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RESUMO 

  

 As patologias estruturais requerem terapia e, também, reforço, quando 

aplicável; sendo que a necessidade desse reforço é notada a partir da perda da 

capacidade portante da estrutura.  Este trabalho visa analisar as possibilidades de 

configuração de reforço estrutural para uma galeria pluvial; com a utilização de 

softwares de apoio como o Excel, AutoCAD e SAP2000.  Fez-se a aplicação de 

modelos de cálculo referenciados por normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) considerando dois diferentes sistemas construtivos (concreto 

armado e estrutura metálica) para o dimensionamento do reforço; além do 

envolvimento do custo dos materiais englobados em cada alternativa. Desse modo, o 

resultado apresentou a definição da melhor configuração de reforço, pelo viés técnico 

e financeiro.  

 

Palavras- chave: Reforço Estrutural. Concreto Armado. Estrutura Metálica.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 GENERALIDADES 

 
A Engenharia desenvolveu-se ao passar do tempo objetivando otimizar as 

relações entre custo- benefício- tempo de execução. Os custos devem ser avaliados 

de modo que promovam um sistema construtivo que atenda às demandas em 

questão, com vistas a um cronograma pré-estabelecido. 

Novos materiais de construção favorecem os sistemas construtivos, assim 

como novas metodologias de execução. A tecnologia dos materiais tende sempre a 

potencializar a capacidade construtiva, seja no quesito de capacidade resistente/ de 

suporte da estrutura, desempenho durante a vida útil, ou em que se pese o 

cronograma físico-financeiro. 

Contudo, diferentemente da fabricação de peças mecânicas, e seu alto 

controle de execução por meio de robôs e máquinas, a indústria da construção civil 

conta, ainda, com diversos processos manuais, que envolvem uma mão de obra 

nem sempre tão qualificada quanto deveria ser. Tal máxima propõe que sempre 

existirão falhas nos processos, sejam elas de aplicação de materiais, planejamento 

ou execução, o que propicia um ambiente suscetível ao desenvolvimento de 

patologias construtivas. 

“A patologia pode ser entendida como parte da Engenharia que estuda os 

sintomas, os mecanismos, as causas e origens dos defeitos das construções civis, 

ou seja, é o estudo das partes que compõem o diagnóstico do problema” (HELENE, 

1992). 

Com etimologia grega, a palavra patologia significa o estudo das doenças; 

que aplicada ao contexto da construção civil e ao propósito deste documento, pode 

ser entendida como referente às doenças das estruturas de concreto armado. 

As patologias construtivas podem ser classificadas como endógenas, adquirida 

sou funcionais ou acidentais, dependendo essa determinação da sua origem; que 

pode estar relacionada com o projeto ou falta de manutenção, por exemplo. 

As patologias estruturais reduzem a vida útil e desempenho das edificações 
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requerendo que sejam realizadas intervenções de soluções de Engenharia nos 

sistemas construídos onde foram identificadas as anormalidades. 

Essas soluções, no entanto, devem considerar que o objetivo principal da 

Engenharia é buscar a relação custo/ benefício, conforme forem as solicitações do 

caso estudado, sendo que as questões de custos se embasam em dois tópicos 

principais: material e mão de obra e, atrelado a isso, o tempo para que a obra seja 

finalizada e entregue ao cliente. 

Salienta-se que a questão do tempo quando se trata de patologias estruturais 

é de suma importância, visto que tais anomalias proporcionam riscos à segurança 

e estabilidade da estrutura. 

Foi analisada, para materialização do estudo em questão, uma galeria pluvial 

com patologia estrutural em laje superior que sofreu efeito de flexão pela atuação 

de sobrecarga, com capacidade portante diminuída. A galeria supracitada encontra-

se no bairro Portão, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, conforme figuras 

01 a 11 a seguir, obtidas de Laudo Técnico Pericial de Engenharia, emitido por perito 

especializado: 

 

FIGURA 01- ACESSO À GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 10. 
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FIGURA 02- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 
 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 10. 

FIGURA 03- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 
 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 11. 

FIGURA 04- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 

 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 11. 
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FIGURA 05- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 
 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 11. 

FIGURA 06- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 
 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 12. 

FIGURA 07- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 

 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 13. 
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FIGURA 08- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 
 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 12. 

FIGURA 09- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 
 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 13. 

FIGURA 10- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 
 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 13. 
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FIGURA 11- CORROSÃO NA LAJE DA GALERIA PLUVIAL 
 

FONTE: TEIXEIRA, 2016, p. 13. 

 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Definir a melhor solução estrutural, nos quesitos técnico e de viabilidade 

econômica, para reforço em uma galeria pluvial, sendo as opções consideradas 

delineadas por sistemas estruturais em concreto armado e estruturas metálicas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Analisar os esforços a que a galeria pluvial está submetida; 

• Definir um modelo estrutural de reforço para a galeria pluvial; 

• Dimensionar a estrutura em concreto armado e em aço conforme modelo 

estrutural adotado; 

• Definir melhor modelo, se em concreto armado ou em aço de acordo com os 

critérios de custo e tempo de execução.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTRUTURAS 

 

As estruturas se compõem de uma ou mais peças, ligadas entre si e ao meio 
exterior de modo a formar um conjunto estável, isto é, um conjunto capaz de 
receber solicitações externas, absorvê-las internamente e transmiti-las até seus 
apoios, onde estas solicitações externas encontrarão seu sistema estático 
equilibrante (SUSSEKIND, 1974, p. 01). 

 

Elementos estruturais 

 

são peças, geralmente com uma ou duas dimensões preponderantes sobre as 
demais (vigas, lajes, pilares, etc), que compõem uma estrutura. O modo como 
são arranjados pode ser chamado de sistema estrutural. Alguns 
comportamentos são dependentes apenas desse arranjo, não influindo o 
material com que são feitos os elementos (CARVALHO & FIGUEIREDO, 2014, 
p. 23). 

 

A classificação dos elementos estruturais envolve sua geometria atrelada ao 

esforço predominante na estrutura.  

 

2.1.1 Ações 
 

Um elemento estrutural está sujeito à ação de diversos esforços, gerados pela 

atuação de cargas na estrutura. 

Sendo assim, as peças estruturais reagem de maneira a serem gerados 

esforços internos, como momento, força cortante e esforço normal. 

A ABNT NBR 8681 define ações como “causas que provocam esforços ou 

deformações nas estruturas”, afirmando que “do ponto de vista prático, as forças e as 

deformações impostas pelas ações são consideradas como se fossem as próprias 

ações. As deformações impostas são, por vezes, designadas por ações indiretas e as 

forças, por ações diretas”. 
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As ações na estrutura podem ter naturezas diferentes como; acidentais e 

permanentes. Ainda, podem ser classificadas como atuantes diretamente na estrutura 

ou indiretamente. 

O bom dimensionamento das peças estruturais deve garantir que os esforços 

resistentes sejam maiores que os esforços solicitantes para que não haja ruína da 

estrutura. 

 
 

2.1.1.1 Classes de carregamento  

 

Conforme explicitado acima, as ações são definidas em permanentes e 

acidentais.  

  

2.1.1.1.1 Ações permanentes 

 

Segundo definições da ABNT NBR 6120-Cargas para o cálculo de estruturas 

de edificações, cargas permanentes são aquelas “constituídas pelo peso próprio da 

estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações 

permanentes”. 

Os valores não possuem amplitude de variação considerável durante a vida útil 

da construção. 

 

2.1.2 Estado limite último 
 

Estado limite relacionado ao colapso das estruturas, ou de qualquer ruína 

estrutural, que determine a paralisação do uso da estrutura. Refere-se ao 

esgotamento da capacidade de suporte da estrutura. 

Segundo a ABNT NBR 8681, “sua simples ocorrência determina paralisação, 

no todo ou em parte, do uso da construção”. 
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Em fase de projeto, geralmente seriam considerados estados limites 

caracterizados por: 

• perda de equilíbrio global ou parcial (estrutura considerada corpo rígido); 

• ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais; 

• transformação da estrutura, no todo ou em parte, em sistema hipostástico; 

• instabilidade por deformação; 

• instabilidade dinâmica. 
 
 

2.1.3 Estado limite de serviço 

 

Estado limite relacionado às condições de utilização da estrutura, ao conforto dos 

usuários, durabilidade e desempenho.  

Por definições da NBR 8681, “sua ocorrência, repetição ou duração causam 

efeitos estruturais que não respeitam as condições especificadas para o uso normal da 

construção, ou que são indícios do comportamento da durabilidade da estrutura”. 

No período de vida da estrutura geralmente são considerados estados limites 

de serviço que (LIBÂNIO, 2003):  

• contemplam danos ligeiros ou localizados; 

• que comprometam o aspecto estético da construção ou a durabilidade da 

estrutura- fissuração; 

• deformações excessivas que afetem a utilização normal da construção ou seu 

aspecto estético- flechas; 

• vibração excessiva ou desconfortável. 
 

Os estados limites de serviço são resultado de ações cujas combinações 

podem ter três diferentes ordens de grandeza de permanência na estrutura: 

combinações quase permanentes, frequentes e raras. 
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2.2 QUALIDADE DA ESTRUTURA 

 

A respeito dos itens de qualidade da estrutura, seguem-se exigências no 

tocante à: 

• capacidade resistente (segurança à ruptura); 

• critérios de desempenho em serviço (pela ABNT NBR 6118 “capacidade de a 

estrutura em manter-se em condições plenas de utilização durante sua vida útil, 

não devendo apresentar danos que comprometam em parte ou totalmente o 

uso para o qual foi projetada”). 

Sobre a durabilidade, é definida pela ABNT NBR 6118 como a “capacidade de 

a estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto pelo 

autor do projeto estrutural”. 

 

2.3 SOLUÇÕES ESTRUTURAIS 

 

Soluções estruturais podem ser definidas como intervenções estruturais em 

sistemas que apresentam indícios de inconformidades no quesito de estabilidade, por 

exemplo.  

São adotadas aquelas soluções que atendam de modo satisfatório às solicitações 

do sistema em questão.  

Adotar uma solução estrutural é uma decisão de Engenharia tomada quando a 

estrutura analisada demonstra carência de tal ação, como é o caso das manifestações 

patológicas como as deformações, flechas, fissuras; casos em que se coloque em 

dúvida a integridade estrutural.  

Pela norma ABNT NBR 15575-2:2013, Edificações habitacionais- Desempenho- 

Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais (aplicável a esse estudo pela 

materialização do caso ditada no item 1.1), podem-se definir:  

• Integridade estrutural: como a “capacidade da estrutura de evitar seu colapso 

progressivo na ocorrência de danificações localizadas”; 
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• Deformação: como a “variação da distância entre pontos de um corpo submetido 

a uma determinada tensão, com modificação de sua forma e volume primitivos”; 

• Flecha: como “máximo afastamento entre a elástica e a posição primitiva de uma 

barra ou de uma placa submetida à flexão”.  

• Fissuras em componentes estruturais: 

 

seccionamentos na superfície ou em toda seção transversal de um componente, 
com abertura capilar, provocado por tensões normais ou tangenciais. As 
fissuras podem ser classificadas como ativas (variação da abertura em função 
de movimentações higrotérmicas ou outras) ou passivas (abertura constante)” 
(ABNT NBR 15575-2:2013, p. 6). 

 

2.3.1.1 Concepção de soluções estruturais conforme conceito de normas 

 

A solução estrutural adotada em projeto deve atender aos requisitos de qualidade 

estabelecidos nas normas técnicas, relativos à capacidade resistente, desempenho em 

serviço e durabilidade.  

A qualidade da solução adotada deve, ainda, considerar os limitantes de 

condições arquitetônicas, funcionais, construtivas, estruturais e de integração com os 

demais projetos.  

 

2.4 CONCRETO ARMADO 

2.4.1 Definição de concreto 
 

 O concreto é um material utilizado na construção civil com constituição 

proveniente da mistura de agregados (graúdos e miúdos), aglomerantes (cimento 

portland, por exemplo) e água, em quantidades pré-definidas, função do traço esperado, 

com vistas à trabalhabilidade e resistência. Além disso, para que se alcancem algumas 

condições especiais, podem ser acrescidos à mistura os denominados aditivos.  

 O concreto é classificado pela ABNT NBR 8953 em dois grupos de resistência, 

Grupo I e Grupo II, de acordo com a resistência à compressão, conforme figura 11: 
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FIGURA 12- CLASSES DE RESISTÊNCIA DE CONCRETOS ESTRUTURAIS 

 
FONTE: ABNT NBR 8953, 2015, p. 3. 

 

2.4.2 Do concreto simples ao concreto armado 
 

 Contudo, esse concreto simples possui resistência à tração baixa, o que levou-

se à busca de um componente que melhorasse as características oferecidas. 

 Com a associação de aço à mistura, além da boa resistência à compressão, 

conseguiu-se boa resistência à tração, também. 

 A associação concreto/ aço foi bem sucedida uma vez que o coeficiente de 

dilatação térmica dos materiais envolvidos é similar, o que desfavorece a formação e 

tensões adicionais entre eles, proporcionando melhor aderência. 

 

2.4.3 Normatização- Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 

 Está em vigor para fins de normatizar o projeto de Estruturas em concreto 

armado a ABNT NBR 6118:2014, que será utilizada como aporte teórico para este 

trabalho.  
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2.4.3.1 Aplicabilidade da NBR 6118:2014 

 

A norma 6118:2014 é aplicável, segundo o item 1.2 da seção "Escopo" 

 

às estruturas de concreto normais, identificados por massa específica seca 
maior que 2000 kg/m³, não excedendo 2800 kg/m³, do grupo I de resistência 
(C20 a C50) e do grupo II de resistência (C55 a C90), excluindo-se concretos 
especiais como concreto massa e concreto sem finos (ABNT NBR 6118, p. 1). 

 

2.4.4 Definição de elementos de concreto armado 
 

 Segundo o item 3.1.3 da norma acima referenciada, elementos de concreto 

armado são "aqueles cujo comportamento estrutural depende da aderência entre 

concreto e armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras 

antes da materialização dessa aderência". 

 

2.4.4.1 Armadura passiva 

 

Importante salientar, também, o conceito de armadura passiva, definida no item 

3.1.5 da NBR 6118 como "qualquer armadura que não seja usada para produzir forças 

de protensão, isto é, que não seja previamente alongada".  

 

2.4.5 Requisitos de projetos em concreto armado 
 

Para que se execute o projeto em concreto armado, devem-se fixar as condições 

de carga características, reações e esforços solicitantes. 

 

2.4.6 Vantagens e desvantagens do uso do concreto armado 
 

Quanto às vantagens gerais do uso do concreto armado podem-se citar a 

facilidade de adaptação às formas construtivas (boa trabalhabilidade), material durável 
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(desde que bem executado), razoável domínio da técnica executiva em todo o país, boa 

resistência aos esforços dinâmicos e boas respostas aos usuários (pouca vibração 

proporcionando conforto), segurança contra o fogo (CARVALHO &FIGUEIREDO, 2014).  

Em relação às desvantagens, consideram-se o peso próprio elevado e fissuração; 

reformas e adaptações, frequentemente, de difícil execução, necessário sistemas de 

formas e escoramentos (CARVALHO & FIGUEIREDO, 2014). 

 

2.4.7 Características do concreto armado- determinação 

2.4.7.1 Massa específica 

 

 Para fins de cálculo, será admitida massa específica para o concreto armado de 

2500kg/ m³, conforme apresenta a norma ABNT NBR 6120: 1980 no item 3, tabela 01. 

 

2.4.7.2 Propriedades mecânicas 

 

 As propriedades mecânicas do concreto são determinadas com base em ensaios 

com condições específicas, para que seja executado controle de qualidade e que sejam 

atendidas as especificações de projeto de determinada estrutura (LIBÂNIO, 2004).  

 

2.4.7.2.1 Resistência à compressão 

 

 Ainda, a resistência à compressão é a característica mais importante do concreto 

(LIBÂNIO, 2004). Determina-se a resistência à compressão a partir da modelagem de 

corpos de prova segundo normas técnicas, também, como a ABNT NBR 5738- 

Concreto- procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, ensaiados conforme 

a ABNT NBR 5739- Concreto- Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.  
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2.4.7.2.2 Resistência à tração 

 

 Para que se obtenha a resistência à tração do concreto são realizados os 

ensaios de tração direta, tração na compressão diametral (ABNT NBR 7222:2010- 

Concreto e argamassa- Determinação da resistência à tração por compressão diametral 

de corpos de prova cilíndricos), e ensaio de tração na flexão (segundo ABNT NBR 

12142:2010- Concreto- Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de 

prova prismáticos). 

 

2.4.7.2.3 Módulo de elasticidade 

2.4.7.2.3.1 Módulo de elasticidade inicial 

 

 A ABNT NBR 6118 especifica que "o módulo de elasticidade (���) deve ser 

obtido segundo o método de ensaio estabelecido na ABNT NBR 8522", sendo que 

considera o módulo de deformação tangente inicial, obtido aos 28 dias de idade.  

 Ainda, a norma prevê em seu item 8.2.8 que quando não foram realizados 

ensaios, o módulo de elasticidade inicial pode ter seu valor obtido com a expressão:  

��� =	∝ �. 5600	���	����	��	��	20	���	�	50	���; 

��� = 	21,5	.10³. ∝ �. ������ + 	1,25!
�/#
, ����	��	��	55	���	�	90	���. 

Sendo:  

∝ � = 	1,2	����	%�&�'()	�	���%á&�) 

∝ � = 	1,0	����	+��,�()	�	+,��&&� 
∝ � = 	0,9		����	��'�á��) 

∝ � = 	0,7	����	���,�() 

 Com  ���	�	�� dados em megapascal (MPa).  

 

 



  

 

 

 
30 

 

 

2.4.7.2.3.2  Módulo de deformação secante 

 

 O módulo de deformação secante pode ser obtido por método da ABNT NBR 

8522, ou requerida sua estimativa via:  

��& =	∝ �. ��� 
Com:  

∝ � = 	0,8	 + 	0,2	 ��80 	≤ 	1,0 

 

2.4.8 Agressividade do meio 
 

Segundo o item 6.4.1 da ABNT NBR 6118,  

 

a agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas 
que atuam sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações 
mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, de retração 
hidráulica e outras previstas no dimensionamento das estruturas (ABNT NBR 
6118: 2014, p. 16).  

 

Também conforme a referida norma, nos projetos das estruturas correntes, a 

agressividade ambiental deve ser classificada de acordo com o apresentado abaixo, na 

figura 13: 
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FIGURA 13- CLASSES DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

 

FONTE: ABNT NBR 6118, 2014, p. 17. 

 

 Ainda, o trecho da NBR em questão salienta que a agressividade pode ser 

avaliada, simplificadamente, segundo as condições de exposição da estrutura ou de 

suas partes.  

 

2.4.9 Concreto moldado in loco 
 

O concreto moldado in loco ainda é o método construtivo mais utilizado nas 

edificações devido à facilidade de execução (CARVALHO & FIGUEIREDO, 2007). Esse 

processo consiste basicamente em produção e montagem de formas, armação de 

ferragens, preparação do concreto, seu lançamento e adensamento, e por fim, após a 

cura do concreto a retirada das formas. 

Relacionam-se vantagens e desvantagens dos elementos de concreto armado 

moldado in loco, conforme abaixo (CARVALHO & FIGUEIREDO, 2007), tabela 01: 
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TABELA 01- CONCRETO MOLDADO IN LOCO- VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Vantagens Desvantagens 

Apresenta boa resistência a maioria das solicitações 

Resulta em elementos com maiores dimensões que o 
concreto armado, o que, com seu peso específico 
elevado (Ƴ=25kN/ m³), acarreta um peso próprio 

muito grande, limitando seu uso em determinadas 
situações ou elevando bastante seu custo 

Permite obter estruturas monolíticas, o que não 
ocorre com as de aço, madeira e pré-moldadas. 

Existe aderência entre o concreto já endurecido e o 
que é lançado posteriormente, facilitando a 

transmissão de esforços 

As reformas e adaptações são, muitas vezes, de 
difícil execução 

Tem boa trabalhabilidade e, por isso, adapta-se a 
várias formas, podendo assim, ser escolhida a mais 

conveniente do ponto de vista estrutural, dando maior 
liberdade ao projetista 

É bom condutor de calor e som, exigindo, em casos 
específicos, associação com outros materiais para 

sanar esses problemas 

As técnicas de execução são razoavelmente 
dominadas em todo país 

São necessários um sistema de formas e a utilização 
de escoramento (quando não se faz uso da pré-

moldagem), que geralmente, precisam permanecer 
no local até que o concreto alcance resistência 

adequada. 

Em diversas situações, pode competir com as 
estruturas de aço em termos econômicos 

  

É um material durável, desde que seja bem 
executado, conforme as norma e evitado o uso de 

aceleradores de pega, cujo produtos químicos podem 
corroer as armaduras 

  

Apresenta durabilidade e resistência ao fogo, 
superiores em relação a madeira e ao aço, desde que 
os cobrimentos e a qualidade do concreto estejam de 

acordo com as condições do meio em que está 
inserida a estrutura 

  

Possibilita a utilização da pré-moldagem, 
proporcionando maior rapidez e facilidade de 

execução 
  

É resistente a choques e vibrações, efeitos térmicos, 
atmosféricos e desgastes mecânicos 

  

 
FONTE: adaptado de CIOLA, 2012, p. 26. 

 

2.4.10 Concreto pré-moldado 
 

Não é possível precisar a data em que começou a fabricação de elementos pré-

moldados do concreto, pois já no início da utilização do concreto armado já havia casos 
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em que era moldado fora do local de seu uso final (VASCONCELLOS, 2002). Deste 

modo, diz-se que a pré-moldagem se originou simultaneamente ao concreto armado. 

A ABNT NBR 9062: 2017 que trata de projeto e execução de estruturas de 

concreto pré-moldado define os elementos pré-moldados e os pré-fabricados conforme 

segue: 

• Elemento pré-moldado: “elemento que é executado previamente e fora do 

local de utilização definitiva na estrutura”, com controle de qualidade; 

• Elemento pré-fabricado: “elemento pré-moldado, executado 

industrialmente, em instalações permanentes de empresa destinada para 

este fim, que se enquadram e atendem aos requisitos mínimos” em 

canteiros de obra, sob condições rigorosas de controle de qualidade. 

Do ponto de vista do comportamento estrutural, "a presença das ligações é o que 

diferencia basicamente uma estrutura de concreto pré-moldado de uma estrutura 

convencional moldada no local" (NÓBREGA, 2004). 

Como vantagens do concreto pré-moldado tem-se o menor tempo de execução, 

devido ao acabamento que se dá, o uso de grandes vãos, maior controle de qualidade 

no processo de fabricação das peças e, portanto, melhor qualidade no produto final, 

montagem sem escoramentos, redução de mão de obra, diminuição do desperdício de 

materiais na obra. 

Como desvantagens desse modal construtivo têm-se limitações no transporte das 

peças produzidas, limitações de formas construtivas, restrições de movimentação no 

canteiro de obras.  

 

2.4.11 Durabilidade 
 

2.4.11.1 Durabilidade de projeto 

 

O item 6 da norma ABNT NBR 6118 defende que  
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as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob 
as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas 
conforme preconizado em projeto, conservem sua segurança, estabilidade, e 
aptidão em serviço durante o prazo correspondente à sua vida útil (ABNT NBR 
6118: 2014, p. 15).  

 

2.4.11.2 Critérios que visam a durabilidade das estruturas 

 

São itens elencados pela ABNT NBR 6118 como critérios que visam durabilidade, 

drenagem, formas arquitetônicas e estruturais, qualidade do concreto de cobrimento, 

detalhamento das armaduras, controle da fissuração, medidas especiais, inspeção e 

manutenção preventivas.  

Drenagem: é recomendado que “seja evitada a presença ou acumulação de água 

proveniente de chuva ou decorrente de água de limpeza e lavagem, sobre as estruturas 

de concreto”. Esse tópico da norma (NBR 6118) especifica que todos os topos de 

platibandas, por exemplo, devem ser protegidos de água.  

Com relação às formas arquitetônicas e estruturais, as que possam representar 

redução da durabilidade da estrutura devem ser evitadas. Também, dispõe-se que deve 

ser previsto acesso para inspeção e manutenção de partes da estrutura.  

 

2.4.11.2.1 Durabilidade da estrutura 

 

 Cita-se, no item 7.4.1 da ABNT NBR 6118, que a "durabilidade das estruturas é 

altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do 

concreto de cobrimento da armadura". 

 O item 7.4.2 indica que  

 

ensaios comprobatórios de desempenho da durabilidade da estrutura frente ao 
tipo e classe de agressividade prevista em projeto devem estabelecer os 
parâmetros mínimos a serem atendidos. Na falta desse e devido á existência de 
numa forte correspondência entre a relação água/ cimento e a resistência à 
compressão do concreto e sua durabilidade, permite-se que sejam adotados os 
requisitos mínimos expressos na tabela 7.1 (ABNT NBR 6118, p. 18). 
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 A esse respeito, apresenta-se a figura 14. 

 

FIGURA 14- CLASSES DE AGRESSIVIDADE E QUALIDADE DO CONCRETO 

 
FONTE: ABNT NBR 6118, 2014, p. 18. 

 

 O item 7.4.7.5 (ABNT NBR 6118) especifica que  

 

os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da 
armadura externa, em geral à face externa do estribo. O cobrimento nominal de 
uma determinada barra deve sempre ser:  

a) �	,)0 ≥ 	∅	%����; 
b) �	,)0 ≥ 	∅	���3� = 	∅, = 	∅√,; 
c) �	,)0 ≥ 	0,5	∅	%��,ℎ� 

(ABNT NBR 6118, p. 19) 

 

Segue ilustração dos feixes na figura 15: 
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FIGURA 15- FEIXES DE BARRAS NAS SEÇÕES DE CONCRETO 

 

FONTE:MARINO; MACHADO, 2016, p. 6. 

 

 Ademais, o item 7.4.7.6 cita que " a dimensão máxima característica do 

agregado graúdo utilizado no concreto não pode superar em 20% a espessura nominal 

do cobrimento”, com apresentação da expressão:  

�	0á3 ≤ 	1,2	�	,)0 

 Também, apresenta-se a tabela 7.2 na norma (figura 16), com a correspondência 

entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal para ∆	� = 	1000. 

 

FIGURA 16- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL E COBRIMENTO NOMINAL 

 
FONTE: ABNT NBR 6118, 2014, p. 20. 
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2.4.12 Aço 
 

 O item 7.5.1 da NBR 6118 discorre sobre detalhamento das armaduras, 

afirmando que "as barras devem ser dispostas dentro do componente ou elemento 

estrutural, de modo a permitir e facilitar a boa qualidade das operações de lançamento 

e adensamento do concreto". 

 Já o item 7.5.2 define que "para garantir um bom adensamento, é necessário 

prever no detalhamento da disposição das armaduras espaço suficiente para entrada 

da agulha do vibrador".  

O aço utilizado em estruturas de concreto armado é classificado segundo a ABNT 

NBR 7480: 2007. Esta norma estabelece uma divisão do aço em barras e fios, sendo 

que as barras devem ter diâmetro nominal 6,3 mm ou mais e são obtidas exclusivamente 

pelo processo de laminação a quente; e os fios devem possuir diâmetro nominal de 

10mm ou menos, e serem obtidos através de trefilação ou laminação a frio.  

 A NBR 7480: 2007 ainda classifica as barras e fios em relação ao valor 

característico da resistência de escoamento, estando as barras enquadradas nas 

categorias CA-25 e CA-50 e os fios na categoria CA-60. 

Segue abaixo tabela com as propriedades mecânicas exigidas para barras e fios 

dentro das categorias a que pertencem, como mostra a figura 17, segundo a NBR 7480: 

2007: 
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FIGURA 17- PROPRIEDADES MECÂNICAS EXIGÍVEIS DE BARRAS E FIOS DE 

AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO 

 
FONTE: ABNT NBR 7480, 2007, p. 12. 

 

 A NBR 8800: 2008 que define os princípios gerais que regem projetos de 

estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações orienta que, 

para os aços relacionados nesta mesma norma, seja adotado, para efeito de cálculo, o 

valor do módulo de elasticidade E = 200000 MPa. 

 

2.5 SANEAMENTO 

 

  O Saneamento é definido pela Organização Mundial da Saúde como "o controle 

de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito 

deletério sobre o seu bem estar físico, mental ou social". 

 Entre as obras de Saneamento, estão as galerias pluviais.  
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2.5.1 Galerias pluviais 
 

 A impermeabilização dos solos das cidades deve caminhar de modo simultâneo 

ao projeto e concepção de galerias pluviais.  

 Galerias pluviais são estruturas que objetivam a condução das águas pluviais, 

como o nome sugere; sendo a sua simultaneidade necessária com relação à 

impermeabilização dos solos para que haja boa estruturação da drenagem urbana, 

devido à possibilidade de alagamentos, por exemplo, se não forem previstas tais 

estruturas.  

 Importante salientar que a rede de esgotamento sanitário não admite condução 

das águas pluviais, dada aí, também, a importância das referidas galerias. 

 

2.5.1.1 Ações 

 

 Os esforços a serem suportados por galerias pluviais dependem do projeto. A 

galeria analisada neste documento compreende ações que referem-se a:  

• Peso próprio- peso contabilizado devido aos materiais componentes da galeria; 

• Sobrecargas atuantes- devido à atuação das cargas fixas ou móveis sobre a 

região de implantação da galeria pluvial. As cargas fixas poderão ser: Peso do 

solo acima da galeria, peso do acabamento acima do solo (por exemplo: 

pavimentação) e uma sobrecarga adicional por critérios de segurança. As cargas 

móveis são definidas como o peso da passagem de pedestres e/ou de veículos 

sobre a galeria; 

• Peso próprio do solo- a camada de material terroso sobre a galeria possui carga 

a ser considerada para o dimensionamento. O peso próprio dos solos gera 

tensões que não podem ser desprezadas no dimensionamento das estruturas 

soterradas; uma vez que as forças nos materiais terrosos são transmitidas de 

partícula a partícula. Primeiramente, podem-se considerar as tensões 

geoestáticas, sem cargas externas, somente com a atuação do peso próprio 

(tensão efetiva, poropressão e tensão total). Contudo, há de se prever, também, 
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cargas estruturais aplicadas na continuidade dos cálculos, visto que, 

indubitavelmente, são significativas para os resultados do dimensionamento; 

• Empuxo de terra- Empuxos de terra são solicitações do solo em relação às 

estruturas; ações produzidas pelos maciços terrosos. Classificam-se os empuxos 

em ativos,  passivos e repouso. 

 

2.5.2 Patologias 
 

           Assim denominadas, as patologias do concreto possuem nome clínico por tratar 

de mecanismos de deterioração e envelhecimento, segundo define o item 6.3 da NBR 

6118: 2014. As patologias tratadas neste estudo englobam fissuração e flexão de lajes 

devido à sobrecarga, além de deterioração de armaduras. 

 O estudo dos sintomas, mecanismos, causas, origens e consequências das 

patologias torna possível que sejam realizadas tratativas nos sistemas estruturais, e que 

esses não venham a ruir proporcionando riscos iminentes aos usuários. 

 As medidas terapêuticas adotadas por esse estudo englobam a composição de 

uma nova estrutura. Todavia, para isso, é preciso que o diagnóstico do problema tenha 

sido bem conduzido.  

 Será discorrido aqui sobre deformações nas estruturas e corrosão de armaduras. 

 

2.5.2.1 Deformações nas estruturas 

 

As deformações imediatas e lentas, se não previstas, podem desencadear 

patologias. Em casos de deformações excessivas, a avaliação técnica geralmente opta 

pela mais rápida intervenção estrutural, uma vez que, inclusive, há limite para fissuração 

nas peças estruturais.  

As deformações nas estruturas podem ser categorizadas como deformações que 

dependem do carregamento (deformação elástica imediata e deformação lenta 

(fluência)), e deformações independentes do carregamento (função do gradiente 

volumétrico da retração e variação de temperatura) (MOURA e MARCELLINO, 2003).  
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A fluência é definida como o aumento de deformação sob tensão constante, 

exercendo influência direta no valor final da flecha.  

 

2.5.2.1.1 Flechas excessivas 

 

 A origem dessas flechas excessivas pode ocorrer devido a projeto inadequado, 

falhas de execução, sinistros ou causas fortuitas, uso inadequado, existência de 

sobrecargas, materiais de qualidade inferior aplicados, manutenção imprópria. 

 São diversos os danos causados pelas deformações excessivas, como: 

 

• aumenta-se a probabilidade de flambagem de paredes e pilares esbeltos, 
devido à rotação provocada pela deformação da laje ou vigas esbeltas do 
piso, que estejam  ligadas rigidamente a flexão com os respectivos apoios; 

• o ângulo de rotação do apoio de lajes que apresentam flechas pode por em 
risco a estabilidade de paredes de alvenaria; 

• flechas excessivas causam aparecimento de fissuras na peça afetando a 
estética e durabilidade (Moura e Marcellino, 2003, p. 3). 
 
 

 Quanto à flecha limite, pode ser consultada a tabela 13.3 da ABNT NBR 6118: 

2014, que trata dos limites para deslocamentos para cada tipo de efeito. Há um item que 

cita "efeitos em elementos estruturais", com razão da descrição especificada como 

"afastamento em relação às hipóteses de cálculo adotadas", em que se diz que "se os 

deslocamentos forem relevantes para o elemento considerado, seus efeitos sobre as 

tensões ou sobre a estabilidade da estrutura devem ser considerados, incorporando-os 

ao modelo estrutural adotado".  

 

2.5.2.2 Corrosão de armaduras 

 

 Dada a importância do cobrimento às armaduras, para proteção dos elementos 

resistentes à tração, tem-se que o concreto protege a armadura do contato direto com 

o meio físico e, também, quimicamente, formando película passivadora no entorno do 

aço.   
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 A "proteção química se deve, a natureza alcalina da solução dos poros, 

responsável por manter a armadura na condição de passividade enquanto o concreto 

apresentar uma qualidade adequada, sem fissurar ou sofrer a ação de agentes 

agressivos externos" (CASTRO apud SANTOS, 2015). 

 Para que ocorra o mecanismo da corrosão, a película passivadora precisa ser 

rompida, ou seja, ocorre a despassivação da armadura.  

 A caracterização da corrosão dá-se, também, por aumento de volume na área 

da armadura que foi afetada pela patologia, o que resulta na formação de tensões 

maiores que as suportáveis pelo concreto; ocorre a formação de fissuras seguida de 

desplacamento do concreto.  

 

2.6 ESTRUTURAS METÁLICAS 

2.6.1 Histórico 
 

A utilização do ferro em escala industrial se deu por volta do século XIX em países 

mais desenvolvidos que passavam pela revolução industrial. A França e Bélgica foram 

os países onde foram executadas as primeiras construções de edifícios de vários 

andares em aço. 

No Brasil, o uso do aço em construções foi difundido com a criação da FEM – 

Fábrica de Estruturas Metálicas, um departamento da CSN – Companhia Siderúrgica 

Nacional, que desenvolveu mão de obra especializada para este tipo de construção. 

 

2.6.2 Aplicação das estruturas metálicas 
 

As estruturas metálicas podem ser empregadas em diversos tipos de 

construções: edificações residenciais e comerciais, galpões, viadutos, pontes, 

indústrias, passarelas, edifícios, ginásios esportivos, etc. 

Temos que 
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uma obra com estruturas metálicas é o resultado de um sistema industrializado, 
que se inicia no projeto arquitetônico, na construção civil ou no projeto básico 
na indústria, continua no projeto estrutural definitivo, passa pelo detalhamento 
do projeto (desenho de oficina), fabricação, limpeza e pintura, seguido pelo 
transporte, montagem e da proteção contra fogo se necessária”(BELLEI, 2008, 
p.23). 

 

2.6.3 Fases de obra com estruturas metálicas 
 

Podem-se relacionar as fases para a produção das estruturas metálicas, 

conforme segue: 

 

• Arquitetura - Onde é desenvolvido todo o estudo da obra, materiais de 
acabamento, dimensões, características de ventilação, iluminação, formato etc. 
Uma arquitetura desenvolvida para o aço torna esse material mais competitivo, 
tirando partido da sua melhor resistência e menores dimensões das seções 
transversais dos perfis, etc. 

• Projeto estrutural - Onde se dá corpo ao projeto arquitetônico, calculando-se os 
elementos de sustentação, ligações principais, tipos de aço, cargas nas 
fundações, especificando se a estrutura será soldada ou parafusada na 
montagem, etc.  

• Detalhamento - Nessa fase o projeto estrutural é detalhado peça por peça, 
dentro das recomendações do projeto, indicando o tipo de ligação, se 
parafusada ou soldada, procurando agrupar ao máximo as peças, isso tudo 
visando atender ao cronograma de fabricação e montagem.  

• Fornecimento e fabricação - Inclui o aprovisionamento de todos os materiais 
necessários para a confecção das peças e a fabricação das mesmas de acordo 
com os desenhos de detalhe, seguindo às recomendações do projeto e às 
observações contidas nos desenhos de detalhe. 

• Limpeza e proteção - Após a fabricação, as peças que vão compor a estrutura 
são preparadas quando necessário para receber proteção contra a corrosão. 
Após a limpeza, a estrutura deve ser pintada ou mesmo deixada em estado 
natural, se a estrutura vai receber proteção contra a ação do fogo por meio de 
argamassas.  

• Transporte - É preciso, já na fase inicial de projeto e detalhamento, indicar o 
tamanho das peças, procurando dentro do possível evitar o transporte especial. 
Esta fase inclui também a conferência dos materiais embarcados e o 
fornecimento dos meios de transporte até o local de montagem, com 
providências fiscais, licenças e seguros. 

• Montagem - É onde as peças vão se juntar, uma a uma, para compor a estrutura. 
Inclui os serviços de descarga, conferência e armazenamento das estruturas no 
canteiro de obra, conferência das bases, mão-de-obra de montagem, 
supervisão e responsabilidade técnica, ferramentas e equipamentos. É o 
coroamento de toda a obra, é quando sabemos se houve ou não um bom 
projeto. 

• Proteção contra fogo - De acordo com o tipo de ocupação e altura da estrutura 
é feita uma verificação de acordo com as normas vigentes para saber se há 
necessidade de proteção passiva das estruturas à ação do fogo em caso de 
incêndio, e qual o material a ser empregado (BELLEI, 2008, p.24). 
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2.6.4 Vantagens das estruturas metálicas 
 

Bellei (1998, p. 1) cita que as principais vantagens das estruturas de aço são: 

• Apresentar alta resistência do material sob diferentes esforços, tracionado, 

comprimido, flexionado. 

• O aço ser um material homogêneo, e apresentar propriedades como 

módulo de elasticidade, limite de escoamento, ruptura bem definidas. 

• Os elementos de aço serem produzidos em fábricas por processos 

mecanizados, cujo efeito de escala permite diminuir o prazo de final da 

construção. 

• Os elementos das estruturas metálicas podem ser desmontados com certa 

facilidade, possibilitando reforçar ou substituir elementos da estrutura, 

quando necessário. 

• É possível reaproveitar o material que não tenha mais serventia à 

construção ao qual foi destinado. 

A ABNT NBR 8800 diz que, para efeito de cálculo dos aços utilizados em 

estruturas, devem-se adotar os seguintes valores de propriedades mecânicas: 

• Módulo de elasticidade E = 200000 MPa;  

• Coeficiente de Poisson Ѵ=0,3;  

• Módulo de elasticidade transversal G = 77000 MPa 

• Coeficiente de dilatação térmica β=1,2 X 10-5 ºC-1; 

• Massa específica ρ = 7850 kg/m³. 

 

2.6.5 Disponibilidade no mercado 
 

As peças estruturais de aço para construção civil podem ser encontradas de 

diversas formas, sendo as mais utilizadas as chapas, perfis e barras, fios e cabos. Os 

perfis mais utilizados em estruturas podem ser classificados em:  

• Perfis laminados; 

• Perfis soldados; 

• Perfis formados a frio; 
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• Perfis tubulares. 

 

2.6.6 Projeto estrutural de estruturas metálicas 
 

Segundo Pfeil e Pfeil (2009, p.34) um projeto estrutural visa garantir a segurança 

estrutural e um bom desempenho da estrutura a fim de evitar a ocorrência de 

deslocamentos, vibrações, danos pontuais até um colapso da estrutura. Cita ainda as 

etapas de um projeto estrutural, que podem ser divididas em três etapas: anteprojeto ou 

projeto básico, dimensionamento ou cálculo estrutural, e, por fim, detalhamento. 

Pfeil e Pfeil (2009) dizem que:  

 

um estado limite ocorre sempre que a estrutura deixa de satisfazer um de seus 
objetivos e podem ser divididos em:  

• estados limites últimos 
• estados limites de utilização 

Os estados limites últimos estão associados à ocorrência de cargas excessivas 
e consequente colapso da estrutura.  

Os estados limites de utilização (associados a cargas em serviço) incluem 

• deformações excessivas 
• vibrações excessivas (PFEIL e PFEIL, 2009, p.35). 

 

Bellei (2008, p. 37) “separa os elementos de aço que compõem uma estrutura em 

função do tipo de carga que atua sobre eles" conforme segue: 

• Elementos tracionados -tem como solicitação a tração axial e comportamento 

similar ao do corpo de prova de um ensaio de tração; 

• Elementos comprimidos - tem como solicitação a compressão axial e ocorrem 

nas cordas e diagonais de treliças, e nos pilares dos edifícios; 

• Elementos fletidos -tem como solicitação o momento fletor e o esforço cortante e 

ocorre nas vigas dos edifícios; 

• Elementos fletidos comprimidos - quando ocorre a ação simultânea de flexão e 

compressão, a seção dependerá do tipo de ação que é predominante; 

encontrados nas estruturas em pórticos, tanto funcionando como pilares ou 

também como vigas; 
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• Elementos fletidos tracionados - quando ocorre a ação simultânea de flexão e 

tração, a seção dependerá do tipo de ação que é predominante. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

É necessária a modelagem computacional do reforço da galeria apresentada, 

que carece de intervenção estrutural devido às patologias e perda da capacidade 

portante. Ocorrerá o desenvolvimento desta modelagem com auxílio de softwares de 

cálculo (Excel), dimensionamento (PCALC), desenho (AutoCAD) e de análise 

estrutural (SAP2000). 

 
Ademais, o levantamento bibliográfico dos diversos assuntos envolvidos na 

questão de engenharia aqui discorrida, como o estudo de estruturas, galerias pluviais, 

sistemas construtivos como o concreto armado e estruturas metálicas possibilitará que 

sejam admitidos valores de dados necessários para realização do dimensionamento 

do reforço desejado em concreto armado e aço para que seja garantida a estabilidade 

da galeria. 

 
Os resultados do dimensionamento serão avaliados conforme critérios técnico- 

financeiros; e a solução que melhor se enquadrar nos quesitos supramencionados 

será sugerida para aplicação no caso. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA GALERIA EXISTENTE 

 

 A galeria de águas pluviais existente possui as dimensões 3,5 x 3,5 x 13,5m. 

 Foi modelada com auxílio do software SketchUp, conforme figuras 18, 19, 20 e 
21. 
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FIGURA 18- VISTA GERAL DE GALERIA COM PATOLOGIAS- MODELO 

 

       Fonte: próprias autoras 

FIGURA 19- VISTA DE LAJE PRÉ-FABRICADA EM GALERIA- MODELO 

 

       Fonte: próprias autoras 

FIGURA 20- ARMADURAS EXPOSTAS E DEFLEXÃO EM LAJE DE GALERIA- 

MODELO 

 

       Fonte: próprias autoras 
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FIGURA 21- ARMADURAS EXPOSTAS E DEFLEXÃO EM LAJE DE GALERIA- MODELO 

 

Fonte: próprias autoras 

 

3.2 PARÂMETROS E MATERIAIS ADOTADOS 

 

 Os materiais que foram utilizados para o dimensionamento da estrutura de 

reforço da galeria seguem listados abaixo na tabela 02: 

TABELA 02- PARÂMETROS E MATERIAIS ADOTADOS 

Concreto estrutural 

Resistência característica a compressão- aos 28 dias - fck 25 MPa 

Peso específico 25 kN/m³ 

Coeficiente de minoração de resistência - 7s 1,4 - 

Cobrimento para as vigas e pilares 3 cm 

Aço CA-50 

Resistência característica ao escoamento - fyk - CA50 500 MPa 

Resistência característica ao escoamento - fyk - CA60 600 MPa 

Coeficiente de minoração de resistência - 7s 1,15 - 

Aço A572 

Resistência característica ao escoamento - fyk 345 MPa 

Solo considerado 

Peso específico de solo argiloso 1800 kg/m³ 

Pavimentação 

Peso específico  20 kN/m³ 

Fonte: próprias autoras 
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Cargas que solicitarão o reforço 
 

Para que fosse definida a solução estrutural, foi necessária a obtenção das cargas 

que sujeitariam o reforço em questão.  

• Peso próprio da galeria já existente; 

• Peso da parcela de solo acima da galeria; 

• Peso do pavimento utilizado como revestimento da via de circulação interna do 

Condomínio; 

• Carga proporcionada pela presença de movimentação de pessoas; 

• Carga de veículos que possam estacionar na parcela da via que solicita a galeria. 

 

Determinação dos carregamentos 

 

• Peso próprio da galeria já existente; 

 Não foi permitido acesso ao projeto da galeria executada com lajes pré-

fabricadas e concreto armado. Contudo, para a definição de cargas a que o reforço 

estaria submetido, foi estimado valor por consulta a catálogos técnicos. 

 Laje adotada: TB 25M: 259 kgf/ m²- gravidade 9,81 kN/m²- 2,54 kN/m².  

• Peso da parcela de solo acima da galeria; 

A altura dessa parcela corresponde a 1,5m acima da galeria. 

�&)') = 7	&)')	3	ℎ&)') = 1800	3	1,5 = 2700 +08 = 26,49	:/0²	 

Sendo:  

7	&)'):	peso	específico	do	solo. 

 

• Peso do pavimento utilizado como revestimento da via de circulação interna do 

Condomínio; 
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A espessura média de execução desse pavimento em Condomínios, com base 

em contato com Empreiteiras, é de 5cm.  

���G�0�,() = 7	��G�0�,()	3	�&��&&H�� = 2000	3	0,05 = 100 +08 = 0,981		:/0² 

Sendo:  

7	��G�0�,():	��&)	�&���í���)	�)	��G�0�,().	 

 

• Carga proporcionada pela presença de movimentação de pessoas; 

 Segundo a norma ABNT NBR 6120: 1980, para trânsito de pessoas considera-

se carregamento de 3kN/m² nas estruturas. 

���&&)�& − 0H'(��ã) = 3	:/0² 

• Carga de veículos que possam estacionar na parcela da via que solicita a galeria. 

Como trata-se de Condomínio Residencial de médio padrão, foi admitido como tipo 

nesse cálculo peso bruto total equivalente a aproximadamente 1900 kg, com aceleração 

da gravidade de 9,81 kN/ m². 

 Para análise da interferência desse carregamento do veículo sobre a galeria foi 

utilizada a fórmula de Boussinesq, em que se admitem acréscimos de tensões nos solos, 

com as variáveis envolvidas conforme figura 22: 
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FIGURA 22- ORIENTATIVO PARA A FÓRMULA DE BOUSSINESQ 

 

Fonte: próprias autoras 

 

Sendo:  

z a cota da tensão que se quer, em metros;  

P a carga pontual aplicada, em kN;  

L o ângulo obtido pelo cálculo da tangente na composição triangular que se obtém com a 

profundidade da tensão a ser calculada e a distância horizontal entre tensão e o 

prolongamento do eixo que segue a carga, em graus- nesse caso aproximadamente 49°;  

MN a tensão que ser quer determinar em uma cota z, em kN/ m².  

 

MN = 	 3�
2. O. N8 	3	 cos

P L = 0,44	:/0² 
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Carregamento total 
  

 O carregamento total é dado pela composição da tabela 03: 

TABELA 03- COMPOSIÇÃO DO CARREGAMENTO 

Carregamento 

Peso próprio da galeria existente 2,54 kN/m² 

Peso do solo acima da galeria 27,49 kN/m² 

Peso do pavimento da via de circulação interna do Condomínio 0,981 kN/m² 

Carga devido a movimentação de pedestres 3 kN/m² 

Carga devido ao estacionamento de veículos. 0,44 kN/m² 

TOTAL 34,45 kN/m² 

Fonte: próprias autoras 

 

Combinações de ações 
  

 A combinação de ações envolveu as variáveis e sua respectiva categorização 

conforme a tabela 04: 

TABELA 04- NATUREZA DAS CARGAS 

Natureza das cargas 

Peso próprio da galeria existente Permanente- g 

Peso do solo acima da galeria Permanente- g 

Peso do pavimento da via de circulação interna do Condomínio Permanente- g 

Carga devido a movimentação de pedestres Acidental- q 

Carga devido ao estacionamento de veículos. Acidental- q 

Fonte: próprias autoras 

 

• Cargas permanentes e multidão como variável principal 

 

Q)0%1 = ϒ+	3	R�+�'���� + �&)') + ���G�0�,(�çã)T + 	ϒU	3	���&&)�& + 	V0	3	ϒU	3	�G�í�H')& 
 

Q)0%1 = 1,4	3	R2,54 + 27,49 + 0,981T + 	1,43	3 + 	0,5	3	1,4	3	0,44 = 	43,52	:/0² 
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• Cargas permanentes e veículos como variável principal 

  

Q)0%2 = ϒ+	3	R�+�'���� + �&)') + ���G�0�,(�çã)T + 	ϒU	3	�G�í�H')& + 	V0	3	ϒU	3	���&&)�& 
 

Q)0%2 = 1,4	3	R2,54 + 27,49 + 0,981T + 	1,43	0,44 + 	0,5	3	1,4	3	3 = 41,19	:/0²	 
 

  O carregamento total obtido pelas cargas acima listadas, mediante o 

pior resultado de combinação de ações, é igual a 43,52kN/m². 

 Para efeitos de simplificação não foi considerado empuxo da água na base da 

galeria. Empuxos de terra laterais não foram considerados, também, pelo fato de que o 

reforço não estará em contato com o solo, será executado "por dentro" da galeria 

existente.  

 

3.3 SAP2000 

 

 O SAP2000 é um software utilizado para análise e dimensionamento estrutural. 

Como o dimensionamento do SAP 2000 segue as normas americanas, as quais não 

atendem os mesmos padrões da ABNT 6118: 2014 e ABNT NBR 8800:2008 (que 

envolvem) concreto armado e estruturas metálicas, respectivamente; o SAP2000 foi 

direcionado apenas para análise dos esforços- reações de apoio, momento fletor e força 

cortante- que solicitariam o reforço desse estudo. 

  

3.3.1 Descrição da estrutura 
  

 No SAP2000, no modelo da estrutura do reforço da galeria pluvial, as vigas estão 

representadas por elementos de barra/ pórtico e como condição de apoio (restraints) 

optou-se em restringir as translações e permitir as rotações em todas as direções; com 

isso a transmissão dos esforços para os pilares é através de cargas axiais. Assim, de 

forma a simplificar o modelo, não foram representados os pilares deste reforço 

estrutural. 
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 Foram elaboradas possibilidades de reforço com 03, 04 e 05 pórticos para 

definição da melhor configuração para execução. 

Nessas modelagens, o eixo X representa o sentido do fluxo da água na galeria, 

o eixo Y o sentido transversal à galeria e o eixo Z, o sentido das cargas verticais sobre 

o modelo. As unidades destes modelos estão em kN (quilonewton) e m (metro). 

  Abaixo seguem as estruturas modeladas, nas figuras 23, 24 e 25. 

 Para melhor compreensão dos esforços e do dimensionamento, cada viga será 

nomeada conforme a disposição que se observa nas figuras 23, 24 e 25, também: 

 

FIGURA 23- NOMENCLATURA DAS VIGAS NA CONFIGURAÇÃO DE REFORÇO 

COM 03 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

FIGURA 24- NOMENCLATURA DAS VIGAS NA CONFIGURAÇÃO DE REFORÇO 

COM 04 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 
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FIGURA 25- NOMENCLATURA DAS VIGAS NA CONFIGURAÇÃO DE REFORÇO 

COM 05 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

3.3.2 Carregamento das vigas 
 

 Utilizando-se do método das charneiras plásticas, segundo a NBR 6118: 2014, 

foram definidas áreas de influência sobre as configurações de 03, 04, 05 pórticos.  

 Em casos de inexistência da análise plástica, as charneiras podem receber 

aproximação por retas inclinadas, a partir dos vértices:  

• 45° entre apoios do mesmo tipo 

• 60° a partir do apoio considerado engastado, se o outro for simplesmente 

apoiado. 

Tem-se que, as áreas de influência, obtidas pelas charneiras plásticas, são 

conforme apêndice. 

O resumo das áreas de influência está indicado pelas tabelas 05, 06 e 07:  
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TABELA 05- RESUMO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DE 

REFORÇO COM 03 PÓRTICOS 

Áreas de influência- m²- 03 PÓRTICOS  

V301-A1 0,88 V303- A1 0,88 

V301-A2 0,88 V303- A2 0,88 

V302- A1 1,53 V304- A1 9,40 

V302- A2 1,53 V304 A2 9,40 

V302- A3 1,53 V304- A3 9,40 

V302- A4 1,53 V304- A4 9,40 

Fonte: próprias autoras 

TABELA 06- RESUMO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DE 

REFORÇO COM 04 PÓRTICOS 

Áreas de influência- m²- 04 PÓRTICOS 

V401-A1 0,88 V403- A1 1,53 V405- A1 5,46 

V401-A2 0,88 V403- A2 1,53 V405- A2 5,46 

V402- A1 1,53 V403- A3 1,53 V405- A3 4,81 

V402 -A2 1,53 V403- A4 1,53 V405- A4 4,81 

V402- A3 1,53 V404- A1 0,88 V405- A5 5,46 

V402- A4 1,53 V404- A2 0,88 V405- A6 5,46 

Fonte: próprias autoras 

TABELA 07- RESUMO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DE 

REFORÇO COM 05 PÓRTICOS 

Áreas de influência- m²- 05 PÓRTICOS 

V501-A1 0,88 V503- A1 1,53 V504- A3 1,53 V506- A3 2,85 

V501-A2 0,88 V503- A2 1,53 V504- A4 1,53 V506- A4 2,85 

V502- A1 1,53 V503- A3 1,53 V505- A1 0,88 V506- A5 2,85 

V502- A2 1,53 V503- A4 1,53 V505- A2 0,88 V506- A6 2,85 

V502- A3 1,53 V504- A1 1,53 V506- A1 3,49 V506- A7 3,49 

V502- A4 1,53 VI504- A2 1,53 V506- A2 3,49 V506- A8 3,49 

Fonte: próprias autoras 

  

 O carregamento para vigas é resultado de:  

U = Q	x	Ail  
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 Para essa etapa foi utilizado o software Excel, a exemplo da configuração 

explicitada na tabela 08:  

TABELA 08- METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA O CARREGAMENTO 

VIGA 401- A1 

Carregamento- Q 43,52 kN/m² 

Área de influência- Ai 0,88 m² 

Vão- l 1,75 m 

q 22,50 kN/m 
Fonte: próprias autoras 

 

U = Q	x	Ail = 43,52	3	0,88	1,75 = 22,50	:/0 

 

Estrutura Metálica: 

 A metodologia de definição dos carregamentos foi aplicada a todas as vigas, 

sendo composta, então, a tabela 09 para fins de comparação.  

TABELA 09- COMPARATIVO DO CARREGAMENTO POR VIGA PARA 03, 04 E 05 

PÓRTICOS - ESTRUTURA METÁLICA 

CARREGAMENTO POR VIGA (kN/m) - METÁLICAS 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

Viga 301 22,27 Viga 401 22,14 Viga 501 22,14 

Viga 302 76,44 Viga 402 76,31 Viga 502 76,21 

Viga 303 22,27 Viga 403 76,31 Viga 503 76,21 

Viga 304- A 121,45 Viga 404 22,14 Viga 504 76,21 

Viga 304- B 121,45 Viga 405- A  105,75 Viga 505 22,14 

  Viga 405- B  93,23 Viga 506- A 90,18 

  Viga 405- C 105,75 Viga 506- B 73,59 

    Viga 506- C 73,59 

    Viga 506- D 90,18 

Fonte: próprias autoras 

  Os carregamentos obtidos acima foram lançados no software SAP2000 

nas disposições de 03, 04 e 05 pórticos; seguem figuras 26, 27 e 28 a esse respeito.  
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FIGURA 26- CONFIGURAÇÃO DE 03 PÓRTICOS COM CARREGAMENTO - 

ESTRUTURA METÁLICA 

 

Fonte: próprias autoras 

FIGURA 27- CONFIGURAÇÃO DE 04 PÓRTICOS COM CARREGAMENTO - 

ESTRUTURA METÁLICA 

 

Fonte: próprias autoras 
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FIGURA 28- CONFIGURAÇÃO DE 05 PÓRTICOS COM CARREGAMENTO - 

ESTRUTURA METÁLICA 

 

Fonte: próprias autoras 

 

Concreto armado: 

 O carregamento das vigas para as configurações de 03, 04 e 05 pórticos segue 

como a tabela 10. 

TABELA 10- COMPARATIVO DO CARREGAMENTO POR VIGA PARA 03, 04 E 05 

PÓRTICOS - CONCRETO ARMADO 

CARREGAMENTO POR VIGA (kN/m) - CONCRETO ARMADO 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 
Viga 302 24,18 Viga 401 22,99 Viga 501 23,28 

Viga 302 78,35 Viga 402 77,16 Viga 502 77,36 

Viga 303 24,18 Viga 403 77,16 Viga 503 77,36 

Viga 304- A 122,56 Viga 404 22,99 Viga 504 77,36 

Viga 304- B 122,56 Viga 405- A 107,1 Viga 505 23,28 

  Viga 405- B 94,58 Viga 506- A 90,82 

  Viga 405- C 107,1 Viga 506- B 74,23 

    Viga 506- C 74,23 

    Viga 506- D 90,82 
Fonte: próprias autoras 



  

 

 

 
61 

 

 

FIGURA 29- CONFIGURAÇÃO DE 03 PÓRTICOS COM CARREGAMENTO - 

CONCRETO ARMADO 

 

Fonte: próprias autoras 

FIGURA 30- CONFIGURAÇÃO DE 04 PÓRTICOS COM CARREGAMENTO - 

CONCRETO ARMADO 

 

Fonte: próprias autoras 
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FIGURA 31- CONFIGURAÇÃO DE 05 PÓRTICOS COM CARREGAMENTO - 

CONCRETO ARMADO 

 

Fonte: próprias autoras 

Com os lançamentos de carregamento, deu-se início ao pré-dimensionamento. 

 

3.4 ESTRUTURA METÁLICA 

3.4.1 Pré-dimensionamento 
 

O carregamento (q) obtido no item 3.2 permite pré-dimensionamento de perfis 

metálicos a serem considerados, por propiciar definição dos momentos fletores nas 

vigas.  

Para as vigas no sentido do fluxo da galeria (sentido do eixo X), o momento fletor 

máximo foi determinado por: 

� =	U. '²8  

Pois essas vigas se apoiam nas vigas transversais ao fluxo 

Para as vigas no sentido perpendicular ao fluxo da galeria (sentido do eixo Y), o 

momento fletor máximo foi determinado por: 
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� =	U. '²8 + �	3	'4  

 Sendo P a reação de apoio proveniente das vigas no sentido X. 

 Exemplo de pré-dimensionamento no sentido x, da viga 405:  

U = 43,52	3	5,464,5 = 52,80	kN/m 

� =	52,80	3	4,5²8 = 133,65	:0 

�	()(�' = 	133,65	3	2 = 	267,28	:0	

 Exemplo de pré-dimensionamento no sentido y, da viga 402:  

U = 43,52	3	1,531,75 = 38,08	kN/m 

����+�	��&(��%Hí�� = 	38,08		3	3,5²8 = 58,30	:0 

����+�	��&(��%H��� = 	58,30	3	2 = 116,60		:0	

�)0�,()	()(�' = 	�)0�,()	��G��)	à	���+�	��&(��%Hí��	 + 	�)0�,()	��G��)	à	�),(H�' 

� = U	3	'2 = 	52,80	3	4,5	2 = 118,8	: 

����+�	�),(H�' = �	3	'4 = 	118,8		3	3,5	4 = 	103,95	:0	 

�)0�,()	()(�' = 	116,60 + 	103,95 = 	220,55	:0 

 

Como exemplo dessa metodologia, seguem as tabelas 11 e 12  abaixo, resultado 

de planilhamento do cálculo:  
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TABELA 11- RECORTE DEMONSTRATIVO DO PLANILHAMENTO EM EXCEL 

VIGA 405- A1 
Carregamento 43,52 kN/m² 
Área de influência 5,46 m² 
Vão 4,5 m 
(Carga x AI)/ vão 52,80 kN/m 
Momento carga distribuída= ql²/8 133,64 kNm 

Fonte: próprias autoras 

TABELA 12- RECORTE DEMONSTRATIVO DO PLANILHAMENTO EM EXCEL 

VIGA 405- MOMENTO TOTAL 
Momento total A1+ A2 :ql²/8 267,28 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 405 267,28 kNm 
Fonte: próprias autoras 

 Como as vigas no sentido do fluxo da galeria se apoiam nas vigas transversais, 

há um acréscimo de uma carga pontual, que também gera momento, calculado com 

auxílio do software Excel, conforme exemplo das tabelas13 e 14: 

TABELA 13- RECORTE DEMONSTRATIVO DO PLANILHAMENTO EM EXCEL 

VIGA 402- A1 
Carregamento 43,52 kN/m² 
Área de influência 1,53 m² 
Vão 1,75 m 
(Carga x AI)/ vão 38,08 kN/m 
Vão para cálculo do momento  3,5 m 

Momento carga distribuída= ql²/8 58,30 kNm 
Fonte: próprias autoras 

TABELA 14- RECORTE DEMONSTRATIVO DO PLANILHAMENTO EM EXCEL 

VIGA 402- MOMENTO TOTAL 

Momento total A1+ A2 
ql²/8 

116,60 kNm 

Vão (l) da viga V 4,5 m 

q para reação de apoio 52,80 kN/m 

P= ql/2- reação de apoio 118,79 kN 

l cálculo do momento 3,5 m 

Momento devido carga pontual - 
Pl/4 

103,94 
kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 402 220,55 kNm 
 Fonte: próprias autoras 
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 O procedimento acima explicitado foi repetido para todas as vigas dos modelos, 

conforme identificam os comparativos de resultados das tabelas 15,16 e 17 abaixo.  

TABELA 15- RESUMO DE RESULTADOS- 03 PÓRTICOS 

VIGA 301 MOMENTO TOTAL   

Momento carga distribuída 33,66 kNm 

Momento carga pontual 178,90 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 301 212,57 kNm 

W 850266,12 mm³ 

Perfil da tabela W 310 x 60 Wx 

VIGA 302 MOMENTO TOTAL   

Momento carga distribuída 116,61 kNm 

Momento carga pontual 178,90 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 302 295,51 kNm 

W 1182051,98 mm³ 

Perfil da tabela W 360 x 79 Wx 

VIGA 303 MOMENTO TOTAL   

Momento carga distribuída 33,66 kNm 

Momento carga pontual 178,90 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 303 212,57 kNm 

W 850266,12 mm³ 

Perfil da tabela W 310 x 60 Wx 

VIGA 304 MOMENTO TOTAL   

Momento carga distribuída 690,06 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 304 690,06 kNm 

W 2760242,08 mm³ 

Perfil da tabela W 460  x 158 Wx 
Fonte: próprias autoras 
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TABELA 16- RESUMO DE RESULTADOS- 04 PÓRTICOS 

VIGA 401 MOMENTO TOTAL   

Momento carga distribuída 33,66 kNm 

Momento carga pontual 103,94 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 401 137,60 kNm 

W 398852,11 mm³ 

Perfil da tabela W 200 x 41,7 Wx 

VIGA 402 MOMENTO TOTAL   

Momento carga distribuída 116,61 kNm 

Momento carga pontual 103,94 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 402 220,55 kNm 

W 639276,64 mm³ 

Perfil da tabela W 310 x 52 Wx 

VIGA 403 MOMENTO TOTAL   

Momento carga distribuída 116,61 kNm 

Momento carga pontual 103,94 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 403 220,55 kNm 

W 639276,64 mm³ 

Perfil da tabela W 310 x 52 Wx 

VIGA 404 MOMENTO TOTAL     

Momento carga distribuída 33,66 kNm 

Momento carga pontual 103,94 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 404 137,60 kNm 

W 398852,11 mm³ 

Perfil da tabela W 200 x 41,7 Wx 

VIGA 405 MOMENTO TOTAL   

Momento carga distribuída 267,28 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 505 267,28 kNm 

W 774723,18 mm³ 

Perfil da tabela 
W 250 x 73 

(H) Wx 
Fonte: próprias autoras 
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TABELA 17- RESUMO DE RESULTADOS- 05 PÓRTICOS 

VIGA 501 MOMENTO TOTAL     

Momento carga distribuída 33,66 kNm 

Momento carga pontual 66,46 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 501 100,12 kNm 

W 400490,80 mm³ 

Perfil da tabela W 310x32,7 Wx 

VIGA 502 MOMENTO TOTAL     

Momento carga distribuída 116,61 kNm 

Momento carga pontual 66,46 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 502 183,07 kNm 

W 732276,66 mm³ 

Perfil da tabela W 310  x 52 Wx 

VIGA 503 MOMENTO TOTAL     

Momento carga distribuída 116,46 kNm 

Momento carga pontual 66,46 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 503 182,92 kNm 

W 731681,72 mm³ 

Perfil da tabela W 310  x 52 Wx 

VIGA 504 MOMENTO TOTAL     

Momento carga distribuída 116,53 kNm 

Momento carga pontual 66,46 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 504 182,99 kNm 

W 731979,19 mm³ 

Perfil da tabela W 310  x 52 Wx 

VIGA 505 MOMENTO TOTAL     

Momento carga distribuída 33,66 kNm 

Momento  carga pontual 66,46 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 505 100,12 kNm 

W 400490,80 mm³ 

Perfil da tabela W 310x32,7 Wx 

VIGA 506 MOMENTO TOTAL     

Momento total carga distribuída 128,17 kNm 

MOMENTO TOTAL VIGA 506 128,17 kNm 

W 512697,22 mm³ 

Perfil da tabela W 250x44,8 Wx 
Fonte: próprias autoras 

 

 Com a utilização da relação que envolve módulo de resistência explicitada 

abaixo, pode-se obter um balizador para escolha do perfil de aço a ser empregado no 

tramo em questão.  
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M��0 = 	�^ 

 A tensão admissível é igual à tensão de escoamento do aço considerado, A572, 

sendo, portanto, 345 MPa. 

 Com base em um catálogo da Gerdau, foi escolhido um perfil balizador por meio 

da determinação de Wx (devido à convenção do catálogo- traçado dos eixos x e y) dada 

conforme exemplificação da tabela 18: 

TABELA  18- DEMONSTRATIVO DE PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE PERFIS 

VIGA III- A1 

σadm 345000000 N/m² 

M 220,5504416 kNm 

W 639,2766423 cm³ 

Perfil da tabela W 310 X 52 Wx 
Fonte: próprias autoras 

 

 Essa metodologia foi aplicada às demais vigas, também, levando-se a 

uniformização de perfis para as configurações de 03, 04 e 05 pórticos. 

 O resultado da determinação desse perfil balizador pode ser notabilizado na 

tabela 19: 

 TABELA 19- PERFIS ESCOLHIDOS NO PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

METÁLICAS- PRÉ- DIMENSIONAMENTO (m) 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

W 460 x 158 W 250 x 73 (H) W 250 x 44,8 

Fonte: próprias autoras 

 

 Após obtenção dos resultados com o SAP2000, iniciaram-se a verificações 

condizentes a flexão, força cortante e compressão, com a utilização dos perfis metálicos 

por meio de planilha no Excel.  

 Para efeitos de comparação, foi delineada, primeiramente, a situação em que 

toda a estrutura seria executada com um único tipo de perfil. 
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3.4.2 Esforços- SAP 2000 
 

 Objetivou-se, como já foi mencionado, uniformização do perfil para uma análise 

global inicial. Ou seja, todos os componentes submetidos ao esforço majoritário de 

flexão teriam o mesmo perfil. 

 Foram realizados diversos testes para cada modelo estrutural, sendo que 02 

deles constam registrados no comparativo da tabela 20; o terceiro é relativo ao que seria 

o perfil definitivo.  

TABELA 20- TESTES PARA DEFINIÇÃO DO MELHOR PERFIL METÁLICO 

ESTRUTURA METÁLICA- TESTES  

Identificação 
do perfil 

Força cortante 
solicitante 

kN 

Momento 
solicitante 

kNm 

Força cortante 
resistente 

kN 

Momento 
resistente 

kNm 

03 PÓRTICOS- PERFIL ÚNICO 

Teste 01  

W 460 x 82 641,78 1004,68 856,98 575,96 

Teste 02 
W 530 x 92 641,74 1004,46 1023,07 740,11 

Perfil definitivo 
W 610 x 113 641,45 1003,81 1281,44 1039,04 

04 PÓRTICOS- PERFIL ÚNICO 

Teste 01         
W 310 x 52 379,33 546,12 453,37 264,23 

Teste 02 
W 460 x 60 379,44 546,21 684,98 405,24 

Perfil definitivo       
W 460 x 82 380,32 547,69 856,98 575,96 

05 PÓRTICOS- PERFIL ÚNICO 

Teste 01         
W 310 x 28,3 277,57 368,76 348,89 229,21 

Teste 02 
W 360 x 44,6 277,82 368,88 457,06 245,98 

Perfil definitivo       
W 410 x 60 278,08 369,07 589,74 376,83 

Fonte: próprias autoras 
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 Em resumo, os perfis escolhidos para as configurações consideradas são 

elencados na tabela 21:  

TABELA 21-  LISTAGEM DOS MELHORES PERFIS 

METÁLICAS- PERFIS DEFINTIVOS 

03 PÓRTICOS  04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

W 610 x 113 W 460 x 82 W 410 x 60 

Fonte: próprias autoras 

 

Reações de apoio 

 

 Nas imagens dessa seção (figuras 32, 33, 34) foram destacados os piores 

esforços das configurações (de 03, 04 e 05 pórticos).  

FIGURA 32- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 03 PÓRTICOS 

 

 

Fonte: próprias autoras 
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FIGURA 33- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 04 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

FIGURA 34- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 05 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

 Segue tabela resumo dos esforços por viga (tabela 22):  
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TABELA 22- RESUMO DAS REAÇÕES DE APOIO POR VIGA 

METÁLICAS- REAÇÕES DE APOIO (kN) 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

Viga 301 201,63 Viga 401 140,76 Viga 501 107,97 

Viga 302 641,45 Viga 402 380,32 Viga 502 278,08 

Viga 303 201,63 Viga 403 380,32 Viga 503 267,16 

  Viga 404 140,76 Viga 504 278,08 

    Viga 505 107,97 

Fonte: próprias autoras 

 

Força cortante 

 

 Nas imagens dessa seção (figuras 35, 36 e 37) foram destacados os piores 

esforços das configurações (de 03, 04 e 05 pórticos). 

FIGURA 35- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 03 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

 

 

 

 

641,45 kN 

505,76 kN 
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FIGURA 36- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 04 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

FIGURA 37- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 05 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

 Momento fletor 

 

 Nas imagens dessa seção (figuras 38, 39 e 40) foram destacados os piores 

esforços das configurações (de 03, 04 e 05 pórticos). 

 

380,32 kN 

278,08 kN 

278,79 kN 

169,88 kN 
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FIGURA 38- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 03 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

FIGURA 39- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 04 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

 

 

 

 

 

 

1003,81 kNm 

547,69 kNm 

418,86 kNm 

188,74 kNm 
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FIGURA 40- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 05 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

 Para escolha de um perfil que atenda a toda estrutura, precisaram ser analisados 

os piores esforços de momento fletor e força cortante dos diagramas como base (já 

elencados nas imagens acima). Foram obtidos os valores listados nas tabelas 23 e 24 

abaixo:  

TABELA 23- RESUMO DE ESFORÇOS CRÍTICOS - ESTRUTURA METÁLICA 

METÁLICAS- MOMENTO CRÍTICO (kNm) 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

1003,81 547,69 369,07 

Fonte: próprias autoras 

TABELA 24- RESUMO DE ESFORÇOS CRÍTICOS - ESTRUTURA METÁLICA 

METÁLICAS- FORÇA CORTANTE CRÍTICA (kN) 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

641,45 380,32 278,08 

Fonte: próprias autoras 

 

369,07 kNm 

132,39 kNm 
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3.5 CONCRETO ARMADO 

3.5.1 Pré-dimensionamento 
  

 Para que fossem analisados esforços iniciais na estrutura do reforço com auxílio 

do software SAP2000, procedeu-se com o pré-dimensionamento das vigas (indicado 

pela tabela 25), seguindo com a seção definida por bw (espessura) x h (altura). Como 

as vigas são biapoiadas, é recomendável que a altura das vigas seja no maior ou igual 

à um décimo do vão livre entre apoios (PINHEIRO, 2003). 

TABELA 25- PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS 

CONCRETO ARMADO- PRÉ- DIMENSIONAMENTO 

CONFIGURAÇÃO 
03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

Vigas 301 a 
303 

Viga 
304 

Vigas 401 a 
404 

Viga 
405 

Vigas 501 a 
505 

Viga 
506 

bw (m) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

h (m) 0,35 0,70 0,35 0,45 0,35 0,35 

Fonte: próprias autoras 

 Com pré-dimensionamento concluído, buscou-se a determinação dos esforços 

por meio da utilização do software SAP2000. Ademais, foi elaborada planilha auxiliar de 

dimensionamento conforme ABNT NBR 6118:2014 com abrangência de vigas e pilares. 

 Caso a seção escolhida não atendesse a algum requisito, então era adequada a 

medida de bw ou de h; conforme conveniente.  

 Com a nova seção, novos esforços foram gerados no SAP2000 e nova 

verificação junto aos requisitos da norma foram realizados até que houvesse 

atendimento aos preceitos normativos.  A metodologia é indicada pela figura 41. 
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FIGURA 41- METODOLOGIA APLICADA A CONCRETO ARMADO 

 

Fonte: próprias autoras 

 

 O comparativo da tabela 26 apresenta os resultados de esforços críticos (que 

apresentaram os maiores valores) com relação ao pré-dimensionamento das vigas de 

concreto armado (teste 01) e um segundo teste com uma seção maior, para verificação 

dessa seção junto ás condições de dimensionamento exigidas.  

 Quando o esforço solicitante era maior que o resistente, a seção foi descartada.  

 Ainda, no comparativo (tabela 26) apresenta-se a seção definitiva, aquela que 

atendeu às solicitações obtidas pelo SAP2000 com consideração das vigas carregadas.  
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TABELA 26- TESTES PARA DEFINIÇÃO DA MELHOR SEÇÃO 

CONCRETO ARMADO- TESTES  

Identificação Seção (bw x h)  
m 

Momento 
solicitante 

kNm 

Momento 
resistente 

kNm 

03 PÓRTICOS 

Teste 01- Pré- dimensionamento  

Vigas 301 a 303 0,15 x 0,35 956,68 119,36 

Viga 304 0,15 x 0,70 540 327,05 

Teste 02 
Vigas 301 a 303 0,20 x 0,75 1042,69 503,58 

Viga 304 0,20 x 0,70 420,75 436,07 

Seção definitiva 
Vigas 301 a 303 0,20 x 1,1 1052,74 1112,18 

Viga 304 0,20 x 0,70 410,53 436,07 

04 PÓRTICOS 

Teste 01- Pré- dimensionamento 
Viga 401 a 404 0,15 x 0,35 554,82 89,25 

Viga 405 0,15 x 0,45 200,71 147,53 

Teste 02 
Viga 401 a 404 0,20 x 0,60 566,86 315,61 

Viga 405 0,20 x 0,45 185,32 171,36 

Seção definitiva 
Viga 401 a 404 0,20 x 0,75 569,56 464,56 

Viga 405 0,20 x 0,50 184,58 197,96 

05 PÓRTICOS 

Teste 01- Pré- dimensionamento 
Viga 501 a 505 0,15 x 0,35 378,42 89,25 

Viga 506 0,15 x 0,35 101,99 89,25 

Teste 02 
Viga 501 a 505 0,20 x 0,50 397,25 214,58 

Viga 506 0,20 x 0,35 92,16 99,47 

Seção definitiva 
Viga 501 a 505 0,20 x 0,70 406,65 436,07 

Viga 506 0,20 x 0,35 87,40 99,47 

Fonte: próprias autoras 
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3.5.2 Esforços- SAP 
 

Reações de apoio 

 

 Nas imagens dessa seção (42, 43 e 44) foram destacados os piores esforços 

das configurações (de 03, 04 e 05 pórticos).  

 

FIGURA 42- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 03 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 
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FIGURA 43- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 04 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

FIGURA 44- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 05 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 
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Força cortante 

 

 Nas imagens dessa seção (figuras 45, 46 e 47) foram destacados os piores 

esforços das configurações (de 03, 04 e 05 pórticos).  

FIGURA 45- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 03 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

FIGURA 46- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 04 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

 

674, 84 kN 

396,20 kN 

528,29 kN 

291,14 kN 
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FIGURA 47- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 05 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

Momento fletor 
 

 Nas imagens dessa seção (figuras 48, 49 e 50) foram destacados os piores 

esforços das configurações (de 03, 04 e 05 pórticos).  

FIGURA 48- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 03 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

303,07 kN 

1052,74 kNm 

184,40 kN 

410,53 kNm 
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FIGURA 49- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 04 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

FIGURA 50- ESFORÇO CRÍTICO EM DESTAQUE- 05 PÓRTICOS 

 

Fonte: próprias autoras 

 As reações de apoio obtidas no SAP2000 seguem com a descrição da tabela 27: 

569,56 kNm 

406,65 kNm 

184,58 kNm 

87,40 kNm 
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TABELA 27- REAÇÕES DE APOIO 

CONCRETO ARMADO- REAÇÕES DE APOIO (kN) 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

Viga 301 212,83 Viga 401 147,59 Viga 501 110,42 

Viga 302 674,84 Viga 402 396,20 Viga 502 303,07 

Viga 303 212,83 Viga 403 396,20 Viga 503 259,31 

  Viga 404 147,59 Viga 504 303,07 

    Viga 505 110,42 

Fonte: próprias autoras 

 Os momentos críticos (maiores momentos) para as vigas, conforme a 

configuração estrutural (03, 04 e 05 pórticos) seguem como a tabela 28: 

TABELA 28- MOMENTOS CRÍTICOS 

CONCRETO ARMADO- MOMENTO CRÍTICO (KNm) 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

Vigas 301 a 
303 

1052,74 
Viga 401 a 

404 
569,56 

Viga 501 a 
505 

406,65 

Viga 304 410,53 Viga 405 184,58 Viga 506 87,40 

Fonte: próprias autoras 

 As cortantes críticas foram obtidas conforme tabela 29: 

TABELA 29- FORÇA CORTANTE 

CONCRETO ARMADO- FORÇA CORTANTE CRÍTICA (KN) 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

Vigas 301 a 
303 

674,84 
Viga 401 a 

404 
396,20 

Viga 501 a 
505 

303,07 

Viga 304 528,29 Viga 405 291,14 Viga 506 184,40 

Fonte: próprias autoras 
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

4.1 CONFIGURAÇÃO ADOTADA 

 

 A disposição com 04 pórticos é a que favorece melhor distribuição dos esforços 

na estrutura considerando que a escolha por 03 pórticos é inviável, por apresentar 

solicitações excessivas e requerer seções demasiadamente grandes. 

 As seções de concreto e os perfis metálicos das configurações com 04 e 05 

pórticos ficaram similares. Contudo, a determinação por um reforço com 05 pórticos 

oneraria o custo da obra na composição do orçamento pelo aumento de uma viga e dois 

pilares no esquema estrutural do reforço. 

 Pela boa distribuição e quantidade de vigas/ pilares, optou-se por seguir o 

dimensionamento em concreto e estrutura metálica para o arranjo de 04 pórticos. 

 

4.2 DIMENSIONAMENTO 

4.2.1 Estrutura Metálica 
 

 O dimensionamento de estrutura metálica segue conforme as tabelas 30 e 31, 

para vigas (perfil W 460 x 82) e pilares (W 360 x 64). 

 Abaixo, segue a figura 51 como orientativa para a tabela 30: 

FIGURA 51- IMAGEM ORIENTATIVA DO CATÁLOGO GERDAU 

 

Fonte: Catálogo Gerdau, 2017, p. 1 
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TABELA 30- DIMENSIONAMENTO - ESTRUTURA METÁLICA-VIGAS 

Conforme ABNT NBR 8800:2008 

PERFIL W 460 X 82 

Dados  
b 191 mm 

tf 16 mm 

E 200000 MPa 

fy 345 MPa 

Zx 1836,4 cm³ 

7a1 1,1 - 

Lx 250 cm 

rx 18,84 cm 

ry 4,22 cm 

h 428 mm 

Msd 54769 kNcm 

Vsd 380,32 kN 

FLAMBAGEM 

Flambagem local da mesa 

λ b/(2 * tf) 5,96 - 

λp 0,38 * √(E/fy) 9,14 - 

λr 0,83 * √(E/((fy-0,3 * fy))) 23,88 - 

Mrd Mpl/	7a1 57596,18 kNcm 

Tipo de perfil Como λ <λp Compacto 

Flambagem local da alma 

λ h/ tw 43,23 - 

λp 3,76 * √(E/fy) 90,53 - 

λr 5,7 * √(E/fy) 137,24 - 
Mrd Mpl/	7a1 57596,18 kNcm 

Tipo de perfil Como λ <λp Compacto 

Limite da norma 

Mrdmáx (1,5 * Wx * fy)/ 7a1 76001,93 kNcm 
Momento final 

Mrd final Menor valor de momento 57596,18 kNcm 

FORÇA CORTANTE 

λ h/ tw 43,23 - 

λp 1,1 x √((5 x E)/fy) 59,22 - 

λr 1,37 x √((5 x E)/fy) 73,76 - 

Vpl 0,6 * Aw * fy 942,68 kN 

Vrd Vpl/ ϒa1 856,98 kN 
Fonte: próprias autoras 
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 OBS: a flambagem lateral com torção não foi calculada para efeitos de 

simplificação- consideraram-se vigas contidas lateralmente. 

 

TABELA 31- DIMENSIONAMENTO - ESTRUTURA METÁLICA- PILARES 

Conforme ABNT NBR 8800:2008 

PERFIL W 360 x 64 

Dados  
b 203 mm 
tf 13,5 mm 
E 200000 MPa 
fy 345 MPa 
Zx 1145,5 cm³ 
ϒa1 1,1 - 

k 2 - 
Lx 350 cm 
Ly 350 cm 
rx 14,18 cm 
ry 4,8 cm 
Ix 17890 cm4 
Iy 1885 cm4 
h 320 mm 

Nsd 380,32 kNcm 

COMPRESSÃO 
Índice de esbeltez do perfil 

λx (k * lx)/ rx 47,29 - 
λy (k * ly)/ ry 145,83 - 

Índice de esbeltez da alma 
λr 1,49 x √(( E)/fy) 35,84 - 
λ d'/ tw 41,56 - 

Qa Aef/ Ag 0,88 - 

Índice de esbeltez da mesa 
Λr ((b/t) lim) 0,56 x √(( E)/fy) 13,48 - 

λ b/(2 * tf) 7,52 - 
Qs Como λ <λr 1 - 

Coeficiente de redução  

Q Qa * Qs 0,88 - 
Força axial de flambagem elástica 

Nex (Π² * E * Ix)/ (kx * Lx)² 7206,83 kN 
Ney (Π² * E * Iy)/ (ky * Ly)² 759,35 kN 
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Ne crítico Menor valor de Ne 759,35 kN 
λ0 √(( Q * Ag * fy )/ Ne crí�co) 1,8 - 
X Como λ0 > 1,5, X= 0,877 / (λ0²) 0,268 - 

Nc, rd X * Q * Ag * fy / ϒ1 605,41 kN 
Fonte: próprias autoras 

�����'	��)(��):	^	360	3	64 

 

4.2.2 Concreto armado 
 

VIGAS 

• ARMADURAS SUJEITAS A FLEXÃO 
 

 As armaduras sujeitas a flexão nas vigas 401 a 405 são dimensionadas 

conforme as tabelas 32 e 33. 

Vigas 401 a 404 

TABELA 32- DIMENSIONAMENTO - CONCRETO ARMADO- VIGAS 401 A 404 

Conforme ABNT NBR 6118:2014 

VIGAS 401 a 404 

Dados  
Concreto 25 MPa 

Aço 500 MPa 
Base da seção de concreto (bw) 20 cm 
Altura da seção de concreto (h) 75 cm 

Altura útil (d) 72 cm 
Cobrimento (d') 3 cm 

Msk 406,83 kNm 

Msd 569,56 kNm 

Resultados 
fctk,sup (0,39 * fck ^ (2/3) 0,33 kN/cm² 

W0 bw * h² / 6 18750 cm³ 
Md MIN 0,8 * W0 * fctk, sup 50,02 kNm 

Mrd Maior momento (entre Md, mín e Msd) 569,56 kNm 
fcd fck/1,4 1,78 kN/cm² 
λ - 0,8 - 

αc - 0,85 - 
Mrd1, LIM 0,369 * λ * αc * bw * d * fcd 464,56 kNm 

Necessita armadura de compressão 
Mrd1 Mrd1,lim 46456,05 kNcm 
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Mrd2 Msd - Mrd1, lim 10499,95 kNcm 
βx - 0,45 - 
βz - 0,82 - 
βs' - 1 - 
fyd fyk/1,4 43,48 kN/cm² 
As Mrd1/ (βz * d * fyd) 21,6 cm² 
As' Mrd2/ ((d- d') * βs' * fyd) 3,5 cm² 

Asmin 0,15 * bw * h  2,25 cm² 

Asmax Asmin*4/0,15 60 cm² 
Fonte: próprias autoras 

_&	��)(��)	�	7	`	2000	
_&′	��)(��)	�	3	`	12,500 

 

Viga 405 

Armadura inferior 
 

TABELA 33- DIMENSIONAMENTO - CONCRETO ARMADO- VIGA 405 

Conforme ABNT NBR 6118:2014  

VIGA 405- ARMADURA INFERIOR 

Dados  
Concreto 25 MPa 

Aço 500 MPa 
Base da seção de concreto (bw) 20 cm 
Altura da seção de concreto (h) 50 cm 

Altura útil (d) 47 cm 
Cobrimento (d') 3 cm 

Msk 143,52 kNm 

Msd 200,93 kNm 

 Resultados  
fctk,sup (0,39 * fck ^ (2/3) 0,33 kN/cm² 

W0 bw * h² / 6 8333,33 cm³ 
Md MIN 0,8 * W0 * fctk, sup 22,23 kNm 

Mrd Maior momento (entre Md, mín e Msd) 200,93 kNm 
fcd fck/1,4 1,78 kN/cm² 
λ - 0,8 - 

αc - 0,85 - 
Mrd1, LIM 0,369 * λ * αc * bw * d * fcd 197,96 kNm 

Necessita armadura de compressão 
Mrd1 Mrd1,lim 19795,8 kNcm 
Mrd2 Msd - Mrd1, lim 297,2 kNcm 

βx - 0,45 - 
βz - 0,82 - 
βs' - 1 - 
fyd fyk/1,4 43,48 kN/cm² 
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As Mrd1/ (βz * d * fyd) 11,97 cm² 
Asmin 0,15 * bw * h  1,5 cm² 

Asmax Asmin*4/0,15 40 cm² 
Fonte: próprias autoras 

_�)(��)	�	4	`	2000 
 
 
Armadura superior 
 

TABELA 34- DIMENSIONAMENTO - CONCRETO ARMADO- VIGA 405 

Conforme ABNT NBR 6118:2014  

VIGA 405- SUPERIOR 

Dados  
Concreto 25 MPa 

Aço 500 MPa 
Base da seção de concreto (bw) 20 cm 
Altura da seção de concreto (h) 50 cm 

Altura útil (d) 47 cm 
Cobrimento (d') 3 cm 

Msk 131,84 kNm 

Msd 184,58 kNm 

 Resultados 
fctk,sup (0,39 * fck ^ (2/3) 0,33 kN/cm² 

W0 bw * h² / 6 8333,33 cm³ 
Md MIN 0,8 * W0 * fctk, sup 22,23 kNm 

Mrd Maior momento (entre Md, mín e Msd) 184,58 kNm 
fcd fck/1,4 1,78 kN/cm² 
λ - 0,8 - 

αc - 0,85 - 
Mrd1, LIM 0,369 * λ * αc * bw * d * fcd 197,96 kNm 

Não necessita armadura de compressão 
Mrd1 Mrd1,lim 18458 kNcm 

βx - 0,41 - 
βz - 0,83 - 
fyd fyk/1,4 43,48 kN/cm² 
As Mrd1/ (βz * d * fyd) 10,81 cm² 

Asmin 0,15 * bw * h  1,5 cm² 

Asmax Asmin*4/0,15 40 cm² 
Fonte: próprias autoras 

_�)(��)	�	4	`	2000	
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• ARMADURA SUJEITAS AO CISALHAMENTO 
 

 As armaduras sujeitas ao cisalhamento foram dimensionadas conforme as 

tabelas 34 e 35, para as vigas 401 a 404 e viga 405, respectivamente.  

 

Vigas 401 a 404 

TABELA 35- DIMENSIONAMENTO - CONCRETO ARMADO- VIGAS 401 A 404 

Conforme ABNT NBR 6118:2014  

Planilha para Dimensionamento de Seções de Viga ao Cisalhamento 

Dados  
Força Cortante característica (V) 283,000 kN 

Base da Seção de Concreto (bw) 0,200 m 

Altura da Seção de Concreto (h) 0,750 m 
Cobrimento (d') 0,030 m 

Área de armação longitudinal (As) 19,68 cm2 

Área de concreto (Ac) 0,150 m2 

Resistência nominal do concreto (fck) 25,00 MPa 

Resistência de cálculo (fywd) 435,00 MPa 

Coeficiente de minoração da resistência (γc) 1,4 - 

Coeficiente de majoração de carga (γf) 1,4 - 

Fases 

fctd (0,7 * 0,3 * fck2/3) / γc 1,28 MPa 

k Valor absoluto de: 1,6 - d 1,00 m 

ρ As / (bw * d) 0,0137 - 

σcp Ns / (bw* h) 0,00 MPa 

Vd V * γf 396,20 kN 

av2  1 - fck/ 250 0,900 - 

VRd2 0,27 * αV2 * fcd * bw * d 624,86 kN 

A seção resiste a compressão da biela Vd< VRd2 

VC0  0,6 * fctd * bw * d  110,81 kN 

Vc Vc0(1+M0/Msd,max) ou 0 (para seção totalmente tracionada) 110,81 kN 

Vsw Vd- Vc 285,39 kN 

As90 VSW / 0,9 * d * fywd 10,12 cm2 / m 

As90,min 0,2 *bw * fctm / fywk 2,05 cm2 / m 

Fonte: próprias autoras 

_�)(��)	�	`	1000	�/	14�0	
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Viga 405 

TABELA 36- DIMENSIONAMENTO - CONCRETO ARMADO- VIGA 405 

Conforme ABNT NBR 6118:2014  

Planilha para Dimensionamento de Seções de Viga ao Cisalhamento 

Dados  
Força Cortante característica (V) 207,957 kN 

Base da Seção de Concreto (bw) 0,200 m 

Altura da Seção de Concreto (h) 0,500 m 
Cobrimento (d') 0,030 m 

Área de armação longitudinal (As) 19,68 cm2 

Área de concreto (Ac) 0,100 m2 

Resistência nominal do concreto (fck) 25,00 MPa 

Resistência de cálculo (fywd) 435,00 MPa 

Coeficiente de minoração da resistência (γc) 1,4 - 

Coeficiente de majoração de carga (γf) 1,4 - 

Fases 

fctd (0,7 * 0,3 * fck2/3) / γc 1,28 MPa 

k Valor absoluto de: 1,6 - d 1,13 m 

ρ As / (bw * d) 0,0200 - 

σcp Ns / (bw* h) 0,00 MPa 

Vd V * γf 291,14 kN 

av2  1 - fck/ 250 0,900 - 

VRd2 0,27 * αV2 * fcd * bw * d 407,89 kN 

A seção resiste a compressão da biela Vd< VRd2 

VC0  0,6 * fctd * bw * d  72,33 kN 

Vc Vc0(1+M0/Msd,max) ou 0 (para seção totalmente tracionada) 72,33 kN 

Vsw Vd- Vc 218,81 kN 

As90 VSW / 0,9 * d * fywd 11,89 cm2 / m 

As90,min 0,2 *bw * fctm / fywk 2,05 cm2 / m 

Fonte: próprias autoras 

_�)(��)	�	`	1000	�/	15�0	
 
 

PILARES  

Para dimensionamento dos pilares, foi utilizada a reação de apoio mais 

desfavorável, ou seja, o maior valor.  

Foi utilizado o software PCalc, com dados de entrada da tabela 36:  
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TABELA 37- DADOS DE ENTRADA PARA O SOFTWARE PCALC 

DADOS DE ENTRADA 

Seção Retangular 

hx 0,3 m 

hy 0,3 m 

Comprimento do tramo 3,5 m 

fck 25 MPa 

fyk 500 MPa 

ϒc 1,4 - 

ϒs 1,15 - 

Barras longitudinais φ 20 mm 

nx 3 - 

ny 3 - 

Nsk (compressão) -396,2 kN 

Msk,x- mínimo 10,7 kNm 

Msk,y- mínimo 10,7 kNm 

Fonte: próprias autoras 

Foi empregado pelo software o Método do pilar padrão com curvatura 

aproximada, e constatado que com as especificações acima, todas as verificações foram 

atendidas para uma bitola adotada de 20mm.  

A tela de resultado do software pode ser contemplada abaixo, na figura 52. 

 

FIGURA 52- TELA DE RESULTADOS DO SOFTWARE PCALC 

 

Fonte: Software PCalc 



  

 

 

 
94 

 

 

 Dessa maneira, a seção uniforme dos pilares é equivalente a 30 x 30cm.  

 O estribo adotado é o de bitola 5mm; com espaçamento de 20 cm.  

 

4.3 ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

O estudo de viabilidade deste documento contempla levantamento de custos 

referentes ao material de uso nos dois sistemas construtivos. A configuração escolhida 

é a de 04 pórticos, conforme item 4.1, página 82. 

As vigas concreto armado consideradas são de 0,20 x 0,75m e 0,20 x 0,50m, 

segundo o dimensionamento; sendo a seção dos pilares 0,30 x 0,30m. 

Os perfis metálicos elencados para compor o reforço foram os de especificação: 

W 460 x 82 e W 360 x 64, para vigas e pilares, respectivamente.  

 As configurações do reforço com 03, 04 e 05 pórticos possibilitaram a definição 

do melhor modelo estrutural.  

  A análise dos resultados gerados pelo software SAP2000 quanto a reações de 

apoio, força cortante e momento fletor permitiu que fossem estabelecidas as seções dos 

elementos estruturais que atenderiam as solicitações do carregamento, conforme 

tabelas 38 e 39 abaixo: 

TABELA 38-  CONCRETO ARMADO 

CONCRETO ARMADO- SEÇÕES DEFINTIVAS (bw x h) em m 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

Vigas 301 a 
303 

0,20 x 1,10 
Viga 401 a 

404 
0,20 x 0,75 

Viga 501 
a 505 

0,20 x 0,70 

Viga 304 0,20 x 0,70 Viga 405 0,20 x 0,50 Viga 506 0,20 x 0,35 

Fonte: próprias autoras 

TABELA 39- ESTRUTURA METÁLICA 

METÁLICAS- PERFIS DEFINTIVOS 

03 PÓRTICOS 04 PÓRTICOS 05 PÓRTICOS 

W 610 x 113 W 460 x 82 W 410 x 60 

Fonte: próprias autoras 
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4.3.1 Critério técnico 
 

 A viabilidade do sistema construtivo empregado no reforço, conforme o critério 

técnico, pode ser avaliada com base em parâmetros como:  

• Agressividade do meio; 

• Tempo de execução da obra; 

• Mão de obra qualificada para realização dos serviços; 

• Fiscalização da execução da obra; 

• Distribuição de esforços- melhor configuração, uniformidade na 

determinação de seções/ perfis. 

 

4.3.2 Critério financeiro 
 

 Foram realizados levantamentos e chegou-se a um preço médio dos materiais 

que seriam empregados na execução de reforço com concreto armado e estrutura 

metálica, conforme as tabelas 40, 41, 42, 43 e 44. 

TABELA 40- LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO COM 

ESTRUTURA METÁLICA 

04 PÓRTICOS- ESTRUTURA METÁLICA 

Designação do 
perfil 

Utilização 
Comprimento 
do elemento 

(m) 

Quantidade de 
elementos 

Metragem 
total (ml) 

kg/ m 
Preço por 

kg 
Preço total 

Perfil 460 x 82 
Vigas 401 a 

404 
3,5 4 14 82 R$ 3,10 

R$ 
3.558,80 

Perfil 460 x 82 Vigas 405 4,5 3 13,5 82 R$ 3,10 
R$ 

3.431,70 

Perfil 360 x 64 Pilares 3,5 8 28 64 R$ 3,10 
R$ 

5.555,20 

TOTAL GERAL R$ 12.545,70 

Fonte: Aços Continente Indústria e Comércio LTDA 

 A figura 53 apresenta os comparativos, por perfil, em relação ao comprimento 

das barras:  
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FIGURA 53- COMPARATIVO POR PERFIL- COMPRIMENTO DAS BARRAS 

 

Fonte: próprias autoras 

 

 A figura 54 apresenta os comparativos, por perfil, em relação à quantidade de 

elementos em questão:  

 

FIGURA 54- COMPARATIVO POR PERFIL- QUANTIDADE DE ELEMENTOS 

 

Fonte: próprias autoras 
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 A figura 55 apresenta os comparativos, por perfil, em relação ao comprimento 

das barras:  

 

FIGURA 55- COMPARATIVO POR PERFIL- PESO LINEAR

 

Fonte: próprias autoras 

 

TABELA 41- LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE MATERIAL (CONCRETO) PARA 

EXECUÇÃO COM CONCRETO ARMADO 

04 PÓRTICOS- CONCRETO ARMADO 

CONCRETO  

Seção 
(m) Utilização Comprimento 

(m) Quantidade Volume total (m³) Preço por m³ Preço total 

0,2 0,75 Vigas 401 a 404 3,5 4 2,10 R$ 260,36 R$ 546,76 

0,2 0,50 Vigas 405 4,5 3 1,35 R$ 260,36 R$ 351,49 

0,3 0,3 Pilares 3,5 8 2,52 R$ 260,36 R$ 656,11 

TOTAL GERAL DA CATEGORIA R$ 1.554,35 

Fonte: Planilha Paraná Edificações 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Perfil 460 x 82 Perfil 460 x 82 Perfil 360 x 64

P
e

so
 li

n
e

ar
 d

o
s 

p
e

rf
is

 (
kg

/m
)



  

 

 

 
98 

 

 

TABELA 42- LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE MATERIAL (FORMAS) PARA 

EXECUÇÃO COM CONCRETO ARMADO 

FORMAS- CONCRETO ARMADO 

Descrição 
do elemento Utilização Seção 

m 
Comprimento 

m  

Área das 
faces 

m² 

Preço por 
m² Preço total  

Pilar Todos os pilares- 
P1 a P8 

0,30 x 0,30 3,5 33,6 R$ 31,00 R$ 1.041,60 

Viga Vigas 401 a 404 0,20 x 0,75 3,5 22,4 R$ 31,00 R$ 694,40 

Viga  Vigas 405 0,20 x 0,50 4,5 16,2 R$ 31,00 R$ 502,20 

TOTAL GERAL DA CATEGORIA  R$ 2.238,20 

Fonte: JR Comércio de Compensados LTDA 

 

TABELA 43- LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE MATERIAL (ESCORAS) PARA 

EXECUÇÃO COM CONCRETO ARMADO 

ESCORAMENTO- CONCRETO ARMADO 

Descrição do elemento Utilização Seção 
m Quantidade Preço por peça Preço total 

Viga Vigas 401 a 404 0,20 x 0,75 12 3 R$ 36,00 

Viga Vigas 405 0,20 x 0,50 12 3 R$ 36,00 

TOTAL GERAL DA CATEGORIA R$ 72,00 

Fonte: ESCORAR- Locação e venda de Equipamentos para Construção Civil 
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TABELA 44- LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE MATERIAL (VERGALHÕES) PARA 

EXECUÇÃO COM CONCRETO ARMADO 

VERGALHÕES- CONCRETO ARMADO 

Arranjo 
mm 

Qtde de 
barras 

na 
seção 

Utilização Seção Comprimento Qtde 
Qtde de 

armadura 
total (m) 

  Peso 
vergalhão 

kg/m 

Peso 
aço 
nas 

vigas 
(kg) 

R$ 
por 
kg 

Preço 
total 

7Ф 20 7 Vigas 401 
a 404 

0,20 x 
0,75 3,5 4 98 2,46 241,6 2,90 R$ 

700,84 

3 Ф 
12,5 3 

Vigas 401 
a 404 

0,20 x 
0,75 3,5 4 42 0,965 40,53 2,72 R$ 

110,24 

4 Ф 20 4 Viga 405 0,20 x 
0,50 4,5 3 54 2,466 133,64 2,90 R$ 

386,18 

4 Ф20 4 Viga 405 0,20 x 
0,50 

4,5 3 54 2,466 133,64 2,90 R$ 
386,18 

Ф10 estribos Vigas 401 
a 404 

0,20 x 
0,75 1,78 100 178 0,617 109,83 3,05 R$ 

334,97 

 Ф10 estribos Viga 405 0,20 x 
0,50 1,28 90 115,2 0,617 71,08 3,05 R$ 

216,79 

8 Ф20 8 Pilares 0,30 x 
0,30 3,5 8 224 2,466 552,38 2,90 R$ 

1.601,91 

Ф 5 estribos Pilares 0,30 x 
0,30 1,08 144 155,52 0,154 23,95 3,13 

R$ 74,96 

TOTAL GERAL DA CATEGORIA (10% perda) R$ 
4.193,27 

TOTAL GERAL CONCRETO ARMADO R$ 
8.057,82 

Fonte: ARAMEPAR Indústria e Comércio de arames 

 A figura 56 apresenta o comparativo orçamentário total, no que tange aos 

sistemas construtivos de concreto armado e estrutura metálica.   
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FIGURA 56- COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO 

 

Fonte: próprias autoras 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Constatou-se que a disposição com 04 pórticos é a que favorece melhor 

distribuição dos esforços. A escolha por 03 pórticos é inviável, já que requer seções 

demasiadamente grandes. 

 As seções de concreto e os perfis metálicos das configurações com 04 e 05 

pórticos ficaram similares. Contudo, a determinação por um reforço com 05 pórticos 

oneraria o custo da obra na composição do orçamento pelo aumento de uma viga e dois 

pilares no esquema estrutural do reforço. 

 Diante do exposto acima fica justificada a escolha por quatro pórticos.  

Analisando-se o critério de custo dos materiais do reforço (concreto armado x 

estrutura metálica), constata-se a discrepância exacerbada dos orçamentos, haja vista 

o valor do material (critério analisado neste estudo) requerido para execução em 

estrutura metálica, que supera o de concreto em 55,69 %.  

 O critério financeiro é um quesito imprescindível na tomada de decisão por um 

ou outro sistema construtivo, é inviável absorver uma diferença tão grande de custo 

quando se poderia empregar uma quantia menor. Também, há de se considerar que 

estruturas metálicas estariam sujeitas à mais rápida degradação resultante da 

agressividade do meio a que galeria pluvial está submetida (em casos específicos, que 

exigissem sua aplicação, poderia ser considerada uma espessura de sacrifício). 

 Pelos motivos listados acima, apesar da desvantagem com relação ao tempo de 

execução da obra, a indicação de sistema construtivo seria concreto armado, por não 

ser justificado o incremento de valor das estruturas metálicas.  Reitera-se que, por não 

se tratar de projeto o objetivo deste estudo, não foram consideradas as fundações na 

estrutura.  

 Portanto, perante ao que foi descrito nessa seção, viabiliza-se o reforço 

estrutural com 04 pórticos executado em concreto armado.  Ademais, ressalta-se a 

importância da contratação de mão de obra qualificada para a execução dos serviços, 

visto que desvios no processo construtivo podem comprometer a qualidade do produto 
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final. Ainda, é salientada a necessidade de fiscalização dos serviços de modo rigoroso, 

por se tratar de reforço estrutural.  
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