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1

Serviços iniciais
Aquisição e assentamento placa de obra – Placa de obra em chapa de aço
Galvanizado
Tais serviços consistirão na confecção e implantação da placa de

identificação da obra, a qual deverá ser fixada em local visível, em consonância
com a orientação da contratante.
A placa de identificação de obra, constituída de chapa de aço plana
metálica galvanizada nº 22, fixada em suporte de madeira, será confeccionada de
acordo com as cores, medidas e proporções indicadas pela contratante.
MEDIÇÃO: Será medida por metro quadrado (m2) de placa efetivamente
confeccionada e instalada conforme modelo vigente e orientação da contratante.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por metro quadrado (m2) de placa instalada.
Locação de ponto para referência topográfica. Af_10/2018
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas, sem reaproveitamento
A locação da obra consiste da marcação, no solo, dos elementos
construtivos da obra, que estão nos desenhos em escala reduzida. A locação e o
nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total.
Deverão ser executados a locação e o nivelamento da obra de acordo com
a planta do projeto geométrico. Deverão ser aferidas as dimensões, os
alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto
com as reais condições encontradas no local. A ocorrência de erros na locação da
obra projetada implicaria, para o executante, obrigação de proceder por sua conta

e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se
tornarem necessárias, a juízo da contratante.
MEDIÇÃO: Será medida por metro quadrado (m2) pela área do polígono
adotado, com os lados afastados de no mínimo dois metros de alinhamento
externo da escavação, ou definido pela contratante.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha de custos da obra, por metro quadrado de área do polígono adotado.
Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m
Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m
Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m
Tapume com compensado de madeira. af_05/2018
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira
Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de
obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016
Itens para canteiro próximo da obra.
Mobilização e desmobilização de equipamentos
Para a mobilização e desmobilização de equipamento, será de acordo com
o MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.
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Administração Central
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
Está sob a responsabilidade do engenheiro civil pleno orientar os

profissionais integrantes de sua equipe; tomar as providências e ações

necessárias relativas à implantação de recursos humanos, de infraestrutura e de
ambiente de trabalho, para assegurar a qualidades dos serviços prestados; o
cumprimento dos prazos estabelecidos e atendimento as normas técnicas;
participar de reuniões periódicas de obras com a fiscalização, para alinhamento
das obras, providências e tomadas de ações; acompanhar o andamento físico e
financeiro das obras e, sempre que necessário, apoiar o planejamento nas
informações de reprogramação de cronograma de obras e relatórios de atividades;
analisar as programações das equipes, bem como controlar a realização dos
serviços; acompanhar andamento da execução; elaborar relatórios; tomar
decisões da área; demandar funções, realizando a supervisão e acompanhamento
dos programas setoriais da qualidade.
MEDIÇÃO: Será medido por hora (h) trabalhada.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por hora (h) trabalhada

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
Está sob a responsabilidade do engenheiro de obras sêniorgeotécnico a inspeção, o controle e a fiscalização da execução das fundações.
MEDIÇÃO: Será medido por hora (h) trabalhada.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por hora (h) trabalhada
Encarregado geral com encargos complementares
Está sob a responsabilidade do encarregado geral a supervisão e o
controle de atividades de montagem de estruturas civis; marcação e limpeza de
terrenos; colocação e revestimento de tubulações; limpeza de margens; monitorar
a utilização de máquinas, equipamentos e materiais (motoniveladoras, caminhões

pipa, rolos compactadores, retroescavadeiras, compressores, perfuratrizes,
geradores, massa asfáltica, brita, cimento, areia, ferro, concreto, EPI's, etc.);
distribuir tarefas e orientar a equipe, visando o pleno atendimento às
especificações técnicas do projeto e ao cronograma do projeto.
MEDIÇÃO: Será medido por hora (h) trabalhada.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por hora (h) trabalhada.

Vigia noturno com encargos complementares
O vigilante controla fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as para os lugares desejados.
Está sob a responsabilidade do vigilante vigiar e guardar patrimônio;
controlar entrada e saída de veículos e pessoas; executar eventuais rondas;
prestar auxílio à equipe; cuidar de acesso de colaboradores, prestadores de
serviços, bem como auxiliar a portaria social; fazer ronda; exercer a vigilância da
obra e almoxarifado, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e
outras anormalidades.
O vigilante deverá estar usando uniforme especial à custa da empresa a
que se vincular; porte de arma, quando em serviço; prisão especial por ato
decorrente do serviço, com direito a seguro de vida em grupo, feito pela empresa
empregadora.
Para que o profissional tenha um bom desempenho como vigilante, é
essencial ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico e
não ter antecedentes criminais registrados.
MEDIÇÃO: Será medido por hora (h) trabalhada.

PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por hora (h) trabalhada
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Demolição estrutura existente
Remoção de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
Antes de iniciar os serviços de demolição deverão ser tomadas medidas

adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições
da Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682/77 Contrato, execução e
supervisão de demolições.
O material retirado deverá ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho. A contratada é responsável pela
disposição final dos resíduos.
Os materiais que não tiverem condições de reaproveitamento serão
considerados entulhos transportados para local conveniente e posteriormente
retirados da obra. A execução deste serviço deverá ser orientada por profissional
habilitado, utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de
segurança recomendados. A contratada é responsável pela disposição final dos
resíduos.

Resíduos gerados
As tarefas de limpeza da obra estão ligadas ao momento da geração dos
resíduos, à realização simultânea da coleta e triagem e à varrição dos ambientes.
A limpeza preferencialmente deve ser executada pelo próprio operário que gerar o
resíduo.
Há a necessidade de dispor com agilidade os resíduos nos locais
indicados para acondicionamento, evitando comprometimento da limpeza e da
organização da obra, decorrentes da dispersão dos resíduos. Quanto maior for a
frequência e menor a área-objeto da limpeza, melhor será o resultado final, com
redução do desperdício de materiais e ferramentas de trabalho, melhoria da
segurança na obra e aumento da produtividade dos operários.
O acondicionamento inicial deverá acontecer o mais próximo possível dos
locais de geração dos resíduos, dispondo-os de forma compatível com seu volume
e preservando a boa organização dos espaços nos diversos setores da obra. Em
alguns casos, os resíduos deverão ser coletados e levados diretamente para os
locais de acondicionamento final.
Os resíduos deverão ser utilizados para recomposição de estradas e áreas
degradadas adjacentes a obra.
MEDIÇÃO: Are moção de madeira será medida por metro quadrado (m²) e
a remoção manual de entulho será medidos por metro cúbico (m3) considerandose o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas
dimensões das peças íntegras.
PAGAMENTO: O pagamento será conforme o preço Unitário da planilha
de custo da obra baseado nas medições descritas anteriormente. Todos os
serviços acima descritos são pagos por m³ executados.

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3
Não será permitida a acumulação de entulho e/ou detritos de qualquer
natureza nas pistas ou em suas proximidades.
O material proveniente das demolições deverá ser removido da área
simultaneamente ao processo.
A disposição final dos resíduos será realizada em áreas de bota-fora
regularizados.
Nessas áreas o material será descarregado e espalhado, sendo ainda
compactado com duas passadas de rolo compactador com tambor liso, de chapa
metálica, devendo ser previstos equipamentos de terraplanagem para este fim.
Tanto o espalhamento como a compactação não terão controles geométricos ou
tecnológicos, mas deverão obedecer adequadamente ao traçado previsto.
A reutilização direta do material fresado, considerado resíduo de
construção civil Classe A, minimiza o impacto ambiental do transporte, agrega
melhorias à segurança e à infraestrutura, e dá um destino adequado a um material
nobre. Contudo, devem ser observadas as recomendações gerais da Legislação
ambiental em vigor, em especial a Resolução CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, e suas alterações.
Fora da faixa de pista, o espalhamento e compactação do material fresado
nas vias de serviço poderão ser executados no período diurno.
MEDIÇÃO: Será medido por metro cubico (m³).
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por metro cubico (m³).
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Terraplenagem
Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1a categoria, com
escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m3

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso
- exclusive escavação, carga e transporte e solo.
As operações de escavação compreenderão:
- Escavação do terreno natural até a cota do greide da terraplenagem;
- Escavação de materiais para utilização nos aterros.

Método Executivo
As escavações de cortes obedecerão aos elementos técnicos constantes
no presente projeto.
A escavação será precedida pelos serviços de limpeza e remoção da
camada vegetal. Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado antes que estes
serviços tenham sido totalmente concluídos nas áreas devidas.
A inclinação dos taludes de corte será da ordem de 1:1,5 (V:H) e em
situações especiais esta inclinação deverá ser readequada.
O desenvolvimento da escavação dar-se-á conforme a previsão de
utilização ou rejeição dos materiais extraídos. Somente serão transportados, para
a execução dos aterros, os materiais que atenderem às exigências de projeto. As
massas excedentes, que não se destinarem a aterros ou a substituição de
material, serão objeto de remoção, de modo a não constituírem ameaça à
estabilidade da obra, e nem prejudicarem o aspecto paisagístico ou o meio
ambiente.
Equipamentos
Serão utilizados tratores com escavadeira hidráulica.
Manejo Ambiental

Nas operações destinadas à execução de cortes, a preservação do meio
ambiente exigirá a adoção dos seguintes procedimentos:
- Revestimento vegetal das rampas dos cortes, quando previsto,

executado imediatamente após o corte;
- Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-

los ao corpo dos aterros, serão constituídos “bota-foras” que deverão ser
compactados. Preferencialmente, as áreas a eles destinadas serão localizadas a
jusante da obra;
- Os taludes dos bota-foras deverão ter inclinação suficiente para evitar

escorregamentos;
- Os bota-foras serão executados de forma a evitar que o escoamento das

águas pluviais carreie o material depositado, causando assoreamentos;
- Deverá ser feito o revestimento vegetal dos “bota-foras”;
- Deverá ser evitado, tanto quanto possível, o trânsito dos equipamentos e

veículos de serviço fora das áreas de trabalho, principalmente onde houver
alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico;
MEDIÇÃO: Será medida no corte por metro cúbico (m3) do material
escavado até as cotas e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela
Fiscalização. Os levantamentos topográficos serão feitos antes do início e depois
da escavação. A Contratada classificará os materiais encontrados, enquanto a
escavação

estiver

sendo

realizada,

para

cálculos

das

quantidades

correspondentes a cada categoria do material.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário do metro cúbico
do material classificado indicado na planilha de custos da obra.
Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% do PN (áreas) (c/ moto
niveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP)

Aterros são áreas implantadas com o depósito e a compactação de
materiais provenientes de cortes ou empréstimos, no interior dos limites das
seções de projeto “off sets”.
Regularização do subleito, conformação da plataforma e drenagem
superficial: são as operações destinadas a preparar o leito da estrada para receber
a camada de revestimento e, de forma conjunta, garantir o controle e
encaminhamento das águas lançadas diretamente sobre a superfície de rolamento
e áreas adjacentes às estradas, protegendo o corpo estradal de infiltrações e
aumentando a sua vida útil.
Consistem nos serviços de regularização de “falso grade” e conformação
transversal e longitudinal do leito da estrada, devendo proporcionar um
abaulamento na seção transversal da plataforma para permitir o escoamento das
águas pluviais e a construção de saídas laterais d’água (“bigodes”).
Método Executivo
As

operações

de

execução

de

aterros

compreendem

descarga,

espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e
compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a
construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da
terraplenagem.
A execução dos aterros obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos
constantes neste projeto.
A operação de construção dos aterros será precedida da execução dos
serviços de desmatamento, destocamento e limpeza, e remoção de material de
qualidade inferior, se for o caso.
Nos aterros a serem construídos sobre encostas com inclinação
transversal acentuada, essas deverão ser denteadas com a lâmina de um trator de
esteiras ou escarificadas, produzindo ranhuras acompanhando as curvas de nível.

Quando a natureza do solo exigir medidas especiais para a solidarização do aterro
com o terreno natural, proporcionando melhores condições de estabilização,
poderá ser exigida a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.
O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito
em camadas sucessivas, com espessura não superior a 30cm, em toda a largura
da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento e
compactação.
A conformação das camadas deverá ser executada mecanicamente,
devendo o material ser espalhado com equipamento apropriado e devidamente
compactado por meio de rolos vibratórios.
Todas

as

camadas

dos

aterros

deverão

ser

convenientemente

compactadas na umidade ótima, com tolerância de mais ou menos 3%, até se
obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% da massa
específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal).
Para as camadas finais, a massa específica aparente seca deverá
corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).
Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação
deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e
novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca
exigida.
No caso de alargamentos de aterros, a execução será, obrigatoriamente,
procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes.
A inclinação dos taludes de aterro será da ordem de 1:1,5 (V:H) e em
situações especiais esta inclinação será revista. A fim de proteger as saias dos
aterros contra os efeitos erosivos das águas pluviais serão executadas obras de
drenagem e plantação de gramíneas. A construção das obras de arte projetadas,

nos locais de travessias de cursos d’água, deverá preceder a execução dos
aterros.
Todas as medidas de precaução deverão ser tomadas, a fim de que o
método construtivo empregado para a construção dos aterros de acesso não
origine movimentos ou tensões indevidas em quaisquer obras de arte.
Os aterros dos de todas as áreas de difícil acesso aos equipamentos
usuais, serão compactados mediante o emprego de soquetes manuais ou sapos
mecânicos, na umidade descrita para o corpo dos aterros. Durante a construção
dos aterros, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa
conformação e permanente drenagem superficial.
Regularização do subleito, conformação da plataforma e drenagem
superficial: Os serviços de regularização de “falso grade” consistem na
compensação local de corte e aterro, os quais antecedem os serviços de
conformação de plataforma.
A conformação da plataforma será executada prévia e independentemente
da construção da camada de revestimento.
Os “bigodes” deverão ser executados em nível, de forma a retirar a água
do leito da estrada e retê-la no solo. Essa solução tem como vantagem a retenção
da água na área agricultável, a qual se infiltra lentamente no solo, abatendo a
vazão de pico, evitando assim trechos longos de condução de águas nas sarjetas,
a qual causa a erosão das mesmas e maior demanda das obras de arte. Os
mesmos serão construídos com espaçamento de 50 em 50 metros.
A seção transversal acabada deverá apresentar abaulamento entre 5% a
9%.
Equipamentos

Na execução dos aterros deverá ser prevista a utilização de equipamentos
apropriados, de acordo com as condições locais e de produtividade exigida para o
cumprimento

dos

prazos

de

conclusão

da

obra.

Serão

empregados

motoniveladora (140HP) e rolo compressor vibratório (80HP).
Manejo ambiental
As providências a serem adotadas visando à preservação do meio
ambiente referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal
das saias dos aterros para evitar erosões e conseqüente carreamento de material.
Havendo aprovação da Fiscalização, os “bota-foras” em alargamento de
aterros deverão ser compactados com a mesma energia utilizada nos aterros.
Regularização do subleito, conformação da plataforma e drenagem
superficial: Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio
ambiente, no decorrer da execução da regularização do subleito são descritos
abaixo:
- Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da

área da obra para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na
drenagem natural;
- As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção

dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes
e/ou combustíveis não sejam levados aos cursos d’água.
MEDIÇÃO: O lançamento, adensamento ou compactação de aterro será
medido em metro cúbico (m3) de material adensado ou compactado, conforme os
alinhamentos e cotas indicadas no projeto.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m3),
constante da planilha de custo da obra.

Ensaio de granulometria por peneiramento - solos
Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia normal solos
Ensaio de massa especifica - in situ - metodo balao de borracha - solos
Através de ensaios, se determinam as propriedades de resistência,
compressibilidade e permeabilidade do solo. Com estes parâmetros, é possível
trazer à obra a segurança necessária.
A NBR 7185/1986 prescreve o método de determinação da massa
específica aparente do solo "in situ", com emprego do frasco de areia.
A NBR NM 248/2003 prescreve o método para a determinação da
composição granulométrica de agregados miúdos e graúdos para concreto.
Já para o ensaio de compactação, a NBR 7182/1986 prescreve o método
para determinar a relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente
seca de solos quando compactados, de acordo com os processos especificados.
A NBR 9895/1987 se aplica para os materiais constituintes do corpo de
aterro durante a execução e da camada final do aterro.
Conforme a NBR 7181/1984, é feita análise granulométrica para todo o
corpo de aterro e camada final.
MEDIÇÃO: Os ensaios do corpo do aterro e da camada final do aterro
serão medidos por m3. Os ensaios de granulometria por peneiramento e
sedimentação, compactação e massa específica são medidos por unidade.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m3) e
unidade, constante da planilha de custo da obra.
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Infraestrutura

Estaca perfil metálico W 150 x 29,8 (H) - com emenda - fornecimento e
cravação
Locação da estaca
A locação da estaca deve ser executada topograficamente pela equipe de
topografia da obra, obedecendo às distâncias e cotas determinadas no projeto. Os
equipamentos topográficos devem estar aferidos. A equipe de topografia deve
cravar no solo um piquete de madeira e com um prego na sua face superior
materializando o centro da estaca com um desvio máximo de 5 mm.
- Posicionamento da máquina no local da estaca pela equipe de cravação

no piquete de locação da estaca.
- Verificação da verticalidade e/ou ângulo de inclinação com o emprego de

escala, prumo ou com gabarito de madeira e de acordo com o projeto, admitindo a
tolerância de +/- 1º para a verticalidade e/ou ângulo de inclinação e 1% da largura
da estaca para a centralização.
Inspeções das Estacas
A capacidade de carga deverá ser verificada experimentalmente, através
de provas de carga: para cada obra deverá ser exigida uma prova de carga para
as dez primeiras estacas e uma para cada 20 das demais estacas ou fração (no
mínimo duas). Em casos especiais, ou quando houver grandes variações nas
características do terreno, a fiscalização poderá exigir a execução de provas de
carga adicionais.
Para efeito de verificação da capacidade de carga à compressão, é válido
o ensaio de tração, executado conforme previsto pela NBR-6121 e interpretado
por essa norma para o ensaio à compressão.
Toda obra deverá ser acompanhada da apresentação de boletins de
execução constando, no mínimo, dos seguintes dados para cada estaca.

a) descrição do método executivo com apresentação de esquema;
b) profundidade total;

MEDIÇÃO: As estacas, executadas e recebidas na forma descrita, devem
ser medidas por metro linear.
PAGAMENTO: Será efetuado com base nos Preços Unitários contratuais,
de acordo com os critérios anteriormente descritos, que remunera a utilização de
equipamento, fornecimento de materiais e de toda a mão-de-obra necessária à
execução dos serviços. Os serviços serão pagos por metro de estaca executado.
Esgotamento com moto-bomba autoescovante
A função deste sistema é promover o rebaixamento do lençol freático, sem
carrear as partículas finas do solo. A água esgotada deve ser conduzida para a
galeria de águas pluviais ou vala mais próxima, se necessário por meio de calhas
ou condutos, a fim de evitar alagamento das superfícies vizinhas e do local de
trabalho.
A contratada deve dispor de equipamentos, em quantidade suficiente
(inclusive reserva emergencial) e com capacidade de vazão adequada,
precavendo-se, desta forma, contra paralisações fortuitas da obra.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por horas de utilização (h).
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário da hora (h), constante da
planilha de custo da obra.
Ensecadeira de madeira com parede simples
Deverá ser executada caso o nível de água esteja acima do indicado em
projeto. Deve ser estanque para permitir a execução das obras.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado.

PAGAMENTO: Será efetuado conforme preço constante da planilha de
custo da obra.
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão
de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017
As escavações para os blocos de estacas da fundação devem ser
realizadas dentro dos alinhamentos e dimensões indicados nos desenhos
aprovados para construção. Deverão ser executadas com dimensões próximas
destes elementos.
As cavas para fundações e outras partes da obra, previstas abaixo do
nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do
projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno
encontrado e volume de trabalho executado.
O reaterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações,
utilizando-se o próprio material escavado. A compactação manual consiste na
redução do índice de vazios do material de aterro ou reaterro, com energia
suficiente para atingir graus de eficiência previstos em projeto.
MEDIÇÃO: Será medida por metro cúbico (m³).
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário do metro cúbico
do material classificado indicado na planilha de custos da obra.
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. af_08/2017
Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento,
espessura de *5 cm*. af_08/2017
Para a execução dos blocos, deverá ser executado um embasamento de
brita nº2, com espessura adensada de 10cm. Esta brita deverá ser compactada

manualmente com placas. Acima da camada de brita, deverá ser executado uma
camada de concreto magro, com espessura de 10cm.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de
madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé- direito
simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações.
Af_12/2015
A espessura das chapas deverá obedecer ao solicitado no projeto
estrutural.
As formas deverão ser capazes de resistir à pressão resultante do
lançamento e vibração do concreto, de modo a se manterem rigidamente na
posição correta sem deformações. Não serão aceitas peças empenadas.
Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme Projeto,
e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de
cimento durante a concretagem.
Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo
com o Projeto Estrutural e o Projeto de Fundação.
Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte:
- sua limpeza;
- seu umedecimento antes do lançamento do concreto;

- a vedação das juntas.

MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado (m²), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro quadrado (m²),
constante da planilha de custo da obra.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem.
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento,
dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA-50),
posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de
concreto armado.
A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao Projeto
Estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.
Não será permitido o emprego de aço de qualidade diferente da
especificada no Projeto Executivo, sem aprovação prévia do autor do Projeto
Estrutural e da Fiscalização da contratante.
Serão rejeitadas as barras que apresentarem defeitos prejudiciais, tais
como fissuras, espoliações, bolhas, oxidações excessivas e corrosão. Se a
porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente

impossível sua separação, todo o lote será rejeitado pela Fiscalização da
contratante.
Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço dependerá de
aprovação do autor do Projeto e da Fiscalização da contratante.
As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o
previsto no Projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas
conforme a NBR6118 e dependerá da aprovação do autor do Projeto e da
Fiscalização da contratante.
Antes da colocação da armadura nas formas, estas deverão ser limpas,
removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto. Serão
removidas também as crostas de ferrugem.
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de
montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores plásticos industrializados, a fim de garantir o cobrimento
mínimo preconizado no Projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos
pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas
superfícies externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço
deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura
com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a
garantir uma boa aderência.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por quilo (kg), conforme as especificações
e dimensões do projeto.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço do quilo (kg), constante da
planilha de custo da obra.

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com
capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersão
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
A contratada poderá optar pela aquisição de concreto usinado de
terceiros. Nessa situação, todas as disposições constantes neste documento
devem ser adaptadas às condições reais, mediante proposta da contratada que
deve merecer a aprovação da contratante. O estudo dos materiais e da dosagem
do concreto deverá ser apresentado pela contratada.
A produção de concreto deve obedecer rigorosamente ao projeto
executivo e respectivos detalhes, bem como às normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.
Para a obtenção das qualidades essenciais do concreto, será exigida
seleção cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulação e cura adequada.
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos, o local
deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos
ao mesmo.
A cada 10m³ de concreto fornecido, a contratada deverá executar ensaios
e apresentar resultados de corpo de prova para a fiscalização da contratante
através de laboratório especializado. O objetivo é avaliar a característica do
concreto.
O concreto utilizado deverá possuir fck de 40MPa. No momento do
lançamento deverá ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o
melhor acabamento do concreto em contato com a forma.

Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para
manter as superfícies em contato com o ar permanentemente úmido, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) dias, obtendo assim uma cura úmida do concreto.
Em caso de existência de água nos locais a serem concretados, deve ser
realizado o total esgotamento e a área deverá ser protegida de eventuais
alagamentos futuros. Não será permitida a concretagem antes dessa providência.
Em hipótese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilização de forma lateral.
A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não
haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja
cerca de 24ºC ou menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de
interrupções deverá ser de no máximo uma hora. Todo o concreto será lançado
durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas.
Quando não estiver sido indicado outro procedimento, peças com
espessura igual ou superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se
vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
Idem 4.2.
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Mesoestrutura
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de
madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé- direito
duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 6 utilizações.
A espessura das chapas deverá obedecer ao solicitado no projeto
estrutural.
As formas deverão ser capazes de resistir à pressão resultante do
lançamento e vibração do concreto, de modo a se manterem rigidamente na
posição correta sem deformações. Não serão aceitas peças empenadas.
Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme Projeto,
e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de
cimento durante a concretagem.
Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo
com o Projeto Estrutural e o Projeto de Fundação.
Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte:
- sua limpeza;
- seu umedecimento antes do lançamento do concreto;
- a vedação das juntas.

MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado (m²), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro quadrado (m²),
constante da planilha de custo da obra.
Os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo
às prescrições da NBR 6118 e da NBR 7190/1997.

As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as
pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de
incêndios.
O escoramento deve ser projetado de modo que receba todos os esforços
atuantes, sem sofrer deformações prejudiciais. As deformações devem ser
mantidas dentro dos limites compatíveis com o tipo de estrutura, devendo, em
consequência, serem avaliadas e compensadas de modo que a estrutura definitiva
venha a ter configuração prevista no projeto.
O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação do
seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante
a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam
causar esforços no concreto na fase de endurecimento. Não se admitem
pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a
5cm, para madeiras duras, e 7cm, para madeiras moles.
Devem ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques
prejudiciais, provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o
escoramento, pelas cargas por esse transmitidas.
Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá
ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas
peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser
pregadas cobrejuntas em toda a volta das emendas.
A construção do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade
na retirada de seus diversos elementos, separadamente, se necessário. Para que
se possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento deverá ser apoiado
sobre cunhas ou outros dispositivos apropriados para esse fim.
A retirada das formas e do escoramento não deverá se dar antes dos
seguintes prazos:

-

faces

inferiores,

deixando-se

pontaletes

bem

encunhados

e

convenientemente espaçados: 14 dias;
- faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

O material para escoramento, quando não mais aproveitado, será retirado
das áreas de trabalho.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm – montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm – montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 25,0 mm – montagem.
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento,
dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA-50),
posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de
concreto armado.
A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao Projeto
Estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.

Não será permitido o emprego de aço de qualidade diferente da
especificada no Projeto Executivo, sem aprovação prévia do autor do Projeto
Estrutural e da Fiscalização da contratante.
Serão rejeitadas as barras que apresentarem defeitos prejudiciais, tais
como fissuras, espoliações, bolhas, oxidações excessivas e corrosão. Se a
porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossível sua separação, todo o lote será rejeitado pela Fiscalização da
contratante.
Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço dependerá de
aprovação do autor do Projeto e da Fiscalização da contratante.
As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o
previsto no Projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas
conforme a NBR6118 e dependerá da aprovação do autor do Projeto e da
Fiscalização da contratante.
Antes da colocação da armadura nas formas, estas deverão ser limpas,
removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto. Serão
removidas também as crostas de ferrugem.
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de
montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores plásticos industrializados, a fim de garantir o cobrimento
mínimo preconizado no Projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos
pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas
superfícies externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço
deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura

com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a
garantir uma boa aderência.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por quilo (kg), conforme as especificações
e dimensões do projeto.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço do quilo (kg), constante da
planilha de custo da obra.
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com
capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersão
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
A contratada poderá optar pela aquisição de concreto usinado de
terceiros. Nessa situação, todas as disposições constantes neste documento
devem ser adaptadas às condições reais, mediante proposta da contratada que
deve merecer a aprovação da contratante. O estudo dos materiais e da dosagem
do concreto deverá ser apresentado pela contratada.
A produção de concreto deve obedecer rigorosamente ao projeto
executivo e respectivos detalhes, bem como às normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.
Para a obtenção das qualidades essenciais do concreto, será exigida
seleção cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulação e cura adequada.
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos, o local
deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos
ao mesmo.

A cada 10m³ de concreto fornecido, a contratada deverá executar ensaios
e apresentar resultados de corpo de prova para a fiscalização da contratante
através de laboratório especializado. O objetivo é avaliar a característica do
concreto.
O concreto utilizado deverá possuir fck de 40MPa. No momento do
lançamento deverá ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o
melhor acabamento do concreto em contato com a forma.
Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para
manter as superfícies em contato com o ar permanentemente úmido, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) dias, obtendo assim uma cura úmida do concreto.
Em caso de existência de água nos locais a serem concretados, deve ser
realizado o total esgotamento e a área deverá ser protegida de eventuais
alagamentos futuros. Não será permitida a concretagem antes dessa providência.
Em hipótese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilização de forma lateral.
A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não
haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja
cerca de 24ºC ou menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de
interrupções deverá ser de no máximo uma hora. Todo o concreto será lançado
durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas.
Quando não estiver sido indicado outro procedimento, peças com
espessura igual ou superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se
vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.

PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
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Superestrutura
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada
plastificada, e = 18 mm. af_12/2015
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior
que 20 m², pé-direito duplo, em madeira compensada resinada, 4
utilizações. af_12/2015
Caibro de madeira nao aparelhada *7,5 x 10 cm (3 x 4 ") pinus, mista ou
equivalente da região
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016
As formas serão construídas com chapas de madeira compensada coberta

com filme contínuo impregnado com resina de base fenólica ou similar, com
gramatura mínima de 120g/m², completamente uniforme e lisa.
A espessura das chapas deverá obedecer ao solicitado no projeto
estrutural.
As formas deverão ser capazes de resistir à pressão resultante do
lançamento e vibração do concreto, de modo a se manterem rigidamente na
posição correta sem deformações. Não serão aceitas peças empenadas.
Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme Projeto,
e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de
cimento durante a concretagem.
Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo
com o Projeto Estrutural e o Projeto de Fundação.

Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte:
- sua limpeza;
- seu umedecimento antes do lançamento do concreto;
- a vedação das juntas.

MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado (m²), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro quadrado (m²),
constante da planilha de custo da obra.

Os escoramentos deverão ser construídos obedecendo às prescrições da
NBR 6118 e da NBR 7190/1997.
As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as
pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de
incêndios.
O escoramento deve ser executado de modo que receba todos os
esforços atuantes, sem sofrer deformações prejudiciais. As deformações devem
ser mantidas dentro dos limites compatíveis com o tipo de estrutura, devendo, em
consequência, serem avaliadas e compensadas de modo que a estrutura definitiva
venha a ter configuração prevista no projeto.
O escoramento deverá ser executado de modo a não sofrer, sob a ação do
seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante
a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam
causar esforços no concreto na fase de endurecimento. Não se admitem
pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a
5cm, para madeiras duras, e 7cm, para madeiras moles.

Devem ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques
prejudiciais, provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o
escoramento, pelas cargas por esse transmitidas.
Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá
ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas
peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser
pregadas cobrejuntas em toda a volta das emendas.
A construção do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade
na retirada de seus diversos elementos, separadamente, se necessário. Para que
se possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento deverá ser apoiado
sobre cunhas ou outros dispositivos apropriados para esse fim.
A retirada das formas e do escoramento não deverá se dar antes dos
seguintes prazos:
-

faces

inferiores,

deixando-se

pontaletes

bem

encunhados

e

convenientemente espaçados: 14 dias;
- faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

O material para escoramento, quando não mais aproveitado, será retirado
das áreas de trabalho.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 5 mm - montagem. af_12/2015

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento,
dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA-50),
posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de
concreto armado.
A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao Projeto
Estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.
Não será permitido o emprego de aço de qualidade diferente da
especificada no Projeto Executivo, sem aprovação prévia do autor do Projeto
Estrutural e da Fiscalização da contratante.
Serão rejeitadas as barras que apresentarem defeitos prejudiciais, tais
como fissuras, espoliações, bolhas, oxidações excessivas e corrosão. Se a
porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossível sua separação, todo o lote será rejeitado pela Fiscalização da
contratante.
Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço dependerá de
aprovação do autor do Projeto e da Fiscalização da contratante.

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o
previsto no Projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas
conforme a NBR6118 e dependerá da aprovação do autor do Projeto e da
Fiscalização da contratante.
Antes da colocação da armadura nas formas, estas deverão ser limpas,
removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto. Serão
removidas também as crostas de ferrugem.
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de
montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores plásticos industrializados, a fim de garantir o cobrimento
mínimo preconizado no Projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos
pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas
superfícies externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço
deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura
com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a
garantir uma boa aderência.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por quilo (kg), conforme as especificações
e dimensões do projeto.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço do quilo (kg), constante da
planilha de custo da obra.

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com
capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersão

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
A contratada poderá optar pela aquisição de concreto usinado de
terceiros. Nessa situação, todas as disposições constantes neste documento
devem ser adaptadas às condições reais, mediante proposta da contratada que
deve merecer a aprovação da contratante. O estudo dos materiais e da dosagem
do concreto deverá ser apresentado pela contratada.
A produção de concreto deve obedecer rigorosamente ao projeto
executivo e respectivos detalhes, bem como às normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.
Para a obtenção das qualidades essenciais do concreto, será exigida
seleção cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulação e cura adequada.
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos, o local
deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos
ao mesmo.
A cada 10m³ de concreto fornecido, a contratada deverá executar ensaios
e apresentar resultados de corpo de prova para a fiscalização da contratante
através de laboratório especializado. O objetivo é avaliar a característica do
concreto.
O concreto utilizado deverá possuir fck de 40MPa. No momento do
lançamento deverá ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o
melhor acabamento do concreto em contato com a forma.
Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para
manter as superfícies em contato com o ar permanentemente úmido, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) dias, obtendo assim uma cura úmida do concreto.

Em caso de existência de água nos locais a serem concretados, deve ser
realizado o total esgotamento e a área deverá ser protegida de eventuais
alagamentos futuros. Não será permitida a concretagem antes dessa providência.
Em hipótese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilização de forma lateral.
A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não
haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja
cerca de 24ºC ou menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de
interrupções deverá ser de no máximo uma hora. Todo o concreto será lançado
durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas.
Quando não estiver sido indicado outro procedimento, peças com
espessura igual ou superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se
vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016
Para a execução das lajes de transição, deverá ser executado uma
camada de concreto magro, com espessura de 10cm.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
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Drenagem e sinalização
Base de solo - brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor
modificado, exclusive escavação, carga e transporte
Transporte

comercial

com

caminhão

basculante

6

m3,

rodovia

pavimentada
Para a execução da base de brita, deverá ser executado um
embasamento de brita, com espessura adensada conforme especificado no
projeto. Esta brita deverá ser compactada com proctor modificado.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado. O
transporte é medido por metros cúbicos por quilômetros (m³/km).
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³) e do
metro cúbico por quilômetros (m³/km), constante da planilha de custo da obra.

Execução de dreno com tubos de PVC – DN 100
Os drenos deverão ser posicionados conforme projeto, devendo realizar a
captação e o escoamento da água.
MEDIÇÃO: Será feita por metro linear (m).
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro (m), constante
da planilha de custo da obra.

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e reposicionamento
do amortecedor retrátil

A Defensa Metálica é um sistema de proteção contínuo, constituído por
perfis metálicos, implantados ao longo das vias com circulação de veículos,
projetados na sua forma, resistência e dimensões, para absorver a energia
cinética, através da deformação do dispositivo, de veículos desgovernados.
A Defensa especificada para este projeto é do tipo Simples esta é formada
por só uma linha de lâminas e suportada por uma única linha de postes. Sua
estrutura é composta por lâminas, postes maleáveis, espaçadores maleáveis,
garras de fixação, plaquetas, cintas, parafusos, porcas e arruelas. Este dispositivo
tende a se deformar plasticamente ante o impacto de veículos.
As defensas devem seguir algumas normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) para garantir proteção e segurança aos usuários das
rodovias. São elas:
NBR 6970: especifica as características mínimas exigíveis no recebimento
de defensas metálicas de perfis zincados por imersão a quente.
NBR 6323: norma que fala sobre a galvanização, fixando as condições
exigíveis dos produtos de aço ou ferro fundido, revestidos de zinco, por imersão a
quente.
NBR 6971: trata do projeto e implantação. Se for obedecida a forma,
dimensões, tolerâncias e características de todos os elementos constituintes do
conjunto da defensa, especificados na norma, haverá uma montagem da defensa
com todos os elementos previstos de ligação, assegurando a formação de
conjunto com capacidade de máxima absorção de energia cinética, sem verificar
rompimentos ou projeções de fragmentos.
A partir das normas, as defensas devem seguir alguns padrões,
independente do fabricante, como:
- Todas as peças da defensa devem ser dimensionadas com uniformidade

e para facilitar a montagem.

- As peças devem ter uniformidade de camada de zinco, livre de áreas não

revestidas, manchas, bolhas e rugosidades que prejudiquem a resistência à
corrosão.
- Os ensaios de qualidade do material e revestimento serão efetuados nas

peças que constituem os elementos da defensa, após a fabricação das mesmas.
- Cada lote de material deve ser acompanhado de certificado expedido

pelo fabricante das peças, contendo: propriedades mecânicas, dimensões,
identificação do fabricante e número do lote de entrega.
- Para efeito de montagem, o comprimento útil é de 4.000 mm de distância

entre postes.
As defensas são constituídas por peças metálicas, dentre elas:
- Guia de deslizamento ou lâmina: serve de guia no caso de choque de um

veículo.
- Poste: é cravado no solo, servindo de base para a fixação da guia de

deslizamento por meio de acessórios. Também absorve parte da energia recebida
na colisão.
- Espaçador: peça intermediária entre a guia de deslizamento e o poste de

sustentação que os mantém afastados.
- Calço: é a peça de apoio do perfil.
- Garra: é a peça usada junto com o espaçador e que fixa o conjunto ao

poste.
- Cinta: colocada do lado oposto da lâmina, é utilizada para dar travamento

da estrutura entre os postes.
- Elementos de fixação: plaquetas, parafusos, porcas e arruelas.

Abaixo segue desenho exemplificando as peças:

MEDIÇÃO: Será feita por metro linear (m).
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro (m), constante
da planilha de custo da obra.
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Serviços finais
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água
A limpeza da estrutura com jato de alta pressão de ar e água não remove

a capa superficial do concreto nem produz marcas significativas na superfície.
Esta limpeza é utilizada para remover sujeira e material solto, contaminações
solúveis em água na superfície e nas cavidades superficiais, assim como para
remover o entulho produzido por outros métodos mais agressivos de preparo do
substrato, inclusive em grandes áreas onde haja necessidade de remoção de
substâncias impregnadas bem como traços de fuligem, devido à ação química da
poluição atmosférica.
O equipamento necessário é composto por: compressor de ar, mangueira
de alta pressão, bico direcional, água limpa e caminhão pipa.

Execução
O procedimento consiste em jatear água sob pressões entre 1000 a 5000
psi (7 a 35 MPa). As operações para executar a limpeza de substratos por
intermédio de jato de água fria ou quente são:
a) aplicar solução desengordurante de uso geral, composta de detergente

formulado com ácidos orgânicos especiais, diluída na proporção indicada pelo
fabricante com rolo ou trincha ou ainda com um pulverizador;
b) aguardar de 20 a 30 minutos para que o desengordurante atue;
c) aplicar jato de água potável sob pressão, com abertura do jato em

leque, varrendo toda a superfície do concreto até o completo desprendimento de
toda a sujeira, fungos, pintura ou verniz utilizado anteriormente para proteção da
estrutura;
d) após o enxágue do desengordurante, neutralizar a superfície com

solução de ácido muriático, diluído conforme orientação do fabricante do produto;
e) imediatamente após a aplicação do ácido muriático, lavar a estrutura

através de novo hidro jateamento só com água para a remoção de partículas
sólidas e resíduos da solução utilizada;
f) iniciar a limpeza pelas partes mais profundas procurando manter a

pressão adequada para remoção de partículas soltas;
g) executar preferencialmente movimentos circulares com o bico do jato

para facilitar a limpeza de toda a superfície;
h) para a aplicação deste procedimento é necessário o emprego de mão-

de-obra especializada;
i) o jato de água com pressão inferior a 5000 psi não remove rebarbas de

concreto;

j) para jateamento com água quente o operador deve estar devidamente

protegido, com capas plásticas e luvas térmicas para prevenção de queimaduras,
devido à alta temperatura da água, em torno de 80 °C, no bico do jato.
Controle
O controle deve ser elaborado através de dois testes simples indicados a
seguir:
- teste para detecção de poeira: passar um pano escuro sobre o substrato;

se for detectado pó branco ou cinza, é indicação de poeira, prosseguir com os
procedimentos de limpeza;
- teste para detecção de graxas e substâncias oleosas: aspergir água com

auxílio de um pulverizador sobre a superfície.
Caso em determinadas áreas, permaneçam gotas de água não absorvidas
pelo substrato é indicação da presença de graxa ou substâncias oleosas.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado (m²), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro quadrado (m²),
constante da planilha de custo da obra.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E DE
CÁLCULO – FASE EXECUTIVA
PONTE GENIPARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA
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APRESENTAÇÃO
Introdução
O presente volume tem por objetivo apresentar a Memória Justificativa

e de Cálculo do Projeto Estrutural e de Fundações.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
Introdução
O presente relatório é composto pelo projeto da Ponte Geniparana,

localizada na Av. Alexandre Caldas, São luís, Maranhão.
O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas recomendações
técnicas contidas no Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais editado pelo
DNIT. O projeto foi também concebido de acordo com o preconizado nas normas
brasileiras, em particular a ABNT NBR 7187:2003 “Projeto e Execução de Pontes
de Concreto Armado e Protendido”, ABNT NBR 6118:2014 “Projeto de Estruturas
de Concreto – Procedimento” e ABNT NBR 8800:2008 “Projeto de estruturas de
aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios”.
O desenvolvimento deste trabalho foi executado por equipe técnica com
experiência, considerando-se as informações obtidas na fase preliminar e na
fase básica.

Características gerais da OAE
O projeto que será executado da Ponte Geniparana possui 36,00m de
comprimento por 10,50m de largura perpendicular. A superestrutura é
composta por um único vão, com laje maciça de grande espessura, em concreto
armado. A mesoestrutura constitui-se de encontros do tipo pilar parede, que
apoiam diretamente a laje. A infraestrutura é composta por blocos que servem
para o coroamento das estacas, que serão do tipo perfil metálico com diâmetro
igual a W 150 x 29,8 (H).
A seção transversal da obra projetada possui duas faixas de rolamento
de 3,50m, duas barreiras New Jersey de 0,40 m, dois passeios de 1,20m e dois
guarda-corpos de concreto de 0,15m, totalizando 10,50 m de largura.

Figura 4 – Perfil Longitudinal e Planta Baixa.

Figura 5 – Seção transversal no Pilar 01.

Figura 6 – Seção transversal no Pilar 02.

Figura 7 – Seção transversal no encontro 01.

Figura 8 – Seção transversal no encontro 02.

Figura 9 – Seção transversal no vão.

Metodologia de cálculo
Para a determinação dos esforços solicitantes utilizou-se o software de
análise estrutural Robot Structural Analysis 2019.
O Robot Structural Analysis trata-se de um conjunto de programas
destinado à geração da geometria do modelo, composição de cargas e
verificação da estabilidade.
Os objetivos de se utilizar um software para modelar a obra são:



Obter um modelo tridimensional mais próximo do real, assim
otimizando o uso dos materiais e das características da estrutura
e reduzindo o custo global da obra;



Obter os esforços e deslocamentos devido aos carregamentos
aplicados na estrutura para, posteriormente, serem utilizados no
dimensionamento e na verificação das peças componentes da
obra.

Para a construção do modelo adotaram-se as seguintes etapas:
a) Geração

da

geometria:

determinação

das

propriedades

mecânicas dos elementos;
b) Definição das condições de contorno;
c) Definição dos carregamentos considerados;
d) Cálculo inicial do modelo;
e) Definição das cargas móveis: posicionamento das cargas de

multidão e veículos para a obtenção dos resultados máximos e
mínimos;
f) Verificação dos resultados.

O dimensionamento de alguns elementos foi realizado através de
planilhas eletrônicas elaboradas no Microsoft Excel. Utilizaram-se planilhas para
a laje principal e laje de transição (método de RUSCH), blocos de fundações
(com base no método das bielas e tirantes), capacidade admissível e
dimensionamento das estacas. Todas as planilhas de cálculo utilizadas são de
autoria da projetista.

Normas Técnicas de Referência
Tabela 1 – Normas técnicas de referência

ABNT NBR 6118:2014
ABNT NBR 6122:2010
ABNT NBR 6123:1988
ABNT NBR 7187:2003
ABNT NBR 7188:2013
ABNT NBR 8681:2003
ABNT NBR 10839
DNIT IPR-727
ABNT NBR 8800:2008
DNIT
ABECE 003:2015

Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
Projeto e execução de fundações
Forças devidas ao vento em edificações
Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido - Procedimento
Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes,
viadutos, passarelas e outas estruturas
Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
Execução de obras especiais em concreto armado e
concreto protendido
Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e
Projetos Rodoviários
Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de
Aço e Concreto de Edifícios
Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais
Recomendação – Memorial descritivo do projeto
estrutural

Exigências
xigências de durabilidade
Vida útil de projeto
Conforme prescrição da NBR 15575
15575-2
2 Edificações habitacionais –
Desempenho Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais, a Vida Útil de
Projeto dos sistemas estruturais executados com base neste projeto é
estabelecida em 50 anos.
Entende-se por Vida Útil de Projeto o período estimado de tempo para o
qual este sistema estrutural está sendo projetado, a fim de atender aos requisitos
de desempenho da NBR 15575-2.

Foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das normas
pertinentes e aplicáveis a estruturas de concreto, o atual estágio do
conhecimento no momento da elaboração do mesmo, bem como as condições
do entorno, ambientais e de vizinhança da obra, no momento das definições dos
critérios de projeto.
Outras exigências constantes nas demais partes da NBR 15575, que
impliquem em dimensões mínimas ou limites de deslocamentos mais rigorosos
que os que constam da NBR 6118 e NBR 8800, para os elementos do sistema
estrutural, deverão ser fornecidos pelos responsáveis das outras especialidades
envolvidas no projeto, sendo estes responsáveis por suas definições.
Para que a Vida Útil de Projeto tenha condições de ser atingida, se faz
necessário que a execução da estrutura siga fielmente todas as prescrições
constantes neste projeto, bem como todas as normas pertinentes à execução de
estruturas de concreto e as boas práticas de execução.
O executor das obras deverá se assegurar de que todos os insumos
utilizados na produção da estrutura atendem as especificações exigidas neste
projeto, bem como em normas específicas de produção e controle, através de
relatórios de ensaios que atestem os parâmetros de qualidade e resistência; o
executor das obras deverá também manter registros que possibilitem a
rastreabilidade destes insumos.
Eventuais não conformidades executivas deverão ser comunicadas a
tempo ao projetista, para que venham a ser corrigidas, de forma a não prejudicar
a qualidade e o desempenho dos elementos da estrutura.
Atenção especial deverá ser dada na fase de execução das obras, com
relação às áreas de estocagem de materiais e de acessos de veículos pesados,
para que estes não excedam a capacidade de carga para as quais estas áreas

foram dimensionadas,
as, sob o risco de surgirem deformações irreversíveis na
estrutura.
Desde que haja um bom controle e execução correta da estrutura, que
seja dado o uso adequado à obra e que seja cumprida a periodicidade e correta
execução de processos de manutenção, a Vid
Vida
a Útil de Projeto do sistema
estrutural terá condições de ser atingida e até mesmo superada.
A Vida Útil de Projeto é uma estimativa e não deve ser confundida com
a vida útil efetiva ou com prazo de garantia. Ela pode ou não ser confirmada em
função da qualidade
lidade da execução da estrutura, da eficiência e correção de
atividades de manutenção periódicas, de alterações no entorno da estrutura, ou
de alterações ambientais e climáticas.
Classes de agressividade
Tabela 2 – Classes de agressividade ambiental
Classe de
agressividade

Agressividade

ambiental

I

Fraca

II

Moderada

III
IV

Forte

Classificação geral do tipo de

Risco de

ambiente para efeito de

deterioração da

projeto

estrutura

Rural
Submersa
Urbana a,b
Marinha

Pequeno

a

Industrial a,b
Muito forte

Insignificante

Industrial a,c

Grande
Elevado

Respingas de maré
a) Pode-se
se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível

acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de
serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto
revestido com argamassa e pintura).
b) Pode-se
se admitir uma classe de agressivi
agressividade
dade mais branda (um nível acima) em obras em

regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da estrutura
protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde chove
raramente.

c) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento
em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes e indústrias químicas.
Fonte: ABNT NBR 6118:2014

A área de implantação da Ponte Geniparana está localizada em região
urbana com alta agressividade, na cidade de São Luís/MA. Dessa forma, a obra
foi classificada na Classe de Agressividade IV.
Tabela 3 – Correspondência entre a classe de agressividade e qualidade do concreto

Concreto a

Tipo b,c

Relação
água/cimento em
massa
Classe do
concreto
(ABNT NBR 8953)

Classe de agressividade (Tabela 1.1)
I

II

III

IV

CA

< 0,65

< 0,60

< 0,55

< 0,45

CP

< 0,60

< 0,55

< 0,50

< 0,45

CA

> C20

> C25

> C30

> C40

CP

> C25

> C30

> C35

> C40

a) O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir os requisitos
estabelecidos na ABNT NBR 12655.
b) CA corresponde a elementos estruturais de concreto armado.
c) CP corresponde a elementos estruturais de concreto protendido.
Fonte: ABNT NBR 6118:2014

Tabela 4 – Correspondência entre a classe de agressividade ambiental e cobrimento
nominal para ∆c=10mm
Tipo de
estrutura

Componente ou elemento

Classe de agressividade ambiental (Tabela
1.1)

I

II

III

IV c

Cobrimento nominal (mm)
Concreto
armado

Laje

20

25

35

45

Viga/Pilar

25

30

40

50

30

30

40

50

Laje

25

30

40

50

Viga/Pilar

30

35

45

55

Elementos estruturais
em contato com o solo d

Concreto
protendido a

a) Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da
armadura passiva deve respeitas os cobrimentos para concreto armado.
b) Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso,
com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e

acabamento tais como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfáltic
asfálticos e
outros tantos, as exigências desta tabela podem ser substituídas por 7.4.7.5, respeitado um
cobrimento nominal > 15 mm.
c) Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de
tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em

ambientes química e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da
classe de agressividade IV.
d) No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a

armadura deve ter cobrimento nominal > 45 mm.

Definida a Classe de Agressividade Ambien
Ambiental,
tal, foram estabelecidos os
requisitos de qualidade do concreto e de cobrimento da armadura.
Deve ser garantida a resistência do concreto correspondente à Classe
de Agressividade, independente da capacidade de a estrutura absorver valores
menores, quando da
a verificação de concreto não conforme.
Materiais
Concreto armado
Tabela 5 – Características do concreto armado

Propriedade
Resistência
característica
(Fck)
Módulo de
deformação
secante

Superestrutura

Mesoestrutura

40 MPa

32,0 GPa

Infraestrutura
Blocos

Estacas

40 MPa

40 MPa

---

32,0 GPa

32,0 GPa

---

Fator a/c
máximo

< 0,60

< 0,60

< 0,60

---

Para o bom desempenho da estrutura de concreto, e também redução
de custo da mesma, recomenda
recomenda-se
se a avaliação tecnológica do concreto, com o
objetivo de desenvolver o traço do concreto a ser empregado na obra, bem como
orientar sobre os procedimentos de cur
cura e desforma.
Aço
Os materiais empregados são os seguintes:


Aço – Concreto Armado
CA-50
o CA



Aço – Estaca
o ASTM A36

Ações adotadas para cálculo
Para a modelagem da estrutura, serão utilizados carregamentos
permanentes e variáveis, apresentados nos itens a seguir.
Ações permanentes
Peso próprio dos elementos estruturais
O peso próprio é o peso das peças de concreto e de aço da estrutura,
compreendendo, neste caso, as lajes, vigas, encontros, etc. Para a avaliação
das cargas devidas ao peso próprio dos elementos estruturais, o peso específico
deve ser tomado igual a 2,5 tf/m³ para o concreto armado e concreto protendido.
Os valores de peso próprio dos elementos estruturais serão determinados pelo
software de cálculo.

Pavimentação
A NBR 7187 diz que “na avaliação da carga devida ao peso da
pavimentação, deve ser adotado para peso específico do material empregado o
valor mínimo de 2,4 tf/m³
tf/m³, prevendo-se
se uma carga adicional de 0,2
0, tf/m² para
atender a um possível recapeamento” (equivalente a uma espessura de 8,33cm).
A consideração desta carga adicional pode ser dispensada, a critério da
projetista, no caso de OAE’s em grandes vãos.
Embora não exista pavimentação no projeto esta carga foi considerada
para que caso a obra venha a ser pavimentada no futuro ela possa
ossa se comportar
adequadamente aos esforços.
𝑝 = 2,40 𝑡𝑓
𝑓/𝑚³ ∙ 0,05𝑚 + 0,20 𝑡𝑓/𝑚² = 𝟎, 𝟑𝟐 𝒕𝒇/𝒎²
Empuxo de terra
A determinação do empuxo de terra, que deve ser entendido como a
ação produzida pelo maciço terroso sobre as obras com ele em contato, é
fundamental na análise e projeto de obras como muros de arrimo, cortinas de
estacas, cortinas atirantadas, encontros de pontes, entre outras situações
semelhantes a estas.
O empuxo de terra nas estruturas é determinado de acordo
com os princípios da mecânica dos solos, em função de sua natureza
(ativo, passivo ou de repouso), das características do terreno, assim
como das inclinações dos taludes e dos paramentos. Como
simplificação, pode ser suposto que o solo não tenha coesão e que não
haja atrito entre o terreno e a estrutura, desde que as solicitações assim
determinadas estejam a favor da segurança. O peso específico do solo
úmido deve ser considerado no mínimo igual a 18kN/m³ e o ângulo de
atrito interno no máximo igual a 30º. Os empuxos ativo e de repouso
devem ser considerados nas situações mais desfavoráveis. A atuação
do empuxo passivo só pode ser levada em conta qua
quando sua

ocorrência puder ser garantida ao longo de toda a vida útil da obra
(NBR7187 ABNT, 2003, p. 4).

Segundo Montoya (1983), para o cálculo do empuxo ativo de terrenos
sem coesão se recomenda aplicar a teoria de Coulomb, que proporciona valores
suficientes aproximados. Então, esta teoria, simplificadamente, descreve que:
“Em um muro de face plana, que forma um ângulo α com a horizontal, e
superfície do terreno plana, formando um talude de ângulo β, sobre a qual atua
uma carga uniformemente distribuída de valor q por metro de projeção, as
componentes horizontais pH e verticais pV da pressão sobre o muro, a uma
profundidade z, contando a partir da coroação do muro (como mostra a figura a
seguir), tem as expressões seguintes:
pH = (γ . z + q) . λH
pV = (γ . z + q) . λV
Os coeficientes de empuxo ativo λH e λV são dados pelas expressões:

Todavia, estes valores podem ser obtidos mais facilmente por tabelas,
como as apresentadas em Montoya (1983).

Figura 10 – Parâmetros da teoria de Coulomb para um muro de face plana. Montoya
(1983, p. 687).

Como valor da sobrecarga q, atuando sobre o terreno, considera-se o
aterro da obra da região principal com o tabuleiro pronto, submetido à ação da
sobrecarga devido à carga do peso do veículo tipo. Por conseguinte, sabendo
que o veículo tipo pesa 45 tf, distribuídos em uma área de 3,0 x 6,0 m tem-se
para o valor da sobrecarga:

O efeito dessa ação da sobrecarga no aterro é transformado em altura
de terreno (solo) equivalente (h’).
Para essa situação é tomado o terreno sem coesão, com peso específico
do solo (γ) igual a 1,80 tf/m³ e ângulo de atrito interno (φ) igual a 30º.
Consequentemente, fazendo uso da teoria de Coulomb para solo não saturado
e sem coesão, tem-se:


Altura da cortina, utilizada na discretização da estrutura: E1=1m
e E2 =3,30m;



Coeficiente de empuxo λh = 0,33.



Assim, a sobrecarga q é transformada em altura de aterro
equivalente:

Sendo a altura da laje ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 = 0,4 𝑚:


E1

pHi = γ . z . λH = 1,80tf/m³ x (0,4 m + 1,39m) x 0,33 = 1,06tf/m²
pHf = γ . z . λH = 1,80tf/m³ x (0,4 m + 1,00 m + 1,39m) x 0,33 = 1,66tf/m²


E2

pHi = γ . z . λH = 1,80tf/m³ x (0,4 m + 1,39m) x 0,33 = 1,06tf/m²
pHf = γ . z . λH = 1,80tf/m³ x (0,4 m + 3,30 m + 1,39m) x 0,33 = 3,02tf/m²

Barreira rígida
A barreira rígida adotada segue o padrão do “Manual de Projeto de
Obras-de-Arte
Arte Especiais”, DNER, 1996, com uma área aproximada de 0,23m².
Portanto, foi utilizado o carregament
carregamento de 0,23m²x2,50tf/m³=0,575tf/m
0,575tf/m.
Guarda-corpo
O guarda-corpo
corpo adotado segue o padrão do “Manual de Projeto de
Obras-de-Arte
Arte Especiais”, DNER, 1996, com um volume aproximado de
0,08674m³ por módulo de 2m, resultando em um carregamento de (0,08674m³ /
2m) x 2,5tf/m³ = 0,108tf/m
0,108tf/m.

Ações Variáveis
Ações móveis verticais
Serão utilizados os seguintes trens tipo nas análises:
Tabela 6 - Cargas móveis

SITUAÇÃO

VEÍCULO

MULTIDÃO

OBSERVAÇÃO

Projetada

TB-45

0,5tf/m² na pista
0,3tf/m² nos
passeios

Utilizado para obter os esforços e
o dimensionamento da estrutura

Figura 11 – Características do Trem Tipo TB45 (Fonte: Manual de Inspeção de Pontes
Rodoviárias – IPR 709, pág. 31).

Figura 12 – Esquema para a formação Trem Tipo TB45 (Fonte: Manual de Inspeção de
Pontes Rodoviárias – IPR 709, pág. 32).

3.7.2.1.1 Fator de impacto TB-45
O Coeficiente de Impacto a ser aplicado ao trem tipo rodoviário TB45,
durante a modelização, é calculado de acordo com a norma “NBR 7188:2013
Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras
estruturas” e demonstrado a seguir:
As cargas dos veículos e da multidão da pista serão acrescidas pelo fator
de impacto (CIV), em função do vão teórico.
Coeficiente de Impacto Vertical
1,35; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣ã𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
20
𝐶𝐼𝑉 = {
) ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣ã𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 10 𝑎 200 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
1,0 + 1,06 ∙ (
𝐿𝑖𝑣 + 50
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑣ã𝑜 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣ã𝑜𝑠 𝑖𝑠𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐿𝐼𝑉 { 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣ã𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜𝑠

Coeficiente de Número de Faixas
𝐶𝑁𝐹 = 1 – 0,05 ∙ ( 𝑛 – 2) > 0,9
𝑛:é o número (inteiro) de faixas de tráfego rodoviário a serem carregadas sobre

um tabuleiro transversalmente contínuo. Acostamentos e faixas de segurança não
são faixas de tráfego da rodovia
Coeficiente de Impacto Adicional
Segundo a “NBR 7188:2013 Carga móvel rodoviária e de pedestres em
pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas”, item “5.1.2.3 Coeficiente de
impacto adicional”, os esforços das cargas móveis devem ser majorados na
região das juntas estruturais e extremidades da obra. Todas as seções dos
elementos estruturais a uma distância horizontal, normal à junta, inferior a 5,0m
para cada lado da junta ou descontinuidade estrutural, devem ser dimensionadas
com os esforços das cargas móveis majorados pelo coeficiente de impacto
adicional, abaixo definido:
𝐶𝐼𝐴 = 1,25 − para obras em concreto ou mistas;
𝐶𝐼𝐴 = 1,15 − para obras em aço;
Sendo assim:
𝜑 = CIV ∙ CNF ∙ CIA
Segue abaixo a tabela com o coeficiente impacto utilizado:
Tabela 7 – Fator de impacto para o TB45

Cálculo do Coeficiente de impacto
Liv = 10,00 m
CIV = 1,35
n= 2
CNF = 1,00
CIA = 1,250
Coeficiente de impacto = 1,688
O coeficiente CIA é considerado somente para os 5m próximos a junta.

Ações móveis horizontais
Frenagem e aceleração
De forma análoga ao fator de impacto, as cargas móveis deverão ser
verificadas segundo a NBR 7187.
As forças horizontais à frenagem e/ou aceleração aplicadas no nível do
pavimento são um percentual da carga característica dos veículos aplicados
sobre o tabuleiro, na posição mais desfavorável, concomitantemente com a
respectiva carga:
𝐻𝑓 = 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 {

0,025 ∗ 𝐵 ∗ 𝐿 ∗ 𝐶𝑁𝐹
13,50 𝑡𝑓

Sendo:
B, Largura efetiva em metros da carga de multidão de 5kN/m².
L, comprimento(m) concomitante da carga distribuída.


Para o vão de 11,90m:
𝐻𝑓 = 0,025 ∙ 10,50𝑚 ∙ 11,90𝑚 ∙ 1,00 = 3,12𝑡𝑓
3,12𝑡𝑓 < 13,50𝑡𝑓
Então,
𝐻𝑓 =

13,50
= 𝟎, 𝟏𝟎𝟖𝒕𝒇/𝒎²
10,50𝑚 ∙ 11,90𝑚

Vento
As pressões causadas pelo vento foram consideradas para as duas
situações de cálculo (ponte carregada e descarregada). A atuação do vento foi
considerada

apenas

no

tabuleiro da

ponte,

com

o

vento

perpendicularmente sobre o mesmo. O dimensionamento seguiu as

incidindo

recomendações da norma ABNT NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em
edificações.
a) Dados de entrada:



Local = São Luis/MA



Vo = 30,00 m/s



S1 = 1,00



S2 = 1,00



S3= 1,00



Cf = 2,00



Vk = Vo*S1*S2*S3 = 30 m/s



q = 0,613*Vk² = 551,7 N/m²



F = q*Cf*0,000102 = 0,11 t/m²

b) Ponte Carregada:



hsuper = 0,40 m



hveículo=2,00 m



Lvão = 10,00 m



Fv = (hsuper+hveículo)/2*F = 0,132 t/m

c) Ponte Descarregada:



hsuper = 0,40 m



hG rodas=0,87 m



Lvão = 10,00 m



Fv = (hsuper+ hG rodas)/2*F = 0,07 t/m

Temperatura
É a variação de temperatura da estrutura, causada globalmente pela
variação da temperatura da atmosfera e pela insolação direta. De maneira
genérica, são adotados os seguintes valores:


Para elementos estruturais cuja menor dimensão não seja
superior a 50cm
50cm,, deve ser considerada uma oscilação de
temperatura em torno da média de 10ºC a 15ºC;



Para elementos estruturais maciços ou ocos com os espaços
vazios inteiramente fechados, cuja menor dimensão seja superior
a

70cm,

admite
admite-se
se

que

essa

oscilação

seja

reduzida

respectivamente para 5ºC a 10ºC;


Para elementos estruturais cuja menor dimensão esteja entre
50cm e 70cm admite
admite-se
se que seja feita uma interpolação linear
entre os valores acima indicados.

A escolha de um valor entre esses dois limites é feita considerando 50%
da diferença entre as temperaturas médias de verão e inverno, no local da obra.
Para o modelo calculado foi adotado um gradiente de temperatura
atuando sobre a laje da estrutura no valor de Δ=±10°C.
Combinações de projeto
Para a determinação das solicitações de Serviço e de esgotamento da
resistência, são realizadas combinações para ponderar a ocorrência simultânea
das solicitações.

Combinação Última Normal

𝐹 = ∗ 𝐹 ,+

𝐹 , + 𝑗 ∗ 𝐹 𝑗,
𝑗

Combinações últimas especiais ou de construção

𝐹 = ∗ 𝐹 ,+

𝐹 , + 𝑗,𝑒 ∗ 𝐹 𝑗 ,
𝑗

Combinações últimas excepcionais

𝐹 = ∗ 𝐹 , + 𝐹 ,𝑒 + 𝑗,𝑒 ∗ 𝐹 𝑗 ,
𝑗
Combinações quase permanentes de serviço

𝐹 ,= 𝐹 ,+ 𝑗∗ 𝐹 𝑗,
𝑗
Combinações freqüentes de serviço

𝐹 , = 𝐹 , + ∗ 𝐹 , + 𝑗 ∗ 𝐹 𝑗,
𝑗
Combinações raras de serviço

𝐹 , = 𝐹 , + 𝐹 , + 𝑗 ∗ 𝐹 𝑗,
𝑗

Combinação:
Tipo de Ação:
Tipo de Estrutura:

Normal
Peso próprio de estruturas moldadas no local
Grandes pontes1)

Permanentes

Desfavorável

Favorável

Separadamente

=

1,35

1,00

Conjuntamente

=

1,30

1,00

Conjuntam
ente

Separadamente

Variáveis
Ações truncadas1)

Desfavorável

=

1,20

Efeito de temperatura

=

1,20

Ação do vento

=

1,40

Ações variáveis em geral

=

1,50

Pontes e edificações tipo 1

=

1,50

Edificações tipo 2

=

1,40

Ações
Cargas acidentais de edifícios
Locais em que não há predominância de pesos e de
equipamentos que permanecem fixos por longos
períodos de tempo. nem de elevadas concentrações de
Vento
Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral

Temperatura
Variações uniformes de temperatura em relação à média
anual local

ψ0

ψ1

ψ2

0,5

0,4

0,3

0,6

0,3

0

0,6

0,5

0,3

0,7

0,5

0,3

Cargas móveis e seus efeitos dinâmicos
Pontes rodoviárias

Verificação Fadiga
Pontes rodoviárias
Laje do tabuleiro
Vigas transversais
Vigas longitudinais 1) − vvão até 100 m
Vigas longitudinais 1) − vvão de 200 m
Vigas longitudinais 1) − vvão ≥ 300 m

ψ1.fad

N

0,8

2 x 106

0,7

2 x 106

0,5

2 x 106

0,4

2 x 106

0,3

2 x 106

0

2 x 106

Meso e infraestrutura6)

Combinação última (ELU)
𝐹 = 𝐹 + 𝜀 𝐹𝜀 + (𝐹 + 𝛴𝛹 𝑗 𝐹 𝑗 ) + 𝜀 𝐹𝜀

Onde:


– Fator de majoração para ações permanentes diretas



𝐹

– Ações permanentes diretas



𝜀

– Fator de majoração para ações permanentes indiretas



𝐹𝜀 – Ações permanentes indiretas (Retração)



– Fator de majoração para ações variáveis diretas



𝐹– Ação variável direta principal



Ψj



Fqjk – Demais ações variáveis diretas



𝜀

– Coeficiente de combinação

– Fator de majoração para ações variáveis indiretas



𝐹𝜀 – Ações variáveis indiretas (Temperatura).

Combinação em serviço (ELS)
Combinação Quase permanente
𝐹 ,𝑠𝑒𝑟 = 𝛴𝐹 , + 𝛴𝛹 𝑗𝐹 𝑗,

Onde:


𝐹, – Ações permanentes diretas



Ψj



Fqj,k – Ações variáveis diretas

– Fator de combinação quase permanente

Combinação Frequente
𝐹 ,,𝑠𝑒𝑟 = 𝛴𝐹 , + 𝛹 𝐹 , + 𝛴𝛹 𝑗𝐹 𝑗,

Onde:


𝐹, – Ações permanentes diretas



Ψ



Fq ,k – Ação variável direta principal



Ψj



Fqj,k – Demais ações variáveis diretas

– Fator de combinação frequente

– Fator de combinação quase permanente

Combinação Rara
𝐹 ,𝑠𝑒𝑟 = 𝛴𝐹 , + 𝐹 , + 𝛴𝛹 𝑗𝐹 𝑗,

Onde:



𝐹, – Ações permanentes diretas



Fq ,k – Ação variável direta principal



Ψj



Fqj,k – Demais ações variáveis diretas

– Fator de combinação frequente

Lista de combinações
A seguir, são apresentadas as combinações previstas em norma que
foram utilizadas na verificação do modelo apresentado:
Tabela 8: Tabela de combinações
Combinações
ELU - 1
ELU - 2
ELU - 3

PP
1,35
1,35
1,35

Empuxo
1,05
1,05
1,50

Temperatura
1,20
0,72
0,72

Vento
0,84
1,40
0,84

TB45
1,05
1,05
1,50

Frenagem
1,05
1,05
1,50

ELS - PP

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ELS - CQP 1

1,00

0,30

0,30

0,00

0,30

0,30

ELS - CF 1
ELS - CF 2
ELS - CF 3

1,00
1,00
1,00

0,30
0,30
0,50

0,50
0,30
0,30

0,00
0,30
0,00

0,30
0,30
0,50

0,30
0,30
0,50

ELS - CR 1
ELS - CR 2
ELS - CR 3

1,00
1,00
1,00

0,50
0,50
1,00

1,00
0,50
0,50

0,30
1,00
0,30

0,50
0,50
1,00

0,50
0,50
1,00

ELS-Fad Laje 1
ELS-Fad Laje 2
ELS-Fad Laje 3

1,00
1,00
1,00

0,30
0,30
0,80

0,80
0,30
0,30

0,00
0,80
0,00

0,30
0,30
0,80

0,30
0,30
0,80
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Introdução
O

dimensionamento

da

estrutura

ocorreu

em

duas

etapas.

Primeiramente, fez-se uso de um software de elementos finitos para
confeccionar um modelo computacional da estrutura, a fim de obter as
solicitações

atuantes

em

cada

elemento

estrutural.

Após

isso,

o

dimensionamento das armaduras ocorreu de forma independente para cada
elemento, através do uso de planilhas em Excel ou softwares específicos,
conforme será descrito posteriormente. As seguintes propriedades foram
levadas em conta:


Ponte para Carga Móvel TB-45 (item 5.1 da ABNT NBR
7188:2013);



Classe de Agressividade Ambiental: IV
o Cobrimento





Lajes:

45mm;



Pilares:

50mm;



Fundações: 50mm;



Guarda-Corpo e Guarda-rodas:30mm.

Materiais:
o Concreto estrutural:



Blocos:

Fck ≥ 40MPa (A/C=0,45);



Pilares:

Fck ≥ 40MPa (A/C=0,45);



Laje do tabuleiro: Fck ≥ 40MPa (A/C=0,45).

o Aço



CA-50:

Fyk=500MPa

(Estrutura

de

concreto

armado);


ASTM A36 Fyk=250 MPa (Estacas Metálicas).

Modelo Computacional
O modelo foi concebido através do software “Robot Strucutral Analysis
2019”, que possibilita a modelagem da estrutura através de elementos finitos,
compreendendo diferentes formas, como barras, placas ou sólidos, além de
diferentes tipos de vinculação entre eles, como fixa, engastada ou rotulada.
A geometria de cada elemento estrutural é que determina qual o tipo de
modelagem mais adequado para representá-lo, conforme apresentado a seguir.
A superestrutura foi discretizada através de elementos de placa, linhas
e restrições de apoios que representam, respectivamente, as lajes e os pilaresparede, os guarda-rodas e guarda-corpos, e apoios e engastes que compõem o
tabuleiro da obra. A laje da obra possui espessura variável e para que isso
pudesse ser simulado no software de cálculo estrutural, foram modeladas duas
lajes, uma à esquerda da seção e uma à direita, de modo que a espessura
crescesse de 35cm da borda externa até 44,7cm no centro. As propriedades
cadastradas no modelo são as seguintes:

Figura 13 – Propriedades cadastradas para a laje esquerda da seção da ponte.

Figura 14 – Propriedades cadastradas para a laje direita da seção da ponte.

A mesoestrutura foi discretizada através de elementos de placa e
restrições de apoios que representam, respectivamente, os pilares-parede dos
encontros e apoios centrais e o engastamento desses pilares com os blocos de
coroamento das estacas.

Figura 15 – Propriedade cadastrada para os pilares-parede, com 30 cm de espessura.

Figura 16 – Propriedade cadastrada para os elementos de encontro (ala), com 20 cm de
espessura.

Os blocos de coroamento das estacas foram modelados apenas como
engastes e apoios dos quais serão tiradas as reações necessárias para o
dimensionamento da infraestrutura.

Figura 17 – Engastes e apoios na base dos pilares e dos encontros, respectivamente.

Além das propriedades geométricas, é necessário fornecer informações
sobre os materiais utilizados na confecção do modelo. Para a presente obra, foi
cadastrado o concreto de fck 40 Mpa, conforme representado a seguir:

Figura 18 – Propriedade cadastrada para o concreto de 40Mpa.

Por fim, é necessário cadastrar as ações e combinações às quais a
estrutura será submetida. A forma como o carregamento cadastrado depende do
tipo de elemento ao qual será associado, podendo variar entre cargas
distribuídas

linearmente,

em

área

ou

pontuais.

A

discretização

dos

carregamentos será fornecida nas próximas seções deste relatório.
Desta forma, o software é capaz de fornecer gráficos contendo os
esforços nos elementos estruturais analisados, para o seu posterior
dimensionamento de acordo com as normas e publicações mencionadas na
bibliografia deste memorial.

Superestrutura
Geometria do modelo
A Ponte Geniparana possui 36,00m de comprimento, que é a distância
entre as juntas dos encontros. Para o dimensionamento da obra utilizautiliza se o vão
teórico, compreendido pela distância entre eixos de apoio (representados pelas
restrições de apoio no modelo de elementos finitos), e igual a 11,90 m.
Conforme tratado anteriormente, o tabuleiro é constituído de:


Laje, representada por elementos de placa;



Barreira rígida e guarda
guarda-corpos,
corpos, representados por elemento de
barra fictícia.

A seguir estão dispostas imagens do modelo confeccionado:

Figura 19 – Modelo computacional em vista 3D da superestrutura.

Figura 20 – Modelo renderizado da superestrutura com espessuras condizentes.

Ações do modelo
Peso próprio da laje principal
O peso próprio dos elementos estruturais foi determinado pelo software,
assumindo as propriedades geométricas e dos materiais, fornecidas em 3.7.1.1.

Figura 21 – Módulo de Cargas: Peso próprio dos elementos demonstrado através de uma
borda vermelha.

Peso próprio da pavimentação
Conforme descrito em 3.7.1.2:
𝑝 = 2,40 𝑡𝑓/𝑚³ ∙ 0,05𝑚 + 0,20 𝑡𝑓/𝑚² = 𝟎, 𝟑𝟐 𝒕𝒇/𝒎²

Figura 22 – Módulo de Cargas: Peso próprio da pavimentação.

Peso próprio da barreira rígida “New Jersey”
Conforme descrito em 3.7.1.4:
𝑝 = 0,23m² x 2,50tf/m³ = 𝟎, 𝟓𝟕𝟓𝐭𝐟/𝐦

Figura 23 – Módulo de Cargas: Peso próprio da barreira rígida.

Peso próprio dos guarda-corpos
Conforme descrito em 3.7.1.5:
𝑝 = (0,08674m³ / 2m) x 2,5tf/m³ = 𝟎, 𝟏𝟎𝟖𝐭𝐟/𝐦

Figura 24 – Módulo de Cargas: Peso próprio dos guarda-corpos.

Temperatura
Conforme descrito em 3.7.2.4, a variação de temperatura adotada é de:
∆𝑇 = ±𝟏𝟎º𝐂

Figura 25 – Módulo de Cargas: Temperatura.

Frenagem e aceleração
Conforme descrito em 3.7.2.2.1:
𝐻𝑓 =

13,50
= 𝟎, 𝟏𝟎𝟖𝒕𝒇/𝒎²
10,50𝑚 ∙ 11,90𝑚

Figura 26 – Módulo de Cargas: Frenagem e aceleração.

Vento
Conforme descrito em 3.7.2.3, a solicitação mais desfavorável é:

Fv = (hsuper + hveículo)/2 ∗ F = 𝟎, 𝟏𝟑𝟐 𝐭/𝐦

Figura 27 – Módulo de Cargas: Vento.

Trem-tipo TB45 e multidão – Módulo de Pontes
Para o cálculo do trem tipo e carga de multidão foi utilizado o programa
Robot Structural Analysis. A maioria das normas para dimensionamento de OAE
indica que cada ponto da estrutura deve ser dimensionado pelo arranjo de cargas
que produzirão as piores solicitações (momentos, cortantes, etc.).
Em virtude desta necessidade, o calculista de OAE’s precisa calcular
linhas de influência para cada tipo de resultado em vários pontos ao longo da
ponte. Baseando-se nas linhas de influência ele decide como arranjar as cargas
(veículo e multidão) na ponte. É evidente que quanto mais complexa for a ponte,
maior é o trabalho para se calcular as linhas de influência e carregamentos.
O Robot Structural Analysis, calcula as linhas de influência e carrega a
ponte gerando os piores resultados possíveis:



Primeiramente o usuário define o modelo geométrico no Robot
Structural Analysis, carrega o modelo com todas as cargas (como
peso próprio, vento, recapa, etc.), inclusive cargas de veículo e
multidão e o calcula estaticamente;



São definidos traçados de caminho os quais delimitam os lugares
onde passarão os veículos modelados;



Se calcula então as linhas de influência e se carrega o modelo a
fim de encontrar os resultados máximos e mínimos de cada
esforço em cada ponto do modelo. O cálculo é orientado pelo
usuário que especifica parâmetros, como o número de faixas que
podem ser carregadas simultaneamente, valores de cargas, etc.;



O usuário pode inserir os resultados calculados, podendo
combinar os resultados de Pontes com os resultados das cargas
calculadas normalmente pelo programa (peso próprio, vento,
recapa, etc.);



Ainda, o usuário pode visualizar as linhas de influência e arranjos
de cargas calculados pelo programa.

O fundamento do cálculo é um modelo de veículo, imposto sobre um
traçado de caminho onde o usuário define a posição, tipo de veículo para cada
faixa. O programa carrega cada divisão com uma carga por área uniforme
unitária e calcula as linhas de influência e os respectivos arranjos críticos de
carga. Semelhante à análise por elementos finitos, a precisão dos resultados
aumenta ao dividir mais as faixas (aumentando o número de divisões n), porém
o tempo de processamento e o espaço de disco necessário também são
aumentados consideravelmente.
Vale ressaltar que, como a carga de multidão não deve ser considerada
na mesma área que o trem tipo ocupa, uma métodologia de cálculo que
transformasse parte da carga do veículo no mesmo valor da carga de multidão

na pista foi necessária para a modelagem no software, deste modo as cargas
pontuais do TB-45, originalmente tendo 7,5𝑡𝑓 acabaram sendo reduzidas no
Robot Structural Analysis. Sendo que há 6 rodas no veículo, que ele ocupa uma
área de 18𝑚² e se que deseja transformar as cargas pontuais em uma carga
distribuída de 0,5𝑡𝑓/𝑚².
𝐹𝑎 𝑟𝑒 𝑧 𝑟 ∙ 6
= 0,5
18
𝐹𝑎 𝑟𝑒
𝐹𝑟𝑒
𝑄

𝑧 𝑎

𝑧𝑟

= 1,5𝑡𝑓

= 7,5 − 1,5 = 6𝑡𝑓

𝑠 𝑟𝑏 í 𝑎

= 0,5𝑡𝑓/𝑚²

Portanto as cargas pontuais do TB-45 foram transformadas em cargas
pontuais de 6𝑡𝑓 e uma carga distribuída de 0,5𝑡𝑓/𝑚² a qual será modelada em
conjunto com a carga de multidão no Robot Structural Analysis.

Figura 28 – Traçado de caminho central para carregamento do trem-tipo.

Figura 29 – Traçado do caminho lateral esquerdo para carregamento do trem-tipo.

Figura 30 – Traçado do caminho lateral direito para carregamento do trem-tipo.

Figura 31 - Propriedades cadastradas para o carregamento do trem-tipo.

Figura 32 – Módulo de Cargas: Multidão.

Mesoestrutura
Geometria do modelo
A Ponte Geniparana possui dois encontros e dois pilares centrais do
tipo pilar parede. Para o cálculo destes encontros a altura adotada é de E1=1m
e E2=3,3m. Para os pilares centrais a altura adotada é de P1=2,3m e P2=3,30
m.
Conforme tratado anteriorme
anteriormente,
nte, o tabuleiro é constituído de:


Pilares-parede,
parede, representada por elementos de placa.

A seguir estão dispostas imagens do modelo confeccionado:

Figura 33 – Modelo computacional da mesoestrutura.

Figura 34 – Modelo computacional renderizado da mesoestrutura.

Ações do modelo
Peso próprio dos pilares-parede
O peso próprio dos elementos estruturais foi determinado pelo software,
assumindo as propriedades geométricas e dos materiais, fornecidas em 3.7.1.1.

Figura 35 – Módulo de Cargas:
gas: Peso próprio da mesoestrutura representado através das
bordas vermelhas.

Temperatura
Conforme descrito em 3.7.2.4,, a variação de temperatura adotada é de:
∆𝑇 = ±𝟏𝟎º𝐂

Figura 36 – Módulo de Cargas: Temperatura.

Empuxo
A NBR 7187 em 7.1.4.1 cita que o empuxo de terra pode ser considerado
em ambas as extremidades caso não haja juntas intermediarias do tabuleiro e
desde que seja feita a verificação da ação do empuxo isoladamente.
Conforme descrito em 3.7.1.3:

Figura 37 – Módulo de Cargas: Empuxo em apenas um pilar parede.

Figura 38 – Módulo de Cargas: Empuxo em ambos pilares-parede.

Cálculo das Armaduras
Após a confecção do modelo estrutural, podem
podem-se
se obter os esforços
solicitantes e conduzir o dimensionamento das armaduras necessárias. Cada
elemento estrutural será descrito conforme a metodologia utilizada.
Superestrutura
Laje Principal
Para o cálculo dos esforços da laje principal utilizou
utilizou-se
se o programa de
Robot Structural Analysis com as combinações de projeto.
O programa possui uma saída gráfica para os diagramas de momentos
fletores, onde são indicados os diagramas devidos aos carrega
carregamentos
mentos móvel e
permanente, assim como os outros impostos.
As solicitações extraídas pelo software de elementos finitos foram:


Mxpos = 9,69 tf.m/m;



Myneg = --47,58 tf.m/m;



Myrdpos = 40,33 tf.m/m;

Conforme ilustrado pelas figuras a seguir:

M pos=9,69 tfm/m

Figura 39 – Momentos Mx ELU da envoltória inferior obtidos no Robot Structural
Analysis.

M neg=-47,58 tfm/m

Figura 40 – Momentos My ELU da envoltória superior obtidos no Robot Structural
Analysis.

M pos=40,33tm/m

Figura 41 – Momentos My ELU da envoltória inferior obtidos no Robot Structural
Analysis.

Para o dimensionamento das armaduras, foram utilizadas planilhas de
cálculo. Vale notar que a referência de Mx e My está invertida nas planilhas:

CÁLCULO DAS LAJES
DADOS DE ENTRADA:
Ly = 11,60 m

fck = 40,0 MPa

Trem tipo = 45 t
P = 7,5 t
h laje = 0,400 m

h médio

pav

= 0,000 m

(distância entre eixos do veículo tipo)

p' = 0,50 t/m²

(lados)

Acontato = 0,32 m
cobr = 5,0 cm

h pré-laje = 0,000 m
h pav = 0,000 m

a = 2,00 m

(dimensionamento

p =0,50 t/m² (frente e atrás)

(Acontato : segundo tabela 3 - Rusch)
(Cobrimento da armadura)

g conc = 2,50 t/m³

γg = 1,35

g pav = 2,40 t/m³

γp = 1,50

(carregamento)

LAJE ENGASTADA - ENGASTADA (RUSCH TABELA 37)
Cálculo para o Mxm e Mym
Lx = 10,50 m

N pista = 2

Ly / Lx = 1,10
Lx / a = 5,25
t = (hpav + hlaje/2)*2 + Acontato
t = 0,72
t / a = 0,36

Cálculo do coeficiente de impacto
CIV = 1+1,06x(20/(Vão Livre+50))
CIV = 1,344
CNF = 1-0,05x(n-2)>0,9
CNF = 1,000
CIA = 1,250
Coeficiente de impacto = 1,68
a) Carga Permanente
Rüsch : Mxm → K = 0,0050

g = hpav * gpav + hlaje * gconc
g = 1,000 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxm = 0,55 tm/m
Mym = 0,44 tm/m

Mym → K = 0,0040

b) Carga Móvel

Rüsch : Mxm → ML = 0,696

Mp = 0,09

Mp' = 3,888

Rüsch : Mym → ML = 0,399

Mp = 0,214

Mp' = 1,022

M = Ф * P * ML + Ф * p * Mp + Ф * p' * Mp'
Mxm = 12,11 tm/m
Mym = 6,07 tm/m
Dimensionamento
Md = γg * M perm + γp* M móvel
y = d - [d² - Md/(0,425*bw*fcd)]0.5

As' = 0,85 * bw * y * fcd / fyd

As = As' * Kf

Kf = [Mp / (Mp + Mg)] * 1,39
Mxm →

d = 0,328 m

bw = 1,00 m

Mxmd = 18,91 tm
As' = 13,80 cm²
Kf = 1,329
As = 18,35 cm²
Mym →

ø 25mm

d = 0,307 m

C/ 26,7cm

bw = 1,00 m

Mymd = 9,69 tm
As' = 7,42 cm²
Kf = 1,296
As = 9,62 cm²

ø 16,0mm

Cálculo para o Mxe
Lx = 10,50 m
Ly / Lx = 1,10 m
Lx / a = 5,25
t = (hpav + hlaje/2)*2 + Acontato
t / a = 0,36
Coeficiente de impacto = 1,68
a) Carga Permanente

Rüsch : Mxe → K = -0,0830
g = hpav * gpav + hlaje * gconc
g = 1,000 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxe = -9,15 tm/m

C/ 20,9cm

b) Carga Móvel

Rüsch : Mxe → ML = 1,375

Mp = 1,04

Mp' = 6,29

M = Ф * P * ML + Ф * p * Mp + Ф * p' * Mp'
Mxe = -23,48 tm/m
Dimensionamento
Md = γg * M perm + γp * M móvel
y = d - [d² - Md/(0,425*bw*fcd)]0.5

As' = 0,85 * bw * y * fcd / fyd

As = As' * Kf

Kf = [Mp / (Mp + Mg)] * 1,39
Cálculo para o Mxe
d = 0,333 m

bw = 1,00 m

Mxed = -47,58 tm
As' = 36,50 cm²
Kf = 1,000
As = 36,51 cm²

ø 25mm

C/ 13,4cm

Cálculo para o Mxr
Lx = 10,50 m
Ly / Lx = 1,10 m
Lx / a = 5,25
t = (hpav + hlaje/2)*2 + Acontato
t / a = 0,36
Coeficiente de impacto = 1,68
a) Carga Permanente

Rüsch : Mxr → K = 0,0420
g = hpav * gpav + hlaje * gconc
g = 1,000 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxr = 4,63 tm/m
b) Carga Móvel

Rüsch : Mxr → ML = 1,594

Mp = 0,424

Mp' = 2,71

M = Ф * P * ML + Ф * p * Mp + Ф * p' * Mp'
Mxr = 22,72 tm/m
Dimensionamento
Md = γg * M perm + γp * M móvel
y = d - [d² - Md/(0,425*bw*fcd)]0.5

As' = 0,85 * bw * y * fcd / fyd

As = As' * Kf

Kf = [Mp / (Mp + Mg)] * 1,39
Mxr →

d = 0,328 m

bw = 1,00 m

Mxrd = 40,33 tm
As' = 30,94 cm²
Kf = 1,155
As = 35,73 cm²

ø 25,0mm

C/ 13,7cm

Portanto, as seguintes armaduras foram adotadas:


Armadura transversal
o 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜑16,0𝑚𝑚 𝑐/20𝑐𝑚
o 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜑16,0𝑚𝑚 𝑐/20𝑐𝑚



Armadura longitudinal
o 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜑25,0𝑚𝑚 𝑐/12,5𝑐𝑚
o 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜑25,0𝑚𝑚 𝑐/12,5𝑐𝑚

4.3.1.1.1 Verificação da flecha
O valor limite para flecha em lajes é dado por:
𝑉ã𝑜
250

=

11,90
= 0,047 𝑚
250

Para a verificação de flechas, deve-se analisar a combinação de
esforços quase permanentes, conforme explicitado em 3.8.2.1. Do modelo
numérico, utilizando a combinação de solicitações adequada, obtém-se:

Figura 42 – Flechas de pontos característicos, em cm.

O deslocamento obtido é de 0,7cm, menor que o permissível, de 4,7
cm. Após obtido o deslocamento imediato ainda seria necessário o cálculo da
fluência, porém, o valor máximo para o coéficiente da flecha diferida 𝛼 que
multiplica a flecha imediata é 2, ou seja, mesmo com o máximo de fluência o

deslocamento limite ainda estaria sendo atendido, portanto este calculo será
dispensado.
Laje de transição
Para o cálculo dos esforços da laje de transição utilizou
utilizou-se
se o método de
Rüsch, com o auxílio do aplicativo T
T-Rüsch.
A seguir estão dispostos os quadros obtidos através do software
mencionado:

Figura 43 – Valor de Mxm e Mxr no software TRüsch para a carga móvel.

Figura 44 – Valor de Mxm e Mxr no software TRüsch para a carga permanente.

Figura 45 – Valor de Mym no software TRüsch para a carga móvel.

Figura 46 – Valor de Mym no software TRüsch para a carga permanente.

CÁLCULO DAS LAJES DE TRANSIÇÃO
DADOS DE ENTRADA:

N pistas = 2,00

Ly = 9,90 m

P = 7,5 t

a = 2,00 m

(distância entre eixos do veículo tipo)

p' = 0,50 t/m²

(lados)

h pav = 0,00 m

Acontato = 0,32 m

h laje de transição = 0,30 m

cobr = 5,0 cm

h aterro = 0,40 m

fck = 40,0 MPa

Lx = 4,00 m

Trem tipo = 45 t

(altura média)

p = 0,50 t/m² (frente e atrás)

(Acontato : segundo tabela 3 - Rusch)
(Cobrimento da armadura)

γp = 1,50

g conc = 2,50 t/m³

g aterro = 1,80 t/m³

LAJE APOIADA - APOIADA (RUSCH TABELA 5)
Cálculo para o Mxm e Mym
Ly / Lx = 2,48
Lx / a = 2,00
t = (hpav + haterro + hlaje de transição/2)*2 + Acontato
t / a = 0,71

Cálculo do coeficiente de impacto
CIV = 1+1,06x(20/(Vão Livre+50))
CIV = 1,350
CNF = 1-0,05x(n-2)>0,9
CNF = 1,000
CIA = 1,250
Coeficiente de impacto = 1,69

a) Carga Permanente
Rüsch : Mxm → K = 0,1250

Mym → K = 0,0210

g = hpav * gpav + haterro * gaterro + hlaje de transição * gconc
g = 1,470 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxm = 2,94 tm/m
Mym = 0,49 tm/m

γg = 1,35
g pav = 2,40 t/m³

b) Carga Móvel
Rüsch : Mxm → ML = 0,4420

Mp = 0

Mp' = 1,06

Rüsch : Mym → ML = 0,2110

Mp = 0

Mp' = 0,224

M = Ф * P * ML + Ф * p * Mp + Ф * p' * Mp'
Mxm = 6,49 tm/m
Mym = 2,86 tm/m
Dimensionamento
Md = γg * M perm + γp * M móv el
y = d - [d² - Md/(0,425*bw*fcd)]0.5
As = As' * Kf

As' = 0,85 * bw * y * fcd / fyd
Kf = [Mp / (Mp + Mg)] * 1,39
Mxm →

d = 0,240 m

bw = 1,00 m

Mxmd = 13,70 tm
As' = 13,84 cm²/m
Kf = 1,000
As = 13,84 cm²/m

Mym →

ø 20mm

d = 0,244 m

C/ 22,7cm

bw = 1,00 m

Mymd = 4,96 tm
As' = 4,76 cm²/m
Kf = 1,185
As = 5,64 cm²/m

ø 12,5mm

C/ 21,8cm

Portanto, as seguintes armaduras foram adotadas:


Armadura longitudinal
o 𝐴𝑠𝑖𝑛
𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜑20,0𝑚𝑚 𝑐/20,0𝑐𝑚



Armadura transversal
o 𝐴𝑠𝑖𝑛
𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜑12,5𝑚𝑚 𝑐/15,0𝑐𝑚

Barreira rígida
Conforme o item “5.2.3.4 Dispositivo de Contenção”, da ABNT NBR
7188:2013, “o elemento deve ser dimensionado para uma força horizontal
perpendicular à direção do tráfego de 100kN e carga concomitante de 100kN.
O cobrimento dos guarda
guarda-rodas
das é menor que nos outros elementos
devido as suas dimensões serem menores.

As barreiras rígidas serão executadas com concreto moldado “in loco”
de resistência característica igual ou superior a 40MPa. Sua geometria e o
dimensionamento estão
tão representados abaixo:

Figura 47 – Detalhe barreira

Figura 48 – Dimensionamento das armaduras da

rígida.

barreira rígida.

Guarda-corpo
Foram previstos guarda
guarda-corpos
corpos de concreto. Para elaboração deste
guarda-corpo utilizou-se os exemplos presentes no “Manual de Projeto de Obrasde-Arte Especiais”.

Figura 49 – Detalhes guarda-corpo concreto. Fonte: Manual de Projeto de Obras-de-Arte
Especiais, pág. 47.

Conforme o item “5.2.3.4 Dispositivo de Contenção”, da ABNT NBR
7188:2013, “o elemento deve ser dimensionado para uma força horizontal
perpendicular à direção do tráfego de 100kN e carga concomitante de 100kN.
O cobrimento dos guarda-corpos é menor que nos outros elementos
devido as suas dimensões serem menores.
Os guarda corpos devem ser executados com concreto moldado “in loco”
de resistência característica igual ou superior a 40MPa. Sua geometria está
representada abaixo:

Figura 50 – Detalhes guarda-corpo concreto.

Mesoestrutura
Pilares dos encontros


Encontro E1

Abaixo estão dispostos os resultados obtidos através do modelo de
elementos finitos, referentes às combinações do Estado Limite Último (ELU).

Fk max= 201,64 tf

Figura 51 – Esforço axial no encontro E1 (tf).

Mtk max= 8,41 tfm/m

Mlk max= 76,07 tfm/m

Figura 52 – Momento fletor no encontro E1 (tf.m).

O dimensionamento das armaduras foi realizado com o auxílio de
planilhas de cálculo, conforme pode ser observado a seguir:

DIMENSIONAMENTO DO ENCONTRO E1
DADOS DE ENTRADA:
Ng1 = 109,05 t (reação carga perm. + peso próprio pilar)

γg = 1,35

Np max = 92,59 t (reação carga acidental máxima)

γp = 1,50

Np min = 0,00 t (reação carga acidental mínima)
fck = 40,0 MPa

gconc = 1,40

fyk = 500,0 MPa

gaço = 1,15

Npilares = 1 (número de pilares do pórtico)

g conc = 2,50 t/m³

ML1 = 3,64 t.m (frenagem e aceleração)
ML2 = 65,63 t.m (retração e temperatura)
ML3 = 0,00 t.m (empuxo de terras nas transversinas)
ML4 = 4,79 t.m (empuxo de terras nos pilares)
MT1 = 8,41 t.m (efeito transversal do vento)
Verificação para dispensa da análise dos efeitos de 2a ordem
Os pilares serão calculados considerando-os engastados na base e apoiados no topo. Para a determinação do
comprimento de flambagem adotaremos, a favor da segurança, 1.5x a altura do pilar.

Dados para os Pilares:
h = 10,50 m

H = 1,00 m

(Transversal)

ab = 1,00
ML = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares

N = (Ng1 + Np max)/Npilares

ML = 74,06 t.m

N = 201,64 t

le = 1,5*H
ix = [Ix / A]

b = 0,30 m

le = 1,50 m
0,5

Ix = h * b³ / 12

l = ( le / i)

(seção retangular)

Ix = 0,0236 m4

l1 = [25 + 12,5 * e1 / b] / ab

lx = 17,32

l1 = 40,30

e1 = ML / Nmax
e1 = 0,367 m
(Pilar Curto - dispensa análise do momento de 2a ordem)

(Longitudinal)

Dimensionamento para pilares com λ < λ1
1) CARGAS MÁXIMAS

N = Ng1 /Npilares + Np max/Npilares

N = 201,64 t

M1 = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares+(Ng1+Np max)/Npilares* b / 30
M1 = 76,07 t.m
ML = M1
ML = 76,07
ex / b = ML / [N * b]
ex / b = 1,258
MT = 8,41 t
ey / h = MT / [N * h]
ey / h = 0,004
fc = 0,85 * (fck / γconc)
fc = 0,2429 t/cm²
V1 = [γg * (Ng1/Npilares) + γp * Np max/Npilares] / [fc * b * h]
V1 = 0,037
w = 0,21
r = w * [fc / (fyk / γaço)]
r = 0,0117
As = r * b * h

As min = (0,15 * Nd / fyd) ³ 0,006 * Ac

As = 369,5 cm²

As min = 189,00 cm²
As adotado = 369,5 cm²

Definição da armadura:
ɸ

mm²

cm²

n barras

8

50,3

0,50

736,0

10

78,5

0,79

471,0

12,5

122,7

1,23

302,0

16

201,1

2,01

184,0

20

314,2

3,14

118,0

22

380,1

3,80

98,0

25

490,9

4,91

76,0

32

804,2

8,04

46,0

40

1256,6

12,57

30,0

Portanto, para o muro E1 a armadura adotada foi:





𝐴𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 = 118𝜑20,0𝑚𝑚



𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 𝜑10,0𝑚𝑚 𝑐/20,0𝑐𝑚

Encontro E2

Fk max= 219,75 tf

Figura 53 – Esforço axial no encontro E2 (tf).

Mtk max= 29,59 tfm/m

Mlk max= 107,83 tfm/m

Figura 54 – Momento fletor no encontro E2 (tf.m).

DIMENSIONAMENTO DOS PILAR E2
DADOS DE ENTRADA:
Ng1 = 127,16 t (reação carga perm. + peso próprio pilar)

γg = 1,35

Np max = 92,59 t (reação carga acidental máxima)

γp = 1,50

Np min = 0,00 t (reação carga acidental mínima)
fck = 40,0 MPa

gconc = 1,40

fyk = 500,0 MPa

gaço = 1,15

Npilares = 1 (número de pilares do pórtico)

g conc = 2,50 t/m³

ML1 = 11,20 t.m (frenagem e aceleração)
ML2 = 63,95 t.m (retração e temperatura)
ML3 = 0,00 t.m (empuxo de terras nas transversinas)
ML4 = 17,91 t.m (empuxo de terras nos pilares)
MT1 = 29,59 t.m (efeito transversal do vento)
Verificação para dispensa da análise dos efeitos de 2a ordem
Os pilares serão calculados considerando-os engastados na base e apoiados no topo. Para a determinação do
comprimento de flambagem adotaremos, a favor da segurança, 1.5x a altura do pilar.

Dados para os Pilares:
H = 3,30 m

h = 10,50 m

(Transversal)

b = 0,30 m

ab = 1,00
ML = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares

N = (Ng1 + Np max)/Npilares

ML = 93,06 t.m

N = 219,75 t

le = 1,5*H
ix = [Ix / A]

le = 4,95 m
0,5

Ix = h * b³ / 12

l = ( le / i)

(seção retangular)

Ix = 0,0236 m4

l1 = [25 + 12,5 * e1 / b] / αb

lx = 57,16

l1 = 42,65

e1 = ML / Nmax
e1 = 0,423 m

(Pilar Esbelto - calcular momento de 2a ordem)

(Longitudinal)

Dimensionamento para pilares com λ1 < λ < 90
1) CARGAS MÁXIMAS

N = Ng1 /Npilares+ Ng2 + Np max/Npil

N = 219,75 t

M1 = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares+(Ng1+Np max)/Npilares* b / 30
M1 = 95,26 t.m
n = Nd / (Ac * fcd)
n = 0,03
1/r = [0,005/(b * ( n + 0,5))] £ [0,005/b]
1/r = 0,01667 m -¹
M2 = 1/r * Nd * le²/10
M2 = 12,56 t.m
ML = M1+M2
ML = 107,83
ex / b = ML / [N * b]
ex / b = 1,636
MT = 29,59 t
ey / h = MT / [N * h]
ey / h = 0,013
fc = 0,85 * (fck / γconc)
fc = 0,2429 t/cm²
V1 = [γg * (Ng1/Npilares + Ng2) + γp * Np max/Npilares] / [fc * b * h]
V1 = 0,041
w = 0,31
r = w * [fc / (fyk / γaço)]
r = 0,0173
As = r * b * h

As min = (0,15 * Nd / fyd) ³ 0,006 * Ac

As = 545,4 cm²

As min = 189,00 cm²
As adotado = 545,4 cm²

Definição da armadura:
ɸ

mm²

cm²

n barras

8

50,3

0,50

1086,0

10

78,5

0,79

695,0

12,5

122,7

1,23

445,0

16

201,1

2,01

272,0

20

314,2

3,14

174,0

22

380,1

3,80

144,0

25

490,9

4,91

112,0

32

804,2

8,04

68,0

40

1256,6

12,57

44,0

Portanto, para o muro E2 a armadura adotada foi:


𝐴𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎
𝑎𝑙 = 118𝜑25,0𝑚𝑚



𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 𝜑10,0𝑚𝑚 𝑐/20,0𝑐𝑚

Pilares centrais
Abaixo estão dispostos os resultados obtidos através do modelo de
elementos finitos, referentes às combinações do Estado Limite Último (ELU).


Pilar P1

Figura 55 – Esforço axial no pilar-parede P1 (tf).

Figura 56 – Momento fletor no pilar-parede P1 (tf.m).

DIMENSIONAMENTO DOS PILAR P1
DADOS DE ENTRADA:
Ng1 = 158,71 t (reação carga perm. + peso próprio pilar)

γg = 1,35

Np max = 128,86 t (reação carga acidental máxima)

γp = 1,50

Np min = 0,00 t (reação carga acidental mínima)
fck = 40,0 MPa

gconc = 1,40

fyk = 500,0 MPa

gaço = 1,15

Npilares = 1 (número de pilares do pórtico)

g conc = 2,50 t/m³

ML1 = 8,24 t.m (frenagem e aceleração)
ML2 = 35,30 t.m (retração e temperatura)
ML3 = 0,00 t.m (empuxo de terras nas transversinas)
ML4 = 2,11 t.m (empuxo de terras nos pilares)
MT1 = 4,02 t.m (efeito transversal do vento)
Verificação para dispensa da análise dos efeitos de 2a ordem
Os pilares serão calculados considerando-os engastados na base e apoiados no topo. Para a determinação do
comprimento de flambagem adotaremos, a favor da segurança, 1.5x a altura do pilar.

Dados para os Pilares:
h = 10,50 m

H = 2,30 m

(Transversal)

b = 0,30 m

ab = 1,00
ML = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares

N = (Ng1 + Np max)/Npilares

ML = 45,65 t.m

N = 287,57 t

le = 1,5*H
ix = [Ix / A]

le = 3,45 m
0,5

Ix = h * b³ / 12

l = ( le / i)

(seção retangular)

Ix = 0,0236 m4

l1 = [25 + 12,5 * e1 / b] / αb

lx = 39,84

l1 = 35,00

e1 = ML / Nmax
e1 = 0,159 m

(Pilar Esbelto - calcular momento de 2a ordem)

(Longitudinal)

(Pilar Esbelto - calcular momento de 2a ordem)

Dimensionamento para pilares com λ1 < λ < 90
1) CARGAS MÁXIMAS

N = Ng1 /Npilares+ Ng2 + Np max/Npil

N = 287,57 t

M1 = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares+(Ng1+Np max)/Npilares* b / 30
M1 = 48,53 t.m
n = Nd / (Ac * fcd)
n = 0,05
1/r = [0,005/(b * ( n + 0,5))] £ [0,005/b]
1/r = 0,01667 m -¹
M2 = 1/r * Nd * le²/10
M2 = 7,99 t.m
ML = M1+M2
ML = 56,51
ex / b = ML / [N * b]
ex / b = 0,655
MT = 4,02 t
ey / h = MT / [N * h]
ey / h = 0,001
fc = 0,85 * (fck / γconc)
fc = 0,2429 t/cm²
V1 = [γg * (Ng1/Npilares + Ng2) + γp * Np max/Npilares] / [fc * b * h]
V1 = 0,053
w = 0,06
r = w * [fc / (fyk / γaço)]
r = 0,0034
As = r * b * h

As min = (0,15 * Nd / fyd) ³ 0,006 * Ac

As = 105,6 cm²

As min = 189,00 cm²
As adotado = 189,0 cm²

Definição da armadura:
ɸ

mm²

cm²

n barras

8

50,3

0,50

377,0

10

78,5

0,79

241,0

12,5

122,7

1,23

155,0

16

201,1

2,01

95,0

20

314,2

3,14

61,0

22

380,1

3,80

50,0

25

490,9

4,91

39,0

32

804,2

8,04

24,0

40

1256,6

12,57

16,0

Portanto, para o muro P1 a armadura adotada foi:





𝐴𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎
𝑎𝑙 = 106𝜑16,0𝑚𝑚



𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 𝜑10,0𝑚𝑚 𝑐/20,0𝑐𝑚

Pilar P2

Figura 57 – Esforço axial no pilar-parede P2 (tf).

Figura 58 – Momento fletor no pilar-parede P2 (tf.m).

DIMENSIONAMENTO DOS PILAR P2
DADOS DE ENTRADA:
γg = 1,35

Ng1 = 166,59 t (reação carga perm. + peso próprio pilar)
Np max = 128,86 t (reação carga acidental máxima)

γp = 1,50

Np min = 0,00 t (reação carga acidental mínima)
fck = 40,0 MPa

gconc = 1,40

fyk = 500,0 MPa

gaço = 1,15

Npilares = 1 (número de pilares do pórtico)

g conc = 2,50 t/m³

ML1 = 10,35 t.m (frenagem e aceleração)
ML2 = 53,60 t.m (retração e temperatura)
ML3 = 0,00 t.m (empuxo de terras nas transversinas)
ML4 = 0,91 t.m (empuxo de terras nos pilares)
MT1 = 1,83 t.m (efeito transversal do vento)
Verificação para dispensa da análise dos efeitos de 2a ordem
Os pilares serão calculados considerando-os engastados na base e apoiados no topo. Para a determinação do
comprimento de flambagem adotaremos, a favor da segurança, 1.5x a altura do pilar.

Dados para os Pilares:
h = 10,50 m

H = 3,30 m

(Transversal)

b = 0,30 m

ab = 1,00
ML = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares

N = (Ng1 + Np max)/Npilares

ML = 64,86 t.m

N = 295,45 t

le = 1,5*H
ix = [Ix / A]

le = 4,95 m
0,5

Ix = h * b³ / 12

l = ( le / i)

(seção retangular)

Ix = 0,0236 m4

l1 = [25 + 12,5 * e1 / b] / αb

lx = 57,16

l1 = 35,00

e1 = ML / Nmax
e1 = 0,220 m

(Pilar Esbelto - calcular momento de 2a ordem)

(Longitudinal)

(Pilar Esbelto - calcular momento de 2a ordem)

Dimensionamento para pilares com λ1 < λ < 90
1) CARGAS MÁXIMAS

N = Ng1 /Npilares+ Ng2 + Np max/Npil

N = 295,45 t

M1 = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares+(Ng1+Np max)/Npilares* b / 30
M1 = 67,81 t.m
n = Nd / (Ac * fcd)
n = 0,05
1/r = [0,005/(b * ( n + 0,5))] £ [0,005/b]
1/r = 0,01667 m -¹
M2 = 1/r * Nd * le²/10
M2 = 16,89 t.m
ML = M1+M2
ML = 84,71
ex / b = ML / [N * b]
ex / b = 0,956
MT = 1,83 t
ey / h = MT / [N * h]
ey / h = 0,001
fc = 0,85 * (fck / γconc)
fc = 0,2429 t/cm²
V1 = [γg * (Ng1/Npilares + Ng2) + γp * Np max/Npilares] / [fc * b * h]
V1 = 0,055
w = 0,13
r = w * [fc / (fyk / γaço)]
r = 0,0073
As = r * b * h

As min = (0,15 * Nd / fyd) ³ 0,006 * Ac

As = 228,7 cm²

As min = 189,00 cm²
As adotado = 228,7 cm²

Definição da armadura:
ɸ

mm²

cm²

n barras

8

50,3

0,50

456,0

10

78,5

0,79

292,0

12,5

122,7

1,23

187,0

16

201,1

2,01

114,0

20

314,2

3,14

73,0

22

380,1

3,80

61,0

25

490,9

4,91

47,0

32

804,2

8,04

29,0

40

1256,6

12,57

19,0

Portanto, a armadura adotada foi:


𝐴𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎
𝑎𝑙 = 86𝜑20,0𝑚𝑚



𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 𝜑10,0𝑚𝑚 𝑐/20,0𝑐𝑚

Infraestrutura
Blocos sob os pilares parede


Bloco E1

Os carregamentos foram obtidos através do modelo de elementos finitos.
Para fins de dimensionamento, optou
optou-se
se por considerar apenas o apoio com as
solicitações de maior magnitude, que estão dispostas na tabela a seguir:
Tabela 9 – Reações nos apoios.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14

X1
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf
6,8 tf

X2
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf

X3
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf
17,2 tf

X4
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf
5,3 tf

X5
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf

X6
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf

∑ (Fz)
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
29,5 tf
413,5 tf

Onde:


X1 – Força longitudinal, no eixo X



X2 – Força transversal, no eixo Y



X3 – Força vertical no eixo Z



X4 – Rotação no eixo X1 / Momento fletor em torno do eixo X



X5 – Rotação no eixo X2 / Momento fletor em torno do eixo Y



X6 – Rotação no eixo X3 / Torsor no eixo Z

O dimensionamento das armaduras dos blocos foi realizado com o
auxílio de planilhas de Excel, conforme será disposto a seguir. Os dados iniciais
de entrada são:
fck=

40,0 MPa

fcd=

28,57 MPa

fyk=

500,0 MPa

fyd=

434,8 MPa

est=

0,50 m

acões=

1,1

Tabela 10 – Localização das estacas no bloco.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14
14

X
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250

Y
5,325
5,325
3,550
3,550
1,775
1,775
0,000
0,000
-1,775
-1,775
-3,550
-3,550
-5,325
-5,325

Z
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

X²
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,88

Y²
28,36
28,36
12,60
12,60
3,15
3,15
0,00
0,00
3,15
3,15
12,60
12,60
28,36
28,36
176,44

O dimensionamento das armaduras de tirante foi dado através das
seguintes fórmulas:

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 𝑒𝑚 "x" =

𝐹𝑥
𝑓𝑦

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 𝑒𝑚 "𝑦" =

𝐹𝑦
𝑓𝑦

Onde:
𝑋𝑌 = √𝑋 + 𝑌
∑ 𝐹𝑍
𝐹=(
)∙
sin 𝛼

𝛼 = tan− (

1,00𝑚 − 0,10𝑚
𝑋𝑌

)

𝐹𝑥 = (cos 𝛼 ∙ 𝐹) ∙ cos 𝛽

𝑋

𝛽 = tan− ( )
𝑌

𝐹𝑦 = (cos 𝛼 ∙ 𝐹) ∙ sin 𝛽

𝑎çõ𝑒𝑠

Obtendo, portanto, os resultados dispostos na tabela a seguir:
Tabela 11 – Cálculo das armaduras dos blocos.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14

As Calculado
X
Y
0,05 cm² 1,00 cm²
0,05 cm² 1,00 cm²
0,07 cm² 0,99 cm²
0,07 cm² 0,99 cm²
0,14 cm² 0,99 cm²
0,14 cm² 0,99 cm²
1,00 cm² 0,00 cm²
1,00 cm² 0,00 cm²
0,14 cm² 0,99 cm²
0,14 cm² 0,99 cm²
0,07 cm² 0,99 cm²
0,07 cm² 0,99 cm²
0,05 cm² 1,00 cm²
0,05 cm² 1,00 cm²

As Adotado
As,mín
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

X
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0

10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Y
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0

10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²

O dimensionamento das armaduras do bloco foi realizado através do
método das bielas e tirantes, com o auxílio de uma planilha de Excel, conforme
retratado a seguir:
Verificação das tensões de compressão nas bielas
- Junto ao Pilar
,𝑏 𝑒𝑙𝑎

= 𝑁 𝑒𝑠
𝐴 sin²

2,10 𝑓

1,34 MPa

≤

60,00 MPa
Atendido

15,93 MPa

≤

24,29 MPa
Atendido

- Junto à estaca
,𝑏 𝑒𝑙𝑎

𝑒𝑠

=

0,85 𝑓

𝐴𝑒𝑠 sin²

Armaduras complementares
- Armadura de pele:
Asl = 0,10%.b.h
b=
2.φest =
h = 80,00 cm

(em cada face)
31,00 cm

Asl = 2,48 cm²

adotado:

- Armadura de suspensção:
Asusp = X3 / (1,5.n).fyd
Asusp = 2,63 cm²

4

φ 12,5mm = 4,91 cm²

(N2)

para n ≥ 3 estacas
adotado:

3

φ 12,5mm = 3,68 cm²

(N3)

Verificação do cisalhamento por força cortante
A dispensa de armadura transversal para a força cortante é permetida se:
VSd

≤

VRd1

com VRd1 = τRd . k . (1,2 + 40ρ) . bw . d

A verificação do esforço cortante é feita numa seção de referência S2, distan
Na seção S2:
VSd =

2.Freação =

65,55 tf

Retornando ao cálculo da tensão resistente que dis

τRd = 0,439
k=

Através dos cálculos realizados para o dimensionamento dos blocos, foi
possível verificar que a geometria adotada no modelo estrutural de elementos
finitos encontra-se superdimensionada. Assim, adotou-se a altura de 0,80 m para
os blocos de fundação.


Bloco E2

Os carregamentos foram obtidos através do modelo de elementos finitos.
Para fins de dimensionamento, optou
optou-se
se por considerar apenas o apoio com as
solicitações de maior magnitude, que estão dispostos na tabela a seguir:

Tabela 12 – Reações nos apoios.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14

X1
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf
4,9 tf

X2
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf
0,1 tf

X3
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf
20,0 tf

X4
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf
7,2 tf

X5
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf
0,4 tf

X6
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf

∑ (Fz)
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
32,6 tf
456,6 tf

Onde:


X1 – Força longitudinal, no eixo X



X2 – Força transversal, no eixo Y



X3 – Força vertical no eixo Z



X4 – Rotação no eixo X1 / Momento fletor em torno do eixo X



X5 – Rotação no eixo X2 / Momento fletor em torno do eixo Y



X6 – Rotação no eixo X3 / Torsor no eixo Z

O dimensionamento das armaduras dos blocos foi realizado com o
auxílio de planilhas de Excel, conforme será disposto a seguir. Os dados iniciais
de entrada são:
fck=

40,0 MPa

fcd=

28,57 MPa

fyk=

500,0 MPa

fyd=

434,8 MPa

est=

0,50 m

acões=

1,1

Tabela 13 – Localização das estacas no bloco.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14
14

X
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250

Y
5,325
5,325
3,550
3,550
1,775
1,775
0,000
0,000
-1,775
-1,775
-3,550
-3,550
-5,325
-5,325

Z
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

X²
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,88

Y²
28,36
28,36
12,60
12,60
3,15
3,15
0,00
0,00
3,15
3,15
12,60
12,60
28,36
28,36
176,44

O dimensionamento das armaduras de tirante foi dado através das
seguintes fórmulas:

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 𝑒𝑚 "x" =

𝐹𝑥
𝑓𝑦

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 𝑒𝑚 "𝑦" =

𝐹𝑦
𝑓𝑦

Onde:
𝑋𝑌 = √𝑋 + 𝑌
∑ 𝐹𝑍
𝐹=(
)∙
sin 𝛼

𝛼 = tan− (

1,00𝑚 − 0,10𝑚
𝑋𝑌

)

𝐹𝑥 = (cos 𝛼 ∙ 𝐹) ∙ cos 𝛽

𝑋

𝛽 = tan− ( )
𝑌

𝐹𝑦 = (cos 𝛼 ∙ 𝐹) ∙ sin 𝛽

𝑎çõ𝑒𝑠

Obtendo, portanto, os resultados dispostos na tabela a seguir:
Tabela 14 – Cálculo das armaduras dos blocos.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14

As Calculado
X
Y
0,05 cm² 1,10 cm²
0,05 cm² 1,10 cm²
0,08 cm² 1,10 cm²
0,08 cm² 1,10 cm²
0,15 cm² 1,09 cm²
0,15 cm² 1,09 cm²
1,10 cm² 0,00 cm²
1,10 cm² 0,00 cm²
0,15 cm² 1,09 cm²
0,15 cm² 1,09 cm²
0,08 cm² 1,10 cm²
0,08 cm² 1,10 cm²
0,05 cm² 1,10 cm²
0,05 cm² 1,10 cm²

As Adotado
As,mín
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

X
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0

10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Y
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0

10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²

O dimensionamento das armaduras do bloco foi realizado através do
método das bielas e tirantes, com o auxílio de uma planilha de Excel, conforme
retratado a seguir:
Verificação das tensões de compressão nas bielas
- Junto ao Pilar
,𝑏 𝑒𝑙𝑎

= 𝑁 𝑒𝑠
𝐴 sin²

2,10 𝑓

1,48 MPa

≤

60,00 MPa
Atendido

17,59 MPa

≤

24,29 MPa
Atendido

- Junto à estaca
,𝑏 𝑒𝑙𝑎

𝑒𝑠

=

0,85 𝑓

𝐴𝑒𝑠 sin²

Armaduras complementares
- Armadura de pele:
Asl = 0,10%.b.h
b=
2.φest =
h = 80,00 cm

(em cada face)
31,00 cm

Asl = 2,48 cm²

adotado:

- Armadura de suspensção:
Asusp = X3 / (1,5.n).fyd
Asusp = 3,07 cm²

4

φ 12,5mm = 4,91 cm²

(N2)

para n ≥ 3 estacas
adotado:

3

φ 12,5mm = 3,68 cm²

(N3)

Verificação do cisalhamento por força cortante
A dispensa de armadura transversal para a força cortante é permetida se:
VSd

≤

VRd1

com VRd1 = τRd . k . (1,2 + 40ρ) . bw . d

A verificação do esforço cortante é feita numa seção de referência S2, distante "d/2" da face do pilar
Na seção S2:
VSd =

2.Freação =

72,38 tf

Retornando ao cálculo da tensão resistente que dispensa a armadura transversal

τRd = 0,439 MPa
k = 1,00
ρ = 14,09
VRd1 = 241,48 tf

Ok!

Através dos cálculos realizados para o dimensionamento dos blocos, foi possível
verificar que a geometria adotada no modelo estrutural de elementos finitos
encontra-se superdimensionada. Assim, adotou-se a altura de 0,80 m para os
blocos de fundação.


Bloco P1

Os carregamentos foram obtidos através do modelo de elementos finitos.
Para fins de dimensionamento, optou-se por considerar apenas o apoio com as
solicitações de maior magnitude, que estão dispostos na tabela a seguir:

Tabela 15 – Reações nos apoios.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14

X1
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf
2,1 tf

X2
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf

X3
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf
23,3 tf

X4
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf
3,3 tf

X5
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf
0,5 tf

X6
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf

∑ (Fz)
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
29,4 tf
412,3 tf

Onde:


X1 – Força longitudinal, no eixo X



X2 – Força transversal, no eixo Y



X3 – Força vertical no eixo Z



X4 – Rotação no eixo X1 / Momento fletor em torno do eixo X



X5 – Rotação no eixo X2 / Momento fletor em torno do eixo Y



X6 – Rotação no eixo X3 / Torsor no eixo Z

O dimensionamento das armaduras dos blocos foi realizado com o
auxílio de planilhas de Excel, conforme será disposto a seguir. Os dados iniciais
de entrada são:
fck=

40,0 MPa

fcd=

28,57 MPa

fyk=

500,0 MPa

fyd=

434,8 MPa

est=

0,50 m

acões=

1,1

Tabela 16 – Localização das estacas no bloco.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14
14

X
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250

Y
5,325
5,325
3,550
3,550
1,775
1,775
0,000
0,000
-1,775
-1,775
-3,550
-3,550
-5,325
-5,325

Z
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

X²
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,88

Y²
28,36
28,36
12,60
12,60
3,15
3,15
0,00
0,00
3,15
3,15
12,60
12,60
28,36
28,36
176,44

O dimensionamento das armaduras de tirante foi dado através das
seguintes fórmulas:

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 𝑒𝑚 "x" =

𝐹𝑥
𝑓𝑦

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 𝑒𝑚 "𝑦" =

𝐹𝑦
𝑓𝑦

Onde:
𝑋𝑌 = √𝑋 + 𝑌
∑ 𝐹𝑍
𝐹=(
)∙
sin 𝛼

𝛼 = tan− (

1,00𝑚 − 0,10𝑚
𝑋𝑌

)

𝐹𝑥 = (cos 𝛼 ∙ 𝐹) ∙ cos 𝛽

𝑋

𝛽 = tan− ( )
𝑌

𝐹𝑦 = (cos 𝛼 ∙ 𝐹) ∙ sin 𝛽

𝑎çõ𝑒𝑠

Obtendo, portanto, os resultados dispostos na tabela a seguir:
Tabela 17 – Cálculo das armaduras dos blocos.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14

As Calculado
X
Y
0,05 cm² 0,99 cm²
0,05 cm² 0,99 cm²
0,07 cm² 0,99 cm²
0,07 cm² 0,99 cm²
0,14 cm² 0,98 cm²
0,14 cm² 0,98 cm²
0,99 cm² 0,00 cm²
0,99 cm² 0,00 cm²
0,14 cm² 0,98 cm²
0,14 cm² 0,98 cm²
0,07 cm² 0,99 cm²
0,07 cm² 0,99 cm²
0,05 cm² 0,99 cm²
0,05 cm² 0,99 cm²

As Adotado
As,mín
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

X
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0

10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Y
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0

10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²

O dimensionamento das armaduras do bloco foi realizado através do
método das bielas e tirantes, com o auxílio de uma planilha de Excel, conforme
retratado a seguir:
Verificação das tensões de compressão nas bielas
- Junto ao Pilar
,𝑏 𝑒𝑙𝑎

= 𝑁 𝑒𝑠
𝐴 sin²

2,10 𝑓

1,33 MPa

≤

60,00 MPa
Atendido

15,88 MPa

≤

24,29 MPa
Atendido

- Junto à estaca
,𝑏 𝑒𝑙𝑎

𝑒𝑠

=

0,85 𝑓

𝐴𝑒𝑠 sin²

Armaduras complementares
- Armadura de pele:
Asl = 0,10%.b.h
b=
2.φest =
h = 80,00 cm

(em cada face)
31,00 cm

Asl = 2,48 cm²

adotado:

- Armadura de suspensção:
Asusp = X3 / (1,5.n).fyd
Asusp = 3,57 cm²

4

φ 12,5mm = 4,91 cm²

(N2)

para n ≥ 3 estacas
adotado:

3

φ 12,5mm = 3,68 cm²

(N3)

Verificação do cisalhamento por força cortante
A dispensa de armadura transversal para a força cortante é permetida se:
VSd

≤

VRd1

com VRd1 = τRd . k . (1,2 + 40ρ) . bw . d

A verificação do esforço cortante é feita numa seção de referência S2, distante "d/2" da face do pilar
Na seção S2:
VSd =

2.Freação =

65,36 tf

Retornando ao cálculo da tensão resistente que dispensa a armadura transversal

τRd = 0,439 MPa
k = 1,00
ρ = 14,09
VRd1 = 241,48 tf

Ok!

Através dos cálculos realizados para o dimensionamento dos blocos, foi
possível verificar que a geometria adotada no modelo estrutural de elementos
finitos encontra-se superdimensionada. Assim, adotou-se a altura de 0,80 m para
os blocos de fundação.


Bloco P2

Os carregamentos foram obtidos através do modelo de elementos finitos.
Para fins de dimensionamento, optou-se por considerar apenas o apoio com as
solicitações de maior magnitude, que estão dispostos na tabela a seguir:

Tabela 18 – Reações nos apoios.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14

X1
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf
2,4 tf

X2
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf
0,2 tf

X3
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf
23,9 tf

X4
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf
4,6 tf

X5
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf
0,8 tf

X6
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf
0,0 tf

∑ (Fz)
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
31,9 tf
446,6 tf

Onde:


X1 – Força longitudinal, no eixo X



X2 – Força transversal, no eixo Y



X3 – Força vertical no eixo Z



X4 – Rotação no eixo X1 / Momento fletor em torno do eixo X



X5 – Rotação no eixo X2 / Momento fletor em torno do eixo Y



X6 – Rotação no eixo X3 / Torsor no eixo Z

O dimensionamento das armaduras dos blocos foi realizado com o
auxílio de planilhas de Excel, conforme será disposto a seguir. Os dados iniciais
de entrada são:
fck=

40,0 MPa

fcd=

28,57 MPa

fyk=

500,0 MPa

fyd=

434,8 MPa

est=

0,50 m

acões=

1,1

Tabela 19 – Localização das estacas no bloco.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14
14

X
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250
-0,250
0,250

Y
5,325
5,325
3,550
3,550
1,775
1,775
0,000
0,000
-1,775
-1,775
-3,550
-3,550
-5,325
-5,325

Z
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

X²
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,88

Y²
28,36
28,36
12,60
12,60
3,15
3,15
0,00
0,00
3,15
3,15
12,60
12,60
28,36
28,36
176,44

O dimensionamento das armaduras de tirante foi dado através das
seguintes fórmulas:

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 𝑒𝑚 "x" =

𝐹𝑥
𝑓𝑦

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 𝑒𝑚 "𝑦" =

𝐹𝑦
𝑓𝑦

Onde:
𝑋𝑌 = √𝑋 + 𝑌
∑ 𝐹𝑍
𝐹=(
)∙
sin 𝛼

𝛼 = tan− (

1,00𝑚 − 0,10𝑚
𝑋𝑌

𝑋

)

𝛽 = tan− ( )
𝑌

𝐹𝑥 = (cos 𝛼 ∙ 𝐹) ∙ cos 𝛽

𝐹𝑦 = (cos 𝛼 ∙ 𝐹) ∙ sin 𝛽

𝑎çõ𝑒𝑠

Obtendo, portanto, os resultados dispostos na tabela a seguir:
Tabela 20 – Cálculo das armaduras dos blocos.

Estaca 1
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
Estaca 5
Estaca 6
Estaca 7
Estaca 8
Estaca 9
Estaca 10
Estaca 11
Estaca 12
Estaca 13
Estaca 14

As Calculado
X
Y
0,05 cm² 1,07 cm²
0,05 cm² 1,07 cm²
0,08 cm² 1,07 cm²
0,08 cm² 1,07 cm²
0,15 cm² 1,07 cm²
0,15 cm² 1,07 cm²
1,08 cm² 0,00 cm²
1,08 cm² 0,00 cm²
0,15 cm² 1,07 cm²
0,15 cm² 1,07 cm²
0,08 cm² 1,07 cm²
0,08 cm² 1,07 cm²
0,05 cm² 1,07 cm²
0,05 cm² 1,07 cm²

As Adotado
As,mín
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²
2,23 cm²

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

X
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0

10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Y
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0
ø 16,0

10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²
10,05 cm²

O dimensionamento das armaduras do bloco foi realizado através do
método das bielas e tirantes, com o auxílio de uma planilha de Excel, conforme
retratado

a

seguir:

Verificação das tensões de compressão nas bielas
- Junto ao Pilar
,𝑏 𝑒𝑙𝑎

= 𝑁 𝑒𝑠
𝐴 sin²

2,10 𝑓

1,44 MPa

≤

60,00 MPa
Atendido

17,21 MPa

≤

24,29 MPa
Atendido

- Junto à estaca
,𝑏 𝑒𝑙𝑎

𝑒𝑠

=

0,85 𝑓

𝐴𝑒𝑠 sin²

Armaduras complementares
- Armadura de pele:
Asl = 0,10%.b.h
b=
2.φest =
h = 80,00 cm

(em cada face)
31,00 cm

Asl = 2,48 cm²

adotado:

- Armadura de suspensção:
Asusp = X3 / (1,5.n).fyd
Asusp = 3,66 cm²

4

φ 12,5mm = 4,91 cm²

(N2)

para n ≥ 3 estacas
adotado:

3

φ 12,5mm = 3,68 cm²

(N3)

Verificação do cisalhamento por força cortante
A dispensa de armadura transversal para a força cortante é permetida se:
VSd

≤

VRd1

com VRd1 = τRd . k . (1,2 + 40ρ) . bw . d

A verificação do esforço cortante é feita numa seção de referência S2, distante "d/2" da face do pilar
Na seção S2:
VSd =

2.Freação =

70,80 tf

Retornando ao cálculo da tensão resistente que dispensa a armadura transversal

τRd = 0,439 MPa
k = 1,00
ρ = 14,09
VRd1 = 241,48 tf

Ok!

Através dos cálculos realizados para o dimensionamento dos blocos, foi
possível verificar que a geometria adotada no modelo estrutural de elementos
finitos encontra-se superdimensionada. Assim, adotou-se a altura de 0,80 m para
os blocos de fundação.

Estacas
As

estacas

foram

dimensionadas

para

suportar

os

maiores

carregamentos observados na seção 4.3.3.
Foram adotadas estacas metálicas em perfil I. O dimensionamento
estrutural das estacas metálicas apresentado nas tabelas foi feito com base nas
propriedades do perfil W150X29,8
W150X29,8.
O comprimento das estacas será abordado por ponto de apoio, de
acordo com o perfil
rfil geotécnico encontrado em cada local.

Apoio E1



Dimensionamento das estacas abaixo de E1

Portanto, foi adotado o comprimento de 12,00m para as estacas do
apoio E1 e de 10,00m para as alas do respectivo apoio, respeitando o processo
com o menor valor equivalente a carga admissível da estaca.
Apoios P1 e P2

Dimensionamento das estacas abaixo de P1

O comprimento adotado foi de 12,00m para as estacas do apoio P1,
respeitando o processo com o menor valor equivalente a carga admissível da
estaca.



Dimensionamento das estacas abaixo de P2

O comprimento adotado foi de 12,00m para as estacas do apoio P2,
respeitando o processo com o menor valor equivalente a carga admissível da
estaca.

Apoio E2



Dimensionamento das estacas abaixo de E2

Portanto, foi adotado o comprimento de 14,00m para as estacas do
apoio E2 e de 12,00m para as alas do respectivo apoio, respeitando o processo
com o menor valor equivalente a carga admissível da estaca.
Engastamento
A ligação da estaca metálica ao bloco de coroamento deve ser feita de
modo que as cargas resistidas pelo bloco sejam transmitidas adequadamente e
com garantia de continuidade às estacas.
Inicialmente adotou-se um engastamento de 30 cm para as estacas, no
interior dos blocos. Porém, através de consultas realizadas em materiais de
empresas especializadas em perfis metálicos, constatou-se que esta prática é
inadequada.
Conforme o manual da Gerdau para estacas comprimidas, o detalhe,
muito difundido entre os calculistas de concreto armado, mostrado na figura
abaixo, que consiste em soldar uma chapa no topo da estaca não deve ser
adotado, pois, o mesmo, tem como principal inconveniente o fato do corte do
perfil metálico, na cota de arrasamento (após a cravação) onde será soldada a
chapa, ser feito com maçarico e em posição muito desfavorável para o operador,
trabalhando dentro da cava para a confecção do bloco e, na maioria das vezes
próximo do nível da água.
Nestas condições adversas de corte, resultará uma superfície sem
garantia de perpendicularidade ao eixo da estaca, além de se apresentar
irregular e, via-de-regra, não plana. Por esta razão o contato da chapa com a
área plena do perfil metálico fica prejudicado. Para agravar a situação,
normalmente a chapa é maior que a projeção da seção transversal do perfil,
exigindo que a solda desta ao perfil seja realizada por baixo da mesma, e,
portanto, sem qualquer controle da qualidade dessa solda.

Figura 59 – Engastamento das estacas com chapa metálica

Até a revisão da NBR 6122:2010 a ligação da estaca metálica com o
bloco podia ser feita embutindo-se a estaca 20 a 30 cm no bloco, conforme figura
abaixo, complementada por uma fretagem através de espiral posicionada por
cima da armadura de flexão do bloco. Esta proposição estava consolidada pela
experiência adquirida com a utilização de perfis empregados até aquela época
que eram fabricados pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ou também
para os trilhos (geralmente usados após desgaste nas ferrovias) e no fato de que
a armadura do bloco era distribuída uniformemente ao longo de sua dimensão
em planta.

Figura 60 – Engastamento das estacas metálicas com fretagem em espiral.

Com o advento dos perfis metálicos confeccionados com aço de alta
resistência (portanto maiores cargas por estaca) e em função da nova redação
da NBR 6118:2010 que impõe que mais de 85% da ferragem calculada pelas
bielas se situe na região das estacas, este tipo de ligação do perfil com o bloco
é praticamente impossível. Por esta razão, hoje em dia utiliza-se o detalhe
apresentado na Figura abaixo (e uma vista na fotografia abaixo) em que se

envolve a estaca, abaixo da cota de arrasamento (“pescoço”) com concreto
armado e fretado para garantir a transferência da carga, por aderência, do bloco
á estaca. Para melhorar essa transferência de carga do bloco para a estaca
metálica a armadura, nessa região do “pescoço”, deve ser soldada na estaca.

Figura 61 – Esquema de engastamento das estacas metálicas.

Figura 62 – Estaca metálica com engastamento adequado.
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