

Com:

• V – Esforço cortante
• A – Área de seção

Sendo assim, temos que:

𝜏c = 3 ×        1,250        = 375kN/m2 = 0,375Mpa
                   2      0,025 × 0,20

7.5.4 Verificações de resistência

Como já visto, para tensões paralelas, caso das tensões atuantes no nos-
so rodapé, temos a seguinte verificação segundo a “EN 1995-1-1:2005 – 6.1.2 
Tension parallet to the grain” que transcrevo novamente, para relembrarmos, 
traduzida abaixo:

“(1) P A seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜎𝑡,0,𝑑  ≤ 𝑓𝑡,0,𝑑

Com:

𝜎𝑡,0,𝑑 - É o esforço de tração de desdobramento ao longo do grão;
𝑓𝑡,0,𝑑 - É a força de tração de desenho ao longo do grão.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, deste memorial:

𝑓𝑚,𝑑  = 13,84𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜎𝑡,0,𝑑 ≤ 𝑓𝑚,𝑑 

2,25𝑀𝑃𝑎 ≤ 13,84 𝑀𝑃𝑎

Como a seção do nosso rodapé é retangular, temos que a tensão de cisalha-
mento é igual:
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Sendo assim para as tensões de flexão geradas em relação ao rodapé, estão 
OK.

 
Já para tensões de cisalhamento, temos a seguinte verificação segundo a 

“EN 1995-1-1:2005 – 6.1.7 Shear” que transcrevo novamente, para que possa-
mos relembrar, traduzida abaixo:

“(1) P Para cisalhar com um componente de tensão paralelo ao grão, veja Figura 
6.5 (a), bem como para cisalhamento com ambos os componentes de estresse per-
pendiculares ao grão, ver Figura 6.5 (b), a seguinte expressão deve ser satisfeita:

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

Com:

𝜏𝑑 - O estresse de cisalhamento do projeto;
𝑓𝑣,𝑑 - A resistência ao cisalhamento do projeto para a condição real.”

Sendo assim, temos a seguinte condição de verificação a ser respeitada, 
conforme demonstrado na seção 4.3, deste memorial:

𝑓𝑣,𝑑  = 2,492𝑀𝑃𝑎

Fazendo a comparação, temos que:

𝜏𝑑  ≤ 𝑓𝑣,𝑑

0,375 𝑀𝑃𝑎 ≤ 2,492 𝑀𝑃𝑎

Sendo assim, para as tensões de cisalhamento geradas em relação ao roda-
pé, estão OK.

7.6 Rodapé - ELS

7.6.1 Pontos de aplicação da carga
 
A norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit state” tece algumas 

considerações que transcrevo traduzidas a baixo:

“Cargas 𝐹𝑇𝑖 devem agir da seguinte forma:



283

Anexo 1

− perpendicular ao sistema de proteção de borda na direção externa, e

− paralelo ao sistema de proteção de borda.

As cargas devem atuar separadamente e em postagens, guarda-corpo e rodapé.
As cargas devem atuar separadamente e em postes, guarda-corpo e rodapé. Veja as 
Figuras 6 e 7 e a linha 1 da Tabela 2.

o Para postes e guarda-corpo, 𝐹𝑇1 = 300 𝑁

o Para rodapé, 𝐹𝑇2 = 200 𝑁.”



284

Metodologia para dimensionamento de sistemas de guarda-corpo e rodapé

Cabe ressaltar que as cargas acidentais 𝐹𝐷 = 1250𝑁 (linha 6 da Tabela 2) 
também serão consideradas nas verificações do estado limite de serviço.

Como sempre, buscamos a pior situação e em relação ao nosso rodapé o 
ponto que terá maior deflexão em decorrência de cargas, sejam elas horizontais 
ou verticais, sem sombra de dúvida, será o meio do rodapé. Sendo assim, temos 
que:

o Rodapé ponto 2: 𝑃2 = 0,60 𝑚

Como orientado pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability limit 
state”, as aplicações das cargas serão na posição horizontal, vertical e vertical 
com cargas acidentais.

 
7.6.2 Carregamentos para - ELS

Conforme determina a norma, e também já citado anteriormente, em todas 
as cargas, para efeito de dimensionamento, devemos utilizar apenas os valores 
de projeto, e a norma “EN 13374: 2013 – 6.2.2 Serviceability limit state” escla-
rece que 𝛾𝐹 = 1,0 destacando também na linha 1 e 6 da Tabela 2.
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Sendo assim, como já citado no item 6.4.1 deste memorial, temos as seguin-
tes considerações com relação a cargas de projeto:

“b) Com base no valor característico da ação 𝑄𝑘,𝑖 , o valor de projeto da ação 𝑄𝑑,𝑖

deve ser calculado usando:

𝑄𝑑,𝑖  = 𝛾𝐹,𝑖  × 𝑄𝑘,𝑖

Onde:

𝑄𝑑,𝑖 - É o valor de cálculo da ação i;
𝑄𝑘,𝑖 - É o valor característico da ação i e serão tomadas a partir da Tabela 2;
𝛾𝐹,𝑖 - É o fator de segurança parcial e deve ser tomada a partir da Tabela 2.”

Ficando, por fim, com os seguintes valores de carregamento:

• Valor de projeto para carregamento horizontal e vertical nos pontos 2 no 
estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝑇2,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝑇2 = 1,0 × 200 = 200𝑁

• Valor de projeto para carregamento vertical carga acidental nos pontos 2 
no estado limite de serviço (ELS):

𝐹𝐷2,𝑑 = 𝛾𝐹 × 𝐹𝐷2 = 1,0 × 1250 = 1250𝑁

7.6.3 Verificações - ELS

Conforme estabelecido pela norma “EN 13374:2013 – 6.3.2 Serviceability 
limit state” que determina na Tabela 2 os limites de deflexão (flecha) linhas 1 
e 6 para cargas atuantes no guarda-corpo e no rodapé e com cargas acidentais, 
sendo essas:

o Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55𝑚𝑚

o Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300𝑚𝑚

• Deflexões causadas pela carga 𝐹𝑇2,𝑑 = 200𝑁:
  o Carga Horizontal:
   • Ponto 2 (𝑃2 = 0,60𝑚):

𝛿𝑚𝑎𝑥 = P × L3

                    48EI
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Com:
I = h × b3 = 0,20 × 0,0253 = 2,604 × 10-7𝑚4

         12                   12

Ec0,𝑚 = 9500𝑀𝑃𝑎

Temos:

𝛿𝑚𝑎𝑥 =                    200 × 1,203                    = 2,910 × 10-3𝑚 = 2,91𝑚𝑚
    48 × 9500 × 106 × 2,604 × 10-7

  o Carga Vertical:
   • Ponto 2 (𝑃2 = 0,60𝑚):

𝛿𝑚𝑎𝑥 = P × L3

                    48EI
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I = b × h3 = 0,025 × 0,203 = 1,666 × 10-5𝑚4

         12                   12

Ec0,𝑚 = 9500𝑀𝑃𝑎

Temos:

𝛿𝑚𝑎𝑥 =                    1250 × 1,203                    = 2,843 × 10-4𝑚 = 0,284𝑚𝑚
    48 × 9500 × 106 × 1,666 × 10-5

Com:
I = b × h3 = 0,025 × 0,203 = 1,666 × 10-5𝑚4

         12                   12

Ec0,𝑚 = 9500𝑀𝑃𝑎

Temos:

𝛿𝑚𝑎𝑥 =                    200 × 1,203                    = 4,547 × 10-5𝑚 = 0,045𝑚𝑚
    48 × 9500 × 106 × 1,666 × 10-5

 • Deflexões causadas pela carga acidental 𝐹𝐷2,𝑑 = 1250𝑁:
  o Carga Vertical:
   • Ponto 2 (𝑃2 = 0,60𝑚):

𝛿𝑚𝑎𝑥 = P × L3

                    48EI

Com:
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 Sendo assim, comparando com os limites de deflexões permitido, temos 
que:

• Deflexões permitidas para cargas normais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝑇 = 55𝑚𝑚
  o Cargas Horizontais 𝐹𝑇2,𝑑 = 200𝑁 :
   • Ponto 2: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 2,91𝑚𝑚
  o Cargas Verticais 𝐹𝑇2,𝑑 = 200𝑁:
   • Ponto 2: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,045𝑚𝑚

• Deflexões permitidas para cargas acidentais: 𝛿𝑙𝑖𝑚,𝐷 = 300𝑚𝑚
  o Cargas Verticais 𝐹𝐷2,𝑑 = 1250𝑁:
   • Ponto 2: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0,284𝑚𝑚

Como todas as deflexões (flechas) atendem a condição:

𝛿𝑚𝑎𝑥  ≤ 𝛿𝑙𝑖𝑚

Sendo assim, estão OK.

8 CONCLUSÃO

Como você pode observar, todo o dimensionamento do “Modelo 18” do pro-
grama “Guarda-corpo Seguro”, desenvolvido pelo SESI, seguiu rigorosamente as 
normas especificas para dimensionar esse elemento.

Cabe ressaltar que, além de um memorial de dimensionamento o presente 
memorial também segue um caráter didático, por isso, em momentos, o mesmo 
parece repetitivo, mas esse efeito é proposital, de maneira que possamos ter as 
informações necessárias para tal trecho que se analisa, sempre perto do trecho 
analisado.

Em hipótese alguma o elemento aqui dimensionado pode ser construído 
com elementos de qualidade inferior ou fora de suas especificações aqui deter-
minadas.
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