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Escopo 
O projeto apresentado nesse memorial trata-se de uma reforma com o objetivo de readequar a utilização 
da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte (CAU/RN). 

Na proposta arquitetônica de reforma da edificação, surgiu na necessidade de fazer a integração de 
ambientes que são independentes. A criação de uma sala de trabalho maior obrigou a junção de duas 
salas vizinhas; o mesmo acontece com a recepção que se juntará com outra sala ao seu lado formando 
um só ambiente, apenas separado por um caixilho telescópico que permite e integração de ambos 
quando necessário. 

Para permitir essa integração de ambientes que são independentes, foi necessário lançar mão de fazer 
uma intervenção na estrutura existente a fim de possibilitar a união dos espaços. 

Primeiramente foi feita uma vistoria da estrutura existente para conhecer ao máximo o que existe e poder 
tomar as decisões que norteariam o projeto. Dada à impossibilidade de se ter completo conhecimento 
das características da estrutura existente, optou-se por desconsiderar o que existe em termos de vigas, 
pilares e fundações, que se entrar em conflito com as novas peças que serão construídas, deverão ser 
demolidas por técnicas de demolição apropriadas e antecedidas dos escoramentos que se fizerem 
necessários. As lajes existentes, em princípio, serão preservadas e se apoiarão nas novas vigas a serem 
construídas. 

Sendo assim, foi feito um levantamento das ações incidentes sobre as novas vigas a serem construídas 
para a análise e dimensionamento das novas peças dos pórticos que suportarão as lajes. 

Esse projeto de reforma não prevê a possibilidade de construção de andar(es) acima do único existente 
(térreo) e assim foi adotado como diretriz para o projeto estrutural. 

Dada a necessidade de se criar um arquivo morto, a biblioteca situada no parte de trás do terreno será 
redimensionada e se transformará nesse arquivo. Para isso receberá uma laje de cobertura que precisa 
de vigas, pilares e fundações para se apoiar. Sendo assim foram dimensionadas e detalhadas essas 
peças. 

Além de tudo isso, existe ainda a necessidade de se fazer novas aberturas para esquadrias que 
surgirão; sendo assim foram dimensionadas ainda elementos de reforço para essas aberturas, que são 
vergas e alguns pilaretes onde não existe comprimento de parede suficiente para distribuir as tensões 
das vergas. Com a existência dos pilaretes, também se fez necessário o dimensionamento de fundações 
para esses elementos. 

Modelo estrutural 
Para conseguir a junção dos ambientes independentes e formar os novos ambientes maiores, foi 
necessário conceber pórticos compostos por vigas em aço, pilares e sapatas em concreto armado. 

As seções das vigas foram determinadas pela necessidade de se atingir o estado limite último e de 
serviço estabelecidos na NBR 8800 2008. O dimensionamento e verificação dos pilares e sapatas segue 
a NBR 6118 2014. 

Todos os pilares possuem a mesma seção transversal, entretanto sua altura varia em função a altura 
das vigas que estão em cima para atingir o pé esquerdo do edifício. 

As fundações são do tipo diretas, por sapatas rígidas nas quais os pilares se assentam. Como se trata 
de uma obra de reforma de uma edificação em uso e que já apresenta fundações da configuração atual, 
além de piso, optou-se por adotar uma profundidade de 1,20m para assentar as sapatas, minimizando 
um pouco as escavações que deverão ser feitas e demolições de eventuais fundações existentes que se 
interponham no local das novas peças, ao mesmo tempo em que se assenta a fundação em uma cota 
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mais profunda com um solo de maior adensamento. De qualquer forma, o solo abaixo das sapatas 
deverá ser devidamente compactado antes da execução das mesmas. 

A estrutura compõe-se de dois pórticos de vigas apoiadas sobre pilares e com fundações diretas na 
base. A ligação das vigas com os pilares é semirrígida, procurando trazer seu comportamento o mais 
próximo de uma rótula a fim de transferir a menor quantidade de momentos fletores para o topo dos 
pilares. Entretanto foram feitas hipóteses com algum grau de engastamento parcial das vigas nos pilares 
para o dimensionamento dos mesmos sob a ação de momentos fletores das vigas. 

Nas fundações, foi adotado um modelo com impedimento das translações verticais e horizontais (apoio 
de segundo gênero) e uma mola rotacional para ambas as direções principais dos pórticos obtendo um 
engastamento parcial dos pilares nas fundações. 

Para a estrutura do arquivo morto utilizou-se de peças em concreto armado, com a laje parcialmente 
engastada nas vigas e os pilares parcialmente engastados nas fundações. 

No caso dos reforços nas aberturas de esquadrias, onde foi necessário se colocar algum pilarete na 
parede como reforço, o engastamento desse elemento na sua fundação também se dá de forma parcial. 

Normas utilizadas 
Para elaboração desse projeto foram utilizadas as seguintes normas: 

ABNT NBR 8800 2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios; 

ABNT NBR 6118 2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

ABNT NBR 6120 2019 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações; 

ABNT NBR 6122 2019 – Projeto e execução de fundações; 

ABNT NBR 15200 2012 – Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. 

Critérios de durabilidade da estrutura 
A estrutura foi classificada como sendo de classe II, ambiente de atmosfera urbana e agressividade 
moderada. 

Sendo assim, o concreto adotado foi do tipo C25 (fck de 25 MPa aos 28 dias) para todas as peças e a 
relação água/cimento em massa ≤0,60. 

É exigido o controle rígido das dimensões durante a execução das peças e o cobrimento mínimo das 
armaduras deve ser: 

Peça Cobrimento (cm) 
Vigas 2,5 

Pilares (trecho sem contato com o solo) 2,5 
Pilares (trecho em contato com o solo) 4,0 

Sapatas 4,0 
 

Materiais utilizados na estrutura 
As propriedades dos materiais segue o determinado pelas normas técnicas para projeto de concreto 
(NBR 6018) e aço (NBR 8800). As propriedades de resistência mais importantes são apresentadas na 
sequencia. 
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O concreto empregado em todas as peças da estrutura deverá ter fck=25MPa (resistência característica à 
compressão) aos 28 dias e Ecs= 24GPa (módulo de deformação secante). 

O aço empregado nas armaduras passivas dos elementos em concreto armado é do tipo CA50 e CA60 a 
depender do diâmetro da barra ou fio. O módulo de elasticidade (Es) é de 210 GPa e a resistência ao 
escoamento do aço de armadura passiva (fyk) é de 500 MPa. 

A resistência dos materiais dos elementos em concreto armado são ponderados pelos seguintes 
coeficientes mostrados na tabela a seguir. 

Valores dos coeficientes ponderadores dos materiais 
Combinações Concreto (γc) Aço (γs) 

Normais 1,40  1,15  
Especiais ou de construção 1,20  1,15  

Excepcionais 1,20  1,00  
 

Já o aço empregado na verificação dos perfis estruturais das vigas tem módulo de elasticidade (E=Ea) de 
200000 MPa e módulo de elasticidade transversal (G) de 77000 MPa. 

No caso do aço ASTM A36, empregado no cálculo dos perfis estruturais, o fy=250MPa e o fu=400MPa. 

A resistência dos materiais dos perfis estruturais são ponderados pelos seguintes coeficientes mostrados 
na tabela a seguir. 

Coeficientes ponderadores de resistências (γm) 

Combinações 

Aço estrutural (γa) 

Escoamento, 
flambagem e 

instabilidade (γa1) 
Ruptura (γa2) 

Normais 1,10  1,35  
Especiais ou de construção 1,10  1,35  

Excepcionais 1,00  1,15  
 

Os limites estabelecidos para o estado limite de serviço dos perfis estruturais não necessitam de 
ponderação, sendo γm=1,00, conforme item 4.8.3 da NBR 8800. 

Coeficientes de segurança empregados 
Para as vigas em aço foram utilizados os coeficientes ponderadores (γf), além dos fatores de 
combinações (ψ0) e de redução (ψ1 e ψ2) que estão na NBR 8800, conforme as tabelas a seguir: 
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Valores dos coeficientes ponderadores: Tabela 1 da NBR 8800 2008 (recorte adaptado). 

 

Valores dos fatores de combinação e redução: Tabela 2 da NBR 8800 2008 (recorte adaptado). 

 

Foram consideradas apenas combinações últimas normais. A tabela a seguir resume os coeficientes e 
demais ponderadores usados nas combinações. 

Coef. Valor Descrição 

γf,g,pp 1,25  Peso próprio do perfil 

γf,g,ec 1,50  Elementos construtivos em geral 

γf,q 1,50  Ações variáveis verticais 

ψ0 0,50  Ações variáveis causadas pelo uso 

ψ1 0,40  Comb. Frequentes 

ψ2 0,30  Comb. Quase permanentes 
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Para as peças em concreto armado, tiveram suas ações ponderadas pelos coeficientes apresentados na 
NBR 6018, tabelas 11.1 e 11.2. 

 

Valores dos coeficientes ponderadores: Tabela 11.1 da NBR 6118 2014 (recorte adaptado). 

 

Valores dos fatores de combinação e redução: Tabela 11.2 da NBR 6118 2014 (recorte adaptado). 

Ações consideradas 
As ações consideradas para análise dos pórticos estão resumidas em tabelas a seguir. Além dessas 
ações, também foi considerada a aplicação de uma força horizontal (nocional) de 100kgf, no topo dos 
pilares, que tende a tombar os pórticos a fim de simular algum desaprumo por erro de construção ou 
alguma ação originária de vento que eventualmente possa ser transmitida pela estrutura existente aos 
novos elementos. 
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VIGA 1 - perfil W460x60,0 
Ação Valor (kgf/m2) Valor (kgf/m) 

Peso próprio do perfil 0,00  60,00  
Peso do revestimento do perfil 0,00  243,60  

Forro de gesso 18,00  67,97  
Reboco inferior 31,50  118,94  

Peso do enchimento da laje 49,00  185,02  
Peso próprio da laje (concreto) 162,50  613,60  
Peso do revestimento superior 21,00  79,30  

Peso do telhado apoiado 100,00  377,60  
Peso de alvenaria sobre a viga 0,00  0,00  

Carregamento variável de manutenção 100,00  377,60  
TOTAL (permanente) 382,00  1746,03  

TOTAL (variável) 100,00  377,60  
TOTAL (permanente + variável) 382,00  2123,63  

 

VIGA 2 - perfil W250x44,8 
Ação Valor (kgf/m2) Valor (kgf/m) 

Peso próprio do perfil 0,00  44,80  
Peso do revestimento do perfil 0,00  144,05  

Forro de gesso 18,00  81,54  
Reboco inferior 31,50  142,70  

Peso do enchimento da laje 49,00  221,97  
Peso próprio da laje (concreto) 162,50  736,13  
Peso do revestimento superior 21,00  95,13  

Peso do telhado apoiado 100,00  453,00  
Peso de alvenaria sobre a viga 0,00  0,00  

Carregamento variável de manutenção 100,00  453,00  
TOTAL (permanente) 382,00  1919,31  

TOTAL (variável) 100,00  453,00  
TOTAL (permanente + variável) 551,50  2372,31  

 

As combinações normais geradas pelas ações levantadas, e ponderadas pelos coeficientes 
apresentados anteriormente, são resumidas nas tabelas a seguir tanto para o ELU, quanto para o ELS. 
Antes, são apresentadas as expressões que levam às combinações com os respectivos ponderadores. 

Para o ELU (combinações últimas normais) 

 

Onde: FGi,k representa os valores característicos das ações permanentes; FQ1,k é o valor característico da 
ação variável considerada principal para a combinação; e FQj,k representa os valores característicos das 
ações variáveis que podem atuar concomitantemente com a ação variável principal. 

Para o ELS (combinação quase permanente) 

 

Para o ELS (combinação frequente) 
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Nº da 
comb. 

Valor 
(kgf/m) 

Descrição das combinações para ELU (normais) da V1 

1º 2604,05  Peso próprio + Elementos const. Perm. 
2º 3170,45  Peso próprio + Elementos const. Perm. + Carg. Var. 

 

Nº da 
comb. 

Valor 
(kgf/m) 

Descrição das combinações para ELS da V1 

1º 1859,31  Comb. Quase permanente 
2º 1897,07  Comb. Frequente 

 

Nº da 
comb. 

Valor 
(kgf/m) 

Descrição das combinações para ELU (normais) da V2 

1º 2867,76  Peso próprio + Elementos const. Perm. 
2º 3547,26  Peso próprio + Elementos const. Perm. + Carg. Var. 

 

Nº da 
comb. 

Valor 
(kgf/m) 

Descrição das combinações para ELS da V2 

1º 2055,21  Comb. Quase permanente 
2º 2100,51  Comb. Frequente 

 

No caso do arquivo morto, foi considerado para incorporação da laje nesse ambiente o peso próprio das 
peças em concreto armado (peso próprio do concreto de 2500 kgf/m3), o peso próprio do revestimento 
inferior da laje em material retardante de incêndio (reboco em gesso) ou forro de gesso em 50 kgf/m2; 
uma sobrecarga variável de 100 kgf/m2 por se tratar de laje de cobertura e não de piso conforme NBR 
6120 2019 e um carregamento permanente sobre as vigas de 110 kgf/m para o peso do telhado sobre a 
laje. 

As combinações das ações para o arquivo morto e demais peças em concreto armado para reforço das 
aberturas (vergas e pilaretes) seguem o determinado pela NBR 6118 para combinações últimas. 

 

Expressões para obtenção das combinações últimas no ELU: Tabela 11.3 da NBR 6118 2014 (recorte 
adaptado). 
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Expressões para obtenção das combinações de serviço: Tabela 11.4 da NBR 6118 2014 (recorte 
adaptado). 

Estado limite de serviço (ELS) 
Segundo a tabela C.1do anexo C da NBR 8800, o limite de deslocamento para vigas de cobertura é de 
L/250, onde L é o vão da viga de apoio a apoio (centro dos apoios aqui considerado). Como não 
existe(em) outra(s) viga(s) solidarizada(s) com as vigas do projeto, não é preciso observar o 
deslocamento vertical máximo de 15 mm indicado na observação h da tabela C.1. 

Utilizando-se das combinações quase permanentes e frequentes, os deslocamentos máximos 
encontrados para as vigas foram: 

Viga Combinação Valor (cm) L/250 (cm) Situação 
V1 Quase permanente 1,89 3,22 Verifica 
V1 Frequente 1,99 3,22 Verifica 
V2 Quase permanente 2,02 2,22 Verifica 
V2 Frequente 2,06 2,22 Verifica 

 

Com relação ao deslocamento horizontal dos pórticos, o travamento dado pelas lajes impede que os 
mesmos se desloquem de forma significativa, mesmo assim, desprezando-se o travamento dado pelas 
lajes, e considerando os limites de deslocamentos horizontais para edifícios de um pavimento segundo a 
tabela C.1 do anexo C da NBR 8800, o limite máximo de deslocamento seria a razão H/300 (com H igual 
à altura do pórtico) do topo dos pilares com relação à base. As ações consideradas na determinação 
desses deslocamentos horizontais são as forças nocionais que tendem a tombar os pórticos. 

Pórtico Combinação Valor (cm) H/300 (cm) Situação 
P1-P2 Quase permanente 1,09 1,14 Verifica 
P1-P2 Frequente 1,09 1,14 Verifica 
P3-P4 Quase permanente 1,14 1,16 Verifica 
P3-P4 Frequente 1,14 1,16 Verifica 

 

Para as peças que trabalham à flexão do arquivo morto (laje e vigas), as tabelas abaixo resumem suas 
verificações para o ELS com consideração da não-lienaridade física de forma aproximada segundo NBR 
6118 (item 17.7.3). 
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Flechas (para razão L/250) 

Laje 
Δlim 
(cm) 

Δ (cm) Contraflecha Δfinal (cm) Situação 

LA1 1,33  2,04  -1,00  1,04  Verifica 
 

Flechas (para razão L/250) 

Verga 
Δlim 
(cm) 

Δ (cm) Situação 

VA1 2,65  1,80  Verifica 
VA2 1,91  0,50  Verifica 
VA3 1,47  0,05  Verifica 
VA4 1,08  0,10  Verifica 

 

 

Imagem 1: deslocamentos da laje do arquivo morto para combinação frequente (ELS). 

Para as peças vergas, a tabela abaixo resume as verificações para o ELS. 

Flechas (para razão L/250) 

Verga 
Δlim 
(cm) 

Δ (cm) Situação 

VER1 1,00  0,20  Verifica 
VER2 1,06  0,56  Verifica 
VER3 1,36  0,14  Verifica 

Análise estrutural, instabilidade e efeitos de segunda ordem. 
Foram utilizados recursos computacionais para a realização da análise e confirmação dos resultados 
obtidos, baseados em métodos numéricos do tipo elementos finitos. 

Foi feita a análise elástica linear do pórtico e por se tratar de uma estrutura simples de viga apoiada 
sobre pilares, a análise dos efeitos de segunda ordem foram apenas os localizados já necessários no 
dimensionamento dos pilares, no caso, pelo o método do pilar-padrão com rigidez κ aproximada. 
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Algumas das hipóteses de cálculo de diferentes combinações do ELU são apresentadas nas imagens 
que se segue. 

 

Imagem 2: hipótese de carregamento do pórtico da viga 1 para o ELU. 

 

Imagem 3: Viga 1 discretizada do pórtico com molas de engastamento parcial. 

 

Imagem 4: Hipótese de análise para uma das combinações do pórtico da viga 1 para o ELU. 
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Imagem 5: hipótese de carregamento do pórtico da viga 2 para o ELU. 

 

Imagem 6: Viga 2 discretizada do pórtico com molas de engastamento parcial. 

Demais valores dos esforços solicitantes encontrados na análise podem ser vistos nos dados de 
dimensiomento das peças da estrutura. 

Para o arquivo morto, também foi realisada a análise elástica e linear, com os efeitos para as 
deformações lentas com consideração da não-lienaridade física de forma aproximada segundo NBR 
6118 (item 17.7.3). Os efeitos locais de segunda ordem dos pilares foram considerados pelo método do 
pilar-padrão acoplado com diagrama N, M, 1/r. 
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Imagem 7: momentos fletores da laje e vigas do arquivo morto em uma combinação do ELU. 

 

Imagem 8: momentos fletores do pórtico do arquivo morto em uma combinação do ELU. 

Dimensionamento e verificação de elementos lineares 

Dimensionamento de verificação de vigas 
Por estarem engastados nas lajes, os perfis estão travados para flambagem lateral e também para 
torção. Por essa razão, seus comprimentos de flambagem para essas condições foram reduzidos. Além 
disso, embora na análise não tenham surgido esforços de torção nos perfis, foi considerado um esforço 
de torção atuando nas vigas para a verificação ao ELU. 

Os resultados do dimensionamento dos perfis das vigas encontram-se resumidos a seguir. 
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Imagem 9: dimensões e eixos considerados nos perfis. 

Para a viga 1: 

Propriedades geométricas V1 
Perfil W 460 x 60 peça 

bf 153,00  mm 

tf 13,30  mm 

tw 8,00  mm 

d 455,00  mm 

Ag 76,20  cm2 

Peso 60,00  kgf 

Ix 25652,00  cm4 

Iy 796,00  cm4 

It 34,60  cm4 

Wx 1127,60  cm3 

Wy 104,10  cm3 

Zx 1292,10  cm3 

Zy 163,40  cm3 
 

Comprimentos e esforços em V1 

Lflx 806,00  cm 

Lfly 100,00  cm 

Lz 100,00  cm 

Nd 9,20  kN 

Vd 125,30  kN 

Mdx 25252,70  kN.cm 

Mdy 0,10  kN.cm 
 

Verificação de tração em V1 

Nd 9,20  kN 

RNd,1 1714,50  kN 

RNd,2 2286,00  kN 

Situação RNd>=Nd Ok 
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Verificação do cortante em V1 

Vd 125,30  kN 

RVd 450,45  kN 

Situação RVd>=Vd Ok 
 

Verificação de flexão em x em V1 

Mdx 25252,70  kN.cm 

RMdx 29072,30  kN.cm 

Situação RMdx>=Mdx Ok 
 

Verificação de flexão em y em V1 

Mdy 0,10  kN.cm 

RMdy 2927,81  kN.cm 

Situação RMdy>=Mdy Ok 
 

Verif. de flexão composta em V1 

Mdx 25252,70  kN.cm 

Mdy 0,10  kN.cm 

RMdx 29072,30  kN.cm 

RMdy 2927,81  kN.cm 

Situação 0,87<=1 Ok 
 

Para a viga 2: 

Propriedades geométricas V2 
Perfil W 250 x 44,8 peça 

bf 148,00  mm 

tf 13,00  mm 

tw 7,60  mm 

d 266,00  mm 

Ag 57,60  cm2 

Peso 44,80  kgf 

Ix 7158,00  cm4 

Iy 704,00  cm4 

It 27,14  cm4 

Wx 538,20  cm3 

Wy 95,10  cm3 

Zx 606,30  cm3 

Zy 146,40  cm3 
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Comprimentos e esforços em V2 

Lflx 556,00  cm 

Lfly 100,00  cm 

Lz 100,00  cm 

Nd 9,50  kN 

Vd 96,70  kN 

Mdx 13445,90  kN.cm 

Mdy 0,10  kN.cm 
 

Verificação de tração em V2 

Nd 9,50  kN 

RNd,1 1296,00  kN 

RNd,2 1728,00  kN 

Situação RNd>=Nd Ok 
 

Verificação do cortante em V2 

Vd 96,70  kN 

RVd 250,17  kN 

Situação RVd>=Vd Ok 
 

Verificação de flexão em x em V2 

Mdx 13445,90  kN.cm 

RMdx 13641,80  kN.cm 

Situação RMdx>=Mdx Ok 
 

Verificação de flexão em y em V2 

Mdy 0,10  kN.cm 

RMdy 2674,69  kN.cm 

Situação RMdy>=Mdy Ok 
 

Verif. de flexão composta em V2 

Mdx 13445,90  kN.cm 

Mdy 0,10  kN.cm 

RMdx 13641,80  kN.cm 

RMdy 2674,69  kN.cm 

Situação 0,99<=1 Ok 
 

Para as vigas do arquivo morto, as tabelas a seguir resumem o dimensionamento. 
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Dimensionamento à flexão 

Verga L (cm) 
bw 

(cm) 
h (cm) d (cm) 

MSk+ 
(tf.m) 

M1k,mín+ 
(tf.m) 

As 
(cm2) 

A's 
(cm2) 

Arm. (mm) 

VA1 661,40  12,00  45,00  41,20  2,87  1,07  2,29  0,00  2Φ12.5 

VA2 477,90  12,00  45,00  41,20  1,61  1,02  1,27  0,00  2Φ10.0 

VA3 367,90  12,00  45,00  41,20  0,99  1,46  1,22  0,00  2Φ10.0 

VA4 271,10  12,00  45,00  41,20  0,90  1,28  1,07  0,00  2Φ10.0 
 

Dimensionamento ao cisalhamento (Modelo I e θ=45°) 

Verga L (cm) 
bw 

(cm) 
d (cm) VSd (tf) 

VRd2 
(tf) 

VRd3 
(tf) 

Vc (tf) Vsw (tf) 
Asw 

(cm2/m) 
Asw,mín 

(cm2/m) 

VA1 634,40  12,00  41,20  3,09  21,48  2,78  3,81  -1,03  0,00  1,23  
VA2 450,90  12,00  41,20  2,99  21,48  2,99  3,81  -0,82  0,00  1,23  
VA3 340,90  12,00  41,20  1,41  21,48  0,42  3,81  3,38  0,00  1,23  
VA4 250,60  12,00  41,20  1,07  21,48  0,44  3,81  -3,37  0,00  1,23  

 

Det. da Arm. Cisalhamento 

Verga 
Nº 

ramos 
Arm. (mm) 

VA1 2,00  Φ5 c/ 25 cm 
VA2 2,00  Φ5 c/ 25 cm 
VA3 2,00  Φ5 c/ 25 cm 
VA4 2,00  Φ5 c/ 25 cm 

 

Para as vergas, as tabelas a seguir resumem o dimensionamento. 

Dimensionamento à flexão 

Verga L (cm) 
bw 

(cm) 
h (cm) d (cm) 

MSk+ 
(tf.m) 

M1k,mín+ 
(tf.m) 

As 
(cm2) 

A's 
(cm2) 

Arm. (mm) 

VER1 250,00  12,00  25,00  21,20  0,57  0,24  0,89  0,00  2Φ8 

VER2 265,00  12,00  25,00  21,20  1,20  0,24  2,14  0,00  2Φ12.5 

VER3 339,50  12,00  35,00  31,20  0,45  0,46  0,63  0,00  2Φ8 
 

Dimensionamento ao cisalhamento (Modelo I e θ=45°) 

Verga L (cm) 
bw 

(cm) d (cm) VSd (tf) 
VRd2 
(tf) 

VRd3 
(tf) Vc (tf) Vsw (tf) 

Asw 
(cm2/m) 

Asw,mín 
(cm2/m) 

VER1 236,00  12,00  21,20  1,53  11,06  1,53  1,96  -0,43  0,00  1,23  
VER2 251,00  12,00  21,20  3,73  11,06  3,30  1,96  1,34  2,13  1,23  
VER3 325,50  12,00  31,20  0,89  16,27  0,89  2,89  -1,99  0,00  1,23  
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Det. da Arm. Cisalhamento 

Verga 
Nº 

ramos 
Arm. (mm) 

VER1 2,00  Φ5 c/ 12 cm 
VER2 2,00  Φ5 c/ 12 cm 
VER3 2,00  Φ5 c/ 18 cm 

 

Dimensionamento e verificação de pilares 
Os resultados do dimensionamento dos pilares estão resumidos nas tabelas e imagens a seguir. 

Resumo de parâmetros, condições de contorno e armaduras 
Pilar λx λy L (cm) Condição ρs (%) Ac (cm2) As (cm2) Arm. 
P1 62,00  62,00  342,00  biapoiado 2,23  361,00  8,04  4Φ16mm 
P2 62,00  62,00  342,00  biapoiado 2,23  361,00  8,04  4Φ16mm 
P3 64,00  64,00  349,00  biapoiado 2,23  361,00  8,04  4Φ16mm 
P4 64,00  64,00  349,00  biapoiado 2,23  361,00  8,04  4Φ16mm 

 

Determinação dos efeitos locais de 2ª Ordem 
P1 Método pilar-padrão com rigidez k aproximada 
P2 Método pilar-padrão com rigidez k aproximada 
P3 Método pilar-padrão com rigidez k aproximada 
P4 Método pilar-padrão com rigidez k aproximada 

 

Envoltória dos esforços 

Pilar Nsd (tf) 
Msd,x,topo 

(tf.m) 
Msd,y,topo 

(tf.m) 
Msd,x,base 

(tf.m) 
Msd,y,base 

(tf.m) 
P1 -13,22  0,00  -2,79  0,34  0,42  
P2 -13,22  0,00  -2,79  0,34  0,42  
P3 -10,31  0,00  -2,70  0,34  0,44  
P4 -10,31  0,00  -2,70  0,34  0,44  

 

Resumo de verificação ELU (envoltória) 

Pilar Nsd (tf) 
Msd,x 
(tf.m) 

Msd,y 
(tf.m) F.S. (Mrd/Msd) Situação 

P1 -13,22  0,00  2,79  1,01  Verifica 
P2 -13,22  0,00  2,79  1,01  Verifica 
P3 -10,31  0,00  2,70  1,00  Verifica 
P4 -10,31  0,00  2,70  1,00  Verifica 

 



 

 

Figura 10: Esforços solicitantes de cálculo

Figura 

: Esforços solicitantes de cálculo P1=P2 (Envoltória

 

 11: Diagrama de interação P1=P2 (Envoltória) 
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Envoltória) 

 



 

 

Figura 12: 

Figura 

Para os pilares do arquivo morto, as tabelas as seguir resumem o dimensionamento.
coeficiente γn=1,25 juntamente com o coeficiente 

Resumo de parâmetros, condições de contorno e armaduras
Pilar λx λy L (cm)
PA1 43,00  92,00  370,00 
PA2 43,00  92,00  370,00 
PA3 43,00  92,00  370,00 
PA4 43,00  92,00  370,00 
 

: Esforços solicitantes de cálculo P3=P4 (Envoltória

 

 13: Diagrama de interação P3=P4 (Envoltória) 

vo morto, as tabelas as seguir resumem o dimensionamento.
=1,25 juntamente com o coeficiente γf=1,4 para os esforços. 

Resumo de parâmetros, condições de contorno e armaduras
L (cm) Condição ρs (%) Ac (cm2) As (cm
370,00  biapoiado 0,75  420,00  
370,00  biapoiado 0,75  420,00  
370,00  biapoiado 0,75  420,00  
370,00  biapoiado 0,75  420,00  
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Envoltória) 

 

vo morto, as tabelas as seguir resumem o dimensionamento. Foi aplicado o 

Resumo de parâmetros, condições de contorno e armaduras 
As (cm2) Arm. 

3,14  4Φ10mm 
3,14  4Φ10mm 
3,14  4Φ10mm 
3,14  4Φ10mm 
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Determinação dos efeitos locais de 2ª Ordem 
PA1 Mét. pilar-padrão acoplado com diagrama N, M, 1/r 
PA2 Mét. pilar-padrão acoplado com diagrama N, M, 1/r 
PA3 Mét. pilar-padrão acoplado com diagrama N, M, 1/r 
PA4 Mét. pilar-padrão acoplado com diagrama N, M, 1/r 

 

Envoltória dos esforços 

Pilar Nsd (tf) 
Msd,x,topo 

(tf.m) 
Msd,y,topo 

(tf.m) 
Msd,x,base 

(tf.m) 
Msd,y,base 

(tf.m) 
PA1 -5,92  0,56  0,00  0,23  0,68  
PA2 -5,20  0,07  -0,05  0,16  -0,04  
PA3 -4,25  -1,56  0,07  -0,26  0,09  
PA4 -3,10  1,07  -0,18  0,26  0,14  

 

Resumo de verificação ELU (envoltória) 

Pilar Nsd (tf) Msd,x 
(tf.m) 

Msd,y 
(tf.m) 

F.S. (Mrd/Msd) Situação 

PA1 -5,92  -0,23  0,68  1,36  Verifica 
PA2 -5,20  -0,16  -0,04  13,06  Verifica 
PA3 -4,25  -1,56  -0,07  1,38  Verifica 
PA4 -3,10  1,07  0,18  1,82  Verifica 

 

 

Figura 14: Esforços solicitantes de cálculo de PA1 (Envoltória). 



 

 

Figura 

Imagem 

15: Diagrama de interação de PA1 (Envoltória). 

 

Imagem 16: Diagrama N, Mx, 1/r de PA1 (Envoltória). 
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Imagem 

Para os pilaretes de reforço das paredes com aberturas, as tabelas a seguir resumem o 
dimensionamento. Esses pilaretes possuem função de reforçar alvenarias que receberão vergas
portanto, incide sobre eles pequenos carregamentos
mínima da NBR 6118, entretanto eles passaram pelo processo de dimensionamento convencional que a 
técnica de engenharia e a literatura preconizam

Resumo de parâmetros, condições de contorno e armaduras
Pilarete λx λy L (cm)

PL1 73,00  73,00  295,00 
PL2 73,00  73,00  295,00 
PL3 73,00  73,00  295,00 

 

Determinaç
PL1 Método pilar
PL2 Método pilar
PL3 Método pilar

 

Pilarete 

PL1 
PL2 
PL3 

 

Resumo de verificação ELU (envoltória)

Pilarete Nsd (tf) 

PL1 -2,15  
PL2 -2,15  
PL3 -2,15  

 

 

Imagem 17: Diagrama N, My, 1/r de PA1 (Envoltória). 

Para os pilaretes de reforço das paredes com aberturas, as tabelas a seguir resumem o 
Esses pilaretes possuem função de reforçar alvenarias que receberão vergas

pequenos carregamentos. Por essa razão não foi atendido o critério de seção 
mínima da NBR 6118, entretanto eles passaram pelo processo de dimensionamento convencional que a 

ura preconizam, além de possuírem armadura mí

Resumo de parâmetros, condições de contorno e armaduras
L (cm) Condição ρs (%) Ac (cm2) 
295,00  biapoiado 1,60  196,00  
295,00  biapoiado 1,60  196,00  
295,00  biapoiado 1,60  196,00  

Determinação dos efeitos locais de 2ª Ordem 
Método pilar-padrão com rigidez k aproximada 
Método pilar-padrão com rigidez k aproximada 
Método pilar-padrão com rigidez k aproximada 

Envoltória dos esforços 

Nsd (tf) 
Msd,x,topo 

(tf.m) 
Msd,y,topo 

(tf.m) 
Msd,x,base 

(tf.m) 
Msd,y,base

(tf.m)
-2,15  0,00  0,21  0,00  -0,06 
-2,15  0,00  0,21  0,00  -0,06 
-2,15  0,00  0,21  0,00  -0,06 

Resumo de verificação ELU (envoltória) 
Msd,x 
(tf.m) 

Msd,y 
(tf.m) 

F.S. (Mrd/Msd) Situação

0,00  -0,22  3,15  
0,00  -0,22  3,15  
0,00  -0,22  3,15  
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Para os pilaretes de reforço das paredes com aberturas, as tabelas a seguir resumem o 
Esses pilaretes possuem função de reforçar alvenarias que receberão vergas, 

or essa razão não foi atendido o critério de seção 
mínima da NBR 6118, entretanto eles passaram pelo processo de dimensionamento convencional que a 

ínima para pilares. 

Resumo de parâmetros, condições de contorno e armaduras 
As (cm2) Arm. 

3,14  4Φ10mm 
3,14  4Φ10mm 
3,14  4Φ10mm 

sd,y,base 
(tf.m) 
0,06  
0,06  
0,06  

Situação 

Verifica 
Verifica 
Verifica 



 

 

Figura 18: Esforços solicitantes de cálculo

Figura 

Dimensionamento e verificação de lajes
Como as lajes serão aproveitadas, não foi feita uma verificação das mesmas dada a falta de dados para 
tal, tais como, resistência característica do concreto, armaduras existentes, entre outras.
forma elas parecem trabalhar bem, sem apresentarem maiores problemas.

Foi feito apenas um dimensionamento para o momento negativo parcial que surgirá no encontro das 
lajes com as novas vigas. 

Durante a execução, caso surja qualquer imprevisto que leva a 
peças, o contratante da obra deve ser informado e o projetista da estrutura deve ser consultado sobre a 
necessidade de reforço, reparo ou alívio de carga (se possível)

Esforços solicitantes de cálculo de PL1 (Envoltória

 19: Diagrama de interação de PL1 (Envoltória). 

Dimensionamento e verificação de lajes 
Como as lajes serão aproveitadas, não foi feita uma verificação das mesmas dada a falta de dados para 
tal, tais como, resistência característica do concreto, armaduras existentes, entre outras.
forma elas parecem trabalhar bem, sem apresentarem maiores problemas. 

apenas um dimensionamento para o momento negativo parcial que surgirá no encontro das 

Durante a execução, caso surja qualquer imprevisto que leva a dúvida sobre a estabilidade dessas 
peças, o contratante da obra deve ser informado e o projetista da estrutura deve ser consultado sobre a 

ou alívio de carga (se possível) dessas peças. 
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de PL1 (Envoltória). 

 

Como as lajes serão aproveitadas, não foi feita uma verificação das mesmas dada a falta de dados para 
tal, tais como, resistência característica do concreto, armaduras existentes, entre outras. De qualquer 

apenas um dimensionamento para o momento negativo parcial que surgirá no encontro das 

dúvida sobre a estabilidade dessas 
peças, o contratante da obra deve ser informado e o projetista da estrutura deve ser consultado sobre a 
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No detalhamento dessa armadura negativa, optou-se por utilizar tela soldada pela facilidade de 
execução e boa aderência de ancoragem. 

As tabelas a seguir resumem o dimensionamento à flexão simples e o detalhamento com tela soldada. 

Geometria (cm) 
Momento fletor 

(tf.m) 

bw 10,00  
Msk 0,55  

d 15,00  
 

Resultados 

As 1,36  cm2 

A's 0,00  cm2 

x 4,90  cm 
x/d 0,32  - 

 

Detalhamento com tela soldada 
Tipo As,tela (cm2/m) Peso (kgf/m2) 
Q138 1,38  2,20  

 

Para o arquivo morto, a laje será construída e pôde ser totalmente determinada. As tabelas a seguir 
resumem seu dimensionamento. 

Dimensionamento das faixas de laje (nervuras transversais) 
b (cm) d (cm) bf (cm) hf (cm) Mk (tf.m) Nk+ (tf) Nk- (tf) As (cm2) Perfil Vsk (tf) Situação 
10,00  10,60  0,00  0,00  0,15  0,00  0,00  0,48  - 0,00  Ok 
10,00  10,69  0,00  0,00  0,08  0,00  0,00  0,26  - 0,00  Ok 

 

Dimensionamento das faixas de laje (nervuras com treliça TR12645) 
b (cm) d (cm) bf (cm) hf (cm) Mk (tf.m) Nk+ (tf) Nk- (tf) As (cm2) Perfil Vsk (tf) Situação 
9,00  12,75  49,00  4,00  0,23  0,00  0,00  0,50  TR12 0,00  Ok 

 

Dimensionamento e verificação de elementos especiais 

Dimensionamento e verificação de sapatas 
No dimensionamento das sapatas, além do coeficiente majorador de esforços γf, por se tratar de 
elemento especial, também foi aplicado o coeficiente adicional de esforços γn=1,20. Sendo assim as 
solicitações de projeto se dão pela fórmula: 

��� = �� ∙ �� ∙ �	 

A tensão admissível do solo à compressão foi considerada como sendo de 1,5 kgf/cm2. 

As tabelas a seguir resumem as informações de dimensionamento e detalhamento dos elementos de 
fundação. 
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Dimensionamento 

Sapata Direção 
Msd 

(tf.m) 
Mmín 
(tf.m) 

As,calc 
(cm2) 

As,calc,corr 
(cm2) 

As,mín,rho 
(cm2) 

As,mín,crit 
(cm2) 

As,nec 
(cm2) 

Comb. 

S1 
x 1,70  4,00  3,80  3,80  4,50  1,50  4,50  Envolt. 
y 1,64  4,00  4,10  4,10  4,50  1,50  1,50  Envolt. 

S2 
x 1,70  4,00  3,80  3,80  4,50  1,50  4,50  Envolt. 
y 1,64  4,00  4,10  4,10  4,50  1,50  1,50  Envolt. 

S3 
x 1,26  3,60  3,70  3,70  4,05  1,50  4,05  Envolt. 
y 1,26  3,60  3,70  3,70  4,05  1,50  4,05  Envolt. 

S4 
x 1,26  3,60  3,70  3,70  4,05  1,50  4,05  Envolt. 
y 1,26  3,60  3,70  3,70  4,05  1,50  4,05  Envolt. 

 

Detalhamento 

Sapata Direção As,det 
(cm2) 

As,det/s 
(cm2/m) 

NΦ Φ (mm) c/ (cm) 

S1 
x 4,50  4,50  10,00  8,00  10,00  
y 4,50  4,50  10,00  8,00  10,00  

S2 
x 4,50  4,50  10,00  8,00  10,00  
y 4,50  4,50  10,00  8,00  10,00  

S3 
x 4,05  4,05  7,00  10,00  13,00  
y 4,05  4,05  7,00  10,00  13,00  

S4 
x 4,05  4,05  7,00  10,00  13,00  
y 4,05  4,05  7,00  10,00  13,00  

 

A verificação para o tombamento das sapatas é dada pela expressão: 


�� =
�� ∙ �����

2 − ���� + ���� ∙ �����
2 �

��� − ��� ∙ ����
 

Onde: Tomb = coeficiente de tombamento atuante; Nsk = normal característica atuante no topo da sapata; 
Msk = momento fletor característico atuante no topo da sapata; Hsk = esforço horizontal característico 
atuante no topo da sapata; PPsk = peso próprio característico da sapata; Dsap = dimensão da base da 
sapata na direção considerada; Hsap = altura da sapata; exc = excentricidade do ponto de aplicação de 
Nsk em relação ao ponto central da base da sapata. 

A verificação ao tombamento das sapatas está resumida na tabela a seguir. 

Verificação ao tombamento 

Sapata Direção 
Coeficiente de 
Tombamento Situação 

Atuante Limite 

S1 
x 11,15  1,50  Verifica 
y 14,09  1,50  Verifica 

S2 
x 11,15  1,50  Verifica 
y 14,09  1,50  Verifica 

S3 
x 10,07  1,50  Verifica 
y 5,20  1,50  Verifica 

S4 
x 10,07  1,50  Verifica 
y 5,20  1,50  Verifica 
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A verificação ao deslizamento das sapatas é dada pela seguinte expressão: 

����� = !��� + ����" ∙ �#
���

 

Onde: Desliz: coeficiente de deslizamento atuante; Nsk: normal característica atuante no topo da sapata; 
Hsk: esforço horizontal característico atuante no topo da sapata; PPsk: peso próprio característico da 
sapata; ca: coeficiente de atrito solo-concreto (adotado igual a 0,3). 

A verificação ao deslizamento das sapatas está resumida na tabela a seguir. 

Verificação ao deslizamento 

Sapata Direção 

Coeficiente de 
Deslizamento Situação 

Atuante Limite 

S1 
x 5,48  1,50  Verifica 

y 29,58  1,50  Verifica 

S2 
x 5,48  1,50  Verifica 

y 29,58  1,50  Verifica 

S3 
x 24,83  1,50  Verifica 

y 3,60  1,50  Verifica 

S4 
x 24,83  1,50  Verifica 

y 3,60  1,50  Verifica 

 

 A verificação para tensão inclui o peso próprio das sapatas. A tabela a seguir resume a verificação. 

Verificação da tensão de compressão e área comprimida da sapata 

Sapata Sentido 
Tensão (kgf/cm2) 

Situação 
Área comprimida 

(%) Situação 
Atuante Limite Atuante Mínima 

S1 
Máxima 1,46  1,50  Verifica 

100,00  75,00  Verifica 
Média 0,99  1,50  Verifica 

S2 
Máxima 1,46  1,50  Verifica 

100,00  75,00  Verifica 
Média 0,99  1,50  Verifica 

S3 
Máxima 1,91  1,50  Verifica 

100,00  75,00  Verifica 
Média 1,02  1,50  Verifica 

S4 
Máxima 1,91  1,50  Verifica 

100,00  75,00  Verifica 
Média 1,02  1,50  Verifica 

 

Os valores de cortante para cálculo da tensão de compressão diagonal são obtidos na seção S da 
sapata, indicada no esquema da imagem. 



 

 

A tabela a seguir resumo o a verifica

Verificação para compressão diagonal

Sapata Sentido

S1 

X+ 
X- 
Y+ 
Y- 

S2 

X+ 
X- 
Y+ 
Y- 

S3 

X+ 
X- 
Y+ 
Y- 

S4 

X+ 
X- 
Y+ 
Y- 

 

Os valores de cortante são obtidos na seção S da sapata

A tabela a seguir resume a verificação ao esforço cortante das sapatas.

 

 

 

 

A tabela a seguir resumo o a verificação da tensão de compressão diagonal das sapatas.

Verificação para compressão diagonal 

Sentido 
Seção (cm) Tensão (kgf/cm2) 

Situação
ds bs Atuante Limite 

 25,00  19,00  6,30  43,39  Verifica
25,00  19,00  9,45  43,39  Verifica

 25,00  19,00  9,10  43,39  Verifica
25,00  19,00  6,64  43,39  Verifica

 25,00  19,00  6,30  43,39  Verifica
25,00  19,00  9,45  43,39  Verifica

 25,00  19,00  9,10  43,39  Verifica
25,00  19,00  6,64  43,39  Verifica

 25,00  19,00  8,04  43,39  Verifica
25,00  19,00  5,09  43,39  Verifica

 25,00  19,00  9,40  43,39  Verifica
25,00  19,00  3,73  43,39  Verifica

 25,00  19,00  8,03  43,39  Verifica
25,00  19,00  5,11  43,39  Verifica

 25,00  19,00  3,76  43,39  Verifica
25,00  19,00  9,37  43,39  Verifica

Os valores de cortante são obtidos na seção S da sapata indicada na imagem a seguir.

 

A tabela a seguir resume a verificação ao esforço cortante das sapatas. 
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ção da tensão de compressão diagonal das sapatas. 

Situação 

Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 
Verifica 

indicada na imagem a seguir. 
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Verificação para esforço cortante 

Sapata Sentido 
Seção (cm) Força (tf) 

Situação 

ds bs Atuante Limite 

S1 

X+ 24,00  44,00  2,41  13,17  Verifica 

X- 24,00  44,00  3,78  13,17  Verifica 

Y+ 24,00  44,00  3,63  13,17  Verifica 

Y- 24,00  44,00  2,56  13,17  Verifica 

S2 

X+ 24,00  44,00  3,78  13,17  Verifica 

X- 24,00  44,00  2,42  13,17  Verifica 

Y+ 24,00  44,00  3,64  13,17  Verifica 

Y- 24,00  44,00  2,56  13,17  Verifica 

S3 

X+ 24,00  44,00  3,11  13,17  Verifica 

X- 24,00  44,00  1,86  13,17  Verifica 

Y+ 24,00  44,00  3,69  13,17  Verifica 

Y- 24,00  44,00  1,29  13,17  Verifica 

S4 

X+ 24,00  44,00  3,10  13,17  Verifica 

X- 24,00  44,00  1,87  13,17  Verifica 

Y+ 24,00  44,00  1,29  13,17  Verifica 

Y- 24,00  44,00  3,68  13,17  Verifica 

  

A verificação ao fendilhamento considera que a profundidade da seção X foi obtida com os seguintes 
critérios: taxa de armadura do pilar = 3% e ângulo de espraiamento das tensões = 63.435°. 

A tabela a seguir resume a verificação ao fendilhamento das sapatas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sapata Posição

S1 
Pilar 

Seção X

S2 
Pilar 

Seção X

S3 
Pilar 

Seção X

S4 
Pilar 

Seção X

  

Os valores de momentos fletores são obtidos na seção S da sapata

A tensão utilizada para o cálculo dos momentos fletores foi
considerado como ação desfavorável na determinação das tensões n
dos esforços solicitantes. 

A tabela a seguir resume a determinação dos momentos fletores das sapatas.

 

 

 

 

 

 

 

Verificação ao fendilhamento 

Posição 
Áreas (cm2) Tensão (kgf/cm2) 

Situação

A1 A2 Atuante Limite 

361,00  2852,68  42,40  151,79  Verifica

Seção X 361,00  2852,68  5,37  35,71  Verifica

361,00  2852,68  42,40  151,79  Verifi

Seção X 361,00  2852,68  5,37  35,71  Verifica

361,00  2852,68  35,69  151,79  Verifica

Seção X 361,00  2852,68  4,52  35,71  Verifica

361,00  2852,68  35,69  151,79  Verifica

Seção X 361,00  2852,68  4,52  35,71  Verifica

s valores de momentos fletores são obtidos na seção S da sapata indicada na imagem a seguir.

 

A tensão utilizada para o cálculo dos momentos fletores foi a TENSÃO ATUANTE
considerado como ação desfavorável na determinação das tensões no solo e favorável na determinação 

a determinação dos momentos fletores das sapatas. 
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Situação 

Verifica 

Verifica 

Verifica 

Verifica 

Verifica 

Verifica 

Verifica 

Verifica 

indicada na imagem a seguir. 

TENSÃO ATUANTE. O peso próprio foi 
o solo e favorável na determinação 
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Momentos fletores 

Sapata Sentido 
Msd 
(tf.m) 

S1 

X+ 1,10  
X- 1,70  
Y+ 1,64  
Y- 1,17  

S2 

X+ 1,10  
X- 1,70  
Y+ 1,64  
Y- 1,17  

S3 

X+ 1,26  
X- 0,77  
Y+ 1,49  
Y- 0,55  

S4 

X+ 1,26  
X- 0,77  
Y+ 0,55  
Y- 1,49  

 

Para as sapatas do arquivo morto, as tabelas a seguir resumem o dimensionamento. 

Dimensionamento 

Sapata Direção 
Msd 
(tf.m) 

Mmín 
(tf.m) 

As,calc 
(cm2) 

As,calc,corr 
(cm2) 

As,mín,rho 
(cm2) 

As,mín,crit 
(cm2) 

As,nec 
(cm2) 

Comb. 

SA1 
x 0,48  2,23  2,80  2,80  3,15  1,50  3,15  Envolt. 
y 0,37  1,56  1,80  1,80  2,08  1,50  2,08  Envolt. 

SA2 
x 0,27  1,54  1,70  1,70  2,14  1,50  2,08  Envolt. 
y 0,19  1,54  1,90  1,90  2,08  1,50  2,08  Envolt. 

SA3 
x 0,25  1,54  1,70  1,70  2,14  1,50  2,08  Envolt. 
y 0,20  1,54  1,90  1,90  2,08  1,50  2,08  Envolt. 

SA4 
x 0,21  1,54  1,70  1,70  2,14  1,50  2,08  Envolt. 
y 0,10  1,54  1,90  1,90  2,08  1,50  2,08  Envolt. 

 

Detalhamento 

Sapata Direção 
As,det 
(cm2) 

As,det/s 
(cm2/m) 

NΦ Φ (mm) c/ (cm) 

SA1 
x 3,15  3,50  8,00  8,00  12,00  
y 2,08  3,50  6,00  8,00  11,00  

SA2 
x 2,08  3,50  6,00  8,00  11,00  
y 2,08  3,50  6,00  8,00  11,00  

SA3 
x 2,08  3,50  6,00  8,00  11,00  
y 2,08  3,50  6,00  8,00  11,00  

SA4 
x 2,08  3,50  6,00  8,00  11,00  
y 2,08  3,50  6,00  8,00  11,00  
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Verificação ao tombamento 

Sapata Direção 
Coeficiente de 
Tombamento Situação 

Atuante Limite 

SA1 
x 5,15  1,50  Verifica 
y 31,55  1,50  Verifica 

SA2 
x 53,43  1,50  Verifica 
y 11,25  1,50  Verifica 

SA3 
x 18,13  1,50  Verifica 
y 5,11  1,50  Verifica 

SA4 
x 7,66  1,50  Verifica 
y 17,71  1,50  Verifica 

 

Verificação ao deslizamento 

Sapata Direção 
Coeficiente de 
Deslizamento Situação 

Atuante Limite 

SA1 
x 11,04  1,50  Verifica 
y 15,77  1,50  Verifica 

SA2 
x 9999,00  1,50  Verifica 
y 53,43  1,50  Verifica 

SA3 
x 9999,00  1,50  Verifica 
y 3,36  1,50  Verifica 

SA4 
x 14,17  1,50  Verifica 
y 4,43  1,50  Verifica 

 

Verificação da tensão de compressão e área comprimida da sapata 

Sapata Sentido 
Tensão (kgf/cm2) 

Situação 
Área comprimida 

(%) Situação 
Atuante Limite Atuante Mínima 

SA1 
Máxima 1,42  1,50  Verifica 

98,97  75,00  Verifica 
Média 0,69  1,50  Verifica 

SA2 
Máxima 1,31  1,50  Verifica 

100,00  75,00  Verifica 
Média 0,99  1,50  Verifica 

SA3 
Máxima 1,47  1,50  Verifica 

100,00  75,00  Verifica 
Média 0,84  1,50  Verifica 

SA4 
Máxima 1,02  1,50  Verifica 

100,00  75,00  Verifica 
Média 0,66  1,50  Verifica 
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Verificação para compressão diagonal 

Sapata Sentido 
Seção (cm) Tensão (kgf/cm2) 

Situação 
ds bs Atuante Limite 

SA1 

X+ 21,50  30,00  3,24  43,39  Verifica 
X- 21,50  30,00  0,00  43,39  Verifica 
Y+ 21,50  14,00  4,86  43,39  Verifica 
Y- 21,50  14,00  4,38  43,39  Verifica 

SA2 

X+ 21,50  30,00  2,71  43,39  Verifica 
X- 21,50  30,00  2,93  43,39  Verifica 
Y+ 21,50  14,00  2,76  43,39  Verifica 
Y- 21,50  14,00  1,75  43,39  Verifica 

SA3 

X+ 21,50  30,00  2,09  43,39  Verifica 
X- 21,50  30,00  2,64  43,39  Verifica 
Y+ 21,50  14,00  0,94  43,39  Verifica 
Y- 21,50  14,00  2,84  43,39  Verifica 

SA4 

X+ 21,50  30,00  1,30  43,39  Verifica 
X- 21,50  30,00  2,32  43,39  Verifica 
Y+ 21,50  14,00  1,66  43,39  Verifica 
Y- 21,50  14,00  1,23  43,39  Verifica 

 

Verificação para esforço cortante 

Sapata Sentido 
Seção (cm) Força (tf) 

Situação 
ds bs Atuante Limite 

SA1 

X+ 20,30  51,50  1,46  12,53  Verifica 
X- 0,00  90,00  0,00  0,00  Verifica 
Y+ 21,50  24,80  1,08  6,37  Verifica 
Y- 19,70  24,80  0,96  5,84  Verifica 

SA2 

X+ 18,40  51,50  1,09  11,33  Verifica 
X- 18,40  51,50  1,20  11,33  Verifica 
Y+ 6,40  35,50  0,33  2,71  Verifica 
Y- 6,40  35,50  0,19  2,71  Verifica 

SA3 

X+ 18,40  51,50  0,82  11,33  Verifica 
X- 18,40  51,50  1,09  11,33  Verifica 
Y+ 6,40  35,50  0,09  2,71  Verifica 
Y- 6,40  35,50  0,35  2,71  Verifica 

SA4 

X+ 18,40  51,50  0,48  11,33  Verifica 
X- 18,40  51,50  0,99  11,33  Verifica 
Y+ 6,40  35,50  0,20  2,71  Verifica 
Y- 6,40  35,50  0,14  2,71  Verifica 
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Verificação ao fendilhamento 

Sapata Posição 
Áreas (cm2) Tensão (kgf/cm2) 

Situação 
A1 A2 Atuante Limite 

S1 
Pilar 420,00  2122,60  13,52  151,79  Verifica 

Seção X 420,00  2122,60  2,68  35,71  Verifica 

S2 
Pilar 420,00  3318,91  13,44  151,79  Verifica 

Seção X 420,00  3318,91  1,70  35,71  Verifica 

S3 
Pilar 420,00  3318,91  11,28  151,79  Verifica 

Seção X 420,00  3318,91  1,43  35,71  Verifica 

S4 
Pilar 420,00  3318,91  8,64  151,79  Verifica 

Seção X 420,00  3318,91  1,09  35,71  Verifica 
 

Momentos fletores 

Sapata Sentido 
Msd 
(tf.m) 

SA1 

X+ 0,48  
X- 0,00  
Y+ 0,04  
Y- 0,32  

SA2 

X+ 0,25  
X- 0,27  
Y+ 0,19  
Y- 0,11  

SA3 

X+ 0,18  
X- 0,25  
Y+ 0,05  
Y- 0,20  

SA4 

X+ 0,10  
X- 0,21  
Y+ 0,10  
Y- 0,07  

 

Para as sapatas dos pilaretes de reforço, as tabelas a seguir resumem o dimensionamento, 
apresentando apenas a sapata SL1. As demais sapatas deram resultados semelhantes e mesma 
armadura, sendo igualadas por ela. 

Dimensionamento 

Sapata Direção 
Msd 
(tf.m) 

Mmín 
(tf.m) 

As,calc 
(cm2) 

As,calc,corr 
(cm2) 

As,mín,rho 
(cm2) 

As,mín,crit 
(cm2) 

As,nec 
(cm2) 

Comb. 

SL1 
x 0,10  1,67  1,80  1,80  2,25  1,50  2,25  Envolt. 
y 0,07  1,67  1,80  1,80  2,25  1,50  2,25  Envolt. 

 

Detalhamento 

Sapata Direção 
As,det 
(cm2) 

As,det/s 
(cm2/m) 

NΦ Φ (mm) c/ (cm) 

SL1 
x 2,25  3,83  6,00  8,00  11,00  
y 2,25  3,83  6,00  8,00  11,00  
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Verificação ao tombamento 

Sapata Direção 
Coeficiente de 
Tombamento Situação 

Atuante Limite 

SL1 
x 10,27  1,50  Verifica 
y 9999,00  1,50  Verifica 

 

Verificação ao deslizamento 

Sapata Direção 
Coeficiente de 
Deslizamento Situação 

Atuante Limite 

SL1 
x 8,73  1,50  Verifica 
y 9999,00  1,50  Verifica 

 

Verificação da tensão de compressão e área comprimida da sapata 

Sapata Sentido 
Tensão (kgf/cm2) 

Situação 
Área comprimida 

(%) Situação 
Atuante Limite Atuante Mínima 

SL1 
Máxima 0,52  1,50  Verifica 

100,00  75,00  Verifica 
Média 0,40  1,50  Verifica 

 

Verificação para compressão diagonal 

Sapata Sentido 
Seção (cm) Tensão (kgf/cm2) 

Situação 
ds bs Atuante Limite 

SL1 

X+ 21,50  14,00  1,24  43,39  Verifica 
X- 21,50  14,00  1,24  43,39  Verifica 
Y+ 21,50  14,00  1,24  43,39  Verifica 
Y- 21,50  14,00  1,24  43,39  Verifica 

 

Verificação para esforço cortante 

Sapata Sentido 
Seção (cm) Força (tf) 

Situação 
ds bs Atuante Limite 

SL1 

X+ 18,40  35,50  0,25  7,81  Verifica 
X- 18,40  35,50  0,25  7,81  Verifica 
Y+ 18,40  35,50  0,25  7,81  Verifica 
Y- 18,40  35,50  0,25  7,81  Verifica 

 

Verificação ao fendilhamento 

Sapata Posição 
Áreas (cm2) Tensão (kgf/cm2) 

Situação 
A1 A2 Atuante Limite 

SL1 
Pilar 196,00  1548,83  10,54  151,79  Verifica 

Seção X 196,00  1548,83  1,33  35,71  Verifica 
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Momentos fletores 

Sapata Sentido 
Msd 
(tf.m) 

SL1 

X+ 0,04  
X- 0,10  
Y+ 0,07  
Y- 0,07  

 

Situação de incêndio 
Os pilares da estrutura foram verificados para a situação de incêndio, segundo a NBR 15200 2012, se 
possuem segurança para resistir durante um tempo mínimo de fuga dos ocupantes sem o risco de 
entrarem em colapso. A classe considerada para a edificação foi a D-1 (local de prestação de serviços 
profissionais). As tabelas a seguir resumem a verificação dos pilares na situação de incêndio. 

 

Tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) 

Altura da edificação (m) 2,75  

Área do pavimento (m2) 221,00  

Classe da edificação D-1 

TRRF (min) 30,00  
 

Pilar TRF (min) TRRF (min) Situação 
P1 169,00  30,00  Verifica 
P2 169,00  30,00  Verifica 
P3 176,00  30,00  Verifica 
P4 176,00  30,00  Verifica 

 

Embora os perfis metálicos das vigas não tenham sido verificados para a situação de incêndio, o 
recobrimento deles em concreto dá proteção contra o fogo e retarada seus efeitos deletérios no aço. É 
pedido ainda que as vigas sejam revestidas com uma camada de gesso no seu acabamento de, pelo 
menos, 5 mm ou protegidas com forro em gesso a fim de retardar ainda mais o efeito do fogo sobre as 
peças. 

No tocante ao arquivo morto, sua laje deve ser protegida por um reboco de gesso de 20 mm ou um forro 
de gesso de mesma espessura; as demais peças devem receber revestimento de 15 mm nas suas faces 
que podem ser expostas ao fogo. As tabelas a seguir resumem as verificações para as peças do arquivo 
morto. 

Laje Tipo 
Dir. 
As 

Ly/Lx h c1 b hc Situação 

LA1 Nervurada contínua - - - 73,00  190,00  90,00  Verifica 
 

Viga Tipo Vão b c1 Situação 
VA1 Biapoiada l 195,00  74,00  Verifica 
VA2 Biapoiada l 195,00  73,00  Verifica 
VA3 Biapoiada l 195,00  74,00  Verifica 
VA4 Biapoiada l 195,00  74,00  Verifica 
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Pilar Tipo Nsdi/Nrd NFE e As/Ac w ni le le,fi NB b x h c1 

PA1 Comp. 0,04  2,00  89,00  0,007  0,18  0,05  2,75  1,92  4,00  140x300 72,00  

PA2 Comp. 0,04  2,00  9,00  0,007  0,18  0,05  2,75  1,92  4,00  140x300 72,00  

PA3 Comp. 0,04  2,00  17,00  0,007  0,18  0,04  2,75  1,92  4,00  140x300 72,00  

PA4 Comp. 0,03  2,00  57,00  0,007  0,18  0,03  2,75  1,92  4,00  140x300 72,00  

 

Pilar TRF (min) TRRF (min) Situação 
PA1 241,00  30,00  Verifica 
PA2 242,00  30,00  Verifica 
PA3 242,00  30,00  Verifica 
PA4 245,00  30,00  Verifica 

 

Para as vergas e pilaretes de reforço, deve-se revesti-los também com reboco de gesso, sendo de 15 
mm para as vigas e 20 mm para os pilaretes. As tabelas a seguir resumem as verificações essas peças. 

Viga Tipo Vão b c1 Situação 
VER1 Biapoiada l 195,00  73,00  Verifica 
VER2 Biapoiada l 195,00  74,00  Verifica 
VER3 Biapoiada l 195,00  72,00  Verifica 

 

Pilar Tipo Nsdi/Nrd NFE e As/Ac w ni le le,fi NB b x h c1 

PL1 Comp.  - 1,00  108,00  0,000  0,00  0,00  2,70  1,89  0,00  140X140 50,00  

PL2 Comp.  - 1,00  108,00  0,000  0,00  0,00  2,70  1,89  0,00  140X140 50,00  

PL3 Comp.  - 1,00  108,00  0,000  0,00  0,00  2,70  1,89  0,00  140X140 50,00  
 

Pilar TRF (min) TRRF (min) Situação 
PL1 36,00  30,00  Verifica 
PL2 36,00  30,00  Verifica 
PL3 36,00  30,00  Verifica 

 

Interfaces do projeto com a construção, utilização e manutenção 
Por se tratar de uma intervenção em uma estrutura já existente, é preciso que antes e durante a 
execução se atente para questões como a confirmação da disposição das lajes existentes, a 
interferência com outros elementos estruturais existentes, inclusive aqueles que não precisarão ser 
demolidos, o escoramento adequado de todas as lajes que se fizerem necessárias, além de analisar a 
existência de patologias em elementos estruturais existentes e que permanecerão após a intervenção na 
edificação, mesmo aqueles fora da área de construção dos pórticos. 

A seguir é descrito de forma resumida o procedimento a ser adotado na recuperação de peças 
estruturais em concreto armado com base em um exemplo para vigas. Esse procedimento pode ser 
adaptado para demais peças em concreto armado afetadas por oxidação. 

O procedimento geral de recuperação das peças estruturais que apresentam trincas e pontos de 
corrosão contempla os seguintes passos. 

1) Escoramento das lajes que se apoiam nas vigas que serão recuperadas: primeiramente é 
fundamental e indispensável o escoramento das lajes que estão se apoiando nas vigas que serão 
objeto de recuperação. Esse escoramento pode ser feito com escoras de madeira ou metálica que 
possuam resistência suficiente para suportar o peso das lajes. Deve-se utilizar tábuas espessas tanto 
no encontro das escoras com as lajes (teto), quanto das escoras com o piso para reduzir as tensões 
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nesses encontros. O escoramento deve ser em sentido transversal a direção das nervuras sempre 
que estas se apoiem nas vigas. O escoramento deve ser realizado antes do início dos trabalhos de 
recuperação e retirado somente após a cura do novo concreto das peças. A retirada do escoramento 
deve ser iniciada pelas escoras que estão ao centro do vão e depois das que estão nos extremos do 
vão. 

 

Figura 20: escoramento para alívio de tensões. 

2) Apicoamento da peça estrutural na região a ser reparada: o corte deve penetrar de 2 a 3 cm de 
profundidade além das barras e deve se estender por toda região em que haja oxidação das 
mesmas. O apicoamento pode ser manual ou com furadeira de impacto. Deve-se identificar todo o 
trecho crítico de oxidação (com perda de seção de aço das barras superior a 10%) que será 
eliminado e substituído por uma nova seção de aço de mesmo diâmetro, acrescido de um 
comprimento de ancoragem do novo trecho da barra de aço no que restou da barra de aço existente. 
Esse trecho de ancoragem deverá ser de 40 vezes o diâmetro da barra (por exemplo: para uma barra 
de 10.0 mm de diâmetro são 40 cm). Os transpasses e furos de fixação das novas barras de aço 
devem ser preenchidos com resina epoxídica pouco fluida de boa qualidade para garantir a fixação 
dos aços entre si e do aço com o concreto no caso dos furos. É preciso substituir não somente as 
armaduras longitudinais, como também as transversais (estribos) que estiveram oxidadas. 

 

Figura 21: profundidade do apicoamento a partir da superfície das barras. 
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Figura 22: aspecto final do apicoamento do concreto (certo no primeiro e errado nos demais). 

 

Figura 23: aspecto do trecho de substituição de uma barra longitudinal oxidada mais os comprimentos de 
ancoragem com o restante da barra antiga. 

3) Concretagem: a concretagem deverá ser feita com concreto ou “grout” (argamassa própria para o 
fechamento de aberturas em concreto). O concreto ou “grout” devem ser de boa resistência e 
aplicados com consistência fluida sem excesso de água (usar a menor quantidade água possível) e 
devem ser bem adensados (vibrados) nas fôrmas. A cura deve ser respeitada (28 dias no caso de 
concreto convencional ou o tempo especificado pelo fabricante do grout que geralmente é bem 
inferior ao do concreto convencional) evitando a perda de água excessiva reponto a umidade perdida 
ou evitando que a água saia do concreto por algum meio físico (cura química, rega ou colocação de 
estopa úmida nas superfícies expostas do concreto ou argamassa). A retirada dos escoramentos das 
lajes só deve ocorrer após a cura do concreto ou argamassa. 
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Figura 24: exemplo de forma para aplicação de concreto na parte a ser reconstituída. Após a 
desforma são retificadas as laterais da viga para ficar uma seção retangular novamente. 

4) Outras providências adicionais: toda a região das barras de aço expostas (substituídas ou não) deve 
ser pintada com um prime anticorrosivo a base de zinco (Armatec ZN da Vedacit, por exemplo) antes 
do fechamento da viga com concreto ou grout. Isso vai ajudar a evitar nova oxidação. É importante 
também, na medida do possível, deixar um cobrimento em torno de 2,0 cm da armadura mais 
expostas (estribos) a superfície exposta da viga. Toda a superfície exposta após o apicoamento, 
incluindo os furos feitos para introdução de barras como estribos, deve ser limpa antes do 
fechamento para evitar a não aderência do concreto antigo com o novo (usar um jato de água, por 
exemplo, e deixar a superfície secar para então fechá-la). Por fim, é recomendado também aplicar 
algum tipo de selador para as laterais externas das paredes onde estão as peças recuperadas e 
aplicar uma pintura para paredes externas a fim de evitar que a umidade penetre nas peças 
recuperadas novamente. 

No tocante a manutenção é importante garantir que a estrutura receberá atenção durante sua vida últil, 
sobretudo com relação a evitar que haja condições favoráveis para o surgimento de oxidação tanto dos 
elementos de concreto, quanto dos elementos metálicos. 

É aconselhável que se monte uma programação de manutenção da estrutura, ou que essa manutenção 
estrutural entre na programação de manutenção geral da edificação com todos os seus demais sistemas 
e que, anualmente, se verifique o estado dos elementos, sobretudo com relação a presença de umidade 
e infiltrações e trincas que possam ter surgido, procedendo a manutenção corretiva adequada a causa 
da patologia ou monitorando a evolução das manifestações patológicas para entender melhor o que está 
ocorrendo e poder fazer uma intervenção efetiva. 

Com relação às aberturas necessárias para as janelas J05 e J09, se faz necessário à colocação de 
vergas que devem atender às características detalhadas na tabela a seguir. Essas peças estão 
detalhadas no projeto. 
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Verga 
Dimensões 

(cm) 
Fck (MPa) 

Arm. Sup. 
(mm) 

Arm. Inf. 
(mm) 

Apoio que 
entra na 
alvenaria 

(cm) 

Vão 
abertob 

(m) 

J05 12x35 25,00  2Φ6.3 2Φ8 50,00  325,00  
J09 12x25 25,00  2Φ10 2Φ12.5 50,00a 250,00  

a no caso dessa verga, existe um pilarete de reforço do lado em que não é possível apoiar os 50 cm 
pedido; b esse vão compreende apenas a abertura da janela sendo necessário acrescentar os 
comprimentos de apoio ou pilarete de reforço. 

Na cobertura da área de serviço e em um dos lados da verga sobre J09, se faz necessário a colocação 
de pilaretes de reforço (ou apoio). As características deles estão resumidas na tabela que segue. Essas 
peças estão detalhadas no projeto. 

Pilarete 
Dimensões 

(cm) 
Fck (MPa) 

Arm. long. 
(mm) 

Arm. trans. 
(mm) 

Altura da 
sapata à 

verga (cm) 

Altura 
da 

satata 
abaixo 
(cm) 

P1=P2=P3 14x14 25,00  4Φ10 Φ5 c/ 12 295,00  25,00  
 

Será preciso escavar 50,0 cm de profundidade para assentar as sapatas dos pilaretes. Não se esquecer 
de acrescentar mais 5 cm da camada de concreto magro abaixo das sapatas. As sapatas têm as 
características resumidas na tabela a seguir. Essas peças estão detalhadas no projeto. 

Sapata 
Dimensões 

(cm) 
Fck (MPa) 

Arm. Dir. x 
(mm) 

Arm. Dir. y 
(mm) 

Altura da 
sapata (cm) 

Arranque
s (mm) 

S1=S2=S3 60x60 25,00  6Φ8 c/ 11 6Φ8 c/ 11 25,00  4Φ10 
 

Com relação à ampliação do banheiro da sala da diretoria, se faz necessário verificar as direções da laje 
a fim de saber se é possível apoiar ela sobre as novas paredes aproveitando o beiral. É preciso fazer a 
última fiada junto da laje com bloco canaleta e usar alguma ferragem construtiva dentro do concreto. Não 
esquecer de escorar adequadamente a laje antes de realizar qualquer intervenção na mesma. 

Qualquer situação de risco estrutural ou que gere dúvidas com relação à segurança da laje do banheiro 
deve ser comunicada ao proprietário e ao projetista estrutural para que seja analisada e dado o melhor 
encaminhamento. É importante salientar que nesse caso é imprescindível escorar todo elemento 
estrutural em risco ou com deformação excessiva e isolar área sobre risco. 
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