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SIMBOLOGIA:

Quadro de distribuição  (Vide dimensões no unifilar)

Tomada trifásica 3P+T de embutir 32A 380V

Tomada tripolar 10A ou 20A, 250V, FNT(Novo padrão ABNT)

Altura de montagem h= 0,40m

Condutor neutro, fase, retorno e terra

Fotocélula

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm apoiada em viga existente

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm suportada por mão francesa

Eletroduto que sobe

Cabo de cobre nú

Refletor LED 200W fixado a 5,52m do

piso

Caixa de passagem 4x2 em PVC

Cabo PP 3x2,5mm²

Eletroduto embutido na parede

Ponto de aterramento com haste de terra

cobreada 5/8" X 2,40m com grampo GTDU

Refletor LED 200W fixado a 8m do piso
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Diagrama unifilar

- Eletrocalhas deverão ter suas massas aterradas. 

- Tampar pontos elétricos expostos ao tempo com massa de calafetar.

NOTAS:

- Para circuitos terminais, utilizar cabos com isolação em PVC 750V.

- Para circuitos alimentadores de quadros ou que passem sob o piso,  

utilizar cabos com isolação em XLPE 1kV.
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 DA PARAÍBA

- Planta rede elétrica - Armazem 1 / Parte 1

- Diagrama unifilar

- Quadro de cargas

- Utilizar eletrodutos soldáveis de 25mm para dutos não cotados

nos desenhos desta prancha.

RODRIGO MENDES ALVES

João Marcos Rocha Leal
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Quadro de cargas

SIMBOLOGIA:

Quadro de distribuição  (Vide dimensões no unifilar)

Tomada trifásica 3P+T de embutir 32A 380V

Tomada tripolar 10A ou 20A, 250V, FNT(Novo padrão ABNT)

Altura de montagem h= 0,40m

Condutor neutro, fase, retorno e terra

Fotocélula

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm apoiada em viga existente

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm suportada por mão francesa

Eletroduto que sobe

Cabo de cobre nú

Refletor LED 200W fixado a 5,52m do

piso

Caixa de passagem 4x2 em PVC

Cabo PP 3x2,5mm²

Eletroduto embutido na parede

Ponto de aterramento com haste de terra

cobreada 5/8" X 2,40m com grampo GTDU

Refletor LED 200W fixado a 8m do piso
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 DA PARAÍBA

- Planta rede elétrica - Armazem 1 / Parte 2

- Diagrama unifilar

- Quadro de cargas

- Eletrocalhas deverão ter suas massas aterradas. 

- Tampar pontos elétricos expostos ao tempo com massa de calafetar.

NOTAS:

- Para circuitos terminais, utilizar cabos com isolação em PVC 750V.

- Para circuitos alimentadores de quadros ou que passem sob o piso,  

utilizar cabos com isolação em XLPE 1kV.

- Utilizar eletrodutos soldáveis de 25mm para dutos não cotados

nos desenhos desta prancha.

RODRIGO MENDES ALVES

João Marcos Rocha Leal

Normas aplicáveis:

- NBR 5410 (ABNT)

- NBR 8995-1 (ABNT)

- NDU001 (ENERGISA)

- NDU002 (ENERGISA)



Terça (10x30)cm

VIGA APOIO PONTE ROLANTE DE 0,20 X 0,50 m  (DESATIVADA)

TIRANTE DE AÇO 4 Ø1/2"

Caibro (7x5)cm

Cabo PP

do projetor

Vem da

fotocélula

Eletroduto Ø25mm

Vem da  caixa 4x2 da fotocelula

Eletroduto Ø25mm

Vai para a caixa  4x2

da fotocélula

Curva 90°

Eletrocalha

Vai para a caixa

4x2 da fotocélula

Refletor
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1
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11
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SIMBOLOGIA:

Quadro de distribuição  (Vide dimensões no unifilar)

Tomada trifásica 3P+T de embutir 32A 380V

Tomada tripolar 10A ou 20A, 250V, FNT(Novo padrão ABNT)

Altura de montagem h= 0,40m

Condutor neutro, fase, retorno e terra

Fotocélula

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm apoiada em viga existente

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm suportada por mão francesa

Eletroduto que sobe

Cabo de cobre nú

Refletor LED 200W fixado a 5,52m do

piso

Caixa de passagem 4x2 em PVC

Cabo PP 3x2,5mm²

Eletroduto embutido na parede

Ponto de aterramento com haste de terra

cobreada 5/8" X 2,40m com grampo GTDU

Refletor LED 200W fixado a 8m do piso
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Detalhe: Fixação dos projetores internos e externos
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- Detalhe: Fixação dos refletores internos e externos

- Diagrama unifilar

- Quadro de cargas

- Eletrocalhas deverão ter suas massas aterradas. 

- Tampar pontos elétricos expostos ao tempo com massa de calafetar.

NOTAS:

- Para circuitos terminais, utilizar cabos com isolação em PVC 750V.

- Para circuitos alimentadores de quadros ou que passem sob o piso,  

utilizar cabos com isolação em XLPE 1kV.

- Utilizar eletrodutos soldáveis de 25mm para dutos não cotados

nos desenhos desta prancha.
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Quadro de cargas

SIMBOLOGIA:

Quadro de distribuição  (Vide dimensões no unifilar)

Tomada trifásica 3P+T de embutir 32A 380V

Tomada tripolar 10A ou 20A, 250V, FNT(Novo padrão ABNT)

Altura de montagem h= 0,40m

Condutor neutro, fase, retorno e terra

Fotocélula

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm apoiada em viga existente

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm suportada por mão francesa

Eletroduto que sobe

Cabo de cobre nú

Refletor LED 200W fixado a 5,52m do

piso

Caixa de passagem 4x2 em PVC

Cabo PP 3x2,5mm²

Eletroduto embutido na parede

Ponto de aterramento com haste de terra

cobreada 5/8" X 2,40m com grampo GTDU

Refletor LED 200W fixado a 8m do piso
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 DA PARAÍBA

- Planta rede elétrica - Armazem 2 / Parte 1

- Diagrama unifilar

- Quadro de cargas

- Eletrocalhas deverão ter suas massas aterradas. 

- Tampar pontos elétricos expostos ao tempo com massa de calafetar.

NOTAS:

- Para circuitos terminais, utilizar cabos com isolação em PVC 750V.

- Para circuitos alimentadores de quadros ou que passem sob o piso,  

utilizar cabos com isolação em XLPE 1kV.

- Utilizar eletrodutos soldáveis de 25mm para dutos não cotados

nos desenhos desta prancha.

RODRIGO MENDES ALVES

João Marcos Rocha Leal

Normas aplicáveis:

- NBR 5410 (ABNT)

- NBR 8995-1 (ABNT)

- NDU001 (ENERGISA)

- NDU002 (ENERGISA)



SIMBOLOGIA:

Quadro de distribuição  (Vide dimensões no unifilar)

Tomada trifásica 3P+T de embutir 32A 380V

Tomada tripolar 10A ou 20A, 250V, FNT(Novo padrão ABNT)

Altura de montagem h= 0,40m

Condutor neutro, fase, retorno e terra

Fotocélula

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm apoiada em viga existente

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm suportada por mão francesa

Eletroduto que sobe

Cabo de cobre nú

Refletor LED 200W fixado a 5,52m do

piso

Caixa de passagem 4x2 em PVC

Cabo PP 3x2,5mm²

Eletroduto embutido na parede

Ponto de aterramento com haste de terra

cobreada 5/8" X 2,40m com grampo GTDU

Refletor LED 200W fixado a 8m do piso
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- Diagrama unifilar
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- Eletrocalhas deverão ter suas massas aterradas. 

- Tampar pontos elétricos expostos ao tempo com massa de calafetar.

NOTAS:

- Para circuitos terminais, utilizar cabos com isolação em PVC 750V.

- Para circuitos alimentadores de quadros ou que passem sob o piso,  

utilizar cabos com isolação em XLPE 1kV.
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Quadro de cargas

SIMBOLOGIA:

Quadro de distribuição  (Vide dimensões no unifilar)

Tomada trifásica 3P+T de embutir 32A 380V

Tomada tripolar 10A ou 20A, 250V, FNT(Novo padrão ABNT)

Altura de montagem h= 0,40m

Condutor neutro, fase, retorno e terra

Fotocélula

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm apoiada em viga existente

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 50x50mm suportada por mão francesa

Eletroduto que sobe

Cabo de cobre nú

Refletor LED 200W fixado a 5,52m do
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1 . OBJETIVOS  

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de estabelecer e apresentar os critérios 

técnicos básicos para a adequada execução do Armazém 01 e do Armazém 07 do Poto de 

Cabedelo, com os detalhes apresentados a seguir e completa caracterização e entendimento 

de todas as especificações técnicas.  

O presente projeto foi realizado à luz de projetos existentes e informações fornecidas pelo 

Porto de Cabedelo, bem como visita técnica realizada no dia 15 de abril de 2021. 

2.  ARMAZÉM 01 

2.1.  ARQUITETÔNICO 

2.1.1.  NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Para projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e acessórios, a adoção de toda  

terminologia adotada, serão seguidas recomendações normativas das seguintes normas 

ABNT NBR: 

➢ ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas 

em edificações não industriais — Preparação de superfície; 

➢ ABNT NBR 6136:2016 – Versão corrigida – Blocos vazados de concreto simples 

para alvenaria — Requisitos; 

➢ ABNT NBR 10821-1:2017 -  Esquadrias para edificações  - Parte 1: Esquadrias 

externas e internas – Terminologia; 

➢ ABNT NBR 10821-2:2017 -  Esquadrias para edificações  - Parte 2: Esquadrias 

externas - Requisitos e classificação; 

➢ ABNT NBR 10821-5:2017 -  Esquadrias para edificações - Parte 5: Esquadrias 

externas - Instalação e manutenção; 

➢ ABNT NBR 12609:2017 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — 

Anodização para fins arquitetônicos — Requisitos; 

➢ ABNT NBR 13756:1996 - Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em 

EPDM para vedação – Especificação; 

➢ ABNT NBR 10004:2004 – Resíduos sólidos - classificação; 

➢ ABNT NBR 15112:2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - 

Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação; 
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➢ ABNT NBR 15270:2017 – Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para 

alvenaria. Parte 1: Requisitos 

 

2.1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

São considerados entulhos todo o material gerado no processo de demolição da 

edificação, como paredes, pisos e laje. 

 Deverá ser feita avaliação prévia, a fim de identificar elementos estruturais que, por 

ventura, não sejam de fácil identificação ou não estejam indicados no projeto. 

 

2.1.2.1. Locação de Caçamba Estacionária e Bota-fora 

Os resíduos oriundos do serviço de demolição e retiradas devem ser direcionados ao 

descarte apropriado, de acordo com suas respectivas classificações, de modo a minimizar 

agressões ambientais devido ao uso e descarte inadequado de materiais classificados 

como “resto de obra”. O descarte deverá ser feito por empresa legalmente habilitada para 

este fim e os procedimento a serem seguidos deverão cumprir rigorosamente a ABNT 

NBR 10004:2004, bem como a ABNT NBR 15112:2004. 

Não será permitido acúmulo de materiais provenientes da obra em nenhum local do Porto, 

especialmente nos que dizem respeito a locais de alto fluxo de máquinas e transeuntes. 

A localização das caçambas deverão ser previamente combinados com o responsável 

técnico do Porto, garantindo a melhor escolha viável quanto ao fluxo de trabalho e à 

facilidade de acesso.  

Para fins de recebimento, a contratada deverá apresentar o CTR (Controle de Transporte 

de Resíduos), cuja unidade de medição será unitária. 

 

2.1.2.2. Piso 

Devido às condições encontradas no piso, recomenda-se que seja realizada total 

demolição do mesmo, a fim de garantir adequada compactação do solo e correta aderência 

e resistência do novo piso, de acordo com o projeto complementar de pavimentação. 

Deverá ser feita demolição mecânica do piso existente com remoção completa do 

material. 
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2.1.2.3 Paredes 

As paredes possuem cerca de 30cm de espessura, caracterizada pelo modo de 

assentamento conhecido como “alvenaria de 1 vez” nos locais de retirada de portões para  

substituição e portões que exijam um vão maior, deverá ser realizada cuidadosa 

demolição da alvenaria existente, com especial cuidado na identificação de possíveis 

elementos estruturais não apontados em projeto.  

Não será permitida a demolição de elementos estruturais que não estejam previstas em 

projeto. Em caso de dúvida, consulte o calculista. 

Todo o materiais proveniente da demolição das alvenarias deverá ser descartado conform 

classificação e destinações previstas em norma. 

 

2.1.2.4. Equadrias 

As janelas de vidro deverão ser retiradas (sem previsão de reutilização) e descartadas 

conforme ABNT NBR 10004 E ABNT NBR 15112. O vão deverá receber tratamento de 

regularização e eliminação de possíveis infiltrações que, poventura, possam vir a 

apresentar. 

Os profissionais deverão executar o serviço de acordo com as recomendações da NR 35 

para trabalhos em algura. Deve-se atentar para  a altura e o peso das janelas e para o fato 

que possuem vidro. 

Em hipótese alguma, a retirada de esquadrias poderá ser realizada por profissionais que 

não apresentem NR-35 e longe de um profissional da áres de Segurança do Trabalho. 

Antes da retirada das janelas, deve-se isolar área de maneira adequada a qual garanta que 

não haverá passagem de pessoas próximas ao local de retirada. 

Os portões a serem retirados devem seguir as recomendações nas janelas.  

 

2.1.2.5. Pintura 

Observou-se que, no estado atual, o Armazém 01 encontra-se em avançado estágio de 

deterioração da sua pintura e monolitismo do substrato, comprometendo, inclusive, a 

seurança estrutural da edificação. 

Deve-se remover toda a pintura existente. Nas paredes que apresentarem fissuras e/ou 

umidade, serão necessários tratamentos especiais, a serem explanados em itens 

posteriores.  
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2.1.3. CONSTRUÇÃO 

Para o desempenho adequado dos materiais e da edificação como um todo, é de extrema 

necessidade que se siga as recomendações presentes neste memorial descritivo. 

 

2.1.3.1. Piso 

A execução do piso deverá seguir o especificado no projeto complementar de 

pavimentação. 

 

2.1.3.2. Paredes 

As paredes a serem construídas deverão ser em alvenaria de vedação dupla, com blocos 

de tijolos cerâmico de 8 furos com dimensões de 11,5x19x24cm, (Largura X Altura X 

Comprimento). Não será permitida a utilização de tijolos com largura inferior a 11,5cm 

em paredes externas. 

Antes de assentados, os blocos deverão passar por inspeções quanto aos seguintes 

requisitos normativos: 

a) Planeza das faces 

Caso o desvio da planeza das faces (flecha) ultrapasse os 3mm permitidos pela 

ABNT NBR 15270-1, o executor deverá recusar a carga e solicitar novos blocos, 

devidamente estabelecidos dentro dos padrões da norma. 

b) Desvio em relação ao esquadro 

O desvio em relação ao esquadro deverá ser de, no máximo, 3mm. Se, por ventura, 

os blocos ultrapassarem este limite permitido, procedimento idem ao item anterior 

deverá ser adotado. 

Além destas verificações, dever-se-á solicitar as seguintes informações: 

✓ Resistência à compressão; 

✓ Índice de absorção d’água (AA); 

Além destes requisitos, deverão ser seguidas as boas práticas, assim como 

direcionamentos postos na ABNT NBR 15270-1. 
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O local para inspeção dos blocos deverá ser previamente acordado entre fornecedor e 

comprador, sendo que, em caso de omissão, será considerado o local de entrega. 

As alvenarias deverão ser delimitadas por pórtico compostos de 2 (dois) pilares e 1 (uma 

viga), conforme projeto. 

As alvenarias deverão ser assentadas com juntas horizontais e verticais de 10mm (M10), 

com argamassa de cimento, cal hidratada ch-i e areia, no traço 1:2:8. 

Após assentados, os blocos cerâmicos deverão receber tratamento com: 

a) Chapisco 

A parede deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia, na proporção 

de 1:3; 

b) Emboço 

O emboço deverá ser realizado com argamassa no traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 

areia), espessura 2,0 cm; 

c) Reboco 

O reboco deverá ser realizado com argamassa no traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 

areia). 

Às argamassas do chapisco, emboço e reboco deverá ser adicionado aditivo 

impermeabilizante de pega normal líquido e isento de cloretos. 

A espessura final das alvenarias, já devidamente chapiscada, emboçada e rebocada deverá 

seguir o projeto e deverá ter regularidade adequada para recebimento da pintura. 

 

2.1.3.3. Elementos Vazados 

Em substituição às esquadrias existentes, deverão ser usados blocos vazados em concreto 

do tipo veneziana anti chuva, conforme modelo especificado em projeto e em foto a 

seguir: 
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As dimensões especificadas em projeto foram de 30x30cm (Comprimento x Altura), 

porém, por limitações comerciais, serão admitidas outras dimensões semelhantes, desde 

que o vão final se adeque ao produto e que o modelo seja atendido. As juntas horizontais 

e verticais entre os blocos deverão ser de 10mm. Os blocos deverão receber pintura 

hidrofugante, conforme especificada em projeto. 

 

2.1.3.4. Portões  

Os portões deverão ser em alumínio anodizado, cor natural, com perfis do tipo búzio e 

medidas conforme projeto. Por se tratar de um ambiente de agressividade IV (muito alta), 

o portão de alumínio anodizado é o mais adequado a ser utilizado, uma vez eu o seu 

processo de anodização eletrolítica proporciona uma resistência à corrosão do material – 

principal preocupação em zonas expostas a alto índice de íons cloreto – muito superior às 

de outros metais. Além disto, o alumínio é um material leve e com resistência mecânica 

satisfatória para os seus devidos fins. 

Todos os portões deverão receber tratamento anticorrosivo, assim como suas ferragens. 

 

2.1.3.5. Pintura 

 

2.1.3.5.1. Paredes e Pilares Internos 

Após remoção de toda a pintura existente e eliminação de manifestações patológicas, 

como bolhas e fungos provenientes do excesso de umidade acumulada nas paredes, deve-

se limpar bem a superfície, de modo que não não reste indícios de materiais demolidos, a 

fim de evitar-se o aparecimento posterior de bolhas. 

A recuperação da pintura deverá ser realizada através da aplicação do fundo preparador 

de paredes e posterior aplicação de massa corrida e lixamento da superfície emassada. 

Para durabilidade e comportamento adequado da pintura, é de essecial importância 

eliminar os fatores causadores das manifestações patológicas, principalmente a umidade. 

Para isto, deve-se seguir o projeto complementar de coberta. 

A pintura interna deverá ser feita com tinta tipo PVA, conforme especificação no projeto 

de acabamento. 

Não será permitido o uso de massa corrida PVA. 

Deve-se respeitar o tempo de cura de argamassas e massas corridas antes de aplicar a 

pintura. 
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2.1.3.5.1. Paredes e Pilares Externos 

Deve-se remover todo manifestação patológica existente previamente. No caso de algas 

e/ou fungos, deve-se lixar e, em seguida, raspar, remover toda a tinta e limpar bem a 

superfície, de modo a eliminar quaisquer vestígios de resto de materiais. 

A fim de recuperar o monolitismo do substrato, a partir desta etapa, é recomendado relizar 

os seguintes procedimentos: 

a) Para fissuras < 5mm 

1. Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes; 

2. Aplicar 3 demãos de tinta Sol e Chuva Impermeabilizante, conforme 

especificação de projeto ou similar; 

É imprescindível respeitar o tempo de secagem entre duas demãos consecutivas. 

A tinta possui características anti-orgânicas, hidrofugantes, além de proteger 

contra raios ultra-violetas e ser capaz de penetrar em fissuras com aberturas 

menores do que 5mm, realizando o preenchimento das aberturas e recuperando o 

monolitismo da peça além de garantir a impermeabilização da superfície, 

poupando tempo e procedimentos adicionais mais custosos e trabalhosos. 

b) Para fissuras ≥ 5mm e < 10mm 

1. Nas regiões fissuradas, deve-se realizar a mistura a tinta Sol e Chuva proteção 

Impermeabilizante + Areia fina, na proporção 1:3 (tinta:areia) e aplicar nas 

fissura, conforme orientações do fabricante e esperar secar;  

2. Aplicar 1 demãos da tinta Sol e Chuva Impermeabilizante, conforme 

especificação de projeto ou similar. Aguardar a secagem total; 

3. Aplicar mais 2 demãos da tinta Sol e Chuva Impermeabilizante, conforme 

especificação de projeto ou similar. 

É imprescindível respeitar o tempo de secagem entre duas demãos consecutivas. 

A tinta possui características anti-orgânicas, hidrofugantes, além de proteger 

contra raios ultra-violetas e ser capaz de penetrar em fissuras com aberturas 

menores do que 5mm, realizando o preenchimento das aberturas e recuperando o 

monolitismo da peça além de garantir a impermeabilização da superfície, 

poupando tempo e procedimentos adicionais mais custosos e trabalhosos 

A recuperação da pintura deverá ser realizada através da aplicação do fundo 

preparador de paredes e posterior aplicação de massa corrida e lixamento da 

superfície emassada. Para durabilidade e comportamento adequado da pintura, é  
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de essecial importância eliminar os fatores causadores das manifestações 

patológicas, principalmente a umidade. Para isto, deve-se seguir o projeto 

complementar de coberta. 

Não será permitido o uso de massa corrida PVA. 

Deve-se respeitar o tempo de cura de argamassas e massas corridas antes de 

aplicar a pintura. 

A pintura jamais poderá ser realizada em ocasiões de ventos fortes e/ou chuvas. 

 

2.2.  COBERTA 

 

2.2.1.  NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Para projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e acessórios, a adoção de toda  

terminologia adotada, serão seguidas recomendações normativas das seguintes normas 

ABNT NBR: 

➢ ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais; 

➢ ABNT NBR 6123:2013 – Forças devidas ao vento em edificações; 

➢ ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações — Requisitos para o 

sistema de gestão de manutenção; 

➢ ABNT NBR 9062:2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-

moldado; 

➢ ACI 440.2R-08 - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded 

FRP Systems for Strengthening Concrete Structures. 

 

2.2.2. CARACTERIZAÇÃO DA COBERTA EXISTENTE 

Atualmente, a coberta do armazém 01 é composta pelos seguintes elementos: 

a) Telhas: em fibrocimento; 

b) Ripas: em madeira, com dimensões de 5x3cm; 

c) Caibros: em madeira, com dimensões de 10x5cm; 

d) Terças: em concreto, com dimensões de 10x30cm e espaçamento conforme 

projeto; 

e) Tesouras: em concreto pré moldado com treliças 20x20cm e tirantes feitos de 

cabos de aço, com dimensões e espaçamentos conforme projeto. 
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2.2.3. RECUPERAÇÃO DA COBERTA 

2.2.3.1. Tesouras 

O laudo técnico fornecido não especifica a causa da perda de tensão dos cabos de aço 

das tesouras do telhado. Será necessário verificar individualmente cada treliça. 

a) Tirantes verticais  

A perda de tensão nos tirantes verticais pode ter sido ocasionada por duas 

possibilidades: 

1. Devido ao deslocamento do topo do telhado 

Caso os cabos de aço e seus componentes apresentarem bom estado de 

conservação, há indícios de ocorrência de deslocamento do topo do telhado, 

provocando rotação da viga apoiada nos pilares, o que acarreta o surgimento 

de um momento fletor no topo do pilar e na fundação. Neste caso, deve-se 

seguir os procedimentos expostos no projeto de recuperação estrutural, além 

da retirada da tesoura deslocada e realização de ajustes nas roscas ou nos 

tensionadores dos cabos, tensionando-os novamente. Contudo, é de suma 

importância que, antes da recolocação da tesoura, os encontros entre vigas e 

pilares sejam reajustados.  

2. Deterioração dos cabos de aço da treliça da tesoura 

Caso a verificação indique ruína do cabo de aço, será necessária a sua 

substituição por cabos idênticos aos originais. 

 

b) Tirantes horizontais  

Em relação aos tirantes horizontais, o laudo aponta perda de tensão em alguns 

destes, porém, assim como no caso dos tirantes verticais, também não é possível 

diagnosticar precisamente a(s) sua(s) causa(s), o que faz necessário realizar 

procedimento análogo ao referente aos cabos de aço verticais. 
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2.2.3.2. Terças 

Foi verificada a ausência e/ou deterioração das terças em alguns trechos do telhado, 

conforme registros em laudo, as quais devem ser recuperadas, no caso de 

deterioração, ou repostas, no caso de ausência, por peças semelhantes às existentes, 

de acordo com o oferecido no mercado, porém que garantam a estabilidade e 

comportamento adequados da coberta. 

 

2.2.3.3. Telhas 

Há ausência de telhas em alguns trechos da coberta. Neste caso, deve-se fazer a 

remoção completa da peça da telha e posterior substituição por peça de material 

idêntico ao existente, com especial atenção para os pontos de encontro entre telhas 

para que não haja mau encaixe, o que acarretará em infiltração. 

Todos os pontos de infiltração deverão ser tratados. 

Deve-se realizar completa análise do encaixe entre telhas, corrigindo trechos onde 

haja desencaixes entre estas.  

Em trechos nos quais as telhas estejam rachadas, não serão permitidos reparos, uma 

vez que este procedimento já mostrou-se apenas ser um paleativo, agravando o 

problema de infiltração. Portanto, deve-se realizar a substituição da peça danificada. 

Quando a infiltração for provocada por vãos e pequenas frestas entre a telha e a 

estrutura, ou por impermeabilização insuficiente, calafetar e vedar o telhado com 

adesivo selante impermeável de resinas elastoméricas de poliuretano (PU) resistente 

às chuvas e raios ultravioletas (UV). 

No caso de pequenas frestas, utilizar manta adesiva aluminizada feita de asfalto 

impermeável, seguindos as instruções de aplicação do fabricante. 

 

2.2.4. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

As manifestações patológicas detectadas devem-se, principalmente, à infiltração de 

águais pluviais nos elementos estruturais, contribuindo para a diminuição da vida útil e 

ruína da estrutura.  

Posto isso, é fácil chegar à conclusão de que é imprescindível que a drenagem de águas 

pluviais seja eficiente.  
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Assim sendo, toda a drenagem de águas pluviais deve ser refeita, respeitando as 

recomendações de projeto e deste memorial descritivo. 

As águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto usadas apenas para águas 

residuárias. A instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao 

recolhimento e condução da água das chuvas, não sendo admitidas quaisquer 

interligações com outras instalações prediais. 

 

2.2.4.1. Calhas 

As calhas devem ser completamente limpas e desobstruídas, de modo a estarem 

totalmente livre de folhas, oxidação, algas ou matéria orgânica. 

Devem ser feitas de chapas de aço galvanizado #22, e estarem de acordo com a 

ABNT NBR 7005 e a ABNT NBR 6663. 

 

2.2.4.1.1. Dimensionamento de Calhas. 

Segundo a ABNT NBR 10.844, a vazão de projeto deverá ser: 

𝑄 =
𝐼. 𝐴

60
 

Onde:  

Q = vazão de projeto, em L/min; 

I = intensidade pluviométrica, em mm/h; 

A = Área de contribuição, em m². 

 

A área de contribuição do telhado encaixa-se no caso da letra b) da norma, posto a 

seguir: 

: 
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Portanto, a área de influência dá-se pela seguinte equação: 

𝐴 = (𝑎 +
ℎ

2
) . 𝑏 

No caso do armazém 01, temos 4 telhados, sendo o 01 e o 02 de apenas 1 água e o 

03 e o 04 com 2 águas. Assim sendo, vamos dividir o cálculo para cada um dos 

telhados: 

 

a) Telhados 01 e 02 

a = 3,30m; 

b = 100,30m; 

h = 1,08m. 

Portanto: 

𝐴 = (3,30 +
1,08

2
) . 100,30 

 

𝐴 = 385,15𝑚² 

Pela tabela 5 da norma e admitindo um tempo de retorno de 25 anos, temos que I 

= 163mm/h. 

 

Com estes dados, fica fácil calcular a vazão de projeto, que é dada por: 

𝑄 =
163𝑥385,15

60
 

 

𝑄 = 1046,33 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

Pela fórmula de Manning-Strickler dada abaixo, conseguimos obter o 

dimensionamento da calha: 

 

𝑄 = 𝐾
𝑆

𝑛
𝑅ℎ2/3𝑖1/2 

Onde: 

Q = vazão de projeto, em L/min; 

S = área da seção molhada, em m²; 

n = coeficiente de rugosidade; 



 

14 
 

 

R = raio hidráulico, em m; 

Ph = perímetro molhado, em m; 

I = declividade da calha, em m/m; 

K = 60.000 

 

Vamos adotar que será usada uma calha retangular e, portanto, a seção de área 

molhada mais favorável ao escoamento é quando b=2a: 

 

Onde: 

a: altura da seção molhada; 

b: base da seção molhada. 

 

O raio hidráulico é obtido pela razão entre a área molhada e o perímetro molhado, 

ou seja: 

𝑅ℎ =
𝑆

𝑃ℎ
 

E, ainda: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏; 

𝑏 = 2𝑎 

 

Então: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏 = 2𝑎. 𝑎 = 2𝑎²; 

E: 

𝑃ℎ = 𝑏 + 2𝑎 = 2𝑎 + 2𝑎 = 4𝑎. 
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Logo: 

𝑅ℎ =
𝑎. 𝑏

2𝑎 + 𝑏
=

𝑎. 2𝑎

2𝑎 + 2𝑎
=

2𝑎²

4𝑎
= 0,5𝑎 

 

De acordo com a tabela 2 da norma, sobre coeficientes de rugosidade, obtém-se 

𝑛 =  0,011; 

Para uma vazão Q (já calculada), temos: 

 

1046,33 =
60000.2a2. √(0,5𝑎)23

0,011
√𝑖 

 

De acordo com a norma, a declividade mínima da calha deverá ser de 0,5%, ou 

seja, a = 0,005.Substituindo os dados na fórmula, temos que: 

 

1046,33 =
60000.2𝑎2. √(0,5𝑎)²3

0,011
√0,005 

11,51 = 8485,28𝑎2. √(0,5𝑎)²
3

 

 

1,52 = 6,11𝑥1011𝑎6. 0,25𝑎2 

 

𝑎8 =
1,52𝑥103

1,53𝑥1011
 

 

𝑎8 = 1𝑥10−8 

𝑎 = 0,10m 

𝐿𝑜𝑔𝑜, 𝑏 = 2𝑥0,10 = 0,20𝑚 

 

Disto, podemos concluir que a largura mínima da calha ideal é de 20cm, enquanto 

a sua altura molhada é igual a 10cm, no mínimo. 

No entanto, a norma não faz citação do percentual que a altura molhada deve 

ocupar, em relação à altura total da calha. 
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Baseando-nos em estudos e normas européias, vamos definir que a altura do bordo 

livre da calha é igual a 2 5⁄  da altura total, ou seja, sua altura molhada será igual 

a 3
5⁄  da altura total. 

 

Com isto, podemos definir as dimensões comerciais da calha de projeto para esta 

água do telhado. Teremos que: 

𝐴𝑐𝑜𝑚 =
5

3
 𝑎 =  

5𝑥0,10

3
= 0,17𝑚 

Onde: 

𝐴𝑐𝑜𝑚 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

 

Então, a calha mínima ideal deverá ter 20cm de largura x 17cm de altura (podendo 

ter dimensões maiores, de acordo com as dimensões de mercado), conforme seção 

transversal a seguir: 

 

 

b) Telhados 03 e 04 

Os telhados 03 e 04 possuem 2 águas cada. No entando, na união dentre estes, 

haverá uma calha central, que receberá água das partes centrais de ambos os 

telhados.  

Para melhor entendimento, vamos dividir as calhas como sendo laterais, 

recebendo a vazão de apenas um dos lados (externos) de cada telhado e central, 

recebendo água de um dos lados de cada telhado. 
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b.1) Calhas laterais 

As calhas laterais recebem a vazão de apenas uma área de contribuição de cada 

um dos telhados, individulmente e, sendo assim, vamos prosseguir conforme os 

cálculos abaixo: 

 

a = 10,0m; 

b = 100,30m; 

h = 2,20m. 

Portanto: 

𝐴 = (10 +
2,20

2
) . 100,30 

 

𝐴 = 1.113,33𝑚² 

 

Pela tabela 5 da norma e admitindo um tempo de retorno de 25 anos, temos que I 

= 163mm/h. 

Com estes dados, fica fácil calcular a vazão de projeto, a qual é dada por: 

 

𝑄 =
163𝑥1113,33

60
 

 

𝑄 = 3.024,55 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

Pela fórmula de Manning-Strickler dada abaixo, conseguimos obter o 

dimensionamento da calha: 

 

𝑄 = 𝐾
𝑆

𝑛
𝑅ℎ2/3𝑖1/2 

Onde: 

Q = vazão de projeto, em L/min; 

S = área da seção molhada, em m²; 

n = coeficiente de rugosidade; 

R = raio hidráulico, em m; 

Ph = perímetro molhado, em m; 
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I = declividade da calha, em m/m; 

K = 60.000 

 

Vamos adotar que será usada uma calha retangular e, portanto, a seção de área 

molhada mais favorável ao escoamento é quando b=2a: 

 

Onde: 

a: altura da seção molhada; 

b: base da seção molhada. 

 

O raio hidráulico é obtido pela razão entre a área molhada e o perímetro molhado, 

ou seja: 

 

 

𝑅ℎ =
𝑆

𝑃ℎ
 

E, ainda: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏; 

𝑏 = 2𝑎 

Então: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏 = 2𝑎. 𝑎 = 2𝑎²; 

E: 

𝑃ℎ = 𝑏 + 2𝑎 = 2𝑎 + 2𝑎 = 4𝑎. 
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Logo: 

𝑅ℎ =
𝑎. 𝑏

2𝑎 + 𝑏
=

𝑎. 2𝑎

2𝑎 + 2𝑎
=

2𝑎²

4𝑎
= 0,5𝑎 

 

De acordo com a tabela 2 da norma, sobre coeficientes de rugosidade, obtém-se 

𝑛 =  0,011; 

Para uma vazão Q (já calculada), temos: 

 

3024,55 =
60000.2a2. √(0,5𝑎)23

0,011
√𝑖 

 

De acordo com a norma, a declividade mínima da calha deverá ser de 0,5%, ou 

seja, a = 0,005. Substituindo os dados na fórmula, temos que: 

 

3024,55 =
60000.2a2. √(0,5𝑎)23

0,011
√0,005 

 

33,27 = 8485,28𝑎2. √(0,5𝑎)²
3

 

 

3,68𝑥104 = 6,11𝑥1011𝑎6. 0,25𝑎2. 

 

𝑎8 =
3,68𝑥104

1,53𝑥1011
 

 

𝑎8 = 2,41𝑥10−7 

 

𝑎 = 0,15m 

𝐿𝑜𝑔𝑜, 𝑏 = 2𝑥0,15 = 0,30𝑚 

 

Disto, podemos concluir que a largura mínima da calha ideal é de 30cm, enquanto 

a sua altura molhada é igual a 15cm, no mínimo. 

No entanto, a norma não faz citação do percentual que a altura molhada deve  
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ocupar, em relação à altura total da calha. 

Baseando-nos em estudos e normas européias, vamos definir que a altura do bordo 

livre da calha é igual a 2 5⁄  da altura total, ou seja, sua altura molhada será igual 

a 3
5⁄  da altura total. 

Com isto, podemos definir as dimensões comerciais de projeto para esta água do 

telhado. Teremos que: 

 

𝐴𝑐𝑜𝑚 =
5

3
 𝑎 =  

5𝑥0,15

3
= 0,25𝑚 

Onde: 

𝐴𝑐𝑜𝑚 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

 

Então, a calha mínima ideal deverá ter 30cm de largura x 25cm de altura (podendo 

ter dimensões maiores, de acordo com as dimensões de mercado), conforme seção 

transversal a seguir: 

 

 

b.2) Calha central 

A calha central recebe a vazão de duas áreas de influência (uma de cada telhado). 

Assim sendo, vamos prosseguir seguindo os cálculos abaixo: 

 

a = 10,0m; 

b = 100,30m; 



 

21 
 

 

h = 2,20m. 

Portanto: 

𝐴 = (10 +
2,20

2
) . 100,30 𝑥 2 

 

𝐴 = 2.226,66𝑚² 

 

Pela tabela 5 da norma e admitindo um tempo de retorno de 25 anos, temos que 

I = 163mm/h. 

Com estes dados, fica fácil calcular a vazão de projeto, que é dada por: 

 

𝑄 =
163𝑥2226,66

60
 

 

𝑄 = 6.049,09 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

Pela fórmula de Manning-Strickler dada abaixo, conseguimos obter o 

dimensionamento da calha: 

 

𝑄 = 𝐾
𝑆

𝑛
𝑅ℎ2/3𝑖1/2 

Onde: 

Q = vazão de projeto, em L/min; 

S = área da seção molhada, em m²; 

n = coeficiente de rugosidade; 

R = raio hidráulico, em m; 

Ph = perímetro molhado, em m; 

I = declividade da calha, em m/m; 

K = 60.000 

 

Vamos adotar que será usada uma calha retangular e, portanto, a seção de área 

molhada mais favorável ao escoamento é quando b=2a: 
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Onde: 

a: altura da seção molhada; 

b: base da seção molhada. 

 

O raio hidráulico é obtido pela razão entre a área molhada e o perímetro 

molhado, ou seja: 

 

 

𝑅ℎ =
𝑆

𝑃ℎ
 

E, ainda: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏; 

𝑏 = 2𝑎 

Então: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏 = 2𝑎. 𝑎 = 2𝑎²; 

E: 

𝑃ℎ = 𝑏 + 2𝑎 = 2𝑎 + 2𝑎 = 4𝑎. 

 

Logo: 

𝑅ℎ =
𝑎. 𝑏

2𝑎 + 𝑏
=

𝑎. 2𝑎

2𝑎 + 2𝑎
=

2𝑎²

4𝑎
= 0,5𝑎 

 

De acordo com a tabela 2 da norma, sobre coeficientes de rugosidade, obtém-se 

𝑛 =  0,011; 
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Para uma vazão Q (já calculada), temos: 

 

6049,09 =
60000.2a2. √(0,5𝑎)23

0,011
√𝑖 

 

 

Neste caso, a declividade da calha deverá ser de 2%, ou seja, a = 0,02. 

Substituindo os dados na fórmula, temos que: 

 

6049,09 =
60000.2a2. √(0,5𝑎)23

0,011
√0,02 

 

66,54 = 16970,56𝑎2. √(0,5𝑎)²
3

 

 

2,95𝑥105 = 4,89𝑥1012𝑎6. 0,25𝑎2. 

 

𝑎8 =
2,95𝑥105

1,22𝑥1012
 

 

𝑎8 = 2,42𝑥10−7 

 

𝑎 = 0,15m 

𝐿𝑜𝑔𝑜, 𝑏 = 2𝑥0,15 = 0,30𝑚 

 

Disto, podemos concluir que a largura mínima da calha ideal é de 30cm, enquanto a 

sua altura molhada é igual a 20cm, no mínimo. 

No entanto, a norma não faz citação do percentual que a altura molhada deve ocupar, 

em relação à altura total da calha. 

Baseando-nos em estudos e normas européias, vamos definir que a altura do bordo 

livre da calha é igual a 2
5⁄  da altura total, ou seja, suaa altura molhada será igual 

a 3
5⁄  da altura total. 
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Com isto, podemos definir as dimensões comerciais da calha de projeto para estas 2 

águas do telhado. Teremos que: 

 

𝐴𝑐𝑜𝑚 =
5

3
 𝑎 =  

5𝑥0,15

3
= 0,25𝑚 

 

Onde: 

𝐴𝑐𝑜𝑚 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

 

Então, a calha mínima ideal deverá ter 30cm de largura x 25cm de altura 

(podendo ter dimensões maiores, de acordo com as dimensões de mercado), 

conforme seção transversal a seguir: 

 

 

 

2.2.4.2. Condutores Verticais / Tubos de queda 

Nos condutores verticais, devem ser empregados tubos e conexões de PVC rígido, 

série R, Tigre ou similar, em acordo com a ABNT NBR 10843 e a ABNT NBR 5680. 

Quando houver necessidade de desvio, devem ser usadas curvas de 90º de raio longo 

ou curvas de 45º e devem ser previstas peças de inspeção junto a cada uma das curvas. 

O diâmetro interno mínimo dos condutores verticais é de 70mm. 
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O dimensionamento dos condutores verticais deverá ser feito a partir da vazão de 

projeto calculada. 

O cálculo do diâmetro dos condutores verticais será feito de maneira análoga ao 

cálculo de calhas, isto é, para cada situação do telhado. 

 

a) Telhados 01 e 02 

Q = 1046,33 𝑙/𝑚𝑖𝑛; 

 

Contudo, por se tratar de uma coberta de grande comprimento, o 

dimensionamento dos condutores verticais será feito através da divisão de áreas 

da coberta em 2 trechos de iguais dimensões, ou seja, teremos 2 descidas de água 

pluvial para melhor operação da drenagem. 

Sendo assim, temos que: 

 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 

Onde: 

𝑄 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄1 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 1, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 2, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

 

Como os trechos serão igualmente divididos, também temos que: 

 

𝑄1 = 𝑄2 

Logo: 

𝑄1 =
𝑄

2
=

1046,33 

2
= 523,17 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Então: 

𝑄1 = 523,17 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 523,17 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

 

Utilizando a fórmula para dimensionamento de condutores verticais, admitindo a 

taxa de ocupação ocupada pela coroa líquida, de modo a garantir o  
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comportamento de regime anelar no tubo de 7/24 (to = 7/24), aplicando os dados  

 

na equação abaixo para tubos de queda de PVC: 

 

𝑄 = 0,019. 𝑡𝑜5/3. (𝐷)8/3 

𝑄 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

 

523,17 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

 

523,17 = 2,44. 10−3. (𝐷)8/3 

 

214,41. 103 = √𝐷83
 

 

1,13. 1015 = 𝐷8 

 

𝐷 = 99,82𝑚𝑚 

 

Portanto, o diâmetro mínimo dos tubos de queda para que o regime ocorra de 

forma anelar é de 99,82mm. Adotaremos Ø 150mm, a fim de obter 

compatibilidade com os condutores horizontais calculados. 

 

b) Telhados 03 e 04 

Os telhados 03 e 04 possuem 2 águas cada. No entando, na união dos 2 telhados, 

haverá uma calha central, que receberá água das partes centrais de ambos os 

telhados.  

Para melhor entendimento, vamos dividir os tubos de queda como sendo laterais, 

recebendo a vazão de apenas um dos lados (externos) de cada telhado e central, 

recebendo água de um lado de cada cobertura. 

 

b.1) Tubos de Queda Laterais 

Q =3.024,55 L/min; 



 

27 
 

 

Contudo, por se tratar de uma coberta de grande dimensão e, portanto, alta vazão, 

o dimensionamento dos condutores verticais será feito através da divisão de áreas 

da coberta em 3 trechos de iguais dimensões, ou seja, teremos 3 descidas de águas 

pluviais para melhor operação da drenagem. 

Sendo assim, temos que: 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 

Onde: 

𝑄 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄1 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 1, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 2, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄3 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 3, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

 

Como os trechos serão igualmente divididos, também temos que: 

 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3 

Logo: 

𝑄1 =
𝑄

3
=

3024,55

3
= 1008,18 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

Então: 

𝑄1 = 1008,18 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 1008,18 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄3 = 1008,18 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

 

Utilizando a fórmula para dimensionamento de condutores verticais, admitindo a 

taxa de ocupação ocupada pela coroa líquida, de modo a garantir o 

comportamento de regime anelar no tubo de 7/24 (to = 7/24), aplicando os dados 

na equação abaixo para tubos de queda de PVC: 

 

𝑄 = 0,019. 𝑡𝑜5/3. (𝐷)8/3 
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𝑄 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

 

1008,18 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

 

1008,18 = 2,44. 10−3. (𝐷)8/3 

 

413,19. 103 = √𝐷83
 

 

7,05. 1016 = 𝐷8 

 

𝐷 = 127,66𝑚𝑚 

Portanto, temos que o diâmetro mínimo dos tubos de queda para que o regime 

ocorra de forma anelar é de 127,66mm, ou, mais precisamente, 150mm 

(diâmetro comercial). 

 

b.2) Tubos de Queda Centrais 

Q =6.049,09 L/min; 

 

Contudo, por se tratar de uma coberta de grande dimensão e, portanto, alta vazão, 

o dimensionamento dos condutores verticais será feito através da divisão de áreas 

da coberta em 3 trechos de iguais dimensões, ou seja, teremos 3 descidas de água 

pluvial para melhor operação da drenagem. 

Sendo assim, temos que: 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 

Onde: 

𝑄 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄1 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 1, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 2, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄3 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 3, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄4 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 4, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 
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𝑄4 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 4, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

Como os trechos serão igualmente divididos, também temos que: 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3 = 𝑄4 = 𝑄5 

 

 

Logo: 

𝑄1 =
𝑄

5
=

6049,09

5
= 1209,82 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

Então: 

𝑄1 = 1209,82 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 1209,82 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄3 = 1209,82 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄4 = 1209,82 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄5 = 1209,82 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

 

Utilizando a fórmula para dimensionamento de condutores verticais, admitindo a 

taxa de ocupação ocupada pela coroa líquida, de modo a garantir o 

comportamento de regime anelar no tubo de 7/24 (to = 7/24), aplicando os dados 

na equação abaixo para tubos de queda de PVC: 

 

𝑄 = 0,019. 𝑡𝑜5/3. (𝐷)8/3 

𝑄 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

 

1209,82 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

 

1209,82 = 2,44. 10−3. (𝐷)8/3 

 

495,83. 103 = √𝐷83
 

 

1,22. 1017 = 𝐷8 
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𝐷 = 136,69𝑚𝑚 

 

Portanto, temos que o diâmetro mínimo dos tubos de queda para que o regime ocorra 

de forma anelar é de 136,69mm. Adotaremos Ø 150mm, a fim de obter 

compatibilidade com os condutores horizontais calculados. 

 

2.2.4.3. Condutores Horizontais 

Nos condutores horizontais, devem ser empregados tubos e conexões de PVC rígido 

série R, Tigre ou similar, de acordo com a ABNT NBR 10843 e a ABNT NBR 5680. 

Os condutores horizontais devem ter declividade uniforme e diâmetro conforme 

projeto e seguirem enterrados. Sempre que houver conexões com outras tubulações, 

mudança de declividade ou direção ou, ainda, a cada trecho de 20m, prever-se-á 

caixas de areia. 

A ligação entre os tubos de queda e os condutores horizontais devem ser feitas com 

curvas de raio longo com inspeção ou caixa de areia. 

 

2.3.  ESTRUTURAL 

 

2.3.1.  NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Para projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e acessórios, a adoção de toda  

terminologia adotada, serão seguidas recomendações normativas das seguintes normas 

ABNT NBR: 

➢ ABNT NBR 6118:2014 – Projetos de estruturas de concreto — Procedimento; 

➢ ABNT NBR 6122:2019 – Projetos e execução de fundações; 

➢ ABNT NBR 6123:2013 – Forças devidas ao vento em edificações; 

➢ ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações — Requisitos para o 

sistema de gestão de manutenção; 

➢ ABNT NBR 9062:2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-

moldado; 

➢ ABNT NBR 12655: 2015: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 

recebimento e aceitação – Procedimento; 

➢ ACI 440.2R-08 - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded  
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FRP Systems for Strengthening Concrete Structures; 

 

2.3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA 

A estrutura do galpão 01 do Porto de Cabedelo é composta por elementos estruturais, tais 

como pilares, vigas e estrutura de coberta, em concreto pré-moldado. 

O galpão 01 encontra-se em uma zona costeira próxima o mar, em zona portuária. 

 

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014, podemos enquadrar o ambiente como grau de 

risco IV, ou seja, muito alto, devido ao ambiente marinho, com alta exposição aos íons 

cloreto, principais causadores da despassivação do aço, cujo processo compromete a 

estabilidade estrutural por meio da oxidação da armadura e posterior provável diminuição 

de diâmetro das suas barras. 

Uma vez que não foi possível realizar análise mais profunda, com corpos de prova, 

sondagem do solo e/ou detalhamentos da estrutura, as soluções propostas neste projeto 

foram dadas baseadas em parecer técnico do laudo fornecido pelo Porto de Cabedelo. 

Porém, vale ressaltar, que, durante a execução ou, mais especificamente, na fase de 

demolição, poder-se-á ter uma visão mais completa das manifestações patológicas, assim 

como o diagnóstico mais preciso das causas de tais manifestações. 

Cabe ao construtor avaliar cada caso, de acordo com as recomendações deste projeto, e 

entrar em contato com o projetista para o esclarecimento de possíveis dúvidas. 

. 

2.3.2.1. Parâmetros de Projeto 

Uma vez definida a classe de agressividade do ambiente no qual o Armazem 01 está 

inserido, de acordo com a ABNR NBR 6118:2014 – Classe de agressividade IV (muito 

alta) – pode-se estabeler os seguintes parâmetros de projeto: 

✓ Fator A/C 

≤ 45; 

✓ Cobrimento nominal 

1. Fundações elementos em contato com o solo: 50mm; 

2. Vigas e pilares: 50mm; 

3. Lajes: 45mm. 
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✓ Classe do concreto 

≥ C40 

 

2.3.3. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

São várias as etapas geradoras de manifestações patológicas do concreto armado que, 

muitas vezes, estão relacionadas entre si. As classificações destas etapas podem ser as 

seguintes:   

1. Congênitas   

a. Falhas de projeto;  

b. Estudo inadequado das condições do local;  

c. Não cumprimento de normas técnicas.  

2. Adquiridas  

a. Uso de materiais inadequados ou com características diferentes das 

especificadas no projeto;  

b. Adoção de equipamentos e métodos construtivos impróprios;  

c. Falha da mão de obra;  

d. Falha de trabalho em equipe nos diversos níveis da construção 

(projeto, construção, fornecedores, fiscalização e proprietário).  

3. Acidentais  

a. Carregamento excessivo;  

b. Utilização inadequada da estrutura;  

c. Mudanças repentinas das condições originais do ambiente.  

 

Embora o perfeito diagnóstico de uma análise estrutural identifique em quais destas 

etapas originou-se a manifestação patológica, uma vez que o conhecimento profundo das 

causas geradoras dos defeitos em uma estrutura é pré-requisito fundamental para a 

definição do melhor tipo de intervenção que venha garantir a sua recuperação e 

funcionalidade com maior vida útil, não foi possível realizar tal identificação, uma vez 

que seriam necessários dados mais profundos, conseguidos por meio de registros 

históricos e investigações dos projetos originais, relatórios fotográficos da construção e 

suas condições, dados sobre materiais utilizados durante a obra, técnicas construtivas, 

análise qualitativa da mão de obra, etc.  
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2.3.3.1. Identificação das Manifestações Patológicas 

2.3.3.1.1. Fissuras 

As fissuras podem ser classificadas como estáveis ou passivas em 

movimentação ou ativas.  

 

a. Passivas  

Ao atingir sua máxima amplitude, estabilizam-se devido à causa que 

a geraram ter chegado ao fim. Ex.: causadas por retração hidráulica ou 

recalque diferencial estabilizado.  

b. Ativas  

Fissuras ativas são aquelas causadas por ações de diferentes 

magnitudes, que provocam variadas deformações no concreto. Ex.: de 

origem térmica e de flexão provocadas por ações dinâmicas.  

 

De acordo com o laudo técnico, podemos identificar fissuras de ambas as ordens, 

conforme o seguinte registro fotográfico: 

 

Figura 1: Fissuras  

Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto de Cabedelo, 2021 
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2.3.3.1.2. Corrosão da Armadura 

As corrosão da armadura dá-se devido as duas seguintes causas: 

a) Carbonatação 

A corrosão generalizada, também chamada de carbonatação, é a 

transformação do Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio), obtido durante a hidratação 

do cimento pela combinação do chamado C2S (silicato bicálcico) com a água, 

em CaCO3 (carbonato de cálcio) pelo CO2  presente na atmosfera que, na 

presença de umidade, reage com a pasta de cimento hidratada, segundo a 

reação 

 Ca(OH)2 + CO2            CaCO3 + H2O.  

Com esta transformação, o concreto, inicialmente básico, devido ao seu 

alto pH obtido pelo Ca(OH)2, se aproxima de um pH próximo de 9. Como 

a armadura está protegida em ambientes com um alto pH, em torno de 

13,5, isto é, bastante alcalinos, a redução do seu valor para valores 

próximos a 9 causa a despassivação do aço da armadura, iniciando o 

processo de corrosão. Para que se inicie o processo de despassivação do 

aço, é necessário que a profundidade da carbonatação seja igual ou 

superior ao cobrimento da armadura, o que se conclui que, quanto maior 

o grau de agressividade do ambiente, maior deve ser o cobrimento da 

armadura. 

b) Íons Cloreto 

A corrosão de armaduras é um processo eletroquímico que provoca a 

oxidação do aço. Os fatores que provocam este fenômeno estão ligados 

às características do concreto, meio ambiente e à disposição das armaduras 

nos componentes estruturais afetados. Portanto, fissuras, 

porosidade elevada e/ou concreto muito permeável, cobrimento nominal 

insuficiente ou uma má execução, fazem com que a armação seja atingida 

por elementos agressivos causadores de oxidação.  

Os danos por corrosão podem afetar a capacidade portante dos 

componentes estruturais, em função da perda de seção transversal das 

armaduras, da perda de aderência entre o aço e o concreto e da fissuração 

deste. Mesmo assim, a deterioração progressiva das estruturas por corrosão  
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provoca lascamentos de material, que podem comprometer a segurança 

das pessoas”.  

 

O fenômeno de corrosão das armaduras pode ser causado por dois 

procedimentos: perda de alcalinidade ou por ataque de cloretos, cujo teor 

limite no cimento, de acordo com a NBR 12655: 2015, deve ser de 0,15% 

(na prática, utiliza-se 0,4%).   

 

A elevada alcalinidade (pH > 12,5), permite que as armaduras fiquem 

protegidas no concreto, obtendo a sua passividade, condição em que a 

velocidade de corrosão (VC) é praticamente nula, sendo inferiores a 

1µm/ano. No entanto, a presença de íons cloreto na armadura faz com que 

ocorra a despassivação do aço, aumentando VC. 

 

Vários pontos de oxidação foram observados durante a visita e através de Laudo 

Estrutural fornecido pelo Porto: 

Figura 2: Corrosão de armadura         Figura 3: Corrosão de armadura 

Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto             Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto 

de Cabedelo, 2021                             de Cabedelo, 2021 

 

2.3.3.1.3. Desagregação/ Desplacamento 

A perda de aderência ocorre entre a armação e o concreto como consequência da 

oxidação ou dilatação da ferragem ou entre dois concretos. Essa manifestação 

patológica mostrou-se bastante presente no Armazém 01, podendo ser facilmente 

verificada através dos registros abaixo: 
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Figura 4: desagregação do concreto          Figura 5: Corrosão de armadura 

Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto            Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto 

de Cabedelo, 2021                                                       de Cabedelo, 2021        

 

2.3.3.1.4. Corrosão do Concreto 

O termo “corrosão do concreto” é utilizado para designar a destruição do 

concreto. Normalmente, os mais afetados são os de má qualidade. Agentes 

ácidos, como sulfatos, cloretos, nitratos e nitritos são as principais causas 

destrutivas do concreto, contudo até a água pura das chuvas pode ataca-lo 

devido às infiltrações e o acúmulo de água advindo da ausência de um 

adequado sistema de drenagem pluvial e deficiência nas juntas de dilatação 

da estrutura. 

A Figura 5 anterior exemplifica bem um caso denominado como “corrosão 

do concreto”. 

 

 

2.3.4. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

Os materiais para o reforço e recuperação de estruturas de concreto podem ser formulados 

para exibir uma ampla variedade de propriedades, que afetam o comportamento da 

estrutura, sendo, portanto, de grande importância a seleção destes materiais a serem 

empregados.   

O concreto de Cimento Portland é o segundo material mais consumido do mundo, 

perdendo apenas para a água. Portanto, é o material tradicional para construções,  
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recuperações e reforços. Para os segundo e terceiro casos, as características do concreto, 

como traço, resistência e tempo de pega podem ser ainda mais importantes do que no 

primeiro, uma vez que é preciso combinar as características do material original com as 

características do novo concreto, além de permitir a melhora do conjunto.   

 

Todos os componentes da estrutura, tais como agressividade do ambiente, contaminantes 

químicos e cargas às quais está submetida foram de extrema importância para a definição 

do material a ser utilizado neste projeto (Concreto e graute de Cimento Portland), graças 

às suas propriedades físico-químicas e mecânicas. 

 

2.3.4.1. Pilares 

O laudo técnico apresentado mostra desagregação da camada de cobrimento 

na estrutura. Portanto, deve-se executar o seguinte passo a passo: 

 

1. Preparo do Substrato 

O preparo do substrato é entendido como o conjunto de procedimentos 

efetuados antes da limpeza superficial e da aplicação propriamente dita 

dos materiais e produtos de correção, ou seja, são os tratamentos prévios 

da superfície dos componentes estruturais. 

Deve-se realizar escarificação mecânica do concreto solto ou 

desagregado, onde existem indícios de corrosão das armaduras, 

entendendo-se, pelo menos, 10 cm além da barra que apresenta corrosão. 

Deve-se escarificar de fora para dentro, a fim de evitar lascamentos das 

arestas e cantos e retirar todo o material solto e segregado, até atingir o 

concreto não afetado (concreto são), exibindo toda a armadura oxidada. 

A delimitação da área a ser recuperada tem como objetivo evitar bordas 

fracas, com acabamento em ângulos agudos. Portanto, o corte embaixo da 

armadura deverá ter 90º, como mostrado abaixo: 
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Figura 6: delimitação da área a ser recuperada 

 

2. Limpeza da Superfície 

A limpeza das superfícies é entendida como o conjunto dos 

procedimentos efetuados instantes antes da aplicação propriamente dita 

dos materiais de recuperação.  

As armaduras oxidadas deverão ser limpas utilizando o processo de 

escovamento manual com escova com cerdas de aços ou jateamento 

abrasivo a seco. Deve ser realizada a limpeza até a completa remoção de 

partículas soltas e de forma a garantir a completa retirada de quaisquer 

vestígios de oxidação. 

3. Reconstituição da Seção da Armadura 

Uma vez as armaduras limpas, sempre que a redução da seção transversal 

supere 10% do diâmetro original, é recomendável que a seção original da 

armadura seja recomposta, com colocação de novas armaduras e tela de 

aço, utilizando aço CA-50. Utilizar graute para fechamento da abertura. 

Caso esta perda de diâmetro da armadura não supere os 10%, apenas a 

aplicação de anti-corrosivo e tela soldável sobre o fundo da peça será 

suficiente, podendo-se utilizar argamassa polimérica estrutural para 

fechamento ou graute. 
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4. Restauração do Monolitismo da Peça 

Caso tenha havido remoção de mais de 5 cm do concreto, pode-se utilizar 

apenas argamassa polimérica estrutural para fechamento da abertura  

 

tratada. Porém, se a abertura for maior do que 5 cm, utilizar graute com 

características mecânicas adequadas. 

 

2.3.5. REFORÇO ESTRUTURAL 

A necessidade do reforço estrutural mostrou-se presente para que a estrutura cumpra um 

comportamento estrutural esperado e adequado, livre de risco de ruína. 

 

2.3.5.1. Fundação 

Não foram recebidas informações sobre a fundação. Portanto, será necessária 

a sua análise durante a obra, em especial na etapa de demolição do piso.  

Caso sejam identificadas fissuras, trincas ou desagregamento do concreto por 

oxidação, tal como ocorrido nos pilares, vigas e tesouras (treliças) da coberta, 

deve-se seguir o passo a passo de execução conforme recomendações em 

planta do projeto. 

 

2.3.5.2. Pilares e Vigas 

Deve-se aumentar a seção transversal dos pilares e vigas, a fim de 

aumentar a vida útil da estrutura.  

O aumento da seção deverá ser feito com graute (grout) ou concreto auto 

adensável, com Fck ≥ 40 Mpa de resistência característica.  

As barras longitudinais adicionadas aos pilares devem perfurar a 

fundação em 40 cm e os furos devem ter diâmetro de 16 mm (conforme 

projeto) e as barras devem ser grauteadas ou coladas com sikadur 32 ou 

compound adesivo. Os furos devem ser limpos para a adequada fixação 

das barras. As barras de fixação devem ser espaçadas a cada 100 cm e as 

longitudinais serão fixadas nessas primeiras. Os estribos deverão ser 

fixados nas barras longitudinais. 

A estrutura deve ser mantida limpa para receber o graute ou o concreto 

auto adensável. 
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Em caso de dúvida sobre o exposto neste projeto, consultar o projetista responsável. 

Salienta-se que toda e qualquer modificação sem autorização do mesmo não é de sua 

responsabilidade. 

 

2.4. PAVIMENTAÇÃO 

 

2.4.1.  NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Para projeto, serão seguidas recomendações normativas das seguintes normas ABNT 

NBR: 

➢ ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto — Procedimento; 

➢ ABNT NBR 6123:2013 – Forças devidas ao vento em edificações; 

➢ ABNT NBR 6120:2019 Versão Corrigida:2019 – Ações para o cálculo de 

estruturas de edificações; 

➢ ABNT NBR 5916:1990 - Junta de tela de aço soldada para armadura de concreto - 

Ensaio de resistência ao cisalhamento; 

➢ ABNT NBR 7481:1990 - Tela de Aço Soldada – Armadura para Concreto – 

Especificação; 

➢ ABNT NBR 7480:2017 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 

armado – Especificação; 

➢ ABNT NBR 7211:2009 Versão Corrigida:2019 - Agregados para concreto – 

Especificação; 

➢ NORMA DNIT 047/2004 - Pavimento rígido – Execução de pavimento rígido com 

equipamento de pequeno porte - Especificação de serviço; 

➢ Rodrigues, Públio Penna Firme - Critérios de Projetos, Revista Pisos Industriais, 

São Paulo, 2003. 

 

2.4.2. DESCRIÇÃO DO PISO EXISTENTE 

Atualmente, o piso do armazém 01 é feito de concreto com juntas igualmente 

espaçadas. 

No entanto, devido à ausência de sub-base adequada, atribuídas à elevadas solicitações 

de cargas, o pavimento encontra-se em estado de ruína, tendo em vista o seu recalque, 

que provocou a ruptura e desnivelamento em relação ao piso exterior, conforme apontado  
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em laudo técnico. 

Todo o piso existente deverá ser demolido. 

 

2.4.3. SUBLEITO 

2.4.3.1. Características do solo  

De acordo com a Sondagem de Reconhecimento a Percussão realizada no dia 

18/01/2021, o solo que compõe o subleito do projeto é composto, basicamente, 

de camadas que variam entre areia fina e média siltosa, medianamente 

compactada. 

Ensaios de granulometria não foram realizados e, portanto, não foi possível a 

caracterização do solo quanto à sua classe e grupo. 

2.4.3.2. Resistência 

Tradicionalmente, para dimensionamento de pavimentos, utiliza-se o ensaio de 

Suporte Califórnia, que fornece o ISC (Índice de Suporte Califórnia) ou mais 

comumente o CBR (California Bearing Ratio), para caracterizar o solo sob o 

ponto de vista de resistência. 

Ressalta-se que, para este projeto, não foi realizado o ensaio do CBR. 

No entanto, na ausência do ISC, estudos acadêmicos já revelaram ser possível 

estabelecer a correspondência entre o ensaio de sondagem SPT (Standard 

Penetration Test), cujo resultado se dá pelo índice N𝑆𝑃𝑇, e o CBR através da 

seguinte fórmula: 

 

𝐿𝑜𝑔𝐼𝑆𝐶 = −4,16 + 5,65 (𝐿𝑜𝑔
300

N𝑆𝑃𝑇
)

−0,25

 

 

Deste modo, conforme sondagem apresentada em laudo, para este armazém, 

temos que: N𝑆PT𝑀𝐸𝐷
 = 18,33. Logo: 

 

𝐿𝑜𝑔𝐼𝑆𝐶 = −4,16 + 5,65 (𝐿𝑜𝑔
300

18.33
)

−0,25
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𝐿𝑜𝑔𝐼𝑆𝐶 = 1,22 

 

𝑰𝑺𝑪 = 𝟏𝟔, 𝟕𝟎% 

 

Para este projeto, iremos adotar o resultado CBR = 16,70% obtido. 

2.4.4. SUB-BASE 

As sub-bases são elementos estruturais intermediários entre as placas de concreto e o 

subleito, formado pelo terreno natural ou por solo trocado, devidamente compactado, e 

são de importância primordial ao desempenho do piso. 

A rigidez das diversas camadas não é função apenas do módulo de elasticidade delas, mas 

também da espessura¹, mas parece razoável que quando introduzimos uma camada de 

rigidez intermediária entre a placa e o solo o sistema passa a ser mais harmônico, 

controlando principalmente os deslocamentos verticais. 

Muito embora na grande maioria dos casos os pavimentos industriais encontram-se em 

áreas cobertas, ainda assim é recomendável o seu emprego, pois durante a fase executiva, 

há presença massiva de água, advinda, por exemplo, da cura do concreto ou mesmo das 

próprias operações de concretagem. 

A presença da sub-base introduz dois novos aspectos ao comportamento mecânico do 

conjunto pavimento & fundação: primeiro, uniformizando o comportamento da fundação 

e, segundo, aumentando a capacidade estrutural.  

Ao contrário do que se poderia imaginar, a uniformidade é o aspecto mais importante, 

sendo a melhoria da resistência apenas uma vantagem acessória. Tal fato origina-se a 

partir do princípio de que a função do conjunto pavimento & fundação é absorver as 

tensões de cisalhamento oriundas do tráfego de veículos ou de carregamentos estáticos. 

 

2.4.4.1. Função da Sub-base 

As sub-bases possuem cinco funções básicas: 

a) Eliminar a possibilidade da ocorrência do bombeamento de solos finos 

plásticos; 



 

43 
 

 

b) Evitar variações excessivas do material do subleito; 

c) Uniformizar o comportamento mecânico da fundação ao longo do piso; 

d) Incrementar a transferência de carga nas juntas; 

e) Auxílio à drenagem subsuperficial. 

 

2.4.4.2. Tipo da Sub-base 

As sub-bases tratadas com cimento incorporam um ganho de qualidade ao 

pavimento como um todo, posto que, quando comparadas às sub-bases de 

material granular, diminuem significativamente as tensões transmitidas ao 

subleito e, por consequência, as deformações do terreno de fundação (recalque 

das sub-base tratadas com cimento chegam a ser até 96% menor do que as de 

material granular). 

Por se tratar de um solo essencialmente composto por areia fina, vamos adotar 

uma sub-base composta por Solo Melhorado com Cimento, pois o largo 

emprego deste material vem atestando a sua qualidade e facilidade de execução.  

O teor de cimento necessário para estabilizar um solo é função de suas 

características físico-químicas. Neste caso, recomenda-se a utilização do teor 

mínimo de cimento de 7%.  

 

2.4.5. MATERIAIS 

2.4.5.1. Cimentos 

Os cimentos com adições apresentam melhor desempenho em face dos ataques 

químicos, notadamente os de escória de alto forno, que também apresentam 

tendência a terem maior resistência à tração na flexão para um mesmo nível de 

resistência à compressão. 

Por este motivo, o tipo de cimento que deverá ser utilizado é o CP III-40, uma 

vez que este tipo de cimento contém adição de 35% a 70% de escória em sua 

composição, o que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade, 

resistência a sulfatos e à expansão além de baixo calor de hidratação. 
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2.4.5.2. Aditivos 

Aditivos superplastificantes podem ser empregados a fim de diminuir o custo e 

promover a plasticidade da mistura, devendo-se unicamente atentar para o fato 

de que esses aditivos costumam aumentar o tempo de pega do concreto, o que 

pode levar a problemas na fase de acabamento em função da desuniformidade 

com que a ela ocorre.  

2.4.5.3. Tela Soldada 

A armação do piso será feita através de telas soldadas de aço CA-60.  

Importante atenção deverá ser dada às emendas da tela, as quais devem seguir as 

recomendações abaixo. 

a) Armadura Principal 

Deverá haver sobreposição de 2 malhas + 2 franjas. 

 

b) Armadura Secundária 

Deverá haver sobreposição de 2 malhas + 2 franjas. 

 

2.4.5.4. Selantes e Materiais de Preenchimento de Juntas 

Os selantes são materiais de natureza plástica, empregados na vedação das juntas 

do pavimento, permitindo a sua selagem. Sua importância é fundamental, visto 

que impedirá a entrada de partículas incompressíveis na junta, que são 

extremamente danosas ao desempenho do pavimento. 
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Devem ser empregados selantes moldados a frio produzidos à base de 

poliuretano, pois apresentam resistências mecânica e química adequadas ao piso. 

Caso o Porto tenha pretensão de operar empilhadeiras com rodas rígidas, deve-

se substituir o selante moldado a frio por materiais bicomponentes à base de 

resinas epoxídicas ou poliuréias, cuja dureza shore A situam-se ao redor de 80 

e são os únicos capazes de efetivamente resistirem ao tráfego de rodas rígidas. 

 

2.4.6. CONCRETO 

2.4.6.1. Resistência Característica do Concreto à Compressão 

O primeiro fator a ser analisado é a relação água/cimento (a/c), que representa 

seguramente o principal parâmetro da resistência do concreto. Trabalhos 

experimentais indicam que a relação a/c explica, em média, 95% das variações 

da resistência à compressão. 

De acordo com a ABNT NBR 6118, para a classe de agressividade local (IV – 

Muito Forte), deve-se empregar o fator a/c ≤ 0,45. Porém, não será aceito um 

a/c< 0,42, uma vez que valores nesta faixa contribuem significativamente para o 

aumento da probabilidade de retração autógena e da retração plástica do 

concreto. 

Ainda seguindo as recomendações da ABNT NBR 6118, para a classe de 

agressividade local (IV – Muito Forte), deve-se adotar um concreto de classe C-

40, isto é, a resistência característica do concreto à compressão (f𝑐𝑘) após 28 dias 

deverá ser de 40MPa. 

 

2.4.6.2. Resistência Característica do Concreto à Tração na Flexão 

A resistência característica do concreto à tração na flexão (f𝑐𝑡𝑀,𝑘) a ser adotada 

é de 5,12MPa. 
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2.4.6.3. Agregado graúdo 

O agregado graúdo deve ser composto por duas faixas granulométrica, sendo 

composto por 70% de brita 0 e 30% de brita 1. 

2.4.7. JUNTAS 

A função básica das juntas é permitir as movimentações de contração e expansão do 

concreto, sem que ocorram danos ao piso sob o ponto de vista estrutural e de durabilidade, 

permitindo a adequada transferência de carga entre as placas contíguas. 

2.4.7.1. Projeto Geométrico do Piso 

As principais recomendações a serem feitas para permitir um projeto adequado 

são: 

a) O piso deve trabalhar isolado da estrutura, portanto, no encontro de pilares, 

paredes, bases de máquinas etc., deverão ser previstas juntas de encontro, 

permitindo que o piso trabalhe livremente e não seja solicitado pela estrutura; 

b) As juntas deverão ser sempre contínuas, podendo apenas ser interrompidas nas 

juntas de encontro. Evitar fazer junta tipo T, exceto quando se empregar 

dispositivos adequados para evitar a propagação da fissura; 

c) No encontro de duas juntas, o ângulo formado deve ser preferencialmente 90º e 

não deve ser inferior a 70º, caso contrário, ocorrerá fissura; 

 

2.4.7.2. Classificação das Juntas 

2.4.7.2.1. Juntas de Construção (JC) 

Esse tipo de junta, como o próprio nome sugere, é empregado em função 

da limitação dos equipamentos de construção e devem ser executadas com 

dispositivos de transferência de carga, como as barras de transferência, 

como na figura a seguir: 
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Fig. 2: Juntas de Construção (JC) 

 

Sistemas de transferência de carga do tipo macho e fêmea devem ser 

evitados por não garantirem a transferência de carga adequadamente 

devido à retração do concreto. 

 

2.4.7.2.2. Juntas de Encontro (JE) 

Também chamadas de juntas de expansão: situada nos encontros do piso 

com peças estruturais, como pilares ou outros elementos, como paredes, 

de forma que impeçam a livre movimentação do piso e a transferência de 

carga do piso para esses outros elementos, podendo possuir barras de 

transferência (quando há tráfego sobre elas) ou não. Sua espessura deverá 

ser de 20mm. 
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Fig. 3: Juntas de Encontro (JE) 

 

2.4.7.2.3. Juntas Serradas (JS) 

As juntas serradas são normalmente ortogonais à maior direção da placa, 

sendo, portanto, sujeitas às maiores movimentações em função da retração 

do concreto. Para que funcione adequadamente, é necessário que haja um 

sistema eficiente de transferência de carga entre as placas contíguas, deve-

se, portanto, dar-se preferência ao emprego das barras de transferência, que 

são mecanismos mais eficazes e confiáveis. 

Fig. 4: Juntas de Serradas (JS) 
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2.4.7.3. Barras de Transferência 

As barras de transferência constituem-se no principal e mais eficiente 

mecanismo de transferência de cargas empregado nas juntas e deverão ser 

formadas por barras de aço de seção circular de aço CA 25 e estarem 

rigorosamente alinhadas com o eixo da placa. 

a) Diâmetro da barra: Ø = 25mm; 

b) Comprimento comercial: 500mm; 

c) Espaçamento entre barras: 300mm. 

 

2.4.8. FUNDAÇÃO 

2.4.8.1. Preparo do Subleito 

A compactação de um solo é função de dois parâmetros: a energia 

empregada e o teor de umidade do solo.  

Para solos granulares, como no caso do solo do armazém em questão, 

recomenda-se, no máximo, uma camada de 20cm de compactação.  

Os equipamentos mais adequados para a compactação de materiais 

granulares são os rolos compactadores vibratórios lisos, devendo-se evitar 

a vibração do rolo quando parado para não provocar efeito de devolução. 

Além disto, atenção especial deve ser dada ao controle de umidade, 

evitando utilização desnecessária do equipamento. 

 

2.4.8.2. Isolamento da Placa da Sub-base 

A fim de reduzir o coeficiente de atrito, deve-se empregar filmes plástico 

(espessura mínima de 0,15mm), entre a placa de concreto e a sub-base. 
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2.4.9. POSICIONAMENTO DA ARMADURA 

2.4.9.1. Armadura Superior 

A armadura superior pode ser posicionada adequadamente com o auxílio 

de espaçadores apropriados, como os espaçadores soldados ou 

caranguejos. No entanto, recomenda-se o uso dos espaçadores soldados, 

em função da sua competitividade econômica em relação aos chamados 

caranguejos, e da velocidade de operação, já que não é necessário amarrar 

a tela. 

a) Opção 01: utilização dos espaçadores (recomendado) 

O posicionamento dos espaçadores é feito em linhas paralelas  

distanciadas de aproximadamente 0,80 m a 1,00 m, dependendo do 

diâmetro da tela; fios de diâmetro mais elevado são mais rígidos, 

permitindo maior espaçamento das treliças. 

 

b) Opção 02: utilização dos caranguejos 

Já os caranguejos devem ser utilizados abundantemente, à razão de 5 

unidades por metro quadrado de piso, e devem fortes o suficiente para 

suportar o peso dos operários, no caso de não se dispor de métodos de 

lançamento que permitam o trabalho pelos lados externos da faixa em 

execução. 

 

2.4.9.2. Armadura Inferior 

O posicionamento da armadura inferior acaba sendo bem mais simples 

pode ser feito com qualquer dispositivo apropriado a essa finalidade, como 

as pastilhas de cimento ou espaçadores plásticos, que permitem um  

adequado posicionamento, cuidando sempre para que o cobrimento 

mínimo de 50mm seja cumprido. 
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2.4.9.3. Barras de Transferência 

Pelo menos metade da barra deverá estar com graxa ou outro desmoldante, 

para impedir a aderência ao concreto. 

A prática de enrolar papel de embalagens de cimento, lona plástica ou 

mesmo a colocação de mangueira na barra é prejudicial aos mecanismos 

de transferência de carga, pois acabam formando vazios entre o aço e, 

portanto, não será aceita. 

Além disso, o conjunto de barras deve estar paralelo entre si, tanto no plano 

vertical como horizontal, e concomitantemente, ao eixo da placa.  

Nas juntas serradas, as barras de transferência deverão ser posicionadas 

exclusivamente com o auxílio de espaçadores, que deverão possuir 

dispositivos de fixação que garantam o paralelismo citado. Nesses casos, 

recomenda-se que toda a barra esteja lubrificada, permitindo que, mesmo 

que ocorra um desvio no posicionamento do corte, a junta trabalhe 

adequadamente.  

Nas juntas de construção ou de encontro, as barras devem ser fixadas 

também às formas, mas não se pode preterir os espaçadores. 

 

2.4.10. CONCRETAGEM DO PISO 

As maneiras de controle das fissuras plásticas são uma combinação de diversos aspectos 

executivos que tratam basicamente do controle da evaporação. Para melhor compreensão 

do fenômeno, convém recordá-lo: a água de exsudação sobe para a superfície em taxas 

decrescentes e enquanto existir o equilíbrio entre a água exsudada e a evaporada, ou a 

primeira for maior, não ocorrerão fissuras plásticas. 

No momento em que a água exsudada é menor, a superfície retrai e a fissura ocorre, 

ortogonal à direção do vento. Essas recomendações são: 

a) Empregar barreiras contra sol e vento;  

b) Os agregados devem ser resfriados com água, antes da carga do caminhão;  

c) Proteger o concreto com filmes (cura química). 
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2.4.10.1. Lançamento 

Deve-se tomar cuidado nessa fase, não permitindo o trânsito de operários por 

sobre a tela durante os trabalhos, municiando-os com ferramentas adequadas 

para que possam espalhar o concreto externamente à região.  

O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o 

adensamento, sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos 

com a régua vibratória. 

 

2.4.10.2. Adensamento 

Os vibradores de imersão devem ser empregados em pisos, juntamente às 

réguas vibratórias, sendo estas as mais adequadas as produzidas com ligas 

leves. 

 

2.4.10.3. Acabamento Superficial 

O acabamento superficial do piso deverá ser feito em cama única, ou seja, o 

próprio concreto da laje funcionará como revestimento, cumprindo o passo a 

passo a seguir: 

 

a) PRIMEIRA ETAPA: Regularização do Concreto 

A regularização da superfície do concreto é fundamental para a obtenção 

de um piso com bom desempenho em termos de planicidade. 

A ferramenta a ser empregada é o chamado “rodo de corte” capaz de cortar 

o concreto quando vai e volta, ou apenas alisá-lo, quando a régua está 

plana. 

Deve ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo 

após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido. Seu uso 

irá reduzir consideravelmente as ondas que a régua vibratória e o 

sarrafeamento deixaram. 
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b) SEGUNDA ETAPA: Desempeno Mecânico do Concreto 

O desempeno mecânico do concreto (floating) é executado com a 

finalidade de embeber as partículas dos agregados na pasta de cimento, 

remover protuberâncias e vales e promover o adensamento superficial do 

concreto. 

Para a sua execução, a superfície deverá estar suficientemente rígida. A 

operação mecânica pode ser executada quando o concreto suportar o peso 

de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4 mm de profundidade. 

Os equipamentos a serem empregados são geralmente as acabadoras de 

superfície, simples ou duplas, com diâmetro entre 90 e 120 cm, acopladas 

com discos de acabamento ou pás, acionados por motor a explosão.  

O desempeno deve ser sempre ortogonal à direção da régua vibratória ou 

do sarrafeamento e deve obedecer sempre à mesma direção. 

 

c) TERCEIRA ETAPA: Alisamento Superficial 

O alisamento superficial ou desempeno fino (troweling) é executado após 

o desempeno, para produzir uma superfície densa, lisa e dura.  

Normalmente, são necessárias duas ou mais operações para garantir o 

resultado, dando tempo para que o concreto possa, gradativamente, 

enrijecer-se.  

O equipamento é o mesmo empregado no desempeno mecânico, com a 

diferença de que as lâminas são mais finas, com cerca de 150 mm de  

 

largura. Deve iniciar-se na mesma direção do desempeno, mas a segunda 

passada deve ser transversal a esta, alternando-se nas operações seguintes.  

Na primeira passada, a lâmina deve estar absolutamente plana e de 

preferência já usada, que possui os bordos arredondados; nas seguintes, 

deve-se aumentar gradativamente o ângulo de inclinação, de modo que 

aumente a pressão de contato à medida que o concreto vai ganhando 

resistência. 
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2.4.10.4. Cura do Concreto 

2.4.10.4.1. Cura Inicial 

A cura inicial é a que é executada imediatamente às operações de 

acabamento do concreto, podendo até mesmo iniciar-se de modo indireto 

após o adensamento. É no seu período que há maior influência dos 

fenômenos de superfície e, diferentemente das estruturas, assume papel 

fundamental nos pisos. 

Os filmes plásticos, transparentes ou opacos, que são popularmente 

conhecidos por lona preta, são instrumentos eficientes de cura, porém 

cuidados adicionais são exigidos para não causar o aparecimento de 

manchas de coloração no concreto. 

 

2.4.10.4.1. Cura Complementar 

A cura complementar deve iniciar-se após o fim de pega do concreto. 

Nesta fase, a cura do concreto não se restringe apenas ao impedimento da 

evaporação, mas sim pela saturação com água da superfície concretada.  

A sua execução é feita simplesmente com a colocação de materiais 

absorventes na superfície, que já deve ter resistência suficiente para 

permitir o caminhar de pessoas. Periodicamente, procede-se à sua 

saturação. 

Os materiais mais empregados são as mantas de cura produzidas com 

tecidos ou não tecidos poliméricos, com boa capacidade de retenção de 

água e que não cause manchas de nenhuma espécie.  

A cura complementar deve prolongar-se até que o concreto tenha 

alcançado, pelo menos, 75% da sua resistência final, quando então a sua 

baixa permeabilidade garantirá por si própria a manutenção da umidade 

para a completa hidratação do cimento. 
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2.4.10.5. Corte das Juntas 

As juntas serradas devem ser cortadas assim que o concreto tenha resistência 

suficiente para tal cortado sem que haja quebras nas bordas.  

 

2.4.11. CONTROLE DE QUALIDADE DO PAVIMENTO 

2.4.11.1. Placa Teste 

É recomendado a execução de uma placa teste para simular em uma área 

reduzida com relação à execução do piso. Este procedimento tem o objetivo de 

aferir as eventuais dificuldades que possam ocorrer durante as operações de 

execução e otimizar o processo executivo, de forma a garantir a qualidade 

esperada para a estrutura do pavimento e reduzir os riscos de ocorrência de 

manifestações patológicas. 

 

2.4.11.2. Check List 

Recomenda-se a realização do checklist do ANEXO A deste memorial antes da 

concretagem do piso. 

2.4.11.3. Espessura 

As variações máximas de espessuras aceitas são da ordem de + 7 mm e - 5 mm. 

2.4.11.4. Qualidade do Concreto Fresco 

O procedimento mais expedito para o controle do concreto fresco é o ensaio de 

abatimento do tronco de cone - o slump test - que deve ser feito em todo 

caminhão betoneira fornecido na obra. 

2.4.11.5. Resistência do Concreto 

O procedimento é apresentado na norma ABNT 6118, a qual impõe 5%. A 

resistência do concreto deve ser avaliada por meio de lotes que atendam as 

seguintes condições: não apresentarem mais do que 500m² e nem ultrapassarem 

2500m². Cada lote será representado por 32 exemplares, no mínimo. 
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2.4.11.6. Juntas 

As juntas dos pisos industriais devem obedecer, pelo menos, os seguintes 

requisitos, em relação ao projeto:  

a) As barras de transferência devem ser posicionadas de modo que a variação 

do espaçamento entre elas difira, no máximo, 25 mm;  

b) A tolerância no posicionamento das barras de transferência, em relação ao 

plano médio da placa de concreto, poderá ser de ±7 mm;  

c) O alinhamento das juntas construtivas não deve variar mais do que 10 mm 

ao longo de 3 m;  

d) Nas juntas serradas, a profundidade do corte não deve variar mais do que 

5 mm com relação à profundidade. 
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ANEXO A 

Check list de concretagem 

RELATÓRIO DE VISITA 

TÉCNICA 

 

Obra Data Responsável 

Local Contato Fone/E-mail 

 

 

SE

Q 

 

ÍTENS AVALIADOS 

LIMITES   

AÇÃO SUGERIDA 
MIN MÁX  

1 SUB-BASE 

1.

1 

Variação da Superfície da sub-base -10 

mm 

+5 

mm 

 

2 Fôrmas 

2.

1 

Posicionamento das Juntas Conforme Projeto   

2.

2 

Estabilidade da Fôrma Verificação Prática   

2.

3 

Nivelamento -1 

mm 

+1 

mm 

  

2.

4 

Alinhamento -10 

mm 

+10 

mm 

  

2.

5 

Limpeza Verificação Prática   

2.

6 

Espessura do Piso -7 

mm 

+10 

mm 

  

2.

7 

EPS - Foram colocados nas juntas "E" Conforme Projeto   

3 ARMADURA 

3.

1 

Armadura Principal Inferior Conforme Projeto   

3.

2 

Armadura Principal Superior Conforme Projeto   

3.

3 

Cobrimento da Armadura (Espaçadores) -10 

mm 

+10 

mm 

  

3.

4 

Emendas entre painéis 25 

cm 

-   
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3.

5 

Reforços (tipo e posicionamento) Conforme Projeto   

3.

6 

Bitola das barras de transferência Conforme Projeto   

3.

7 

Espaçamento entre as barras de transferência -25 

mm 

+25 

mm 

  

3.

8 

Alinhamento das barras de transferência Verificação Prática   

3.

9 

Nivelamento das barras de transferência Verificação Prática   

4 CONCRETO 

4.

1 

Abatimento -10 

mm 

+10 

mm 

  

4.

2 

Teor de ar incorporado - ≤ 3%   

4.

3 

Exsudação no lançamento - ≤ 4%   

4.

4 

Exsudação no acabamento (visual) Verificação Visual   

4.

5 

Procedimentos para dar planicidade ao piso Verificação Prática   

4.

6 

Tempo de início de pega e fim de pega 2 

horas 

4 

horas 

  

4.

7 

Cura (ASTM 309) Conforme Projeto   

5 OBSERVAÇÕES 
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ANEXO B 

Memória de Cálculo 

 

PARÂMETROS DE CÁLCULO 

• CBR: 16,70%; 

• MATERIAL DE ARMAZENAGEM MAIS PESADO: Ilmenita (5g/cm³);; 

• CARGA MÓVEL MAIS PESADA: Caminhões Tandem Duplo; 

• CONFIGURAÇÃO ADOTADA PARA OS SEMI-EIXOS: 

 

 

• CONFIGURAÇÃO ADOTADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS 

MÓVEIS:  
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• CARGA DISTRIBUIÍDA CONSIDERADA: 153 kN/m²; 

• CARGAS MÓVEIS CONSIDERADAS: 

1. EIXO DUPLO: 42,5 kN/pneu; 

2. EIXO SIMPLES: 30 kN/pneu; 

• SUB-BASE: solo-cimento, h = 10cm; 

• RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO À COMPRESSÃO: 

40 MPa; 

• RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO À TRAÇÃO NA 

FLEXÃO: 5,12 MPa; 

• ESPESSURA DA PLACA: 20 cm. 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
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3. ARMAZÉM 07 

 

3.1.  ARQUITETURA 

3.1.1.  NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Para projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e acessórios, a adoção de toda  

terminologia adotada, serão seguidas recomendações normativas das seguintes normas 

ABNT NBR: 

➢ ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas 

em edificações não industriais — Preparação de superfície; 

➢ ABNT NBR 6136:2016 – Versão corrigida – Blocos vazados de concreto simples 

para alvenaria — Requisitos; 

➢ ABNT NBR 10821-1:2017 -  Esquadrias para edificações  - Parte 1: Esquadrias 

externas e internas – Terminologia; 

➢ ABNT NBR 10821-2:2017 -  Esquadrias para edificações  - Parte 2: Esquadrias 

externas - Requisitos e classificação; 

➢ ABNT NBR 10821-5:2017 -  Esquadrias para edificações - Parte 5: Esquadrias 

externas - Instalação e manutenção; 

➢ ABNT NBR 12609:2017 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — 

Anodização para fins arquitetônicos — Requisitos; 

➢ ABNT NBR 13756:1996 - Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em 

EPDM para vedação – Especificação; 

➢ ABNT NBR 10004:2004 – Resíduos sólidos - classificação; 

➢ ABNT NBR 15112:2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - 

Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

➢ ABNT NBR 15270:2017 – Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para 

alvenaria. Parte 1: Requisitos 

 

3.1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

São considerados entulhos todo o material gerado no processo de demolição da 

edificação, como paredes, pisos e laje. 

 Deverá ser feita avaliação prévia, a fim de identificar elementos estruturais que, por 

ventura, não sejam de fácil identificação ou não estejam indicados no projeto. 
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3.1.2.1. Locação de Caçamba Estacionária e Bota-fora 

Os resíduos oriundos do serviço de demolição e retiradas devem ser direcionados ao 

descarte apropriado, de acordo com suas respectivas classificações, de modo a minimizar 

agressões ambientais devido ao uso e descarte inadequado de materiais classificados 

como “resto de obra”. O descarte deverá ser feito por empresa legalmente habilitada para 

este fim e os procedimento a serem seguidos deverão cumprir rigorosamente a ABNT 

NBR 10004:2004, bem como a ABNT NBR 15112:2004. 

Não será permitido acúmulo de materiais provenientes da obra em nenhum local do Porto, 

especialmente nos que dizem respeito a locais de alto fluxo de máquinas e transeuntes. 

A localização das caçambas deverão ser previamente combinados com o responsável 

técnico do Porto, garantindo a melhor escolha viável quanto ao fluxo de trabalho e à 

facilidade de acesso.  

Para fins de recebimento, a contratada deverá apresentar o CTR (Controle de Transporte 

de Resíduos), cuja unidade de medição será unitária. 

 

3.1.2.2. Piso 

Devido às condições encontradas no piso, recomenda-se que seja realizada total 

demolição do mesmo, a fim de garantir adequada compactação do solo e correta aderência 

e resistência do novo piso, de acordo com o projeto complementar de pavimentação. 

Deverá ser feita demolição mecânica do piso existente com remoção completa do 

material. 

 

3.1.2.3. Equadrias 

As janelas de vidro deverão ser retiradas (sem previsão de reutilização) e descartadas 

conforme ABNT NBR 10004 E ABNT NBR 15112. O vão deverá receber tratamento de 

regularização e eliminação de possíveis infiltrações que, poventura, possam vir a 

apresentar. 

Os profissionais deverão executar o serviço de acordo com as recomendações da NR 35 

para trabalhos em algura. Deve-se atentar para  a altura e o peso das janelas e para o fato 

que possuem vidro. 

Em hipótese alguma, a retirada de esquadrias poderá ser realizada por profissionais que 

não apresentem NR-35 e longe de um profissional da áres de Segurança do Trabalho. 

Antes da retirada das janelas, deve-se isolar área de maneira adequada a qual garanta que  
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não haverá passagem de pessoas próximas ao local de retirada. 

Os portões a serem retirados devem seguir as recomendações nas janelas.  

 

3.1.2.4. Pintura 

Observou-se que, no estado atual, o Armazém 07 encontra-se em avançado estágio de 

deterioração da sua pintura e monolitismo do substrato, comprometendo, inclusive, a 

seurança estrutural da edificação. 

Deve-se remover toda a pintura existente. Nas paredes que apresentarem fissuras e/ou 

umidade, serão necessários tratamentos especiais, a serem explanados em itens 

posteriores.  

 

3.1.3. CONSTRUÇÃO 

Para o desempenho adequado dos materiais e da edificação como um todo, é de extrema 

necessidade que se siga as recomendações presentes neste memorial descritivo. 

 

3.1.3.1. Piso 

A execução do piso deverá seguir o especificado no projeto complementar de 

pavimentação. 

 

3.1.3.2. Elementos Vazados 

Em substituição às esquadrias existentes, deverão ser usados blocos vazados em concreto 

do tipo veneziana anti chuva, conforme modelo especificado em projeto e em foto a 

seguir: 
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As dimensões especificadas em projeto foram de 30x30cm (Comprimento x Altura), 

porém, por limitações comerciais, serão admitidas outras dimensões semelhantes, desde 

que o vão final se adeque ao produto e que o modelo seja atendido. As juntas horizontais 

e verticais entre os blocos deverão ser de 10mm. Os blocos deverão receber pintura 

hidrofugante, conforme especificada em projeto. 

 

3.1.3.3. Pintura 

3.1.3.3.1. Paredes e Pilares Internos 

Após remoção de toda a pintura existente e eliminação de manifestações patológicas, 

como bolhas e fungos provenientes do excesso de umidade acumulada nas paredes, deve-

se limpar bem a superfície, de modo que não não reste indícios de materiais demolidos, a 

fim de evitar-se o aparecimento posterior de bolhas. 

A recuperação da pintura deverá ser realizada através da aplicação do fundo preparador 

de paredes e posterior aplicação de massa corrida e lixamento da superfície emassada. 

Para durabilidade e comportamento adequado da pintura, é de essecial importância 

eliminar os fatores causadores das manifestações patológicas, principalmente a umidade. 

Para isto, deve-se seguir o projeto complementar de coberta. 

A pintura interna deverá ser feita com tinta tipo PVA, conforme especificação no projeto 

de acabamento. 

Não será permitido o uso de massa corrida PVA. 

Deve-se respeitar o tempo de cura de argamassas e massas corridas antes de aplicar a 

pintura. 

 

3.1.3.3.2. Paredes e Pilares Externos 

Deve-se remover todo manifestação patológica existente previamente. No caso de algas 

e/ou fungos, deve-se lixar e, em seguida, raspar, remover toda a tinta e limpar bem a 

superfície, de modo a eliminar quaisquer vestígios de resto de materiais. 

A fim de recuperar o monolitismo do substrato, a partir desta etapa, é recomendado relizar 

os seguintes procedimentos: 

c) Para fissuras < 5mm 

1. Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes; 

2. Aplicar 3 demãos de tinta Sol e Chuva Impermeabilizante, conforme 

especificação de projeto ou similar; 
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3. É imprescindível respeitar o tempo de secagem entre duas demãos 

consecutivas. 

4. A tinta possui características anti-orgânicas, hidrofugantes, além de 

proteger contra raios ultra-violetas e ser capaz de penetrar em fissuras com 

aberturas menores do que 5mm, realizando o preenchimento das aberturas 

e recuperando o monolitismo da peça além de garantir a 

impermeabilização da superfície, poupando tempo e procedimentos 

adicionais mais custosos e trabalhosos. 

 

d) Para fissuras ≥ 5mm e < 10mm 

3. Nas regiões fissuradas, deve-se realizar a mistura a tinta Sol e Chuva 

proteção Impermeabilizante + Areia fina, na proporção 1:3 (tinta:areia) e 

aplicar nas fissura, conforme orientações do fabricante e esperar secar;  

3. Aplicar 1 demãos da tinta Sol e Chuva Impermeabilizante, conforme 

especificação de projeto ou similar. Aguardar a secagem total; 

3. Aplicar mais 2 demãos da tinta Sol e Chuva Impermeabilizante, conforme 

especificação de projeto ou similar. 

É imprescindível respeitar o tempo de secagem entre duas demãos consecutivas. 

A tinta possui características anti-orgânicas, hidrofugantes, além de proteger 

contra raios ultra-violetas e ser capaz de penetrar em fissuras com aberturas 

menores do que 5mm, realizando o preenchimento das aberturas e recuperando o 

monolitismo da peça além de garantir a impermeabilização da superfície, 

poupando tempo e procedimentos adicionais mais custosos e trabalhosos. 

 

A recuperação da pintura deverá ser realizada através da aplicação do fundo 

preparador de paredes e posterior aplicação de massa corrida e lixamento da 

superfície emassada. Para durabilidade e comportamento adequado da pintura, é 

de essecial importância eliminar os fatores causadores das manifestações 

patológicas, principalmente a umidade. Para isto, deve-se seguir o projeto 

complementar de coberta. 

Não será permitido o uso de massa corrida PVA. 

Deve-se respeitar o tempo de cura de argamassas e massas corridas antes de 

aplicar a pintura. 
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A pintura jamais poderá ser realizada em ocasiões de ventos fortes e/ou chuvas. 

 

3.1.3.3.3. Elementos Metálicos 

Todos os elementos metálicos existentes, tais como guarda-corpos, alambrados e tapumes 

metálicos, onde se faz necessário, deverão receber tratamento com fundo anticorrosivo e 

repintados em cores já existentes. 

 

3.2.  COBERTA 

3.2.1.  NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Para projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e acessórios, a adoção de toda  

terminologia adotada, serão seguidas recomendações normativas das seguintes normas 

ABNT NBR: 

➢ ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais; 

➢ ABNT NBR 6123:2013 – Forças devidas ao vento em edificações; 

➢ ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações — Requisitos para o 

sistema de gestão de manutenção; 

➢ ABNT NBR 9062:2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-

moldado; 

➢ ACI 440.2R-08 - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded 

FRP Systems for Strengthening Concrete Structures. 

 

3.2.2. CARACTERIZAÇÃO DA COBERTA EXISTENTE 

Atualmente, a coberta do armazém 07 é composta pelos seguintes elementos: 

f) Telhas: em fibrocimento; 

g) Ripas: em madeira, com dimensões de 5x7,5cm, espaçadas de 1m (eixo a eixo); 

h) Caibros: em madeira, com dimensões de 5x10cm, espaçadas de 83cm (eixo a 

eixo); 

i) Terças: em concreto, com dimensões de 12x35cm e espaçamento conforme 

projeto; 

j) Tesouras: em concreto pré moldado com tirantes feitos de cabos de aço, com 

dimensões e espaçamentos conforme projeto. 
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3.2.3. RECUPERAÇÃO DA COBERTA 

3.2.3.1. Tesouras 

O laudo técnico fornecido não especifica a causa da perda de tensão dos cabos de aço 

das tesouras do telhado. Será necessário verificar individualmente cada treliça. 

c) Tirantes verticais  

A perda de tensão nos tirantes verticais pode ter sido ocasionada por duas 

possibilidades: 

1. Devido ao deslocamento do topo do telhado 

Caso os cabos de aço e seus componentes apresentarem bom estado de 

conservação, há indícios de ocorrência de deslocamento do topo do telhado, 

provocando rotação da viga apoiada nos pilares, o que acarreta o surgimento 

de um momento fletor no topo do pilar e na fundação. Neste caso, deve-se 

seguir os procedimentos expostos no projeto de recuperação estrutural, além 

da retirada da tesoura deslocada e realização de ajustes nas roscas ou nos 

tensionadores dos cabos, tensionando-os novamente. Contudo, é de suma 

importância que, antes da recolocação da tesoura, os encontros entre vigas e 

pilares sejam reajustados.  

2. Deterioração dos cabos de aço da treliça da tesoura 

Caso a verificação indique ruína do cabo de aço, será necessária a sua 

substituição por cabos idênticos aos originais. 

 

d) Tirantes horizontais  

Em relação aos tirantes horizontais, o laudo aponta perda de tensão em alguns 

destes, porém, assim como no caso dos tirantes verticais, também não é possível 

diagnosticar precisamente a(s) sua(s) causa(s), o que faz necessário realizar 

procedimento análogo ao referente aos cabos de aço verticais. 
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3.2.3.2. Terças 

Foi verificada a ausência e/ou deterioração das terças em alguns trechos do telhado, 

conforme registros em laudo, as quais devem ser recuperadas, no caso de 

deterioração, ou repostas, no caso de ausência, por peças semelhantes às existentes, 

de acordo com o oferecido no mercado, porém que garantam a estabilidade e 

comportamento adequados da coberta. 

Figura 1: Ausência de terças e telhas da coberta 

Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto de Cabedelo, 2021 
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Figura 2: Deterioração de terça da coberta 

Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto de Cabedelo, 2021 

 

3.2.3.3. Telhas 

Há ausência de telhas em alguns trechos da coberta. Neste caso, deve-se fazer a 

remoção completa da peça da telha e posterior substituição por peça de material 

idêntico ao existente, com especial atenção para os pontos de encontro entre telhas 

para que não haja mau encaixe, o que acarretará em infiltração. 

Todos os pontos de infiltração deverão ser tratados. 

Deve-se realizar completa análise do encaixe entre telhas, corrigindo trechos onde 

haja desencaixes entre estas.  

Em trechos nos quais as telhas estejam rachadas, não serão permitidos reparos, uma 

vez que este procedimento já mostrou-se apenas ser um paleativo, agravando o 

problema de infiltração. Portanto, deve-se realizar a substituição da peça danificada. 

Quando a infiltração for provocada por vãos e pequenas frestas entre a telha e a 

estrutura, ou por impermeabilização insuficiente, calafetar e vedar o telhado com 

adesivo selante impermeável de resinas elastoméricas de poliuretano (PU) resistente 

às chuvas e raios ultravioletas (UV). 

No caso de pequenas frestas, utilizar manta adesiva aluminizada feita de asfalto 

impermeável, seguindos as instruções de aplicação do fabricante. 
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3.2.4. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

As manifestações patológicas detectadas devem-se, principalmente, à infiltração de 

águais pluviais nos elementos estruturais, contribuindo para a diminuição da vida útil e 

ruína da estrutura.  

Posto isso, é fácil chegar à conclusão de que é imprescindível que a drenagem de águas 

pluviais seja eficiente.  

Assim sendo, toda a drenagem de águas pluviais deve ser refeita, respeitando as 

recomendações de projeto e deste memorial descritivo. 

As águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto usadas apenas para águas 

residuárias. A instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao 

recolhimento e condução da água das chuvas, não sendo admitidas quaisquer 

interligações com outras instalações prediais. 

 

3.2.4.1. Calhas 

As calhas devem ser completamente limpas e desobstruídas, de modo a estarem 

totalmente livre de folhas, oxidação, algas ou matéria orgânica. 

Devem ser feitas de chapas de aço galvanizado #22, e estarem de acordo com a 

ABNT NBR 7005 e a ABNT NBR 6663. 

 

3.2.4.1.1. Dimensionamento de Calhas. 

Segundo a ABNT NBR 10.844, a vazão de projeto deverá ser: 

𝑄 =
𝐼. 𝐴

60
 

Onde:  

Q = vazão de projeto, em L/min; 

I = intensidade pluviométrica, em mm/h; 

A = Área de contribuição, em m². 

A área de contribuição do telhado encaixa-se no caso da letra b) da norma, posto a 

seguir: 

: 
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Portanto, a área de influência dá-se pela seguinte equação: 

𝐴 = (𝑎 +
ℎ

2
) . 𝑏 

No caso do armazém 07, temos um telhado com 2 águas, cujas medidas diferem entre 

si. Assim sendo, vamos dividir o cálculo para cada uma das águas da coberta: 

c) Lado mar 

a = 10,30m; 

b = 100,30m; 

h = 5,42m. 

Portanto: 

𝐴 = (10,30 +
5,42

2
) . 100,30 

 

𝐴 = 1.304,90𝑚² 

Pela tabela 5 da norma e admitindo um tempo de retorno de 25 anos, temos que 

I = 163mm/h. 

Com estes dados, fica fácil calcular a vazão de projeto, que é dada por: 

𝑄 =
163𝑥1304,90

60
 

 

𝑄 = 3.544,98
𝐿

𝑚𝑖𝑛
= 3545 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

Pela fórmula de Manning-Strickler dada abaixo, conseguimos obter o 

dimensionamento da calha: 
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𝑄 = 𝐾
𝑆

𝑛
𝑅ℎ2/3𝑖1/2 

Onde: 

Q = vazão de projeto, em L/min; 

S = área da seção molhada, em m²; 

n = coeficiente de rugosidade; 

R = raio hidráulico, em m; 

Ph = perímetro molhado, em m; 

I = declividade da calha, em m/m; 

K = 60.000 

 

Vamos adotar que será usada uma calha retangular e, portanto, a seção de área 

molhada mais favorável ao escoamento é quando b=2a: 

 

 

Onde: 

a: altura da seção molhada; 

b: base da seção molhada. 

 

O raio hidráulico é obtido pela razão entre a área molhada e o perímetro 

molhado, ou seja: 

𝑅ℎ =
𝑆

𝑃ℎ
 

E, ainda: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏; 

𝑏 = 2𝑎 
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Então: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏 = 2𝑎. 𝑎 = 2𝑎²; 

E: 

𝑃ℎ = 𝑏 + 2𝑎 = 2𝑎 + 2𝑎 = 4𝑎. 

Logo: 

𝑅ℎ =
𝑎. 𝑏

2𝑎 + 𝑏
=

𝑎. 2𝑎

2𝑎 + 2𝑎
=

2𝑎²

4𝑎
= 0,5𝑎 

 

De acordo com a tabela 2 da norma, sobre coeficientes de rugosidade, obtém-se 

𝑛 =  0,011; 

Para uma vazão Q (já calculada), temos: 

 

3545 =
60000.2a2. √(0,5𝑎)23

0,011
√𝑖 

 

De acordo com a norma, a declividade mínima da calha deverá ser de 0,5%, ou 

seja, a = 0,005. Substituindo os dados na fórmula, temos que: 

 

3545 =
60000.2𝑎2. √(0,5𝑎)²3

0,011
√0,005 

39 = 8485,28𝑎2. √(0,5𝑎)²
3

 

 

5, 93𝑥104 = 6,11𝑥1011𝑎6. 0,25𝑎2 

 

𝑎8 =
5,93𝑥104

1,53𝑥1011
 

 

𝑎8 = 3,88𝑥10−7 

 

𝑎 = 0,16m 

𝐿𝑜𝑔𝑜, 𝑏 = 2𝑥0,16 = 0,32𝑚 
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Disto, podemos concluir que a largura mínima da calha ideal é de 32cm, enquanto a 

sua altura molhada é igual a 16cm, no mínimo. 

No entanto, a norma não faz citação do percentual que a altura molhada deve ocupar, 

em relação à altura total da calha. 

Baseando-nos em estudos e normas européias, vamos definir que a altura do bordo 

livre da calha é igual a 2 5⁄  da altura total, ou seja, sua altura molhada será igual a 3
5⁄  

da altura total. 

Com isto, podemos definir as dimensões comerciais da calha de projeto para esta 

água do telhado. Teremos que: 

𝐴𝑐𝑜𝑚 =
5

3
 𝑎 =  

5𝑥0,16

3
= 0,27𝑚 

Onde: 

𝐴𝑐𝑜𝑚 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

 

Então, a calha mínima ideal deverá ter 32cm de largura x 27cm de altura, conforme 

seção transversal a seguir: 

 

 

 

d) Lado continente 

a = 13,95m; 

b = 100,30m; 

h = 7,15m. 
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Portanto: 

𝐴 = (13,95 +
7,15

2
) . 100,30 

 

𝐴 = 1.757,76𝑚² 

Pela tabela 5 da norma e admitindo um tempo de retorno de 25 anos, temos que I = 

163mm/h. 

Com estes dados, fica fácil calcular a vazão de projeto, que é dada por: 

 

𝑄 =
163𝑥1757,76

60
 

 

𝑄 = 4.775,25
𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

 

Pela fórmula de Manning-Strickler dada abaixo, conseguimos obter o 

dimensionamento da calha: 

 

𝑄 = 𝐾
𝑆

𝑛
𝑅ℎ2/3𝑖1/2 

Onde: 

Q = vazão de projeto, em L/min; 

S = área da seção molhada, em m²; 

n = coeficiente de rugosidade; 

R = raio hidráulico, em m; 

Ph = perímetro molhado, em m; 

I = declividade da calha, em m/m; 

K = 60.000 

 

Vamos adotar que será usada uma calha retangular e, portanto, a seção de área 

molhada mais favorável ao escoamento é quando b=2a: 
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Onde: 

a: altura da seção molhada; 

b: base da seção molhada. 

 

O raio hidráulico é obtido pela razão entre a área molhada e o perímetro molhado, ou 

seja: 

 

𝑅ℎ =
𝑆

𝑃ℎ
 

E, ainda: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏; 

𝑏 = 2𝑎 

Então: 

𝑆 = 𝑎. 𝑏 = 2𝑎. 𝑎 = 2𝑎²; 

E: 

𝑃ℎ = 𝑏 + 2𝑎 = 2𝑎 + 2𝑎 = 4𝑎. 

 

Logo: 

𝑅ℎ =
𝑎. 𝑏

2𝑎 + 𝑏
=

𝑎. 2𝑎

2𝑎 + 2𝑎
=

2𝑎²

4𝑎
= 0,5𝑎 

 

De acordo com a tabela 2 sobre coeficientes de rugosidade, temos que 𝑛 =  0,011; 

Para uma vazão Q (já calculada), temos: 
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4775,25 =
60000.2a2. √(0,5𝑎)23

0,011
√𝑖 

 

De acordo com a norma, a declividade mínima da calha deverá ser de 0,5%, ou seja, 

a = 0,005.Substituindo os dados na fórmula, temos que: 

 

4775,25 =
60000.2a2. √(0,5𝑎)23

0,011
√0,005 

 

52,53 = 8485,28𝑎2. √(0,5𝑎)²
3

 

 

5, 93𝑥104 = 6,11𝑥1011𝑎6. 0,25𝑎2. 

 

𝑎8 =
1,45𝑥105

1,53𝑥1011
 

 

𝑎8 = 0,948𝑥10−6 

 

𝑎 = 0,18m 

𝐿𝑜𝑔𝑜, 𝑏 = 2𝑥0,18 = 0,36𝑚 

 

Disto, podemos concluir que a largura mínima da calha ideal é de 36cm, enquanto a 

sua altura molhada é igual a 18cm, no mínimo. 

No entanto, a norma não faz citação do percentual que a altura molhada deve ocupar, 

em relação à altura total da calha. 

Baseando-nos em estudos e normas européias, vamos definir que a altura do bordo 

livre da calha é igual a 2 5⁄  da altura total, ou seja, sua altura molhada será igual a 3
5⁄  

da altura total. 

Com isto, podemos definir as dimensões comerciais da calha de projeto para esta 

água do telhado. Teremos que: 
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𝐴𝑐𝑜𝑚 =
5

3
 𝑎 =  

5𝑥0,18

3
= 0,30𝑚 

Onde: 

𝐴𝑐𝑜𝑚 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎, 𝑒𝑚 𝑚 

 

Então, a calha mínima ideal deverá ter 36cm de largura x 30cm de altura, conforme 

seção transversal a seguir: 

 

 

 

3.2.4.2. Condutores Verticais / Tubos de queda 

Nos condutores verticais, devem ser empregados tubos e conexões de PVC rígido, 

série R, Tigre ou similar, em acordo com a ABNT NBR 10843 e a ABNT NBR 5680. 

Quando houver necessidade de desvio, devem ser usadas curvas de 90º de raio longo 

ou curvas de 45º e devem ser previstas peças de inspeção junto a cada uma das curvas. 

O diâmetro interno mínimo dos condutores verticais é de 70mm. 

O dimensionamento dos condutores verticais deverá ser feito a partir da vazão de 

projeto calculada. 

O cálculo do diâmetro dos condutores verticais será feito para cada um dos lados do 

telhado, a exemplo do dimensionamento de calhas, por se tratar de uma coberta com 

lados não-simétricos. 
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a) Lado mar 

Q = 3.545 L/min; 

 

Contudo, por se tratar de uma coberta de grande dimensão e, portanto, alta vazão, 

o dimensionamento dos condutores verticais será feito através da divisão de áreas 

da coberta em 3 trechos de iguais dimensões, ou seja, teremos 3 descidas de águas 

pluviais para melhor operação da drenagem. 

Sendo assim, temos que: 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 

Onde: 

𝑄 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄1 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 1, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 2, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄3 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 3, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛. 

 

Como os trechos serão igualmente divididos, também temos que: 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3 

Logo: 

𝑄1 =
𝑄

3
=

3545

3
= 1181,67 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Então: 

𝑄1 = 1181,67 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 1181,67 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄3 = 1181,67 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

Utilizando a fórmula para dimensionamento de condutores verticais, admitindo a 

taxa de ocupação ocupada pela coroa líquida, de modo a garantir o 

comportamento de regime anelar no tubo de 7/24 (to = 7/24), aplicando os dados 

na equação abaixo para tubos de queda de PVC: 

 

𝑄 = 0,019. 𝑡𝑜5/3. (𝐷)8/3 

𝑄 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 
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1181,67 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

1181,67 = 2,44. 10−3. (𝐷)8/3 

 

484,29. 103 = √𝐷83
 

 

1,13. 1017 = 𝐷8 

 

𝐷 = 135,49𝑚𝑚 

 

Portanto, temos que o diâmetro mínimo dos tubos de queda para que o regime ocorra 

de forma anelar é de 135,49mm, ou, mais precisamente, 150mm (diâmetro 

comercial). 

 

b) Lado continente 

Q = 4.775,25 L/min; 

 

Contudo, por se tratar de uma coberta de grande dimensão e, portanto, alta vazão, 

o dimensionamento dos condutores verticais será feito através da divisão de áreas 

da coberta em 3 trechos de iguais dimensões, ou seja, teremos 4 descidas de água 

pluvial para melhor operação da drenagem. 

Sendo assim, temos que: 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 

Onde: 

𝑄 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄1 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 1, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 2, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄3 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 3, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄4 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 4, 𝑒𝑚 𝐿/𝑚𝑖𝑛. 

 

Como os trechos serão igualmente divididos, também temos que: 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3 = 𝑄4 
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Logo: 

 

𝑄1 =
𝑄

4
=

4775,25

4
= 1193,81 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

Então: 

𝑄1 = 1193,81 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄2 = 1193,81 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄3 = 1193,81 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

𝑄4 = 1193,81 𝐿/𝑚𝑖𝑛; 

Utilizando a fórmula para dimensionamento de condutores verticais, admitindo a 

taxa de ocupação ocupada pela coroa líquida, de modo a garantir o 

comportamento de regime anelar no tubo de 7/24 (to = 7/24), aplicando os dados 

na equação abaixo para tubos de queda de PVC: 

 

𝑄 = 0,019. 𝑡𝑜5/3. (𝐷)8/3 

𝑄 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

 

1193,81 = 0,019. (
7

24
)

5
3. (𝐷)8/3 

 

1193,81 = 2,44. 10−3. (𝐷)8/3 

 

489,27. 103 = √𝐷83
 

 

1,17. 1017 = 𝐷8 

 

𝐷 = 136,01𝑚𝑚 

 

Portanto, temos que o diâmetro mínimo dos tubos de queda para que o regime ocorra 

de forma anelar é de 136,01mm ou, mais precisamente, 150mm (diâmetro 

comercial). 
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3.2.4.3. Condutores Horizontais 

Nos condutores horizontais, devem ser empregados tubos e conexões de PVC, Tigre 

ou similar, de acordo com a ABNT NBR 10843 e a ABNT NBR 5680. 

Os condutores horizontais devem ter declividade uniforme e diâmetro conforme 

projeto e seguirem enterrados. Sempre que houver conexões com outras tubulações, 

mudança de declividade ou direção ou, ainda, a cada trecho de 20m, prever-se-á 

caixas de areia. 

A ligação entre os tubos de queda e os condutores horizontais devem ser feitas com 

curvas de raio longo com inspeção ou caixa de areia. 

 

3.3. ESTRUTURAL 

3.3.1.  NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Para projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e acessórios, a adoção de toda  

terminologia adotada, serão seguidas recomendações normativas das seguintes normas 

ABNT NBR: 

➢ ABNT NBR 6118:2014 – Projetos de estruturas de concreto — Procedimento; 

➢ ABNT NBR 6122:2019 – Projetos e execução de fundações; 

➢ ABNT NBR 6123:2013 – Forças devidas ao vento em edificações; 

➢ ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações — Requisitos para o 

sistema de gestão de manutenção; 

➢ ABNT NBR 9062:2017: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-

moldado; 

➢ ABNT NBR 12655: 2015: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 

recebimento e aceitação – Procedimento; 

➢ ACI 440.2R-08 - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded 

FRP Systems for Strengthening Concrete Structures; 

 

3.3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA 

A estrutura do galpão 07 do Porto de Cabedelo é composta por elementos estruturais, tais 

como pilares, vigas e estrutura de coberta, em concreto pré-moldado. 
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O galpão 07 encontra-se com um a de suas fachadas viradas diretamente para o mar, em 

zona portuária. 

 

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014, podemos enquadrar o ambiente como grau de 

risco IV, ou seja, muito alto, devido ao ambiente marinho, com alta exposição aos íons 

cloreto, principais causadores da despassivação do aço, cujo processo compromete a 

estabilidade estrutural por meio da oxidação da armadura e posterior provável diminuição 

de diâmetro das suas barras. 

Uma vez que não foi possível realizar análise mais profunda, com corpos de prova, 

sondagem do solo e/ou detalhamentos da estrutura, as soluções propostas neste projeto 

foram dadas baseadas em parecer técnico do laudo fornecido pelo Porto de Cabedelo. 

Porém, vale ressaltar, que, durante a execução ou, mais especificamente, na fase de 

demolição, poder-se-á ter uma visão mais completa das manifestações patológicas, assim 

como o diagnóstico mais preciso das causas de tais manifestações. 

Cabe ao construtor avaliar cada caso, de acordo com as recomendações deste projeto, e 

entrar em contato com o projetista para o esclarecimento de possíveis dúvidas. 

 

3.3.2.1. Parâmetros de Projeto 

Uma vez definida a classe de agressividade do ambiente no qual o Armazem 07 está 

inserido, de acordo com a ABNR NBR 6118:2014 – Classe de agressividade IV (muito 

alta) – pode-se estabeler os seguintes parâmetros de projeto: 

✓ Fator A/C 

 ≤ 45; 

✓ Cobrimento nominal 

4. Fundações elementos em contato com o solo: 50mm; 

5. Vigas e pilares: 50mm; 

6. Lajes: 45mm. 

✓ Classe do concreto 

≥ C40 
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3.3.3. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

São várias as etapas geradoras de manifestações patológicas do concreto armado que, 

muitas vezes, estão relacionadas entre si. As classificações destas etapas podem ser as 

seguintes:   

1. Congênitas   

a. Falhas de projeto;  

b. Estudo inadequado das condições do local;  

c. Não cumprimento de normas técnicas.  

1. Adquiridas  

a. Uso de materiais inadequados ou com características diferentes das 

especificadas no projeto;  

b. Adoção de equipamentos e métodos construtivos impróprios;  

c. Falha da mão de obra;  

d. Falha de trabalho em equipe nos diversos níveis da construção 

(projeto, construção, fornecedores, fiscalização e proprietário).  

3. Acidentais  

a. Carregamento excessivo;  

b. Utilização inadequada da estrutura;  

c. Mudanças repentinas das condições originais do ambiente.  

Embora o perfeito diagnóstico de uma análise estrutural identifique em quais destas 

etapas originou-se a manifestação patológica, uma vez que o conhecimento profundo das 

causas geradoras dos defeitos em uma estrutura é pré-requisito fundamental para a 

definição do melhor tipo de intervenção que venha garantir a sua recuperação e 

funcionalidade com maior vida útil, não foi possível realizar tal identificação, uma vez 

que seriam necessários dados mais profundos, conseguidos por meio de registros 

históricos e investigações dos projetos originais, relatórios fotográficos da construção e 

suas condições, dados sobre materiais utilizados durante a obra, técnicas construtivas, 

análise qualitativa da mão de obra, etc.  
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3.3.3.1.  Identificação das Manifestações Patológicas 

 

3.3.3.1.1. Fissuras 

As fissuras podem ser classificadas como estáveis ou passivas em 

movimentação ou ativas.  

 

3.4. Passivas  

Ao atingir sua máxima amplitude, estabilizam-se devido à causa que 

a geraram ter chegado ao fim. Ex.: causadas por retração hidráulica ou 

recalque diferencial estabilizado.  

b. Ativas  

Fissuras ativas são aquelas causadas por ações de diferentes 

magnitudes, que provocam variadas deformações no concreto. Ex.: de 

origem térmica e de flexão provocadas por ações dinâmicas.  

 

De acordo com o laudo técnico, podemos identificar fissuras de ambas as ordens, 

conforme o seguinte registro fotográfico: 

Figura 1: Fissuras  

Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto de Cabedelo, 2021 
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3.4.2.1.1. Corrosão da Armadura  

As corrosão da armadura dá-se devido as duas seguintes causas: 

a) Carbonatação 

A corrosão generalizada, também chamada de carbonatação, é a 

transformação do Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio), obtido durante a hidratação 

do cimento pela combinação do chamado C2S (silicato bicálcico) com a água, 

em CaCO3 (carbonato de cálcio) pelo CO2  presente na atmosfera que, na 

presença de umidade, reage com a pasta de cimento hidratada, segundo a 

reação 

 Ca(OH)2 + CO2            CaCO3 + H2O.  

Com esta transformação, o concreto, inicialmente básico, devido ao seu 

alto pH obtido pelo Ca(OH)2, se aproxima de um pH próximo de 9. Como 

a armadura está protegida em ambientes com um alto pH, em torno de 

13,5, isto é, bastante alcalinos, a redução do seu valor para valores 

próximos a 9 causa a despassivação do aço da armadura, iniciando o 

processo de corrosão. Para que se inicie o processo de despassivação do 

aço, é necessário que a profundidade da carbonatação seja igual ou 

superior ao cobrimento da armadura, o que se conclui que, quanto maior 

o grau de agressividade do ambiente, maior deve ser o cobrimento da 

armadura. 

b) Íons Cloreto 

A corrosão de armaduras é um processo eletroquímico que provoca a 

oxidação do aço. Os fatores que provocam este fenômeno estão ligados 

às características do concreto, meio ambiente e à disposição das armaduras 

nos componentes estruturais afetados. Portanto, fissuras, 

porosidade elevada e/ou concreto muito permeável, cobrimento nominal 

insuficiente ou uma má execução, fazem com que a armação seja atingida 

por elementos agressivos causadores de oxidação.  

Os danos por corrosão podem afetar a capacidade portante dos 

componentes estruturais, em função da perda de seção transversal das 

armaduras, da perda de aderência entre o aço e o concreto e da fissuração 

deste. Mesmo assim, a deterioração progressiva das estruturas por corrosão 



 

87 
 

provoca lascamentos de material, que podem 

comprometer a segurança das pessoas”.  

 

O fenômeno de corrosão das armaduras pode ser causado por dois 

procedimentos: perda de alcalinidade ou por ataque de cloretos, cujo teor 

limite no cimento, de acordo com a NBR 12655: 2015, deve ser de 0,15% 

(na prática, utiliza-se 0,4%).   

 

A elevada alcalinidade (pH > 12,5), permite que as armaduras fiquem 

protegidas no concreto, obtendo a sua passividade, condição em que a 

velocidade de corrosão (VC) é praticamente nula, sendo inferiores a 

1µm/ano. No entanto, a presença de íons cloreto na armadura faz com que 

ocorra a despassivação do aço, aumentando VC. 

 

Vários pontos de oxidação foram observados durante a visita e através de Laudo 

Estrutural fornecido pelo Porto: 

Figura 2: Corrosão de armadura          Figura 3: Corrosão de armadura 

Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto             Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto 

de Cabedelo, 2021                             de Cabedelo, 2021 

 

3.4.2.1.2. Desagregação/ Desplacamento 

A perda de aderência ocorre entre a armação e o concreto como consequência 

da oxidação ou dilatação da ferragem ou entre dois concretos.Essa 

manifestação  
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atológica mostrou-se bastante presente no Armazém 07, podendo ser 

facimentte verificada através dos registros abaixo: 

 

 

Figura 4: desagregação do concreto          Figura 5: Corrosão de armadura 

Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto            Fonte: Laudo Estrutural – Armazéns do Porto 

de Cabedelo, 2021                                                       de Cabedelo, 2021        

 

3.4.2.1.3. Corrosão do Concreto 

O termo “corrosão do concreto” é utilizado para designar a destruição do 

concreto. Normalmente, os mais afetados são os de má qualidade. Agentes 

ácidos, como sulfatos, cloretos, nitratos e nitritos são as principais causas 

destrutivas do concreto, contudo até a água pura das chuvas pode ataca-lo 

devido às infiltrações e o acúmulo de água advindo da ausência de um 

adequado sistema de drenagem pluvial e deficiência nas juntas de dilatação 

da estrutura. 

A Figura 5 anterior exemplifica bem um caso denominado como “corrosão 

do concreto”. 

 

3.4.3. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

Os materiais para o reforço e recuperação de estruturas de concreto podem ser formulados 

para exibir uma ampla variedade de propriedades, que afetam o comportamento da 

estrutura, sendo, portanto, de grande importância a seleção destes materiais a serem 

empregados.  O concreto de Cimento Portland é o segundo material mais consumido do 

mundo, perdendo apenas para a água. Portanto, é o material tradicional para construções, 

recuperações e reforços. Para os segundo e terceiro casos, as características do concreto,  
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como traço, resistência e tempo de pega podem ser ainda mais importantes do que no 

primeiro, uma vez que é preciso combinar as características do material original com as 

características do novo concreto, além de permitir a melhora do conjunto.   

Todos os componentes da estrutura, tais como agressividade do ambiente, contaminantes 

químicos e cargas às quais está submetida foram de extrema importância para a definição 

do material a ser utilizado neste projeto (Concreto e graute de Cimento Portland), graças 

às suas propriedades físico-químicas e mecânicas. 

 

3.3.4.1. Pilares 

O laudo técnico apresentado mostra desagregação da camada de cobrimento 

na estrutura. Portanto, deve-se executar o seguinte passo a passo: 

3.3.4.1.1. Preparo do Substrato 

O preparo do substrato é entendido como o conjunto de procedimentos 

efetuados antes da limpeza superficial e da aplicação propriamente dita 

dos materiais e produtos de correção, ou seja, são os tratamentos prévios 

da superfície dos componentes estruturais. 

Deve-se realizar escarificação mecânica do concreto solto ou 

desagregado, onde existem indícios de corrosão das armaduras, 

entendendo-se, pelo menos, 10cm além da barra que apresenta corrosão. 

Deve-se escarificar de fora para dentro, a fim de evitar lascamentos das 

arestas e cantos e retirar todo o material solto e segregado, até atingir o 

concreto não afetado (concreto são), exibindo toda a armadura oxidada. 

A delimitação da área a ser recuperada tem como objetivo evitar bordas 

fracas, com acabamento em ângulos agudos. Portanto, o corte embaixo da 

armadura deverá ter 90º, como mostrado abaixo: 
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Figura 6: delimitação da área a ser recuperada 

 

3.3.4.1.2. Limpeza da Superfície 

A limpeza das superfícies é entendida como o conjunto dos 

procedimentos efetuados instantes antes da aplicação propriamente dita 

dos materiais de recuperação.  

As armaduras oxidadas deverão ser limpas utilizando o processo de 

escovamento manual com escova com cerdas de aços ou jateamento 

abrasivo a seco. Deve ser realizada a limpeza até a completa remoção de 

partículas soltas e de forma a garantir a completa retirada de quaisquer 

vestígios de oxidação. 

3.3.4.1.3. Reconstituição da Seção da Armadura 

Uma vez as armaduras limpas, sempre que a redução da seção transversal 

supere 10% do diâmetro original, é recomendável que a seção original da 

armadura seja recomposta, com colocação de novas armaduras e tela de 

aço, utilizando aço CA-50. Utilizar graute para fechamento da abertura. 

Caso esta perda de diâmetro da armadura não supere os 10%, apenas a 

aplicação de anti-corrosivo e tela soldável sobre o fundo da peça será 

suficiente.  

3.3.4.1.4. Restauração do Monolitismo da Peça 

Caso tenha havido remoção de mais de 5cm do concreto, pode-se utilizar 

apenas argamassa polimérica estrutural para fechamento da abertura 

tratada. Porém, se a abertura for maior do que 5cm, utilizar graute com 

características mecânicas adequadas. 

 

3.4.4. REFORÇO ESTRUTURAL 

A necessidade do reforço estrutural mostrou-se presente para que a estrutura cumpra um 

comportamento estrutural esperado e adequado, livre de risco de ruína. 

3.4.4.1.Fundação 

Não foram recebidas informações sobre a fundação. Portanto, será 

necessária a sua análise durante a obra, em especial na etapa de 

demolição do piso.  
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Caso sejam identificadas fissuras, trincas ou 

desagregamento do concreto por oxidação, tal como ocorrido nos pilares, 

vigas e tesouras (treliças) da coberta, deve-se seguir o passo a passo de 

execução conforme recomendações em planta do projeto. 

 

3.4.4.2.Pilares e Vigas 

Deve-se aumentar a seção transversal dos pilares, a fim de aumentar a 

vida útil da estrutura.  

O aumento da seção deverá ser feito com graute (grout) ou concreto auto-

adensável, com Fck ≥ 40Mpa de resistência característica.  

As barras longitudinais adicionadas aos pilares devem perfurar a 

fundação em 40cm e os furos devem ter diâmetro de 16mm e as barras 

devem ser grauteadas ou coladas com sikadur 32 ou compoud. Os furos 

devem ser limpos para a adequada fixação das barras. As barras de fixação 

devem ser espaçadas a cada 100cm e as longitudinais serão fixadas nessas 

primeiras. Os estribos deverão ser fixados nas barras longitudinais. 

A estrutura deve ser mantida limpas para receber o graute ou o concreto 

auto-adensável. 

 

Em caso de dúvida sobre o exposto neste projeto, consultar o projetista responsável. 

Salienta-se que toda e qualquer modificação sem autorização do mesmo não é de sua 

responsabilidade. 

 

3.4. PAVIMENTAÇÃO 

3.4.1.  NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Para projeto, serão seguidas recomendações normativas das seguintes normas ABNT 

NBR: 

➢ ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto — Procedimento; 

➢ ABNT NBR 6123:2013 – Forças devidas ao vento em edificações; 

➢ ABNT NBR 6120:2019 Versão Corrigida:2019 – Ações para o cálculo de 

estruturas de edificações; 

➢ ABNT NBR 5916:1990 - Junta de tela de aço soldada para armadura de concreto - 

Ensaio de resistência ao cisalhamento; 
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➢ ABNT NBR 7481:1990 - Tela de Aço Soldada – Armadura para Concreto – 

Especificação; 

➢ ABNT NBR 7480:2017 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 

armado – Especificação; 

➢ ABNT NBR 7211:2009 Versão Corrigida:2019 - Agregados para concreto – 

Especificação; 

➢ NORMA DNIT 047/2004 - Pavimento rígido – Execução de pavimento rígido com 

equipamento de pequeno porte - Especificação de serviço; 

➢ Rodrigues, Públio Penna Firme - Critérios de Projetos, Revista Pisos Industriais, 

São Paulo, 2003. 

 

3.4.2. DESCRIÇÃO DO PISO EXISTENTE 

Atualmente, o piso do armazém 07 é feito de concreto com juntas igualmente espaçadas. 

No entanto, devido à ausência de sub-base adequada, atribuídas à elevadas solicitações 

de cargas, o pavimento encontra-se em estado de ruína, tendo em vista o seu recalque, 

que provocou a ruptura e desnivelamento em relação ao piso exterior, conforme apontado 

em laudo técnico. 

Todo o piso existente deverá ser demolido. 

 

3.4.3. SUBLEITO 

3.4.3.1. Características do solo  

De acordo com a Sondagem de Reconhecimento a Percussão realizada no dia 

18/01/2021, o solo que compõe o subleito do projeto é composto, basicamente, 

de camadas que variam entre areia fina e média siltosa, medianamente 

compactada. 

Ensaios de granulometria não foram realizados e, portanto, não foi possível a 

caracterização do solo quanto à sua classe e grupo. 
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3.4.3.2. Resistência 

Tradicionalmente, para dimensionamento de pavimentos, utiliza-se o ensaio de 

Suporte Califórnia, que fornece o ISC (Índice de Suporte Califórnia) ou mais 

comumente o CBR (California Bearing Ratio), para caracterizar o solo sob o 

ponto de vista de resistência. 

Ressalta-se que, para este projeto, não foi realizado o ensaio do CBR. 

No entanto, na ausência do ISC, estudos acadêmicos já revelaram ser possível 

estabelecer a correspondência entre o ensaio de sondagem SPT (Standard 

Penetration Test), cujo resultado se dá pelo índice N𝑆𝑃𝑇, e o CBR através da 

seguinte fórmula: 

𝐿𝑜𝑔𝐼𝑆𝐶 = −4,16 + 5,65 (𝐿𝑜𝑔
300

N𝑆𝑃𝑇
)

−0,25

 

 

Deste modo, conforme sondagem apresentada em laudo, para este armazém, 

temos que: N𝑆PT𝑀𝐸𝐷
 = 10,58. Logo: 

 

𝐿𝑜𝑔𝐼𝑆𝐶 = −4,16 + 5,65 (𝐿𝑜𝑔
300

10,58
)

−0,25

 

 

𝐿𝑜𝑔𝐼𝑆𝐶 = 0,99 

 

𝑰𝑺𝑪 = 𝟗, 𝟔𝟗% 

 

Para este projeto, iremos adotar o resultado CBR = 9,69% obtido. 

 

3.4.4. SUB-BASE 

As sub-bases são elementos estruturais intermediários entre as placas de concreto e o 

subleito, formado pelo terreno natural ou por solo trocado, devidamente compactado, e 

são de importância primordial ao desempenho do piso. 

A rigidez das diversas camadas não é função apenas do módulo de elasticidade delas, mas 

também da espessura¹, mas parece razoável que quando introduzimos uma camada de 
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 rigidez intermediária entre a placa e o solo o sistema passa a ser mais harmônico, 

controlando principalmente os deslocamentos verticais. 

Muito embora na grande maioria dos casos os pavimentos industriais encontram-se em 

áreas cobertas, ainda assim é recomendável o seu emprego, pois durante a fase executiva, 

há presença massiva de água, advinda, por exemplo, da cura do concreto ou mesmo das 

próprias operações de concretagem. 

A presença da sub-base introduz dois novos aspectos ao comportamento mecânico do 

conjunto pavimento & fundação: primeiro, uniformizando o comportamento da fundação 

e, segundo, aumentando a capacidade estrutural.  

Ao contrário do que se poderia imaginar, a uniformidade é o aspecto mais importante, 

sendo a melhoria da resistência apenas uma vantagem acessória. Tal fato origina-se a 

partir do princípio de que a função do conjunto pavimento & fundação é absorver as 

tensões de cisalhamento oriundas do tráfego de veículos ou de carregamentos estáticos. 

3.4.4.1. Função da Sub-base 

As sub-bases possuem cinco funções básicas: 

a) Eliminar a possibilidade da ocorrência do bombeamento de solos finos 

plásticos; 

b) Evitar variações excessivas do material do subleito; 

c) Uniformizar o comportamento mecânico da fundação ao longo do piso; 

d) Incrementar a transferência de carga nas juntas; 

e) Auxílio à drenagem subsuperficial. 

 

3.4.4.2. Tipo da Sub-base 

As sub-bases tratadas com cimento incorporam um ganho de qualidade ao 

pavimento como um todo, posto que, quando comparadas às sub-bases de 

material granular, diminuem significativamente as tensões transmitidas ao 

subleito e, por consequência, as deformações do terreno de fundação (recalque 

das sub-base tratadas com cimento chegam a ser até 96% menor do que as de 

material granular). 
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Por se tratar de um solo essencialmente composto por areia fina, vamos adotar 

uma sub-base composta por Solo Melhorado com Cimento, pois o largo 

emprego deste material vem atestando a sua qualidade e facilidade de execução.  

O teor de cimento necessário para estabilizar um solo é função de suas 

características físico-químicas. Neste caso, recomenda-se a utilização do teor 

mínimo de cimento de 7%.  

 

3.4.5. MATERIAIS 

3.4.5.1. Cimentos 

Os cimentos com adições apresentam melhor desempenho em face dos ataques 

químicos, notadamente os de escória de alto forno, que também apresentam 

tendência a terem maior resistência à tração na flexão para um mesmo nível de 

resistência à compressão. 

Por este motivo, o tipo de cimento que deverá ser utilizado é o CP III-40, uma 

vez que este tipo de cimento contém adição de 35% a 70% de escória em sua 

composição, o que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade, 

resistência a sulfatos e à expansão além de baixo calor de hidratação. 

3.4.5.2. Aditivos 

Aditivos superplastificantes podem ser empregados a fim de diminuir o custo e 

promover a plasticidade da mistura, devendo-se unicamente atentar para o fato 

de que esses aditivos costumam aumentar o tempo de pega do concreto, o que 

pode levar a problemas na fase de acabamento em função da desuniformidade 

com que a ela ocorre.  

3.4.5.3. Tela Soldada 

A armação do piso será feita através de telas soldadas de aço CA-60.  

Importante atenção deverá ser dada às emendas da tela, as quais devem seguir as 

recomendações abaixo. 
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a) Armadura Principal 

Deverá haver sobreposição de 2 malhas + 2 franjas. 

 

b) Armadura Secundária 

Deverá haver sobreposição de 2 malhas + 2 franjas. 

 

3.4.5.4. Selantes e Materiais de Preenchimento de Juntas 

Os selantes são materiais de natureza plástica, empregados na vedação das juntas 

do pavimento, permitindo a sua selagem. Sua importância é fundamental, visto 

que impedirá a entrada de partículas incompressíveis na junta, que são 

extremamente danosas ao desempenho do pavimento. 

Devem ser empregados selantes moldados a frio produzidos à base de 

poliuretano, pois apresentam resistências mecânica e química adequadas ao piso. 

Caso o Porto tenha pretensão de operar empilhadeiras com rodas rígidas, deve-

se substituir o selante moldado a frio por materiais bicomponentes à base de 

resinas epoxídicas ou poliuréias, cuja dureza shore A situam-se ao redor de 80 

e são os únicos capazes de efetivamente resistirem ao tráfego de rodas rígidas. 
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3.4.6. CONCRETO 

3.4.6.1. Resistência Característica do Concreto à Compressão 

O primeiro fator a ser analisado é a relação água/cimento (a/c), que representa 

seguramente o principal parâmetro da resistência do concreto. Trabalhos 

experimentais indicam que a relação a/c explica, em média, 95% das variações 

da resistência à compressão. 

De acordo com a ABNT NBR 6118, para a classe de agressividade local (IV – 

Muito Forte), deve-se empregar o fator a/c ≤ 0,45. Porém, não será aceito um 

a/c< 0,42, uma vez que valores nesta faixa contribuem significativamente para o 

aumento da probabilidade de retração autógena e da retração plástica do 

concreto. 

Ainda seguindo as recomendações da ABNT NBR 6118, para a classe de 

agressividade local (IV – Muito Forte), deve-se adotar um concreto de classe C-

40, isto é, a resistência característica do concreto à compressão (f𝑐𝑘) após 28 dias 

deverá ser de 40MPa. 

3.4.6.2. Resistência Característica do Concreto à Tração na Flexão 

A resistência característica do concreto à tração na flexão (f𝑐𝑡𝑀,𝑘) a ser adotada 

é de 5,12MPa. 

3.4.6.3. Agregado graúdo 

O agregado graúdo deve ser composto por duas faixas granulométrica, sendo 

composto por 70% de brita 0 e 30% de brita 1. 

3.4.7. JUNTAS 

A função básica das juntas é permitir as movimentações de contração e expansão do 

concreto, sem que ocorram danos ao piso sob o ponto de vista estrutural e de durabilidade, 

permitindo a adequada transferência de carga entre as placas contíguas. 

3.4.7.1. Projeto Geométrico do Piso 

As principais recomendações a serem feitas para permitir um projeto adequado 

são: 
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a) O piso deve trabalhar isolado da estrutura, portanto, no encontro de pilares, 

paredes, bases de máquinas etc., deverão ser previstas juntas de encontro, 

permitindo que o piso trabalhe livremente e não seja solicitado pela estrutura; 

b) As juntas deverão ser sempre contínuas, podendo apenas ser interrompidas nas 

juntas de encontro. Evitar fazer junta tipo T, exceto quando se empregar 

dispositivos adequados para evitar a propagação da fissura; 

c) No encontro de duas juntas, o ângulo formado deve ser preferencialmente 90º e 

não deve ser inferior a 70º, caso contrário, ocorrerá fissura; 

 

3.4.7.2. Classificação das Juntas 

3.4.7.2.1. Juntas de Construção (JC) 

Esse tipo de junta, como o próprio nome sugere, é empregado em função 

da limitação dos equipamentos de construção e devem ser executadas com 

dispositivos de transferência de carga, como as barras de transferência, 

como na figura a seguir: 

 

Fig. 2: Juntas de Construção (JC) 
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Sistemas de transferência de carga do tipo macho e fêmea devem ser 

evitados por não garantirem a transferência de carga adequadamente 

devido à retração do concreto. 

3.4.7.2.2. Juntas de Encontro (JE) 

Também chamadas de juntas de expansão: situada nos encontros do piso 

com peças estruturais, como pilares ou outros elementos, como paredes, 

de forma que impeçam a livre movimentação do piso e a transferência de 

carga do piso para esses outros elementos, podendo possuir barras de 

transferência (quando há tráfego sobre elas) ou não. Sua espessura deverá 

ser de 20mm. 

 

Fig. 3: Juntas de Encontro (JE) 

 

3.4.7.2.3. Juntas Serradas (JS) 

As juntas serradas são normalmente ortogonais à maior direção da placa, 

sendo, portanto, sujeitas às maiores movimentações em função da retração 

do concreto. Para que funcione adequadamente, é necessário que haja um 

sistema eficiente de transferência de carga entre as placas contíguas,  
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deve-se, portanto, dar-se preferência ao emprego das barras de 

transferência, que são mecanismos mais eficazes e confiáveis. 

 

Fig. 4: Juntas de Serradas (JS) 

 

3.4.7.3. Barras de Transferência 

As barras de transferência constituem-se no principal e mais eficiente 

mecanismo de transferência de cargas empregado nas juntas e deverão ser 

formadas por barras de aço de seção circular de aço CA 25 e estarem 

rigorosamente alinhadas com o eixo da placa. 

d) Diâmetro da barra: Ø = 25mm; 

e) Comprimento comercial: 500mm; 

f) Espaçamento entre barras: 300mm. 

 

3.4.8. FUNDAÇÃO 

3.4.8.1. Preparo do Subleito 

A compactação de um solo é função de dois parâmetros: a energia 

empregada e o teor de umidade do solo.  
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Para solos granulares, como no caso do solo do armazém em questão, 

recomenda-se, no máximo, uma camada de 20cm de compactação.  

Os equipamentos mais adequados para a compactação de materiais 

granulares são os rolos compactadores vibratórios lisos, devendo-se evitar 

a vibração do rolo quando parado para não provocar efeito de devolução. 

Além disto, atenção especial deve ser dada ao controle de umidade, 

evitando utilização desnecessária do equipamento. 

3.4.8.2. Isolamento da Placa da Sub-base 

A fim de reduzir o coeficiente de atrito, deve-se empregar filmes plástico 

(espessura mínima de 0,15mm), entre a placa de concreto e a sub-base. 

3.4.9. POSICIONAMENTO DA ARMADURA 

3.4.9.1. Armadura Superior 

De acordo com o memorial de cálculo no ANEXO D, temos os seguintes 

dados o Momento da armadura Superior encontrado foi de 2.187,4 

A armadura superior pode ser posicionada adequadamente com o auxílio 

de espaçadores apropriados, como os espaçadores soldados ou 

caranguejos. No entanto, recomenda-se o uso dos espaçadores soldados, 

em função da sua competitividade econômica em relação aos chamados 

caranguejos, e da velocidade de operação, já que não é necessário amarrar 

a tela. 

a) Opção 01: utilização dos espaçadores (recomendado) 

O posicionamento dos espaçadores é feito em linhas paralelas 

distanciadas de aproximadamente 0,80 m a 1,00 m, dependendo do 

diâmetro da tela; fios de diâmetro mais elevado são mais rígidos, 

permitindo maior espaçamento das treliças. 

 

b) Opção 02: utilização dos caranguejos 

Já os caranguejos devem ser utilizados abundantemente, à razão de 5 

unidades por metro quadrado de piso, e devem fortes o suficiente para  
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suportar o peso dos operários, no caso de não se dispor de métodos de 

lançamento que permitam o trabalho pelos lados externos da faixa em 

execução. 

3.4.9.2. Armadura Inferior 

O posicionamento da armadura inferior acaba sendo bem mais simples 

pode ser feito com qualquer dispositivo apropriado a essa finalidade, como 

as pastilhas de cimento ou espaçadores plásticos, que permitem um  

adequado posicionamento, cuidando sempre para que o cobrimento 

mínimo de 50mm seja cumprido. 

3.4.9.3. Barras de Transferência 

Pelo menos metade da barra deverá estar com graxa ou outro desmoldante, 

para impedir a aderência ao concreto. 

A prática de enrolar papel de embalagens de cimento, lona plástica ou 

mesmo a colocação de mangueira na barra é prejudicial aos mecanismos 

de transferência de carga, pois acabam formando vazios entre o aço e, 

portanto, não será aceita. 

Além disso, o conjunto de barras deve estar paralelo entre si, tanto no plano 

vertical como horizontal, e concomitantemente, ao eixo da placa.  

Nas juntas serradas, as barras de transferência deverão ser posicionadas 

exclusivamente com o auxílio de espaçadores, que deverão possuir 

dispositivos de fixação que garantam o paralelismo citado. Nesses casos, 

recomenda-se que toda a barra esteja lubrificada, permitindo que, mesmo 

que ocorra um desvio no posicionamento do corte, a junta trabalhe 

adequadamente.  

Nas juntas de construção ou de encontro, as barras devem ser fixadas 

também às formas, mas não se pode preterir os espaçadores. 

 

3.4.10. CONCRETAGEM DO PISO 

As maneiras de controle das fissuras plásticas são uma combinação de diversos aspectos 

executivos que tratam basicamente do controle da evaporação. Para melhor compreensão  
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do fenômeno, convém recordá-lo: a água de exsudação sobe para a superfície em taxas 

decrescentes e enquanto existir o equilíbrio entre a água exsudada e a evaporada, ou a 

primeira for maior, não ocorrerão fissuras plásticas. 

No momento em que a água exsudada é menor, a superfície retrai e a fissura ocorre, 

ortogonal à direção do vento. Essas recomendações são: 

a) Empregar barreiras contra sol e vento;  

b) Os agregados devem ser resfriados com água, antes da carga do caminhão;  

c) Proteger o concreto com filmes (cura química). 

3.4.10.1. Lançamento 

Deve-se tomar cuidado nessa fase, não permitindo o trânsito de operários por 

sobre a tela durante os trabalhos, municiando-os com ferramentas adequadas 

para que possam espalhar o concreto externamente à região.  

O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o 

adensamento, sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos 

com a régua vibratória. 

3.4.10.2. Adensamento 

Os vibradores de imersão devem ser empregados em pisos, juntamente às 

réguas vibratórias, sendo estas as mais adequadas as produzidas com ligas 

leves. 

3.4.10.3. Acabamento Superficial 

O acabamento superficial do piso deverá ser feito em cama única, ou seja, o 

próprio concreto da laje funcionará como revestimento, cumprindo o passo a 

passo a seguir: 

 

a) PRIMEIRA ETAPA: Regularização do Concreto 

A regularização da superfície do concreto é fundamental para a obtenção 

de um piso com bom desempenho em termos de planicidade. 

A ferramenta a ser empregada é o chamado “rodo de corte” capaz de cortar 

o concreto quando vai e volta, ou apenas alisá-lo, quando a régua está 

plana. 



 

104 
 

 

Deve ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo 

após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido. Seu uso 

irá reduzir consideravelmente as ondas que a régua vibratória e o 

sarrafeamento deixaram. 

 

b) SEGUNDA ETAPA: Desempeno Mecânico do Concreto 

O desempeno mecânico do concreto (floating) é executado com a 

finalidade de embeber as partículas dos agregados na pasta de cimento, 

remover protuberâncias e vales e promover o adensamento superficial do 

concreto. 

Para a sua execução, a superfície deverá estar suficientemente rígida. A 

operação mecânica pode ser executada quando o concreto suportar o peso 

de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4 mm de profundidade. 

Os equipamentos a serem empregados são geralmente as acabadoras de 

superfície, simples ou duplas, com diâmetro entre 90 e 120 cm, acopladas 

com discos de acabamento ou pás, acionados por motor a explosão.  

O desempeno deve ser sempre ortogonal à direção da régua vibratória ou 

do sarrafeamento e deve obedecer sempre à mesma direção. 

 

c) TERCEIRA ETAPA: Alisamento Superficial 

O alisamento superficial ou desempeno fino (troweling) é executado após 

o desempeno, para produzir uma superfície densa, lisa e dura.  

Normalmente, são necessárias duas ou mais operações para garantir o 

resultado, dando tempo para que o concreto possa, gradativamente, 

enrijecer-se.  

O equipamento é o mesmo empregado no desempeno mecânico, com a 

diferença de que as lâminas são mais finas, com cerca de 150 mm de 

largura. Deve iniciar-se na mesma direção do desempeno, mas a segunda 

passada deve ser transversal a esta, alternando-se nas operações seguintes.  

Na primeira passada, a lâmina deve estar absolutamente plana e de 

preferência já usada, que possui os bordos arredondados; nas seguintes, 

deve-se aumentar gradativamente o ângulo de inclinação, de modo que 

 



 

105 
 

 

 aumente a pressão de contato à medida que o concreto vai ganhando 

resistência. 

3.4.10.4. Cura do Concreto 

3.4.10.4.1. Cura Inicial 

A cura inicial é a que é executada imediatamente às operações de 

acabamento do concreto, podendo até mesmo iniciar-se de modo indireto 

após o adensamento. É no seu período que há maior influência dos 

fenômenos de superfície e, diferentemente das estruturas, assume papel 

fundamental nos pisos. 

Os filmes plásticos, transparentes ou opacos, que são popularmente 

conhecidos por lona preta, são instrumentos eficientes de cura, porém 

cuidados adicionais são exigidos para não causar o aparecimento de 

manchas de coloração no concreto. 

 

3.4.10.4.2. Cura Complementar 

A cura complementar deve iniciar-se após o fim de pega do concreto. 

Nesta fase, a cura do concreto não se restringe apenas ao impedimento da 

evaporação, mas sim pela saturação com água da superfície concretada.  

A sua execução é feita simplesmente com a colocação de materiais 

absorventes na superfície, que já deve ter resistência suficiente para 

permitir o caminhar de pessoas. Periodicamente, procede-se à sua 

saturação. 

Os materiais mais empregados são as mantas de cura produzidas com 

tecidos ou não tecidos poliméricos, com boa capacidade de retenção de 

água e que não cause manchas de nenhuma espécie.  

A cura complementar deve prolongar-se até que o concreto tenha 

alcançado, pelo menos, 75% da sua resistência final, quando então a sua 

baixa permeabilidade garantirá por si própria a manutenção da umidade 

para a completa hidratação do cimento. 
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3.4.10.5. Corte das Juntas 

As juntas serradas devem ser cortadas assim que o concreto tenha resistência 

suficiente para tal cortado sem que haja quebras nas bordas.  

 

3.4.11. CONTROLE DE QUALIDADE DO PAVIMENTO 

3.4.11.1. Placa Teste 

É recomendado a execução de uma placa teste para simular em uma área 

reduzida com relação à execução do piso. Este procedimento tem o objetivo de 

aferir as eventuais dificuldades que possam ocorrer durante as operações de 

execução e otimizar o processo executivo, de forma a garantir a qualidade 

esperada para a estrutura do pavimento e reduzir os riscos de ocorrência de 

manifestações patológicas. 

 

3.4.11.2. Check List 

Recomenda-se a realização do checklist do ANEXO C deste memorial antes da 

concretagem do piso. 

 

3.4.11.3. Espessura 

As variações máximas de espessuras aceitas são da ordem de + 7 mm e - 5 mm. 

 

3.4.11.4. Qualidade do Concreto Fresco 

O procedimento mais expedito para o controle do concreto fresco é o ensaio de 

abatimento do tronco de cone - o slump test - que deve ser feito em todo 

caminhão betoneira fornecido na obra. 

3.4.11.5. Resistência do Concreto 

O procedimento é apresentado na norma ABNT 6118, a qual impõe 5%. A 

resistência do concreto deve ser avaliada por meio de lotes que atendam as 
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seguintes condições: não apresentarem mais do 

que 500m² e nem ultrapassarem 2500m². Cada lote será representado por 32 

exemplares, no mínimo. 

3.4.11.6. Juntas 

As juntas dos pisos industriais devem obedecer, pelo menos, os seguintes 

requisitos, em relação ao projeto:  

e) As barras de transferência devem ser posicionadas de modo que a variação 

do espaçamento entre elas difira, no máximo, 25 mm;  

f) A tolerância no posicionamento das barras de transferência, em relação ao 

plano médio da placa de concreto, poderá ser de ±7 mm;  

g) O alinhamento das juntas construtivas não deve variar mais do que 10 mm 

ao longo de 3 m;  

h) Nas juntas serradas, a profundidade do corte não deve variar mais do que 

5 mm com relação à profundidade. 
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ANEXO C 

Check list de concretagem 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 

Obra Data Responsável 

Local Contato Fone/E-mail 

 

 
SEQ 

 
ÍTENS AVALIADOS 

LIMITES   
AÇÃO SUGERIDA 

MIN MÁX  

1 SUB-BASE 

1.1 Variação da Superfície da sub-base -10 mm +5 mm  

2 Fôrmas 

2.1 Posicionamento das Juntas Conforme Projeto   

2.2 Estabilidade da Fôrma Verificação Prática   

2.3 Nivelamento -1 mm +1 mm   

2.4 Alinhamento -10 mm +10 mm   

2.5 Limpeza Verificação Prática   

2.6 Espessura do Piso -7 mm +10 mm   

2.7 EPS - Foram colocados nas juntas "E" Conforme Projeto   

3 ARMADURA 

3.1 Armadura Principal Inferior Conforme Projeto   

3.2 Armadura Principal Superior Conforme Projeto   

3.3 Cobrimento da Armadura (Espaçadores) -10 mm +10 mm   

3.4 Emendas entre painéis 25 cm -   

3.5 Reforços (tipo e posicionamento) Conforme Projeto   

3.6 Bitola das barras de transferência Conforme Projeto   

3.7 Espaçamento entre as barras de transferência -25 mm +25 mm   

3.8 Alinhamento das barras de transferência Verificação Prática   

3.9 Nivelamento das barras de transferência Verificação Prática   

4 CONCRETO 

4.1 Abatimento -10 mm +10 mm   

4.2 Teor de ar incorporado - ≤ 3%   

4.3 Exsudação no lançamento - ≤ 4%   

4.4 Exsudação no acabamento (visual) Verificação Visual   

4.5 Procedimentos para dar planicidade ao piso Verificação Prática   

4.6 Tempo de início de pega e fim de pega 2 horas 4 horas   

4.7 Cura (ASTM 309) Conforme Projeto   

5 OBSERVAÇÕES 
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ANEXO D 

Memória de Cálculo 

 

PARÂMETROS DE CÁLCULO 

• CBR: 9,69%; 

• MATERIAL DE ARMAZENAGEM MAIS PESADO: Ilmenita (5g/cm³);; 

• CARGA MÓVEL MAIS PESADA: Caminhões Tandem Duplo; 

• CONFIGURAÇÃO ADOTADA PARA OS SEMI-EIXOS: 
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• CONFIGURAÇÃO ADOTADA PARA 

DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS MÓVEIS:  

 

 

 

• CARGA DISTRIBUIÍDA CONSIDERADA: 153 kN/m²; 

• CARGAS MÓVEIS CONSIDERADAS: 

4. EIXO DUPLO: 42,5 kN/pneu; 

5. EIXO SIMPLES: 30 kN/pneu; 

• SUB-BASE: solo-cimento, h = 10cm; 

• RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO À COMPRESSÃO: 

40 MPa; 

• RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO À TRAÇÃO NA 

FLEXÃO: 5,12 MPa; 

• ESPESSURA DA PLACA: 20 cm. 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
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