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RESUMO 
 
 

Colunas treliçadas de perfis formados a frio Colunas armadas com perfis formados a frio é 
amplamente usado em construções de aço, especialmente quando o comprimento efetivo é 
grande e os esforços de compressão relativamente baixo, podendo ser empregados em 
galpões de pequeno e médio porte, coberturas, mezaninos, em casas populares e edifícios de 
pequeno porte, devido a sua rapidez e economia exigidas pelo mercado. Como toda estrutura 
feita de aço, a construção pré-fabricada com perfis formados a frio possui um tempo reduzido 
de execução. Sendo compostos por chapas finas, possui leveza, facilidade de fabricação, de 
manuseio e de transporte, facilitando e diminuindo o custo de sua montagem e assim menor 
gasto com transporte, além de não necessitar maquinários pesados para içamento. A coluna é 
composta por duas ou mais paralelas principais e interconectadas por treliças ou placas. Para o 
correto dimensionamento desse elemento, é necessário conhecer com detalhes o seu 
comportamento estrutural, pois possui algumas particularidades em relação às demais 
estruturas, tais como as de concreto ou mesmo as compostas por perfis soldados ou laminados 
de aço. Por serem constituídas de perfis com seções abertas e de pequena espessura, as 
barras, que possuem baixa rigidez à torção, podem ter problemas de instabilidade, 
deformações excessivas. Um artificio usado para se compensar essa perda de inercia é 
espaçar os eixos principais da coluna, pois quanto maior a distância entre eles, maior sua 
rigidez, no entanto, é contrabalanceada pelo aumento de peso e o custo dos membros da 
conexão. O presente trabalho aborda colunas armadas interconectadas por treliças com perfis 
formados a frio. De forma de apresentar suas características e seu funcionamento estrutural. 
Um ponto muito importante a ser abordado nesse tipo de estrutura, é a sua rigidez, por ser uma 
estrutura em que seus elementos possuem uma inercia muito baixa, a coluna fica muito mais 
sensível ao efeito de flambagem. Devido a essa característica, deve-se fazer uma análise muito 
mais criteriosa em colunas armadas com perfis formados a frio. Admitindo assim, não apenas a 
curvatura devido aos esforços de flexão na estrutura, mais também acrescentando a parcela da 
deflexão dos esforços de cisalhamento, que embora desprezível para estruturas convencionais, 
e de extrema importância para colunas armadas com esse tipo de perfil. Para essa analise a 
leitura se divide em duas principais partes: a primeira se concentra nas deformações de flexão 
e cisalhamento dentro do regime elástico de carregamento, fazendo uma relação com a 
esbeltes da coluna. A segunda parte lida com um passo a passo do dimensionamento do 
projeto adotando a EuroCode-3. Palavra-chave Treliças. Rigidez. Flambagem  


