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                                             Resumo  
  

CAMPOS, Luiz  Eduardo  Teixeira. Técnicas de recuperação e reforço estrutural com   
estruturas de aço. 2006. 104 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006. 

  
 

É provável, que num futuro breve, as atividades da indústria da construção sejam  
dedicadas  em grande parte ao reforço, restauro, reutilização e recuperação de diversos  
edifícios que, construídos em épocas por vezes não muito distantes, encontram-se hoje em 
precárias condições de conservação e de segurança. Restauração envolve a realização de 
uma série de operações necessárias na estrutura de uma edificação a fim de restabelecer 
sua  eficiência  estrutural  original,  antes  de  ocorrer  o  colapso.  Por  outro  lado,  reforço  
estrutural representa melhorar o desempenho estrutural a fim de permitir que a edificação 
atenda às novas exigências funcionais, como por exemplo, novo tipo  de carregamento. A 
necessidade de se realizar trabalhos de reparação e reforço estrutural em edifícios urbanos 
está diretamente relacionada com a oportunidade e a necessidade de se recuperar 
espaços e volumes não mais utilizados, impedindo a sua completa degradação, 
possibilitando assim, uma nova utilização. Estas intervenções devem usar todas as 
possibilidades proporcionadas pelos  modernos  sistemas  de  reparação  e  de  reforço  
estrutural,  visando  encontrar  as  melhores  soluções  para  os  problemas  de   perda  de  
resistência,  de  transporte,  de   operacionalidade em espaços reduzidos e de 
compatibilidade funcional e estética diante das estruturas existentes. Este trabalho tem 
como  finalidade principal apresentar as diversas  possibilidades e vantagens do uso das 
estruturas de aço em reformas, restaurações e  reforço de estruturas existentes 
construídas, inicialmente, com diversos tipos de materiais. As  vantagens  estruturais  e  
arquitetônicas  do  aço  possibilitam  a  verificação  de  várias  exigências construtivas, das 
quais se pode citar: a pré-fabricação, a elevada resistência, a reversibilidade, as dimensões 
e peso reduzidos, a simplicidade de transporte, a facilidade de montagem  em  obra,  a  
utilização  em  espaços  reduzidos,  a  disponibilidade  em  diversas  formas e dimensões, o 
tempo de execução reduzido e a ótima relação custo benefício.  
  
Palavras-chave: Recuperação Estrutural, Reforço Estrutural, Estruturas de Aço, Concreto 

Armado  Edificações Históricas, Manutenção de Edificações.  

  



 
                                              Abstract  
  

 
It is probable that, in a very near future, a substantial amount of construction industry 

activities  would  be  dedicated  to  the  reinforcement,  rehabilitation,  reuse  and  repair  of  
buildings  that,  despite  being  recently  constructed,  are  already  subjected  to  precarious  
conservation and safety conditions. The buildings renewal and repair activities involve a set 
of required structural interventions to re-establish its original structural efficiency before any 
permanent structural damage occurs. On the other hand, structural reinforcement 
represents a structural performance improvement to enable the evaluated building to attend 
its new  required functional demands, i.e. additional loads. The need for performing tasks 
related to urban buildings repair and reinforcement is directly related to the opportunity and 
necessity of  regaining  unused spaces and volumes inhibiting its complete degradation and 
enabling  their reuse. These interventions should use all the possibilities created by modern 
systems of structural repair and reinforcement. Their main objective is to determine the best 
solutions for problems related to lack of structural strength, transport, operation in reduced 
spaces and functional and aesthetical compatibility with the existing  structures.  The main 
aim of this  study is to  present the various possibilities and advantages related to the use of 
steel  structures in renewal, restorations, rehabilitations, repair and reinforcement of 
structures that were originally built with different materials. The steel structural and 
architectural advantages enable  the  development  of  various  constructional  requirements  
like:  prefabrication,  high  structural strength, reversibility, reduced dimensions and weight, 
transport and erection ease, use in reduced spaces, availability in several shapes and 
dimensions, reduced execution  time and an optimum cost-benefit ratio.  
  
Key-words: Structural  Rehabilitation,  Structural  Reinforcement,  Steel  Structures,  

Reinforced   Concrete, Historical Buildings, Building Maintenance.  
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“Contemple o mundo com novo frescor, com os olhos de um 
principiante. Saber que você não sabe e estar disposto a admitir 
isso sem desculpas nem acanhamento é ser fonte de verdade e 
preparar o terreno para aprender e progredir em qualquer 
atividade.” 
 

Epicteto, A Arte de Viver 
 



1. Introdução 

1.1. Considerações Iniciais 

Dentre as diversas atividades da indústria da construção civil, as que estão 

relacionadas com a recuperação de edifícios surgem como uma das mais interessantes do 

ponto de vista cultural e de preservação do patrimônio. É provável, que num futuro não 

muito longínquo, as atividades da indústria da construção sejam dedicadas em larga escala 

ao reforço, restauro, reutilização e recuperação de diversos edifícios que, construídos em 

épocas por vezes não muito distantes, encontram-se hoje em precárias condições de 

conservação e segurança. 

A restauração envolve a realização de uma série de operações necessárias na 

estrutura de uma edificação a fim de restabelecer sua eficiência estrutural original, antes de 

ocorrer o dano. Por outro lado, reforço estrutural representa melhorar o desempenho 

estrutural a fim de permitir que a edificação atenda às novas exigências funcionais, como 

por exemplo, um novo tipo de carregamento ou a condições ambientais provocadas pela 

modificação da área de abalos sísmicos. 

Em 1983, através de uma iniciativa pioneira de revitalização e preservação do Centro 

do Rio de Janeiro, foi criado o Corredor Cultural. Este corredor abrange as áreas entre o 

Campo de Santana, Praça Tiradentes, Lapa, Largo de São Francisco e Praça XV, passando 

pelas ruas da Carioca, do Passeio, do Lavradio, Primeiro de Março e São José. Dentro 

dessa área de preservação existem inúmeras edificações em precário estado de 

conservação. Dentre estas edificações a que aparenta estar em pior estado encontra-se na 

rua do Teatro nº15 (Figura 1.1), onde só restou a fachada frontal de pé, enquanto seu 

interior se transformou num estacionamento. O Palacete Bragança localizado no bairro da 

Lapa é outro exemplo de total abandono conforme pode ser visualizado na Figura 1.2. Nesta 

edificação, hoje em dia, moram diversas famílias de baixa renda sem a menor infra-

estrutura. O prédio da faculdade de Direito da UFRJ, na Praça da República, também 

representa um exemplo do descaso das autoridades. Todavia, não é só no Corredor Cultural 

que as edificações se encontram em péssimas condições de conservação. Saindo desta 

região, a situação é ainda pior. Existem prédios na Avenida Gomes Freire, na Rua do 

Senado e na Rua dos Inválidos, regiões limites do corredor, que estão completamente 

deteriorados. 



 17

Um exemplo não muito distante do que pode ser causado pela falta de manutenção 

de estruturas existentes diz respeito ao acidente ocorrido na UERJ em janeiro de 2006. 

Neste acidente, uma viga não estrutural de tapamento em concreto armado entrou em 

colapso caindo do 12º andar causando enormes transtornos, inclusive a interdição do 

campus por duas semanas. A Figura 1.3 apresenta a posição deste elemento estrutural 

juntamente com os escombros após sua ruína. 

 

 
Figura 1.1 – Fachada que restou de prédio da Rua do Teatro nº 15 [4] 

 
Figura 1.2 – Palacete Bragança ocupado por diversas famílias [4] 
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Figura 1.3 – Localização da viga não estrutural de tapamento em concreto armado e seus 

escombros após o colapso 

 

A necessidade de se realizar trabalhos de reparação e reforço estrutural em edifícios 

urbanos está diretamente relacionada com a oportunidade e a necessidade de se recuperar 

espaços e volumes não utilizados, impedindo a sua completa degradação, possibilitando 

assim, uma nova utilização. 

Estas intervenções devem usar todas as possibilidades proporcionadas pelos 

modernos sistemas de reparação e de reforço estrutural, visando encontrar as melhores 

soluções para os problemas de perda de resistência, transporte, colocação em obra, 

operacionalidade em espaços reduzidos e de compatibilidade funcional e estética diante das 

estruturas existentes. 

Geralmente, as intervenções de reforço estrutural devem possuir um carácter distinto 

e autônomo, sendo capazes de se evidenciar diante das estruturas existentes. Do ponto de 

vista operacional, estas intervenções de reforço devem ser baseadas em sistemas 

estruturais estaticamente autónomos, de fácil inspeção, com características de pré-

fabricação e facilmente reversíveis. Em particular, são desaconselháveis soluções que 

dificultem a inspecção e manutenção da estrutura, principalmente as soluções técnicas que 

prevejam a interpenetração de materiais novos com antigos, adulterando os materiais 

antigos e impedindo a reversibilidade das soluções. 

1.2. Objetivos 

Este trabalho tem como finalidade principal apresentar as diversas possibilidades e 

vantagens do uso das estruturas de aço em reformas, restaurações e reforço de estruturas 

existentes construídas com diversos materiais. 
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Nas várias formas em que é comercializado - perfis laminados, perfis soldados 

seções tubulares, e na vasta gama de características geométricas e mecânicas existentes - 

o aço surge como um dos materiais dotados de excelente flexibilidade construtiva, capaz de 

resolver de um modo satisfatório os problemas do reforço estrutural. 

As possibilidades oferecidas por este material são tantas, que permitem a execução 

de uma ampla gama de operações que vão desde o simples reforço de um elemento até a 

sua completa reestruturação. 

As vantagens estruturais e arquitetônicas do aço possibilitam a verificação de várias 

exigências construtivas, das quais pode-se citar: a pré-fabricação, a elevada resistência, a 

reversibilidade, as dimensões e peso reduzidos, a simplicidade de transporte, a facilidade de 

montagem em obra, a utilização em espaços reduzidos, a disponibilidade em diversas 

formas e dimensões, o tempo de execução reduzido e a ótima relação custo benefício. 

1.3. Escopo 

Esta dissertação desenvolveu um trabalho de pesquisa sobre o uso de estruturas de 

aço na reforma de três edificações, sendo que duas delas tombadas pelo IPHAN (Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

Este primeiro capítulo apresenta uma pequena introdução de forma a situar o leitor 

dentro do problema de recuperação e rehabilitação de estruturas antigas através da 

utilização de estruturas de aço. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica do assunto abordando as 

principais etapas a serem realizadas durante uma recuperação de uma edificação antiga 

além de citar diversos exemplos de cada uma destas etapas. 

Já o capítulo três considera uma descrição dos principais tipos de materiais utilizados 

em estruturas: o concreto armado, o aço e as estruturas mistas. São abordadas também as 

diversas técnicas utilizadas para efetuar a ligação entre a estrutura nova e a estrutura 

antiga, ou seja, chumbadores, conectores de cisalhamento, dentre outras. 

Os estudos de caso são apresentados no capítulo quatro sendo o primeiro referente 

a uma reforma executada no edifício do TRT – Tribunal Regional do Trabalho situado no 

centro do Rio de Janeiro. O segundo caso estudado diz respeito a reforma executada no 

edifício do Departamento Geral de Perícias Médicas também situado no centro do Rio de 

Janeiro. Finalmente, o terceiro caso abordou a utilização de estrutuas de aço na 

remodelação de uma moradia residencial situada no bairro Quinta de São Jerônimo, em 

Coimbra, Portugal. 

Por fim, o capítulo cinco apresenta as principais conclusões do presente trabalho. 

 

 



2.  Revisão Bibliográfica 

2.1. Introdução 

Tendo em vista que na literatura técnica na área de engenharia civil existem poucas 

publicações a respeito da reabilitação de estruturas utilizando-se estruturas de aço, este 

capítulo apresenta diversas citações do material disponibilizado pelo ESDEP - The 

European Steel Design Education Programme [20]. 

Observa-se, hoje em dia, que o aço está sendo cada vez mais utilizado na 

reabilitação, modernização e recuperação de edificações antigas. Os antigos edifícios de 

alvenaria, danificados, muitas vezes, pelo tempo de uso, e pelas intempéries, requerem sua 

reabilitação funcional que passa pela sua recuperação estrutural. Isto também acontece nas 

edificações mais novas devido ao mau estado de conservação e manutenção. Dentre as 

principais vantagens da utilização de estruturas de aço na reabilitação de estruturas pode-se 

citar a resistência, a leveza e a facilidade de montagem que estas proporcionam. Estas 

vantagens são levadas em consideração, principalmente, devido a importância arquitetônica 

e histórica da edificação em questão. 

Do ponto de vista estrutural, as estruturas de aço podem ser usadas em todos os 

níveis da reabilitação estrutural. 

O escoramento ou proteção da estrutura original representa a primeira etapa do 

processo de reforço, quando da intervenção estrutural, de forma a garantir a segurança 

provisória para a edificação e o público. Os andaimes em aço são normalmente usados para 

proteger e organizar a edificação sob intervenção. No caso de uma edificação que foi 

danificada devido a um abalo sísmico, por exemplo, uma estrutura de aço externa pode ser 

usada para garantir provisoriamente a segurança. 

Restaurar envolve a realização de uma série de operações necessárias na estrutura 

de uma edificação a fim de restabelecer sua eficiência estrutural original, antes de ocorrer o 

dano. 

Reforçar representa melhorar o desempenho estrutural a fim de permitir que a 

edificação atenda às novas exigências funcionais, como por exemplo, novo tipo de 

carregamento ou a condições ambientais provocadas, por exemplo, pela modificação da 

área de abalos sísmicos. 

As operações de reforço podem ser subdivididas em: Operações de melhorias 

simples, que envolvem uma variedade de trabalhos em elementos estruturais individuais de 
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uma edificação a fim de se conseguir um nível mais elevado de segurança, mas sem 

modificar de forma significativa sua composição, e as operações que levam a um sistema 

estrutural diferente do original, que fazem com que a estrutura suporte novas solicitações de 

projeto, isto é, adições verticais e/ou horizontais, e casos onde a mudança de uso envolve 

aumento do carregamento original. 

Independentemente de aspectos estruturais, operações de restauração são 

normalmente solicitadas, e dão origem a diferentes tipos de intervenções: 

2.2.  Tipos de Intervenções 

“Gutting”[20]: consiste na demolição das estruturas internas de um edifício e de sua 

total ou parcial substituição por um outro tipo diferente. Pode ser necessária devido a 

modificação de uso do edifício exigindo modificações no modelo estrutural, como por 

exemplo, a troca de paredes estruturais por um pórtico estrutural. Isto é feito quando, devido 

a razões estruturais e/ou por motivos urbanísticos, torna-se necessário manter as fachadas 

originais de uma edificação, independente do que se faça no seu interior (Figura 2.1).  

 

 
Figura 2.1 – Exemplo de “Gutting” (Lisboa - Portugal) 

 
Inserção (“Insertion”) [20]: compreende todas as intervenções necessárias para 

integrar a estrutura existente com a nova estrutura, ou elementos estruturais, introduzidos 

no interior sem alterar sua volumetria. As áreas internas adquirem assim novas 
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características devido ao arranjo mais racional dos novos elementos estruturais que dotam a 

edificação de novos valores estilísticos. O exemplo mais comum é o de pisos adicionais, 

criados a fim de aumentar a área útil dentro da mesma edificação conforme apresentado na 

Figura 2.2. Nestes casos, devido à necessidade de não se interferir na estrutura existente, o 

aço é o material mais apropriado e mais eficiente para ser usado, graças as suas 

características especiais: elevada resistência, baixo peso e versatilidade. 

 

  

Figura 2.2 – Criação de piso adicional (TRT, Rio de Janeiro) [arquivo do autor] 

 

Adição Vertical (“Vertical Addition”) [20]: Consiste em adicionar um ou mais 

andares acima da estrutura existente, tendo como resultado um aumento na volumetria total 

da edificação. Dependendo do tamanho e da altura desse acréscimo, é necessário verificar 

novamente a capacidade de carga da estrutura original, a fim de decidir pela execução ou 

não de um reforço estrutural. A necessidade de minimizar o peso da estrutura nova torna a 

utilização das estruturas de aço obrigatória. Um exemplo disto pode ser visto no Shopping 

da Gávea, no Rio de Janeiro (Figura 2.3), onde a empresa MEDABIL foi responsável pela 

execução de uma nova garagem na parte superior da edificação. 

 

 
Figura 2.3 – Adição vertical (Shopping da Gávea – RJ) [arquivo do autor] 
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Adição Lateral (“Lateral Addition”) [20]: Este tipo de intervenção não é 

normalmente considerada como reforço, mas é muitas vezes usada para aumentar a 

funcionalidade do ambiente. Em edifícios, ditos históricos, as estruturas de aço podem fazer 

uma combinação perfeita do antigo com o novo (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Acréscimo lateral em edificação tombada (TRT, Rio de Janeiro) [arquivo do autor] 

 

Redução de Carga (“Lightening”) [20]: Ao contrário da Adição Vertical, pode incluir 

a demolição de um ou mais andares de uma edificação. Quando esta intervenção é 

requerida, isto ocorre devido a necessidade de limitar cargas envolvidas, a fim de reduzir a 

sobrecarga nas estruturas existentes. Sendo assim, a operação de lightening consiste em 

substituir assoalhos, telhados ou outros elementos estruturais por materiais mais leves. De 

fato, fazem parte deste tipo de intervenção a substituição de pisos pesados, de madeira por 

perfis de aço, e lajes com fôrma metálica (deck metálico) conforme apresentado na Figura 

2.5, bem como a total reformulação de telhados, usando treliças metálicas. 

Após a análise de vários tipos de intervenção estrutural, nota-se que a escolha do 

aço está baseada, principalmente, em seu elevado desempenho mecânico, e, 

principalmente, na flexibilidade do sistema construtivo. 

Quando a edificação a sofrer intervenção for de interesse histórico, sua restauração 

representa uma operação mais delicada, e o uso de estruturas de aço tem suas vantagens. 

As operações de restauração são fundamentadas na conservação de edificações pré-

existentes além de atender às novas solicitações, assegurando seu funcionamento 

adequado. Essas operações devem ter características modernas, ser claramente 

distingüíveis, e reversíveis, através do uso de tecnologias e materiais que podem ser a 

qualquer tempo removidos sem danificar a estrutura existente. 
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Figura 2.5 – Troca de pisos por deck metálico [20] 

Uma aplicação lógica destes princípios mostra sem dúvida nenhuma, que o aço, com 

suas características e sua tecnologia, tem as vantagens necessárias para ser um material 

moderno, com características de reversibilidade, proporcionando uma perfeita harmonia 

entre os materiais do passado além de dar forma a sistemas estruturais integrados. 

O uso de vigas de aço com enrijecedores é muito eficaz para reforçar estruturas de 

concreto armado abaladas por terremotos (Figura 2.6). Eles permitem o uso de paredes 

compartilhadas com gradeados de aço, que tem dupla finalidade: aumentar a resistência da 

estrutura a esforços horizontais e ao mesmo tempo, equilibrar a distribuição da rigidez 

interna com relação ao centro de massa além de minimizar os efeitos torsionais de vibração. 

 

 
Figura 2.6 – Reforço de lajes de concreto armado [20] 
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Observando-se as estruturas dos telhados de edifícios construídos em concreto 

armado nota-se que a maioria destas estruturas são constituídas por treliças de madeira, 

que se deterioram devido ao contato direto com agentes atmosféricos. Uma solução para 

esse problema pode ser alcançada, substituindo-se a estrutura antiga por treliças de aço. 

Esse método é também muito usado em telhados de igrejas. Para casos onde a igreja está 

localizada em área de incidência de terremotos, é também aconselhável o uso de uma 

malha de aço abaixo da treliça a fim de obter um diafragma horizontal, que forneça uma 

ligação rígida no topo das paredes. Quando a edificação é considerada como irrecuperável 

devido aos danos causados, uma estrutura nova para o telhado pode ser feita, 

completamente independente da estrutura existente. Em seções posteriores deste capítulo 

serão apresentados alguns exemplos de reabilitação de telhados. 

Diversas atividades de restauração, de reabilitação e de extensão usando estruturas 

metálicas, podem ser encontradas pelo mundo inteiro, principalmente na Europa, em 

construções industriais antigas, que foram transformadas em apartamentos ou em 

escritórios. Edifícios tombados foram inteiramente restaurados, mantendo-se as fachadas 

originais e substituindo completamente os seus interiores por uma estrutura de aço. 

Estruturas autoportantes também foram utilizadas em monumentos históricos fornecendo 

uma completa integração aos valores estilísticos modernos. Este recurso está se tornando 

cada vez mais comum em restaurações de museus. Muitas igrejas antigas foram cobertas 

pelos sistemas de estruturas de aço, compostos por treliças e telhas trapezoidais. 

É inquestionável que o aumento do uso do aço como material apropriado para a 

recuperação e reforço estrutural é um fato recente nas atividades de restauração. Este tipo 

de atividade ainda não é pautado em nenhuma regra específica, mas cada caso exige sua 

própria solução de acordo com cada projeto apresentado. 

A seguir serão apresentados alguns dos serviços utilizados no processo de 

reabilitação de estruturas existentes. 

2.3. Serviços Provisórios 

Os serviços provisórios são normalmente de responsabilidade do contratante da obra 

ao invés do projetista estrutural. O problema principal é assegurar que nenhum serviço 

provisório que sustentará a estrutura existente obstrua os serviços futuros. As soluções 

apropriadas devem oferecer a facilidade de elevação e fornecer flexibilidade à construção. 

Para esta finalidade, o aço, com seu sistema industrializado, permite o uso de soluções que 

padronizem o projeto e se adeqüem as especificações necessárias. 
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2.3.1. Estabilização de Elementos Verticais 

Freqüentemente torna-se necessário executar uma sustentação lateral provisória 

estabilizando-se as paredes que devem ser mantidas durante a fase de demolição em um 

serviço de restauração. Existem diversos sistemas diferentes usados para isto – escoras, 

andaimes na forma de escoras e como grades, e os quadros de aço retangulares dispostos 

horizontalmente e verticalmente. 

O sistema de sustentação para manter a fachada pode ser instalado internamente 

(Figura 2.7a) ou externamente (Figura 2.7b). Se for instalado internamente, deverá ser 

executado através de cavidades feitas na estrutura existente, e apoiadas em fundações 

provisórias antes de se fazer toda a demolição necessária. Obviamente, a necessidade de 

se evitar a obstrução da instalação da nova estrutura e das fundações são de primordial 

importância (Figura 2.8). 

 

  
a) Fixação interna b) Fixação externa 

Figura 2.7 – Sistema de fixação de fachadas [20] 

 

Se os serviços provisórios forem posicionados externamente, estes podem ser 

instalados antes de ocorrer qualquer demolição. Entretanto em centros de grandes cidades 

é importante fornecer o acesso e a proteção ao público através de pórticos de aço em toda a 

extensão da fachada (Figura 2.9). Estruturas horizontais colocadas por toda a extensão da 

fachada livre desviam as cargas do vento traseiro para os pórticos verticais. Claramente 

nestes casos o escoramento externo não cria nenhuma obstrução à inserção da nova 

estrutura. 
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Figura 2.8 – Escoramento de fachadas para criação de subsolo [20] 

 

Fachada

Estrutura independente 
para fixação da fachada

Pórtico em aço para 
passagem de pedestres

 
Figura 2.9 – Sistema de fixação externo de fachadas 

 
Considerando-se que os serviços provisórios podem ser executados interna e 

externamente, torna-se necessário assegurar que estes não obstruam as fundações novas, 

particularmente onde serão necessárias operações para a colocação de blocos com 

múltiplas estacas. 

Uma alternativa é usar escoramento aéreo em torno das paredes laterais do edifício  

Este escoramento pode ser introduzido independente de qualquer demolição, através de 

cavidades feitas em paredes que estejam no caminho. Para grandes extensões, um apoio 

ou uma torre central de sustentação pode ser necessário. Este apoio ou torre necessitará ter 
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uma fundação provisória para suportar a carga que ele receberá (Figura 2.10). Tal sistema 

de reforço provisório de paredes, por meio de anéis de aço horizontais fixados às paredes, 

foi usado durante a reestruturação do antigo teatro de Moller em Darmstadt, na Alemanha, 

que passou a ser utilizado como edifício de escritórios do governo, como pôde ser visto na 

Figura 2.7 a. Neste caso, o único problema passa a ser a necessidade de se interceptar 

membros da nova estrutura de aço através do escoramento provisório. 

O posicionamento do escoramento necessário, entretanto, deverá ser 

cuidadosamente levado em consideração a fim de evitar a obstrução do novo pórtico 

estrutural. 

Torre de sustentação 
central provisória

durante a demoliçã

Pisos existentes

Pisos novos

 
Figura 2.10 – Sistema de fixação interno de fachadas 

 

Pode também ser necessário fornecer estabilidade lateral às paredes durante o 

processo de reconstrução. Neste caso, as fachadas podem ser amarradas para impedir a 

propagação das forças do vento usando as seções de aço horizontais ou inclinadas, presas 

como faixas, em torno do perímetro do edifício (Figura 2.11). 

2.4. Sistemas de Reparo e Reforço 

Todos os materiais utilizados em uma edificação estão propensos a danificar-se ou 

deteriorar-se após um longo período de uso podendo ser necessário, entretanto, 

empreender ações corretivas de reforço das estruturas enfraquecidas. As mudanças de uso 

da edificação podem exigir um aumento de sua resistência para suportar os novos 
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carregamentos. Em muitas situações o aço pode ser usado para reforçar estruturas 

existentes. Algumas destas são descritas a seguir. 

 

 
Figura 2.11 – Amarração de fachadas [20] 

2.4.1.Reforço de Estruturas de Alvenaria 

O reforço de estruturas de alvenaria pode estar relacionado com o aumento do 

carregamento considerando tanto ações verticais como horizontais causadas, por exemplo, 

por movimento das fundações, assimetria geométrica ou de carga. 

Os edifícios de alvenaria estrutural podem ser reforçados através de técnicas de uso 

do aço em diferentes tipos de intervenção, indo da simples proteção, passando pela 

reparação e reforço até a total reformulação estrutural. 

O aumento de resistência ao carregamento vertical pode ser obtido pelos seguintes 

métodos 

• encamisamento das colunas de alvenaria, danificadas, com perfis verticais de 

aço; 

• inserção de colunas de aço novas em cavidades apropriadas ou 

simplesmente colocadas ao lado da parede a ser reforçada (Figura 2.12); 
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• recuperar a resistência da parede em torno de aberturas por meio de 

vigamentos de aço, colocados acima das aberturas ou de pórticos colocados 

em torno da abertura. 

 

 

 
Figura 2.12 – Inserção de pilares para contenção de paredes de alvenaria [20] 

 

O reforço de paredes ou colunas para suportar cargas horizontais pode ser feito 

como se segue: 

• fixação das paredes da fachada com seções de aço formando uma série de 

anéis horizontais de vários níveis formando um feixe de vigas;  

• fixação dos cantos por meio de seções verticais de aço unidas por meio de 

vigas ou caibros;  

• introdução de contraventamento em aço para fornecer uma ligação 

transversal entre as paredes principais;  

• enrijecimento das paredes principais por meio de contraventamento em “X” 

introduzidos entre as colunas de aço (Figura 2.13). 

Para estruturas de alvenaria em forma de arco, o reforço pode ser feito utilizando-se 

seções de aço com mesma curvatura e instaladas sob a estrutura existente conforme 

apresentado na Figura 2.14. 
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Figura 2.13 – Contraventamento em “X” de parede de alvenaria existente [20] 

 

 
Figura 2.14 – Reforço de estrutura em alvenaria em forma de arco [20] 

2.4.2.Estruturas de Madeira 

Uma alternativa para evitar a troca total dos assoalhos de madeira, que são muito 

comuns em edifícios antigos, pode ser o reforço dos mesmos, conseguido facilmente 

através do uso de perfis de aço através de vários métodos construtivos onde pode-se citar: 

• cantoneiras podem ser aparafusadas através de membros principais de 

madeira extendendo-se a aba inferior das mesmas; 
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• um par de perfis de seção “I” ou “U” podem ser posicionados, um de cada 

lado da viga em madeira sendo aparafusados através desta ou então, 

através de placas soldadas nas mesas inferiores; 

• utilização de placas de aço a serem inseridas em cavidades nas vigas 

principais de madeira formando vigas compostas. Estas placas podem ser 

fixadas através de parafusos e/ou resina epóxi de forma a aumentar a 

resistência à flexão e ao cisalhamento; 

• em casos de estruturas de telhados, se as vigas de madeira estiverem em 

boas condições e for necessária a sua exposição, estas podem ser 

reforçadas através de perfis “I” colocados na parte superior das mesmas e 

fixados por um sistema apropriado de conectores. 

 

Uma variante interessante deste último método foi usada na restauração do Forte 

Leste de St. Martino em Rio, Reggio Emilia, na Itália ( )i . O objetivo era proteger o assoalho 

de madeira antigo criando uma estrutura de aço nova para aumentar sua resistência. 

Seções “I” foram colocadas em canaletas apropriadas feitas no topo das vigas de madeira e 

uma laje de concreto com forma metálica foi executada. A ação conjunta entre a viga de aço 

e a laje de concreto foi conseguida por meio de conectores “stud” soldados no topo da viga 

de aço. 

 

Perfis de aço

Vigas de madeira

  

a) Perfis paralelos a viga b) Perfis sob a viga 

Figura 2.15 – Reforço de pisos de madeira com perfis de aço 

Viga de madeira

Perfis de aço

Piso de madeira

 

                                                 
(i )Não se possui maiores informações a respeito dessa obra. 
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Figura 2.16 – Reforço de pisos de madeira (Gávea Golf Club – RJ) [Arquivo do autor] 

2.4.3.Estruturas de Concreto Armado 

As estruturas de concreto armado podem também ser reforçadas usando-se perfis 

de aço, conforme apresentado na Figura 2.17. Vigas e colunas de aço podem ser colocadas 

juntas ou sob as vigas de concreto existentes e fixadas na posição desejada com uma 

mistura feita de resina epóxi e argamassa. Como alternativa, placas de aço podem ser 

fixadas às superfícies superiores e inferiores de lajes de concreto ou ao lado das vigas de 

concreto para aumentar a sua resistência ao cisalhamento e a flexão. O uso destas placas 

de aço é uma técnica relativamente direta; entretanto, proteções à corrosão e ao fogo 

devem ser consideradas. Enrijecedores podem ser necessários ao longo dos lados das 

placas para evitar distorções durante o processo de fixação. Furos também deverão ser 

feitos para assegurar uma completa cobertura da argamassa com a resina epóxi. 

Os assoalhos e forros de telhado feitos com lajes pré-moldadas podem ser 

reforçados de uma maneira similar ou introduzindo-se vigas “I” em cavidades apropriadas 

entre as vigotas da laje. (Figura 2.18). 

Para se reforçar lajes cogumelo, geralmente é necessário cortar e soldar perfis de 

aço no local para se adaptar à diferença entre a altura da laje e os capitéis na extremidade 

do pilar. Ver Figura 2.19. 
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a) Pefis sob a laje b) Perfis sob a viga 

Figura 2.17 – Reforço de Estruturas de Concreto 

Perfis de açoPerfis de aço

 

 
Figura 2.18 – Reforço de lajes de concreto [20] 

Um uso muito eficaz do aço estrutural, em obras de reforço de estruturas de concreto 

armado submetidas a terremotos, consiste em introduzir painéis de cisalhamento, que têm 

dupla finalidade. Aumentam consideravelmente a resistência da estrutura a carregamentos 

horizontais além de proporcionarem uma melhor distribuição da rigidez interna da estrutura 

com respeito ao centro de cisalhamento, minimizando os efeitos de vibração torsional. Os 

painéis de cisalhamento com contraventamento são feitos através da ligação de perfis de 

aço com as vigas e colunas de concreto armado. De acordo com as necessidades pórticos 

estruturais podem ser montados com diagonais simples, conforme apresentado na Figura 

2.20, ou seguindo outro modelo de acordo com a configuração da edificação, Figura 2.21. A 

colocação de uma única diagonal para cada painel retangular possibilita a abertura de vãos 

para portas ou janelas. Um sistema como esse foi usado no reforço contra terremotos na 

 



 35

estrutura de concreto armado no complexo do hospital de Carderelli em Nápoles, Itália. O 

pórtico e as diagonais foram feitos usando-se perfis “I”[20]. 

 

  
Figura 2.19 – Reforço de lajes cogumelo [20] 

 

 
Figura 2.20 – Contraventamento em “X” [20] 
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Figura 2.21 – Tipos de contraventamento [20] 

2.4.4. Ferro fundido e estruturas de aço 

A resistência das estruturas de aço e ferro fundido em edifícios aumentou muito com 

a evolução da manufatura e produção. Por volta de 1800 a tensão admissível para o ferro 

fundido girava em torno de 15 Mpa (SI) e para o ferro forjado girava em torno de 75 Mpa 

(SI). A tensão de escoamento do aço fabricado atualmente, obtida de acordo com os novos 

padrões de cálculo de estruturas de aço é muito superior. A resistência de estruturas 

existentes em aço ou ferro fundido deve ser considerada com relação aos padrões de 

carregamento da época da construção original, embora possa se justificar um aumento 

desta resistência através de realização de diversos testes. 

Quando se considera o reforço de estruturas de aço existentes, várias técnicas 

podem ser empregadas, conforme apresentado na Figura 2.22: 

• placas podem ser soldados na parte superior ou inferior das mesas; 

• perfis “I”, “H”, ou seções “T” podem ser soldados as mesas;  

• podem ser soldadas placas entre as mesas para se formar seções caixão; 

• pode ser feita uma laje de concreto armado, a qual será unida a viga através 

de conectores de cisalhamento apropriados (cantoneiras, perfis “T”, pinos, 

“perforbond”, etc.) soldados a mesa superior para trabalhar como viga mista. 

 

Em todos os casos, a ligação entre a nova estrutura e a existente deve ser 

cuidadosamente considerada. Se forem usadas ligações aparafusadas, a perda inicial de 

resistência da peça existente, enquanto os furos para a instalação dos parafusos estão 

sendo feitos, precisa ser considerada, porque esta condição provisória pode ser crítica. Se a 
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alternativa da solda for escolhida, então a especificação técnica da solda deve ser 

compatível com o material existente. Algumas régras básicas devem ser consideradas: 

• algumas seções de aço devem sempre ser testadas antes de se decidir a 

especificação final; 

• uma vez que a utilização da solda foi definida, alguns pontos necessitam ser 

considerados para detalhar a solda que será feita no local; 

• as soldas de filete são preferíveis às soldas de entalhe porque exigem menos 

preparação;  

• sempre garantir fácil acesso ao local em que será feita a solda para assegurar 

uma melhor qualidade das mesmas;  

• deve-se manter a solda paralela a linha de resistência para evitar corte; 

• soldas intermitentes requerem menos calor e assim são mais econômicas do 

que as soldas contínuas;  

• seções mais espessas necessitam ser pré-aquecidas a fim reduzir a taxa de 

resfriamento e assim, assegurar que o metal base e o metal da solda 

alcancem as tensões requeridas;  

• deve-se fazer alguns testes no local: soldar uma placa na seção de aço e 

executar o teste do martelo para verificar ductilidade da solda e o 

encruamento do metal base. 

 

 
Figura 2.22 – Tipos de reforço em estruturas metálicas 

 

2.5. Conexão da estrutura nova com a fachada 

Uma vez terminada, parcialmente, a estrutura interna, torna-se necessário unir essa 

estrutura com a fachada original. Para isso é preciso saber se alguma carga será tranferida 

para a fachada. 

O modo mais comum de se conectar a estrutura nova com a fachada consiste na 

utilização de chumbadores de expansão. Entretanto, em locais onde o solo pode sofrer 

adensamento, como a argila, o recalque da fundação deve ser levado em consideração. A 
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fachada existente estará sendo carregada durante anos, devido ao assentamento das 

fundações. Uma vez aliviada essa carga, e transferida para a nova estrutura interna, o solo 

poderá se recuperar e as fundações da fachada existente poderão subir. 

Ao mesmo tempo, as fundações vão se ajustando, provocando um movimento 

diferencial entre a fachada e a nova estrutura. Uma solução normalmente empregada nestes 

casos é estabelecer uma ligação entre a parede e as vigas de periferia da nova estrutura, as 

quais têm alguma flexibilidade na direção vertical. Uma forma simples de se aplicar esse 

método consiste na utilização de uma chapa de aço para se ligar a viga à parede da fachada 

(Figura 2.23 a). 

 

  

 

a) Ligação sem transferência 
de carga para a fachada 

b) Ligação com transferência de carga para a fachada 
através de cantoneiras 

Figura 2.23 – Fixação da estrutura nova à fachada existente [20] 

 

Se não for possível executar uma conexão suficiente com as vigas de periferia, pode 

ser necessário fazer a ligação da fachada com as colunas. Essa conexão pode ser 

conseguida através do uso de cantoneiras soldadas em ambos os lados da coluna e 

aparafusadas na fachada através de chumbadores químicos ou de expansão (Figura 2.23b). 

Os pórticos de aço utilizados para estabilizar a fachada, podem ser incorporados a 

estrutura definitiva da edificação. Para isso, as colunas devem ser inicialmente instaladas, 

antes de qualquer demolição (Figura 2.24). Um contraventamento provisório com utilização 

de cantoneiras pode ser utilizado, se necessário e as vigas de piso podem ser instaladas 

imediatamente acima do piso existente. A ligação provisória entre a viga de piso e a fachada 
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pode ser feita com cantoneiras. A demolição pode, então, ter início, e a fachada estará 

fixada através da estrutura instalada (Figura 2.25). 

 

.  
Figura 2.24 – Instalação de colunas antes da demolição com contraventamento provisório [20] 
 

Uma vez terminada a demolição e a limpeza do local, a reconstrução do restante da 

edificação pode ser iniciada (Figura 2.26). Como a estrutura provisória é também parte da 

estrutura definitiva da edificação, haverá uma economia no custo final da obra. 

 

 
Figura 2.25 – Demolição interna após a instalação parcial da nova estrutura [20] 
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Figura 2.26 – Retomada do processo construtivo [20] 

2.6. Exemplos Práticos 

Serão mostrados aqui alguns exemplos da utilização de estruturas de aço na 

recuperação, restauração e reforço de estruturas existentes. 

Inicialmente apresenta-se o projeto de reabilitação estrutural em aço executado no 

edifício da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro [3]. O edifício inteiro foi restaurado em seus 

aspetos arquitetônicos (dentro e fora do edifício), estruturais e de serviços (elétricos, 

hidráulicos, etc).  

O edifício da Biblioteca Nacional foi construído no Rio de Janeiro entre 1905 e 1909. 

A construção do edifício foi terminada pelo Coronel N.A. Moniz Freire, em 1910. O edifício 

apresenta estilo eclético e a técnica de construção apresenta uma estrutura principal de aço 

não visível ao público, conforme apresentado na Figura 2.27.  O edifício recebeu diversas 

restaurações durante seus 80 anos, que resultaram em mudanças importantes em sua 

aparência externa e interna. Em 1994 foi iniciada uma restauração completa do edifício e foi 

decidido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) recuperar suas 

cores e estilos originais. Após uma investigação cuidadosa, as superfícies internas e 

externas foram restauradas em suas cores originais, os metais receberam o tratamento 

especial e o telhado foi totalmente restaurado. 

A estrutura de aço foi inspecionada em regiões críticas, como a estrutura do telhado, 

a estrutura de aço que suporta a abóbada central e as regiões em contato com o ambiente 

externo. Atenção especial foi dada às seis torres de periferia, na região superior, onde os 

balcões são colocados. Estes balcões são redondos, suportados internamente por treliças 

de aço. Estas inspeções indicaram várias rachaduras nas paredes de argamassa “deployè” 

e um avançado processo de corrosão na estrutura de aço. 
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Como as plantas originais da estrutura não estavam disponíveis, uma inspeção 

detalhada permitiu a definição do sistema estrutural e dos perfis de aço nas regiões do 

balcão. Baseado nestas inspeções, foram produzidas plantas de execução. Uma estrutura 

treliçada espacial dupla de 2160mm de altura suporta diretamente o balcão superior e as 

vigas laterais. 

A estrutura treliçada dupla é apoiada sobre duas ou três colunas de aço. O 

engenheiro utilizou também sustentações intermediárias nas cordas superiores das 

estruturas treliçadas por meio de vigas “I” e ligações soldadas. 

A degradação das paredes externas do edifício, principalmente devido à presença de 

ornamentos externos, permitiu o desenvolvimento de rachaduras. 

Este processo de degradação                        resultou na penetração contínua de 

água e umidade nas câmaras internas dos balcões, o que gerou um processo de corrosão 

na estrutura de aço. Como nenhum acesso conveniente à estrutura estava disponível, 

nenhuma rotina de inspeção foi fornecida. 

Durante a inspeção detectou-se que um dos balcões esteve submetido a reabilitação 

recente, com uma estrutura de concreto que substituiu partes da estrutura de aço original. O 

sistema estrutural demasiadamente pesado, inconvenientemente construído, ineficiente e 

com deficiente adaptação à construção original, foi completamente demolido junto com a 

estrutura de aço restante. Neste caso uma reconstrução completa foi planejada. 

Um sistema de apoios provisórios permitiu o planejamento das intervenções em cada 

região. Para o caso de uma estrutura que está completamente condenada, um sistema de 

apoio provisório foi providenciado e a demolição completa da estrutura de concreto armado 

e da estrutura de aço restante foi realizada. 

 

  
a) Antes da restauração [3] b) Após última restauração 

Figura 2.27 – Biblioteca Nacional antes e depois da última restauração 
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a) Treliças de aço b) Vigas “C” do balcão 

Figura 2.28 – Detalhes da corrosão na estrutura [3] 

 

Um outro exemplo da utilização de estruturas de aço em uma edificação histórica é o 

Coliseu de Roma, que passou por uma reforma para a instalação de um elevador para 

deficientes. Foram instalados perfis de aço em um setor da entrada principal para a locação 

dos elevadores (Figura 2.29 e Figura 2.30). 

Com o intuito de permitir aos visitantes de Roma visualizarem as obras do Mercado 

de Augusto, foi construída uma passarela de ligação da Avenida “Fórum Imperiali” ao 

Mercado conforme pode ser visualizado na Figura 2.31. Mais uma vez, a utilização de uma 

estrutura em aço mostrou-se bastante eficiente, atendendo a necessidade de ser retirada 

futuramente. 

 

 

Acesso ao elevador 

Figura 2.29 – Coliseu de Roma [arquivo do autor] 
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Figura 2.30 – Estrutura do elevador do Coliseu de Roma [arquivo do autor] 

  

Figura 2.31 – Passarela (Roma) [arquivo do autor] 

 

Em Cantu, província de Como, na Itália, uma antiga fábrica foi transformada em 

ginásio poliesportivo. Originalmente existiam dois pavimentos, mas como era necessário a 

retirada da laje intermediária, e a conseqüente retirada dos pilares intermediários, optou-se 

por utilizar pórticos de aço em pares para suportar a laje do teto. Estes pilares instalados 

também na parte externa da edificação ajudam a compor a fachada, criando um motivo 

arquitetônico para a mesma (Figura 2.32). 

Em Rosenhein, na Alemanha, um antigo depósito de locomotivas, abandonado, virou 

um centro de convenções. Para isto tornou-se necessária a criação de uma cobertura com 

vão livre de 15m, através da utilização de perfis IPE 500, conforme pode ser observado na 

Figura 2.33. Nesta mesma figura, pode-se visualizar o detalhe do apoio destas vigas da 

cobertura nos pilares da periferia proporcionando um contraste interessante com as paredes 

de alvenaria da estrutura original. 
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Figura 2.32 – Conversão de fábrica em um Ginásio em Canto, Itália [20] 

 

 

a) Vista geral do telhado b) Detalhe do apoio da viga no 
pilar 

Figura 2.33 – Depósito de locomotivas transformado em centro de convenções [20] 

 

Em Jarinú, interior de São Paulo, a capela de Nossa Senhora do Carmo, começou a 

ser erguida em 1807, sendo concluída definitivamente em 1950 após várias obras de 

ampliação e pinturas. Como o madeiramento de sustentação do telhado e do forro, onde 

havia as figuras sacras, estava deteriorada por ação do tempo, a Igreja construída em taipa 

de pilão foi restaurada, com o mais moderno sistema construtivo: o “Steel Framing”. A 

estrutura utilizada nesta restauração consiste no uso de perfis metálicos leves galvanizados 

que acompanham a curvatura do arco do altar. O uso de estruturas metálicas também 

proporcionou maior espaço para manutenção da rede elétrica e hidráulica (Figura 2.34 a 

Figura 2.36). 
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Figura 2.34 –  Forro do Telhado (Igreja de Nª Srª do Carmo) [22] 

 

 
Figura 2.35 – Forro do Telhado (Igreja de Nª Srª do Carmo) [22] 

  
Figura 2.36 – Estrutura de Aço do Telhado (Igreja de Nª Srª do Carmo) [22] 

 
Um exemplo de reforço estrutural em uma estrutura de aço para atender a uma nova 

solicitação diz respeito a ponte sobre o Rio Tejo (Lisboa, Portugal) originalmente chamada 

de Ponte Salazar, por ter sido mandada construir por este em 1966. Esta começou a ser 

chamada popularmente por Ponte 25 de Abril para comemorar a Revolução de 25 de Abril 

de 1974, que restaurou a democracia em Portugal.  

 



 46

A Ponte 25 de Abril é uma ponte suspensa, com um comprimento total de cerca de 

2.280m, tendo um vão central de 1.013m e dois vãos laterais de 483m cada, conforme 

apresentado na Figura 2.37. Na margem Norte existem dois vãos extremos e na margem 

Sul um vão extremo, cada um deles com 100m aproximadamente. Trata-se de uma das 

treliças mais longas do mundo, com ambas as torres principais elevando-se cerca de 190m 

acima do nível d’água e tendo uma altura livre de navegação de 70m que assegura o 

acesso ao porto de Lisboa de navios de grande porte.  

A ponte foi originalmente projetada para a circulação de carros no tabuleiro superior 

e para trens no tabuleiro inferior. Entretanto, a ponte foi inicialmente construída apenas com 

o tabuleiro superior utilizado para a circulação de automóveis mas preparada para em uma 

segunda etapa, receber o tabuleiro inferior com uma ferrovia. 

Em 1997 foi iniciado o trabalho para a construção da via ferroviária sob a rodoviária. 

Só que ao invés de se proceder a troca dos cabos originais por outros que resistissem as 

cargas da via rodoviária e da ferroviária, foi instalado um cabo novo acima do existente 

trabalhando independentemente (Figura 2.38a). Com isso conseguiu-se fazer o reforço da 

estrutura e construir a nova via férrea (Figura 2.38b), sem causar maiores transtornos a 

cidade. 

 

 
Figura 2.37 – Vista Geral da Ponte 25 de Abril [18] 

 

  
a) Cabos instalados independentes dos 

originais 
b) Via Ferroviária na parte inferior da ponte 

Figura 2.38 – Detalhes da ampliação da ponte 25 de Abril, Lisboa [17] 
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O Gávea Golf and Country Club, localizado em São Conrado, no Rio de Janeiro, 

necessitava, para as obras de ampliação da sua sede social, da execução de um reforço 

estrutural. Optou-se, então, pela utilização de estruturas de aço já que a estrutura anterior, 

de concreto e madeira encontravam-se em péssimas condições. Vigas de aço foram 

instaladas sob o piso de madeira, ao lado das antigas vigas de madeira, para reforçar a 

estrutura do piso como mostrado na Figura 2.39. 

 

  

Figura 2.39 – Reforço de piso de madeira [arquivo do autor] 

 

No local onde foi construído o bar da piscina, tornou-se necessário, retirar um pilar 

de concreto para se obter um ganho de área do bar. Optou-se, então, pela instalação de 

uma viga W410x60, apoiada em três pontos como apresentado na Figura 2.40, para servir 

de apoio a laje após a retirada do pilar. Em uma extremidade, a viga foi aparafusada a face 

do pilar, usando-se uma placa de extremidade e chumbadores de expansão (Figura 2.41a). 

Na outra extremidade e no ponto de apoio intermediário (Figura 2.41b) a viga foi apoiada e 

fixada na face superior do pilar. Devido a sua grande dimensão, ao peso e a dificuldade de 

transporte na obra, a viga foi dividida em duas partes. Na obra a viga foi soldada e recebeu 

um reforço na alma conforme observado na Figura 2.42. 

A obra foi executada pela CMN engenharia (civil), Integração (instalações elétricas e 

hidráulicas), Ambient-air (Ar condicionado e exaustão) e SBrasil (cálculos estruturais). 
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Figura 2.40 – Vista geral da Viga W410 Instalada [arquivo do autor] 

  
a) Detalhe da placa chumbada no pilar b) vista geral da viga e pilar a ser 

demolido 

Figura 2.41 – Viga W410 instalada e sendo soldada [arquivo do autor] 

 
 

 

a) Viga sendo soldada b) Viga já soldada e com reforço na alma 

Figura 2.42 – Detalhe da emenda da viga [arquivo do autor] 

Pilar a ser demolido 

 

Uma outra aplicação das estruturas de aço no reforço e recuperação estrutural pode 

ser vista na edificação situada a Rua Vieira Souto nº 438. Trata-se de um edifício residencial 

de quatorze andares, onde um reforço estrutural foi executado em suas varandas, que feitas 

em concreto armado, já estavam deterioradas devido à falta de manutenção e aos efeitos da 

 



 49

maresia. Resolveu-se então que junto ao reforço, seria feito um acréscimo de área nas 

varandas. Assim a varanda teve seu em comprimento e largura aumentados (Figura 2.43).  

Foram construídos três pilares, em aço, adjacentes aos pilares da fachada do 

edifício, aos quais são fixadas as vigas, em balanço, que reforçam a estrutura antiga das 

varandas. Para complementar a laje das varandas, a solução escolhida foi a de lajes pré-

moldadas (Figura 2.44). 

 

Figura 2.43 – Vista geral da edificação [arquivo do autor] 

 

 

Figura 2.44 – Detalhe da montagem da estrutura [arquivo do autor] 

 

Visto os processos de restauração, as intervenções, os processos de reparo e 

reforço estrutural, será dada agora uma breve explicação dos tipos de materiais mais 

utilizados nas estruturas estudadas. 

 

 



3. Materiais 

Quando se fala em manutenção, recuperação ou restauração de edifícios, torna-se 

necessário conhecer os principais materiais utilizados na sua construção, de forma que um 

perfeito entendimento da solução estrutural inicial possa ser obtido, facilitando assim a 

escolha do material a ser utilizado no processo de reabilitação. 

Desta forma, apresenta-se neste capítulo uma breve descrição dos principais 

materiais utilizados nas edificações consideradas nesta dissertação, nomeadamente, o aço, 

o concreto e as estruturas mistas. 

 

3.1. O Aço 

O aço é a mais versátil e a mais importante das ligas metálicas. A produção mundial 

de aço, no ano de 2005, foi superior a 945 milhões de toneladas. Cerca de cem países 

produzem aço, e o Brasil é considerado o nono produtor mundial. 

O aço é produzido em uma grande variedade de tipos e formas, cada qual atendendo 

eficientemente a uma ou mais aplicações. Esta variedade decorre da necessidade contínua 

de adequar o produto às exigências de aplicações específicas que vão surgindo no 

mercado, seja pelo controle da composição química, seja pela garantia de propriedades 

específicas ou ainda na forma final (chapas, perfis, tubos, barras, etc.). Existem mais de 

3500 tipos diferentes de aços e cerca de 75% deles foram desenvolvidos nos últimos vinte 

anos. 

O aço-carbono possui em sua composição apenas quantidades limitadas dos 

elementos químicos carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Existem outros elementos 

químicos, mas apenas em quantidades residuais. A quantidade de carbono presente no aço 

define sua classificação. O aço de baixo carbono possui um máximo de 0,3% deste 

elemento e apresenta grande ductilidade. Este tipo de aço é bom para o trabalho mecânico 

e soldagem, não sendo temperável, utilizado na construção de edifícios, pontes, navios, 

automóveis, dentre outros usos. O aço médio carbono possui de 0,3% a 0,6% de carbono e 

é utilizado em engrenagens, bielas, e outros componentes mecânicos. Este é um tipo de aço 

que, temperado e revenido, atinge boa tenacidade e resistência. Um aço de alto carbono 

possui mais de 0,6% de carbono e apresenta elevada dureza e resistência após têmpera, 

sendo comumente utilizado em trilhos, molas, engrenagens, componentes agrícolas sujeito 

ao desgaste, pequenas ferramentas, etc. 
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Na construção civil, o interesse maior recai sobre os chamados aços estruturais de 

média e alta resistência mecânica, termo designativo de todos os aços que, devido à sua 

resistência, ductilidade e outras propriedades, são adequados para a utilização em 

elementos da construção sujeitos a carregamento. Os principais requisitos para os aços 

destinados a aplicação estrutural são: elevada tensão de escoamento, elevada tenacidade, 

boa soldabilidade, homogeneidade microestrutural, susceptibilidade de corte por chama sem 

endurecimento e boa trabalhabilidade em operações tais como corte, furação e dobramento, 

sem que se originem fissuras ou outros defeitos. Os aços estruturais podem ser 

classificados em três grupos principais, conforme a tensão de escoamento mínima 

especificada (Tabela 3.1): 

 

Tabela 3.1 – Tabela de tensão de escoamento de alguns aços 

Tipo Limite de Escoamento Mínimo, MPa 

Aço carbono de média resistência 195 a 259 

Aço de alta resistência e baixa liga 290 a 345 

Aços ligados tratados termicamente 630 a 700 

 
O sistema construtivo em aço apresenta vantagens significativas sobre o sistema 

construtivo convencional: 

 

1.  Liberdade no projeto de arquitetura: A tecnologia do aço confere aos 

arquitetos total liberdade criadora, permitindo a elaboração de projetos 

arrojados e de expressão arquitetônica marcante; 

 

2. Maior área útil: As seções dos pilares e vigas de aço são substancialmente 

mais esbeltas do que as equivalentes em concreto, resultando em melhor 

aproveitamento do espaço interno e aumento da área útil, fator muito 

importante principalmente em garagens; 

 

3. Flexibilidade: A estrutura de aço mostra-se especialmente indicada nos casos 

onde há necessidade de adaptações, ampliações, reformas e mudança de 

ocupação de edifícios. Além disso, torna mais fácil a passagem de utilidades 

como água, ar condicionado, eletricidade, esgoto, telefonia, informática, etc; 
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4.  Compatibilidade com outros materiais: O sistema construtivo em aço é 

perfeitamente compatível com qualquer tipo de material de fechamento, tanto 

vertical como horizontal, admitindo desde os mais convencionais (tijolos e 

blocos, lajes moldadas in loco) até componentes pré-fabricados (lajes e 

painéis de concreto, painéis "dry-wall", etc); 

 

5. Menor prazo de execução: A fabricação da estrutura em paralelo com a 

execução das fundações, a possibilidade de se trabalhar em diversas frentes 

de serviços simultaneamente, a diminuição de formas e escoramentos e o 

fato da montagem da estrutura não ser afetada pela ocorrência de chuvas, 

pode levar a uma redução de até 40% no tempo de execução quando 

comparado com os processos convencionais; 

 

6. Racionalização de materiais e mão-de-obra: Numa obra, através de 

processos convencionais, o desperdício de materiais pode chegar a 25% em 

peso. A estrutura de aço possibilita a adoção de sistemas industrializados, 

fazendo com que o desperdício seja sensivelmente reduzido; 

 

7. Alívio de carga nas fundações: Por serem mais leves, as estruturas de aço 

podem reduzir em até 30% o custo das fundações; 

 

8. Garantia de qualidade: A fabricação de uma estrutura de aço ocorre dentro de 

uma indústria e conta com mão-de-obra altamente qualificada, o que dá ao 

cliente a garantia de uma obra com qualidade superior devido ao rígido 

controle existente durante todo o processo industrial; 

 

9. Antecipação do ganho: Em função da maior velocidade de execução da obra, 

haverá um ganho adicional pela ocupação antecipada do imóvel e pela 

rapidez no retorno do capital investido; 

 

10. Organização do canteiro de obras: Como a estrutura de aço é totalmente pré-

fabricada, há uma melhor organização do canteiro devido entre outros à 

ausência de grandes depósitos de areia, brita, cimento, madeiras e ferragens, 

reduzindo também o inevitável desperdício destes materiais. O ambiente 

limpo com menor geração de entulho oferece ainda melhores condições de 

segurança ao trabalhador contribuindo para a redução dos acidentes na obra; 
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11. Precisão construtiva: Enquanto nas estruturas de concreto a precisão é 

medida em centímetros, numa estrutura de aço a unidade empregada é o 

milímetro. Isso garante uma estrutura perfeitamente aprumada e nivelada, 

facilitando atividades como o assentamento de esquadrias, instalação de 

elevadores, bem como redução no custo dos materiais de revestimento; 

 

12. Reciclabilidade: O aço é 100% reciclável e as estruturas podem ser 

desmontadas e reaproveitadas; 

 

13. Preservação do meio ambiente: A estrutura de aço é menos agressiva ao 

meio ambiente pois além de reduzir o consumo de madeira na obra, diminui a 

emissão de material particulado e poluição sonora geradas pelas serras e 

outros equipamentos destinados a trabalhar a madeira; 

 

Principais desvantagens do uso de estruturas de aço: 

1. Exige conservação maior que as estruturas de concreto armado; 

 

2. Exige grau maior de especialização da mão-de-obra de montagem no 

canteiro de obras e eleva o gasto com equipamentos, normalmente alugados 

ou amortizados pela obra específica; 

 

3. No caso de construções que são frequentadas por muitas pessoas, 

necessitando de tempo para evacuar o local, a estrutura de aço exige uma 

proteção contra incêndio que aumenta seu preço. Essa proteção não é, 

normalmente, exigida em estruturas de concreto armado;  

 

4. Atualmente no Brasil, a estrutura de aço, em geral, ainda é mais cara que a 

de concreto armado para o mesmo fim, principalmente pelos motivos acima 

citados; esta característica se fortalece nas construções residenciais ou para 

escritórios até cerca de 40 andares e pontes de pequenos vãos; 

 

Dentre os aços estruturais existentes atualmente, o mais utilizado e conhecido é o 

ASTM A36, que é classificado como um aço carbono de média resistência mecânica. 

Entretanto, a tendência moderna, no sentido de se utilizar estruturas cada vez maiores tem 

levado os engenheiros, projetistas e construtores a utilizar aços de maior resistência, os 

chamados aços de alta resistência e baixa liga. 
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Os aços de alta resistência e baixa liga são utilizados toda vez que se deseja: 

• aumentar a resistência mecânica permitindo um acréscimo  de carga unitária da 

estrutura ou tornando possível uma diminuição proporcional da seção, ou seja, o 

emprego de seções mais leves; 

• melhorar a resistência à corrosão atmosférica; 

• melhorar a resistência ao choque e o limite de fadiga; 

• elevar a relação do limite de escoamento para o limite de resistência à tração, 

sem perda apreciável da ductilidade. 

 

Dentre os aços pertencentes a esta categoria, merecem destaque os aços de alta 

resistência e baixa liga resistentes à corrosão atmosférica. Estes aços foram apresentados 

ao mercado norte-americano em 1932, tendo como aplicação específica a fabricação de 

vagões de carga. Desde o seu lançamento até nossos dias, desenvolveram-se outros aços 

com comportamentos semelhantes, que constituem a família dos aços conhecidos como 

patináveis. Enquadrados em diversas normas, tais como as normas brasileiras NBR 5008, 

5920, 5921 e 7007 e as norte-americanas ASTM A242, A588 e A709, que especificam 

limites de composição química e propriedades mecânicas, estes aços têm sido utilizados no 

mundo inteiro na construção de pontes, viadutos, silos, torres de transmissão de energia, 

etc. Sua grande vantagem, além de dispensarem a pintura em certos ambientes, é de 

possuírem uma resistência mecânica maior que a dos aços carbono. Em ambientes 

extremamente agressivos, como regiões que apresentam grande poluição por dióxido de 

enxofre ou aquelas próximas da orla marítima, a pintura lhes confere um desempenho maior 

que a dos aços carbono. O que distingue este produto dos aços carbono, no que diz 

respeito à resistência à corrosão, é que, sob certas condições ambientais de exposição, ele 

pode desenvolver em sua superfície uma película de óxidos aderente e protetora, chamada 

de pátina, que atua reduzindo a velocidade do ataque dos agentes corrosivos presentes no 

meio ambiente. 

 

3.2. Concreto Armado 

O concreto armado é um material composto, constituído por concreto simples e 

barras ou fios de aço. Os dois materiais constituintes (concreto e aço) devem agir 

solidariamente para resistir aos esforços a que forem submetidos e devem ser dispostos de 

maneira a utilizar econômica e racionalmente as resistências próprias de cada um deles.  

O material concreto armado apresenta as seguintes propriedades: 
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• elevada resistência à compressão do concreto e elevada resistência à tração do 

aço; 

• trabalho conjunto do concreto e do aço, assegurado pela aderência entre os dois 

materiais; 

• coeficiente de dilatação térmica  quase iguais - α c = (0,9 a 1,4)x10-5/°C,  α a = 

1,2x10-5/°C. Praticamente não existem tensões internas entre o aço e o concreto. 

• o concreto protege a armadura de oxidação, garantindo a durabilidade da 

estrutura.  Proteção física (cobrimento) e química (ambiente alcalino). 

 

O princípio básico das peças de concreto armado é combinar o concreto e o aço de 

maneira tal que, em uma mesma peça, os esforços de tração sejam absorvidos pelo aço e 

os esforços de compressão pelo concreto. As barras da armadura devem absorver os 

esforços de tração que surgem nas peças submetidas à flexão ou à tração, já que o 

concreto possui alta resistência à compressão, porém pequena resistência à tração.  

Devido à aderência, as deformações das barras de aço e a do concreto que as envolve 

devem ser iguais. Tendo em vista que o concreto tracionado não pode acompanhar as 

grandes deformações do aço, o concreto fissura-se na zona de tração; os esforços de tração 

são, então, absorvidos apenas pelo aço. A armadura deve, portanto, ser utilizada na zona 

de tração das peças estruturais. 

3.2.1. Composição do Concreto Armado 

 

Para a composição do concreto armado, pode-se indicar esquematicamente: 

• cimento + água → pasta; 

• pasta + agregado miúdo →argamassa; 

• argamassa + agregado graúdo → concreto; 

• concreto + armadura → concreto armado; 

 

Os fatos mais importantes relacionados com o concreto armado e as respectivas 

datas de ocorrência são os seguintes: 

• Império Romano - Cimento pozolânico ( de origem vulcânica). Cimento vem do 

termo latino coementum, que designava na velha Roma uma espécie de pedra 

natural de rochedos; 

• 1824 - Aspdin - França -  Na ilha de Portland, consegue calcinar uma parte de 

argila e três partes de pedra calcárea, moída até obter um pó fino - Cimento 

Portland; 
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• 1848 - Lambot - França - Constrói um barco com argamassa de cimento reforçada 

com ferro; 

• 1861 - Monier - França - Vaso de flores de concreto com armadura de arame; 

• 1902 - Mörsch - Alemanha - Teoria científica sobre o dimensionamento de peças 

de concreto armado. Deve-se ressaltar que os conceitos desenvolvidos por 

Mörsch são válidos ainda hoje. 

 

Dentre as principais vantagens da utilização de estruturas de concreto armado pode-

se citar: 

• moldabilidade - adaptação a qualquer tipo de forma e facilidade de execução; 

• estruturas monolíticas (sem ligações), hiperestáticas – segurança; 

• manutenção e conservação quase nulas e grande durabilidade; 

• boa resistência à compressão variável entre 10 a 120 Mpa; 

• resistência a efeitos térmicos, atmosféricos e a desgastes mecânicos; 

• possibilidade de uso de pré-fabricados. 

 

Todavia, como todo material, o concreto armado possui algumas desvantagens 

conforme citado a seguir: 

• peso próprio alto - 2,5t/m³ = 25KN/m³; 

• dificuldade de uso em reformas e demolições; 

• transmissão de calor e som. 

 

3.3. Estruturas Mistas (Aço-Concreto) 

Denomina-se sistema misto aço-concreto àquele no qual um perfil de aço 

(laminado, dobrado ou soldado) trabalha em conjunto com o concreto (geralmente armado), 

formando um pilar misto, uma viga mista, uma laje mista ou uma ligação mista. A interação 

entre o concreto e o perfil de aço pode se dar por meios mecânicos (conectores, mossas, 

ressaltos, etc.) ou, em alguns casos, por simples aderência química e repartição de cargas 

(como em pilares mistos sujeitos apenas a força normal de compressão). Uma estrutura 

mista é formada por um conjunto de sistemas mistos. Os sistemas mistos são normalmente 

empregados na construção de pontes e edificações.  

A utilização de sistemas mistos amplia consideravelmente a gama de soluções em 

concreto armado e em aço. Além da variedade de opções disponíveis, possibilitando a 

obtenção de benefícios arquitetônicos e econômicos, os sistemas mistos apresentam outras 

vantagens, listadas a seguir.   
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Com relação às contrapartidas em concreto armado: 

•  possibilidade de dispensa de formas e escoramentos; 

•  redução do peso próprio e do volume da estrutura; 

•  aumento da precisão dimensional da construção. 

 

Com relação às contrapartidas em aço: 

•  redução considerável do consumo de aço estrutural; 

•  redução das proteções contra incêndio e corrosão. 

 

Um tipo de sistema estrutural bastante freqüente em edifícios e pontes utiliza lajes 

de concreto apoiados em vigas de aço. A laje transfere as cargas aplicadas ao piso para as 

vigas de aço. Estas por sua vez devem resistir a este carregamento acrescido do peso 

próprio da laje e transmití-lo as colunas. Normalmente, as lajes e as vigas se deformam em 

conjunto devido à proximidade da parte comprimida das vigas a laje. Este fato conduz a uma 

expectativa que estes materiais possam se comportar mecanicamente acoplados, criando o 

que se denomina de uma seção transversal mista. Usualmente esta compatibilidade de 

deformações é garantida através de conectores mecânicos de cisalhamento posicionados 

na interface entre os dois materiais. O sistema de construção misto resultante vem provando 

ao longo do tempo em diversos países, ser eficiente, eficaz e economicamente viável. 

Um piso misto é definido por uma viga em aço soldada ou laminada, 

mecanicamente conectada com a laje de concreto que se situa sobre a mesma. No caso de 

momentos positivos a laje de concreto passa a agir como parte da mesa em compressão do 

perfil misto possibilitando ao novo sistema, em que o concreto e o aço agem solidariamente, 

um aumento significativo de rigidez e resistência quando comparados com soluções 

estruturais utilizando perfis de aço isolado. Tradicionalmente, as soluções estruturais mistas 

conduzem a estruturas mais leves que as construções não mistas gerando uma economia 

substancial. Uma das principais vantagens da construção mista está associada ao fato de 

que os materiais envolvidos (aço e concreto) são utilizados de forma a aproveitar suas 

melhores características de resistência mecânica, ou seja aço trabalhando em tração e o 

concreto em compressão. 

Muitos pisos mistos utilizam uma fôrma de laje incorporada que permanece após a 

cura do concreto denominada de “steel deck”. Estas chapas de aço têm como funções 

principais servir de fôrma para o concreto antes da cura e agir como armadura positiva de 

flexão da laje. Além disto, o uso destas fôrmas permite que as lajes sejam construídas sem 

a necessidade de escoramento, diminuindo o prazo de construção e a quantidade de 

armadura utilizada. 
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Assumindo que uma ligação adequada entre a laje e a viga de aço possa ser 

executada, algumas vantagens da construção mista podem ser identificadas. A laje estará 

sujeita a compressão, condição particularmente adequada para o concreto. Como as cargas 

impostas ao sistema estrutural serão resistidas pela ação conjunta do aço e do concreto, as 

seções das vigas de aço trabalhando como mistas são menores que no caso não misto. 

Este fato conduz a uma redução no peso final de aço, gerando uma economia direta, e 

também a uma redução na altura total do sistema estrutural de piso. Esta última redução 

pode não ser significativa em edificações com poucos pavimentos, mas é substancial no 

caso de edifícios de andares múltiplos, pontes e viadutos. 

As vigas mistas serão sempre mais rígidas e resistentes do que vigas de aço não 

mistas equivalentes. A principal desvantagem dos sistemas mistos está associada ao custo 

adicional envolvido com a garantia de compatibilidade de deformações entre o concreto e o 

aço em sua interface. Quando estes aspectos são devidamente avaliados, com exceção de 

vigas com vãos muito curtos ou pouco carregadas, o custo adicional dos conectores de 

cisalhamento é sempre inferior à redução de seção de aço obtida em soluções mistas. 

No dimensionamento de vigas mistas o engenheiro estrutural deve considerar além 

dos estados limites últimos que levam ao colapso estrutural os estados limites de utilização 

que fazem com que a estrutura não atenda aos fins para os quais ela foi projetada. Para um 

piso misto os estados limites de utilização mais comuns são associados à avaliação de 

níveis aceitáveis de vibração, deflexão e fissuração. Já os estados limites últimos devem 

incluir a avaliação da resistência e estabilidade da seção de aço isolada (antes da cura do 

concreto) no caso de construção não escorada e da seção mista em todos os casos de 

construção. 

A grande vantagem da construção mista está associada a uma solidarização eficaz 

entre o aço e o concreto. Esta conexão mecânica, que possibilita uma transferência de 

esforços de cisalhamento entre os dois materiais aconteça, é que confere a este tipo de 

construção um comportamento singular. 

O cisalhamento horizontal na interface concreto aço, deve ser adequadamente 

dimensionado de forma a garantir uma compatibilidade de deformações e gerar a ação 

mista. Esta transferência de esforços é executada através de conectores de cisalhamento 

soldados a mesa superior da viga de aço. Estes conectores são imersos no concreto ainda 

líquido e, após a pega do mesmo, são submetidos a esforços de esmagamento à medida 

que o carregamento é imposto à estrutura. Um recobrimento adequado deve ser executado 

de forma a garantir que a face superior dos conectores esteja totalmente imersa no concreto 

evitando um estado de fissuração indesejado. 

Diversos tipos de conectores de cisalhamento vêm sendo utilizados para garantir a 

transmissão dos esforços entre a laje de concreto e a viga de aço. Uma das primeiras 
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tentativas utilizou barras de armadura soldadas à mesa superior da viga de aço. Outras 

tentativas incluíram o uso de barras com espirais, perfis tipo “U” e cantoneiras soldadas 

(Figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Tipos de conectores 

3.3.1. Conectores tipo Pino (“STUD BOLT”) 

Muitos países da União Européia e os EUA utilizam como conectores de 

cisalhamento um tipo especial de parafuso sem rosca denominado pino (“stud bolt”) 

apresentado na Figura 3.2 a Figura 3.4. Este tipo de conector tipo pino é geralmente 

soldado através do deck-metálico com o uso de uma máquina de solda especial de grande 

amperagem (da ordem de 1000A). Estes conectores geralmente têm de 14 mm a 22 mm de 

diâmetro e 75 mm de comprimento. 

 

 
Figura 3.2 – Conector tipo pino em sistema de pré-laje [21] 
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Figura 3.3 – Conector tipo pino – lajes com deck metálico [21] 

 

 
Figura 3.4 – Conector tipo pino em lajes pré moldadas com vigota [21] 

3.3.2. Conector “Perfobond Rib” 

Um outro tipo de conector de cisalhamento que tem sido utilizado ultimamente 

denomina-se “Perforbond Rib”. 

Segundo Ferreira [11], este conector de cisalhamento foi utilizado pela primeira vez 

por Leonhardt na terceira ponte Caroni, Venezuela, de modo a superar problemas relativos 

a fadiga. Este conector de cisalhamento é fabricado a partir de uma placa de aço com furos. 

A resistência mecânica deste tipo de conector depende fortemente da resistência da laje de 

concreto onde ele será imerso. À medida que o concreto endurece, tarugos de concreto são 

formados dentro dos furos do conector. Estes tarugos contribuem para a resistência ao 

cisalhamento, do conector, evitando o deslizamento na interface aço-concreto e a separação 

vertical entre os dois materiais. A resistência ao cisalhamento deste tipo de conector é 

substancialmente aumentada com a utilização de barras de armadura dentro dos furos do 

conector “Perfobond Rib”. 

Este tipo de conector apresenta uma vantagem considerável quando comparado 

com conectores do tipo pino. Os conectores “Perfobond Rib” necessitam de equipamentos 
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simples de soldagem para sua instalação na face superior da viga de aço dispensando a 

necessidade da grande amperagem requerida para instalação dos conectores “studs”, fato 

que foi corroborado por uma série de ensaios experimentais.  

Ensaios do tipo “Push-out”, realizado por Oguejiofor et al, [14] em que o número de 

furos e altura da placa foram avaliados em relação à espessura da laje de concreto adotado 

conduziram a uma forma ótima para o conector “Perfobond Rib”, conforme apresentado na 

Figura 3.5. O conector de cisalhamento foi adaptado por Ferreira et al, para uso em 

edificações passando a ter uma altura menor devido a reduzida espessura da laje de 

concreto em edificações como mostrado na Figura 3.6, [11,12]. Esta investigação também 

compreendeu uma série de ensaios experimentais que validaram seu uso em vigas mistas 

de edifícios e avaliou pela primeira vez a contribuição da face do conector ao esmagamento 

na resistência ao cisalhamento deste tipo de conector. 

Segundo Zellner [16], um conector “perforbond rib” de um metro de comprimento 

equivale a duas linhas de 18 conectores tipo pino de 22 mm, ou a 3 linhas de 24 conectores 

tipo pino de 19 mm. 

A resistência ao cisalhamento de conectores Perfobond Rib, foi desenvolvida por 

Oguejiofor et al, [14] a partir da identificação de três parcelas que contribuem para a 

resistência. Estes termos independentes levam em conta a contribuição da resistência do 

concreto ao esmagamento na face do conector de cisalhamento, das barras de armadura 

usadas nos furos do conector e dos tarugos de concreto que se formam nestes mesmos 

furos:  

 

 
Figura 3.5 – Conector “Perforbond rib” do tamanho original 

 

 
Figura 3.6 – Conector “Perforbond rib” empregado em edificações 
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3.3.3.Conector Tipo “U” 

Um outro tipo de conecto, em desuso nos países industrializados mas ainda utilizado 

no Brasil, é o perfil ”U” laminado padrão americano, conforme mostrado na Figura 3.7. Os 

mais utilizados são os C 3x4,1, C 4x5,4 e C 5x6,3, instalados com uma das mesas apoiada 

sobre o perfil de aço e com o plano de alma perpendicular ao eixo longitudinal do perfil. 

 

 
Figura 3.7 – Conector tipo “U” [21] 

 

3.3.4. Ancoragens 

As ligações que transferem as cargas entre membros de qualquer sistema estrutural 

são elementos essenciais ao funcionamento do sistema. Ancoragens embutidas em 

concreto, moldadas no local ou posteriormente instaladas, são exemplos dos sistemas de 

fixação mais utilizados. Elas podem ser usadas para fixar elementos estruturais a uma 

fundação de concreto, para conectar vigas de aço a um pilar de concreto ou parede, etc. 

De modo geral, a fixação de elementos para a introdução de cargas concentradas, 

bem como ligação estrutural entre componentes pré-fabricados, envolve a utilização de 

sistemas de ancoragem. Esses sistemas são empregados cada vez mais na recuperação e 

no reforço de estruturas existentes. As placas de ancoragem também são muito utilizadas 

nas edificações de usinas nucleares, onde um grande número de equipamentos e 

tubulações são apoiados na estrutura de concreto. 

O termo “sistemas de ancoragem” engloba os vários métodos e produtos disponíveis 

para facilitar a introdução de cargas concentradas em estruturas de concreto. A maioria dos 

problemas no projeto de chumbadores para concreto está relacionada com a estimativa da 

capacidade de carga última, para pinos com cabeça, em que o colapso é governado pela 
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ruptura do cone de concreto, isto é, pelo arrancamento de um volume aproximadamente 

cônico de concreto que cerca a cabeça do chumbador.  

Como a demanda por recuperação, manutenção e modificação do uso das estruturas 

aumenta a cada dia, um melhor conhecimento dos sistemas de ancoragem, principalmente 

da carga de colapso, é necessário para o aprimoramento dos métodos de dimensionamento 

existentes, a fim de conduzir o dimensionamento deste tipo de sistema estrutural a índices 

melhores de segurança e economia. 

Os sistemas de ancoragem para concreto podem ser classificados em duas grandes 

categorias: sistemas de pré-concretagem, que são posicionados na fôrma antes da 

concretagem, e os pós-concretagem, que são fixados através da perfuração do concreto já 

endurecido. Cada um dos sistemas de ancoragem é apropriado para um tipo específico de 

aplicação. A escolha de um determinado tipo de ancoragem é baseada em critérios 

econômicos, arquitetônicos e de viabilidade técnica.  

Nos sistemas de pré-concretagem, a carga é transmitida para o material base por 

ancoragem mecânica e/ou aderência. As forças atuantes nesse sistema são muitas vezes 

distribuídas para o concreto através de uma armadura convenientemente posicionada. No 

caso de sistemas de pós-concretagem, o posicionamento da armadura apresenta muita 

dificuldade, tornando-o inviável. Em contrapartida, avanços na tecnologia de perfuração 

levam os sistemas posteriormente instalados a serem utilizados em larga escala em novas 

construções, bem como em projetos de recuperação e reforço estrutural.  

A maioria dos sistemas de ligação é composto basicamente pelos elementos 

mostrados na Figura 3.8, ou seja, um elemento de ligação a partir do qual se deseja 

transferir esforços para o concreto, geralmente caracterizado por um perfil de aço estrutural, 

incluindo também uma placa de base; os chumbadores que ligam a placa de base ao 

concreto e o material base representado pelo concreto que envolve os chumbadores. 

 

 
Figura 3.8 – Ligação entre uma estrutura de aço e uma de  

concreto através de chumbadores [15] 
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A carga é transmitida do elemento de fixação para a placa de base, desta para os 

chumbadores, e destes para o concreto. Os esforços solicitantes nos chumbadores podem 

ser normal, cisalhamento ou momento, atuando isolados ou simultaneamente como 

mostrado na Figura 3.9. 

Para se classificar os sistemas de ancoragem é necessário o entendimento dos 

mecanismos de transferência de carga na interface do chumbador com o material base. 

Para chumbadores submetidos a esforços de tração, os principais mecanismos de 

transferência de carga são:  

• ancoragem mecânica: a transferência de carga se dá em uma região próxima 

à extremidade do chumbador onde se desenvolvem elevadas tensões de 

esmagamento (Figura 3.10a); 

• atrito: a principal característica deste mecanismo é a proporcionalidade da 

transferência da força aplicada com relação a força normal à superfície de 

atrito (Figura 3.10b); 

• aderência: a transferência de carga se dá ao longo de todo o comprimento do 

chumbador embutido no material base. Pode ser ainda aderência mecânica 

ou química (Figura 3.10c). 

 

 
Figura 3.9 – Possíveis modos de transferência de carga: (a) tração; (b) compressão; 

(c) cisalhamento; (d) tração e cisalhamento; (e) tração, cisalhamento e momento fletor [15] 

 
 

 
Figura 3.10 – Mecanismos de transferência de carga: (a) ancoragem mecânica; (b) atrito;  

(c) aderência [15] 
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Como visto anteriormente, os sistemas de ancoragem para concreto podem ser 

classificados em duas grandes categorias: sistemas de pré-concretagem, que são 

posicionados na fôrma antes da concretagem, e os pós-concretagem que são fixados 

através da perfuração do concreto já endurecido. Neste trabalho será mostrado o sistema de 

pós-concretagem, pois é o usado para reforço e recuperação estrutural. 

 

3.3.4.1.  Sistemas de pós-concretagem 

Os sistemas de ancoragem com instalação posterior admitem furos pré-moldados ou 

feitos após o endurecimento do concreto, utilizando máquinas perfuradoras ou de impacto. 

O método mais comum usado para perfurar o concreto é a combinação das ações de 

rotação e percussão. É possível executar facilmente com furadeiras, utilizando brocas 

helicoidais de aço, furos de até 30 mm de diâmetro. 

 

3.3.4.1.1.  Chumbadores de expansão 
Os chumbadores de expansão diferem dos outros tipos de chumbadores pós-

concretagem por transferirem esforços de tração por atrito. A resistência ao atrito depende 

diretamente da força normal gerada pelo mecanismo de expansão do chumbador, durante a 

instalação e toda sua vida útil. Estes podem ser divididos em duas classes, de acordo com o 

modo como a força de expansão é gerada: expansão controlada por torque e controlada por 

percussão.  

Para chumbadores com expansão controlada por torque (Figura 3.11), o mecanismo 

de expansão se dá através da aplicação de um torque específico na cabeça ou na porca do 

parafuso. O torque aplicado serve para puxar a cunha cônica entre os elementos de 

expansão, forçando-os contra a parede do furo. O esforço de tração é transmitido do 

parafuso para a cunha, e desta para os elementos de expansão, os quais transferem o 

esforço para o concreto, por atrito, através da parede do furo.  

 

 
Figura 3.11 – Chumbadores com expansão controlada por torque [15] 
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Cabe ressaltar que esforços externos, de arrancamento do chumbador, tendem a 

forçar ainda mais a cunha, aumentado assim a força de expansão. Chumbadores com 

expansão controlada por percussão (Figura 3.12) diferem dos primeiros por que sua cunha é 

inserida nos elementos de expansão através de energia de impacto, geralmente produzida 

por um martelo ou uma ferramenta apropriada. 

 

 
Figura 3.12 – Chumbadores com expansão controlada por percussão [15] 

3.3.4.1.2.  Chumbadores de segurança 
Este tipo de chumbador transmite os esforços de tração para o concreto por 

ancoragem mecânica. É necessário um furo no concreto, com um alargamento localizado, 

para receber os elementos de expansão do chumbador. 

Por depender essencialmente da ancoragem mecânica como mecanismo de 

transferência de carga, estes chumbadores desenvolvem pequena ou quase nenhuma força 

de expansão durante sua instalação. Pode ser feita uma distinção de tipos segundo o 

estágio e a posição onde o alargamento do furo é formado.  

Para alguns chumbadores o alargamento do furo é formado por ferramentas 

especiais de perfuração antes da instalação (Figura 3.13a-c). Para outros o alargamento é 

formado após a execução do furo (Figura 3.13d-e). 

3.3.4.1.3. Chumbadores de adesão química 
O termo chumbadores de aderência reúne um conjunto de aglutinantes que servirão 

para embutir o chumbador, incluindo cimento e polímeros. Estes chumbadores podem ser 

subdivididos, de acordo com o método de posicionamento ou instalação, em dois grupos: os 

que utilizam cápsulas e os que utilizam injeção. A limpeza da parede do furo é um fator 

determinante da capacidade de carga deste tipo de ancoragem.  

Um chumbador tipo cápsula típico (Figura 3.14 e Figura 3.15), consiste de uma 

ampola contendo um componente químico (polímero), um acelerador ou catalisador, e um 
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agregado mineral. Neste caso a mistura do componente químico com o catalisador se dá 

quando, na inserção do chumbador, este perfura a cápsula. 

 

 
Figura 3.13 – Chumbadores de expansão de ponta: (a)-(c) o alargamento é formado antes da 

instalação; (d) e (e) o alargamento é formado durante a instalação do chumbador [15] 

 

Chumbadores do tipo injeção são aqueles onde o componente aglutinante é 

introduzido de forma livre, ou seja, sem estar contido em uma cápsula. O componente 

aglutinante pode ser não-químico (chumbadores de injeção de aglomerante a base de 

cimento) (Figura 3.16a) ou químico (chumbadores de injeção de resina) (Figura 3.16b). 

No caso da resina, esta é misturada ao catalisador em proporções adequadas e 

inserida no furo antes do chumbador. São utilizados como chumbadores barras deformadas 

e/ou rosqueadas. 

Parafusos com cabeça, barras com rosca e porca e barras de armadura são 

freqüentemente utilizadas como chumbadores de injeção de aglomerante a base de 

cimento. Neste caso, os chumbadores são posicionados no furo antes da inserção do 

aglomerante. Apesar de grande parte da transferência de carga se dar por aderência, algum 

atrito pode ser desenvolvido se for utilizado um aglomerante de expansão.  

 

 
Figura 3.14 – Chumbador tipo cápsula: (a) durante instalação; (b) após instalação [15] 
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Figura 3.15 – Chumbador em cápsula da Hilti [10] 

 

 
Figura 3.16 – Chumbador de injeção de aglomerante a base de cimento e resina [15] 

3.3.4.1.4. Chumbadores acionados por pólvora 
Os chumbadores acionados por pólvora, por dispensar energia elétrica, fornecem 

maior flexibilidade e economia para aplicações repetitivas. Estes chumbadores têm a forma 

de pregos (Figura 3.17) e são introduzidos no concreto por meio de ferramenta que utiliza 

carga explosiva.  

O princípio básico da ancoragem acionada por pólvora consiste no deslocamento do 

concreto durante sua penetração. Na região imediatamente vizinha ao pino do chumbador, o 

concreto é parcialmente destruído. A força que ancora efetivamente o pino é oriunda da 

reação ao deslocamento do concreto, e uma parcela de aderência química. Devido à alta 

velocidade de penetração do pino, a temperatura se eleva na superfície do furo. Tal 

fenômeno aumenta a aderência entre o pino e o concreto. 

 

 
Figura 3.17 – Chumbadores acionados por pólvora [15] 
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Neste capítulo foram vistos os materiais mais usados nas obras de reformas, 

restaurações e reforço estrutural. Foi dada uma breve explicação sobre o aço, o concreto 

armado e sobre as estruturas mistas aço-concreto. Falou-se então dos conectores de 

cisalhamento e dos tipos de chumbadores mais usados nestas intervenções. 

No próximo capítulo serão mostrados três casos práticos onde foram utilizados os 

conceitos citados neste trabalho. 

 
 

 



4. Estudo de Casos 

Este capítulo apresenta o estudo de três casos práticos onde foram utilizadas 

estruturas de aço na reabilitação de edificações existentes.  

O primeiro caso se refere a uma reforma executada no edifício do TRT – Tribunal 

Regional do Trabalho - situado no centro do Rio de Janeiro. O segundo caso estudado diz 

respeito a reforma executada no edifício do Departamento Geral de Perícias Médicas, hoje 

chamado de Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adolescentes 

também situado no centro do Rio de Janeiro. Finalmente, o terceiro caso aborda a utilização 

de estruturas de aço na remodelação de uma moradia residencial situada no bairro Quinta 

do Jerônimo, em Coimbra, Portugal. 

 

4.1. Caso 1: Edifício TRT – Rio de Janeiro 

Será estudado aqui como primeiro caso, a reforma de edificação localizada na Rua 

Gomes Freire, nº 471, Centro, Rio de Janeiro. Essa edificação abrigará o TRT (Tribunal 

Regional do Trabalho), e uma agência da Caixa Econômica Federal. O edifício foi construído 

no início do séc XX, e abrigou a redação do Jornal Correio da Manhã, diário e matutino, 

criado em 15/06/1901, por Edmundo Bittencourt e extinto em 08/07/1974. Este jornal foi 

durante grande parte de sua existência, um dos principais órgãos da imprensa brasileira, 

destacando-se como um jornal independente, de tradição legalista e oposicionista, durante 

diversos momentos da vida política do país. 

A edificação de estilo modernista, com sua estrutura executada em concreto armado 

e alvenarias em tijolo maciço, teve sua fachada tombada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (Figura 4.1). Devido a esse fato, as fachadas do 

edifício não poderiam sofrer nenhum tipo de alteração. 

A obra foi executada pela BEC (Brascan Construções Ltda.), sendo os cálculos 

estruturais feitos pelo engenheiro Sebastião Andrade. 
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Figura 4.1 – Elementos estruturais e fachada da edificação [arquivo do autor] 

 

Para a utilização do edifício pelo TRT, o prédio deveria sofrer uma série de 

intervenções. Dentre elas, destacam-se: 

• criação de um piso intermediário entre o 1º e o 2º pavimento (Figura 4.2 a 

Figura 4.4); 

• abertura de 4 (quatro) caixas para novos elevadores (Figura 4.2); 

• nova escada de serviço, para atender às exigências de segurança (Figura 

4.2); 

• aumento lateral do 4º pavimento para a criação de um terraço (Figura 4.3); 

• aumento do 5º pavimento para a criação de um terraço na parte de trás da 

edificação (Figura 4.4). 

 

Entretanto haviam algumas restrições impostas pela arquitetura que deveriam ser 

levadas em consideração: 

• Caixa de elevadores especiais de 2,20m x 2,20m; 

• Casas de máquinas de elevadores não poderiam ficar na cobertura, pois 

estas aumentariam a altura da edificação e com isso mudaria sua fachada, 

que é tombada;; 
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• Acomodar casas de máquinas de elevadores no térreo; 

• Piso intermediário não poderia chegar até a fachada onde havia a porta, já 

que esta tinha 3,0m de altura e pertencia a fachada tombada. 
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Figura 4.2 – Planta estrutural do piso intermediário (cedida pelo engenheiro Sebastião 

Andrade) 
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Figura 4.3 – Corte B-B (cedida pelo engenheiro Sebastião Andrade) 
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Figura 4.4 – Corte A-A (cedida pelo engenheiro Sebastião Andrade) 
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Devido a essas intervenções, o material escolhido para a reforma foi o aço. Esta 

escolha foi feita devido a uma série de motivos. Dentre os quais pode-se citar: 

• prédio em terreno estreito, sem local para canteiro; 

• falta de espaço para armazenamento de material; 

• fácil trabalhabilidade do aço; 

• fácil e rápida execução dos serviços; 

• facilidade de utilização do aço juntamente com outros materiais; 

• material mais leve que o concreto; 

• estrutura final mais leve. 

 

Para o edifício receber essas modificações, a primeira intervenção feita foi um 

reforço nas fundações, para suportar as novas cargas atuantes na edificação. Foi feito, 

principalmente, um reforço, em concreto armado, nas sapatas e nas cintas. Estas tiveram 

um aumento de seção através de um encamisamento. A área sob a nova caixa de 

elevadores e sob a região da nova escada foi o foco principal dos reforços. 

Como o pé-direito do primeiro pavimento passava dos 6 metros, foi possível fazer um 

piso intermediário, que serviria tanto para o 2º andar da agência bancária, quanto para as 

dependências do TRT (Figura 4.2).  

Para o sistema estrutural, do piso intermediário, foram usadas vigas W310x38,7; 

W310x52 e W200x26,6 (secundária), e sistema de pré-laje. Para se fixar a estrutura nova, 

em aço, na estrutura existente, em concreto, foram feitas algumas adaptações. 

Foi feito um colarinho com chapas de 5/8” em torno de cada pilar de concreto 

armado, do primeiro pavimento, para fixação das vigas de aço. Esse colarinho foi fixado ao 

pilar por meio de chumbadores químicos do tipo HVA, da HILTI, com barra rosqueada HAS 

HILTI de 3/4", e cápsula HVU HILTI. Os cálculos apontaram a necessidade de serem 

usados 12 chumbadores em cada colarinho. Mas, devido à variabilidade de resistência do 

concreto, qualidade dos furos dos chumbadores e ajustes dos perfis, o calculista decidiu 

colocar 4 chumbadores a mais, na face mais solicitada do pilar. No pilar B6, por exemplo 

(Figura 4.2), usou-se um total de 16 chumbadores, sendo 4 chumbadores onde chega a viga 

W310x52, 10 onde chegam as vigas W310x38,7 e a viga secundária W200x26.6, e 2 na 

outra face (Figura 4.5a). Sob o colarinho foi feito um acabamento com “grout” para acabar 

com as irregularidades que existem na superfície dos pilares e para um perfeito contato 

entre a chapa e o pilar (Figura 4.5b). 

Devido a um desalinhamento, de até 210mm, dos pilares do eixo “C” e “D” onde 

seriam fixadas três vigas (Figura 4.2), foi feito um berço com chapas de 5/8" para o apoio da 

viga principal e seu total alinhamento. Ainda foram colocadas duas chapas de 5/8“ que vão 
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da alma da viga W310x38.7 até a lateral do colarinho, e uma chapa de 5/8“ que vai da alma 

da viga W310x38.7, como continuidade da viga W200x26.6, até o colarinho. Este recurso foi 

utilizado para eliminar a excentricidade de carga nos chumbadores. Com isso formou-se um 

caixão entre a viga e o colarinho. A viga W310x52 foi soldada diretamente no colarinho 

(Figura 4.6 e Figura 4.7) 
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Figura 4.5 – Colarinho pilar B6 (arquivo do autor) 

4 parafusos

 

 

B2/B3/B4/B5/B7

D2/D3/D4/D5/D6/D7
C2/C3/C4/C5/C6/C7

D

CH. 5/8''X300X288

[ 5/8''(VARIAVEL)

CH. 5/8''X400X300

DETALHE DE FIXAÇÃO P/PILARES

CH. 5/8''X600X400

D

CH-1 5/8''X600X400
P/ VIGA W300

P/ VIGA W200
CH-2 5/8''X400X400

 

VISTA D-D

CHUMB. QUÍM. Ø 3/4''
TIPICO

VIGA W310x52
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Figura 4.8 – Vista do prolongamento do pilar (arquivo do autor) 
 

Figura 4.9 – Instalação da viga provisória (arquivo do autor) 
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a) antes da colocação da pré-laje b) depois da colocação da pré-laje 

Figura 4.10 – Acréscimo lateral (arquivo do autor) 
 

 
Figura 4.11 – Detalhe do chumbamento das vigas na estrutura existente (arquivo do autor) 
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a) Instalação dos conectores b) Detalhe de conector 

Figura 4.12 – Conector “perforbond rib” utilizado no acréscimo lateral (cedida pelo  
engenheiro Sebastião Andrade) 

 

A escada, que antes se encontrava na parte da frente do edifício, em torno de um 

antigo elevador, teria de ser instalada em outro local, para poder, agora, atender ao piso 

intermediário construído, e se adequar às normas de segurança do Corpo de Bombeiros e 
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da legislação local, com a criação de uma antecâmara. A solução foi instalá-la atrás das 

caixas dos elevadores do edifício, onde antes existia a parte de serviços do jornal (Figura 

4.13 e Figura 4.14).  

Os patamares, feitos separadamentes, foram apoiados e soldados a viga W460x60 e 

a um perfil L100x100x3/16 (Figura 4.15). Só depois, a estrutura com os degraus, feita com 

perfis “I” W200x19,3, foi executada. 

 

 
Figura 4.13 – Localização da escada (cedida pelo engenheiro Sebastião Andrade) 

 

 

Figura 4.14 – Elevação da escada (cedida pelo engenheiro Sebastião Andrade) 
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a) Estrutura da escada b) Detalhe fixação de Patamar 

Figura 4.15 – Nova escada (arquivo do autor) 

 
Para serem criadas as quatro novas caixas de elevadores, foi necessário cortar a laje 

de todos os pavimentos. Além disso, as estruturas das caixas ficaram independentes da 

estrutura do resto da edificação. Foram criados novos pilares, na parte da frente dos 

elevadores e novas vigas. 

As vigas utilizadas no chassi da caixa dos elevadores foram a W460x60 e W530x85 

(Figura 4.16 e Figura 4.17), e para o resto da estrutura da caixa do elevador as vigas usadas 

foram a W310x32,7 e W150x18. Essas vigas foram soldadas a um perfil “C” de 

115x50x3/16”, que foram fixados nos pilares ou nas vigas existentes, e a um perfil metálico 

W150x29,8 que foi instalado sob as vigas de concreto armado existentes(Figura 4.18 a-c). 

Já que a fachada da edificação é tombada, e não pode sofrer qualquer alteração, resolveu-

se instalar a casa de máquinas dos elevadores no térreo (Figura 4.18d). 

 

2564 2426 2426 448 2452 2324

15690

24
16

5982452

W 530X85

W 530X85

W
 4

60
X

60

2W
 2

50
X

32
,7

W
 4

60
X

60

W
 4

60
X

60

W
 4

60
X

60

W
 4

60
X

60

W
 4

60
X

60

W
 4

60
X

60

W
 4

60
X

60

 
Figura 4.16 – Planta do chassi dos elevadores (cedida pelo engenheiro Sebastião Andrade) 
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Figura 4.17 – Planta de Vigamento (cedida pelo engenheiro Sebastião Andrade) 

 

a) Entrada dos elevadores b) Poço dos elevadores 

  

c) Vigamento do Chassi d) Casa de máquinas 
Figura 4.18 – Novos elevadores (arquivo do autor) 
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Viu-se neste caso, a restauração de uma edificação de seis pavimentos, que estava 

fechada há quase trinta anos. Com a utilização de estruturas de aço foi possível a criação 

de um andar intermediário, quatro novos elevadores, escada de serviço e acréscimos de 

pavimentos. Esta obra teve uma duração aproximada de 24 meses. Prazo que não seria 

possível se fosse usado outro tipo de solução estrutural. A ligação entre a nova estrutura e a 

antiga através do uso de placas de base e chumbadores químicos se mostrou muito 

importante no prazo final de execução da obra. 

No próximo caso será mostrada a restauração de três sobrados do final do séc. XIX 

para abrigar o Departamento Geral de Perícias Médicas. 

 

 

 



4.2. Caso 2 - Departamento Geral de Perícias Médicas – Rio de Janeiro 

O segundo caso a ser estudado nesta dissertação consiste da reforma de três 

sobrados localizados na Rua da Conceição nº74,76 e 76a. 

Estas edificações datam do final do século XIX. Estes sobrados foram restaurados e 

unificados, em 2000, para abrigar o Departamento Geral de Perícias Médicas, passando 

posteriormente a ser sede do Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e 
Adultos, (Figura 4.19). 

 

 
Figura 4.19 – Vista da fachada da edificação [arquivo do autor] 

 

Para se elaborar o projeto de reforma desta edificação, foi necessário levar em 

consideração uma série de restrições que esta possuía: 

• terreno estreito e colado nas divisas; 

• sem espaço para utilização de guindastes ou bate-estacas; 

• fachada e cobertura tombadas; 

• manutenção da volumetria; 

• proibição do uso do terreno do Detran, colado a edificação. 

 

Esta edificação possuía originalmente dois pavimentos, mas por necessidade de 

projeto passou a ter três pavimentos. Devido ao fato da edificação ser tombada pelo IPHAN, 

as fachadas e a cobertura deveriam ser conservadas (Figura 4.22). Desta forma, a parte da 

frente da edificação continuou com dois pavimentos, para seguir a modulação original, 

enquanto o resto da edificação passou a ter três pavimentos, conforme pode ser visualizado 

na Figura 4.20, que apresenta um corte da edificação, e uma foto dos fundos da edificação, 
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onde se pode observar claramente o vigamento dos novos andares. O vão da escada foi 

projetado de modo a se conseguir ter acesso tanto aos pavimentos originais quanto aos 

novos pavimentos. No centro do vão da escada foi instalado um elevador para deficientes 

físicos (Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.20 – Corte esquemático e foto dos fundos da edificação (cedida pelo engenheiro 
Sebastião Andrade) 
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Figura 4.21 – Segundo corte esquemático (cedido pelo engenheiro Sebastião Andrade) 

 

 
Figura 4.22 - Projeto inicial da fachada da edificação (cedida pelo  

engenheiro Sebastião Andrade) 
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A estrutura interna, de alvenaria estrutural e pedra de mão, foi totalmente demolida. 

Apenas a fachada foi mantida de pé. Foi feito um escoramento na fachada, tendo-se o 

cuidado para que este não atrapalhasse a execução da nova estrutura. 

Como a edificação passou a ter três pavimentos, abrigando novas funções, houve 

um aumento de carga nas fundações, e devido a esse fato, foi feito um reforço nas mesmas, 

de modo a suportar seu novo uso. Foram, então, feitos blocos de estacas, com quatro 

estacas raiz para receber as novas colunas metálicas centrais, conforme mostrado na 

Figura 4.23, já que conforme foi citado, nas restrições, era impossível a utilização de bate-

estaca na obra. 

Havia um poste, no interior da edificação, que, devido ao seu valor histórico, deveria 

ser preservado, por determinação do IPHAN,. Sua localização coincidia com a localização 

do novo bloco de estacas, e para manter o projeto da nova fundação, foram feitos dois 

blocos com duas estacas cada e unidos, para receber a nova coluna. Para as colunas de 

periferia os blocos de estacas, com duas estacas, foram feitos afastados da coluna, pois 

coincidiam com as fundações antigas (Figura 4.23). 

As cintas da fundação, em concreto armado, foram em sua maioria feitas com as 

dimensões de 30x60cm. Apenas as cintas dos eixos 1, 2 e 3 começam nos blocos com 

40cm, passando a 30cm no decorrer de seu comprimento e terminam novamente com 

40cm. As cintas dos eixos 0 e 4 são de 20x50cm. 

Para fazer a nova estrutura da edificação foram usados perfis de aço soldados, tanto 

para vigas quanto para colunas, já que na época ainda não eram produzidos os perfis 

laminados no Brasil. Para as vigas foram usados perfis: VS 200x21, CVS 200x26, VS 

300x33, e CVS 200x36, enquanto que para as colunas da edificação foram usados os perfis 

CS 200x39, CVS 200x26 e VS 200x21 (Tabela 4.1). O sistema de lajes escolhido foi o de 

lajes pré-moldadas e foram usados conectores de cisalhamento tipo pino. 

 

Tabela 4.1 – Tabela de perfis 

BITOLA 
Massa Linear 

Kg/m 

d 

mm 

bf 

mm 

tw 

mm 

tf 

mm 

h 

mm

VS 200x21 21,0 200,0 100,0 4,7 9,5 181

VS 300x33 33,0 300,0 150,0 6,3 8,0 284

CVS 200x26 26,0 200,0 150,0 4,7 8,0 184

CVS 200x36 36,0 200,0 150,0 4,7 12,5 175

tf
h

tf

tw

 CS 200x39 39,0 200,0 200,0 6,3 9,5 181
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Figura 4.23 – Planta de fundação (cedido pelo engenheiro Sebastião Andrade) 
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A estrutura do piso do primeiro e do segundo pavimentos são iguais, e utilizam os 

perfis CVS 200x26, CVS 200x36 e VS 200x21, este último para ser usado, basicamente, 

nas vigas secundárias. Para a fixação das novas vigas de aço na fachada foram feitos 

berços de concreto , onde se apoiariam as vigas secundárias VS 200x21. As ligações viga-

coluna, aparafusadas, feitas com placa de extremidade, foram consideradas como sendo 

rígidas, pois foram usados enrijecedores nas colunas. As ligações viga-viga foram 

executadas apenas com solda. 

A estrutura do piso da coberturta (teto segundo pavimento) usou os perfis VS 

200x21, CVS 200x26, VS 300x33 e perfis “U” de 150x60x3,8 em alguns trechos. Esta 

estrutura foi dividida em dois níveis, mantendo com isto o pé direito dos pavimentos, como 

pode ser visto na Figura 4.24. 

Nesta obra, também fica nítida a vantagem do uso de estruturas de aço nas 

intervenções feitas à edificação. Conseguiu-se um ganho na área interna total da edificação 

com a criação de mais um andar, mantendo-se um pé-direito confortável, e que suportasse 

todas as novas instalações hidráulicas, elétricas, de dados e ar condicionado, mantendo-se 

a volumetria da edificação e sem qualquer alteração na fachada. Isto tudo num prazo de 

aproximadamente 18 meses. 

O próximo caso diz respeito a uma obra ocorrida numa edificação em Portugal, e tem 

como ponto principal a instalação de uma estrutura mista aço-concreto, para a ampliação de 

uma garagem. 
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Figura 4.24 – Estrutura Cobertura (cedido pelo engenheiro Sebastião Andrade) 
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4.3. Caso 3 - Quinta de São Jerônimo 

Este caso refere-se à concepção e ao processo construtivo de uma estrutura mista 

aço-concreto, com vista à ampliação e reforço de uma estrutura de concreto armado em 

uma residência em construção localizada na Quinta de S. Jerônimo, em Coimbra, Portugal. 

A edificação é constituída por uma estrutura em concreto armado, cujos materiais 

são o concreto B25 (Fck= 20 MPa) e o aço A400 NR (tensão de ruptura de 400 MPa), de 

acordo com a regulamentação portuguesa (Regulamento de Estruturas de Betão Armado e 

Pré-esforçado – REBAP) usado para o seu cálculo original. 

A estrutura é do tipo fungiforme, isto é, constituída por laje nervurada, diretamente 

apoiada nos pilares, cuja espessura varia entre 30 cm e 40 cm, conforme pode ser 

visualizado na Figura 4.25. 

 

Figura 4.25 – Laje Nervurada [6]  

 

O principal ponto deste caso consiste na instalação de uma estrutura mista aço-

concreto numa residência em construção, com o objetivo de proceder uma modificação na 

arquitetura com implicação na estrutura, já edificada. Trata-se de, entre outras intervenções, 

executar a ampliação de uma garagem (área ABED) (Figura 4.26), demolindo um muro de 

concreto armado. Este muro suportava cargas verticais relativamente elevadas provenientes 

da própria laje do teto da garagem (parte já existente e a ampliação representada por 

BCDE), e ainda de mais dois pilares apoiados nessa laje, junto ao muro a demolir. Estes 

pilares suportavam a laje do teto do primeiro piso e tinham continuidade para suporte de 

uma cobertura inclinada constituída de uma laje em concreto armado (Figura 4.26). 
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Figura 4.26 – Visualização da estrutura global com detalhe do carregamento na viga

 

A estrutura de substituição do muro consistiu numa viga metálica HEA

secundária). A estrutura é suportada em A por um pórtico metálico cuja viga é u

tipo HEA 500 (viga principal) e cujos pilares são perfis do tipo HEA 300 (Figura

outro lado, a viga secundária é suportada diretamente pelo muro da garagem

através de um reforço de concreto armado (Figura 4.27b). 

O dimensionamento de todos os elementos estruturais utilizados no 

efetuado de acordo com o preconizado nos EUROCODES 2, 3 e 4, sendo u

seguintes materiais: 

• concreto C30 ( MPafck 30= )/C37 ( MPafck 37= ); 

• S500 ( ) para armadura do concreto armado; MPaf y 500=

• aço estrutural (PERKS): S355 ( MPaf yk 355= ); 

• aço dos conectores tipo pino: S460M; 

• parafusos de alta resistência da classe 10.9 ( fMPaf uy 1/900 ==
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a) Pórtico C’CDD’ 
b) Preparo do reforço em concreto armado 

para apoio da viga de substituição do 
muro 

Figura 4.27 – Visualização da estrutura auxiliar [6] 
 

A viga principal recebe os esforços provenientes da própria laje e sobretudo da ação 

transmitida pela viga secundária do pórtico em A, através de uma ligação resistente apenas 

ao esforço cortante (Figura 4.28), e liga-se ao pilar através de uma ligação por chapa de 

topo (Figura 4.29). 

 

 
a) Ligação Viga-Viga b) Ligação Viga-Pilar 

Figura 4.28 – Ligações da viga secundária [6] 
 

As limitações impostas pela arquitetura impediam a utilização de uma viga com altura 

elevada na substituição do muro de concreto armado. Desta forma, a solução natural 

indicava a utilização de uma viga mista aço-concreto. 

 



 93

Ø 16 // 0,15

Ø 16 // 0,20
Ø 16 // 0,20

Ø 16 // 0,25
500

VIGA CURTA (HEA 500)

B

B '
pilar - HEA 300

34
0

340

pilar - HEA 300

34
0

340

45
°

874
20

VIGA CURTA (HEA 500)

850

Chapa de apoio para a
viga longa (esp. 20 mm)

Chapa de topo 20 mm

Chapa de topo 20 mm

3230

3270

C

C '

23
2323

23

30
/4

0c
m

Ø 16 // 0,25

Ø 16 // 0,20Ø 16 // 0,20

Ø 16 // 0,15

R50

500

VIGA CURTA (HEA 500)

VIGA LONGA (HEA 500)

Chapas
espessura

20 mm

Corte B-B'

VIGA CURTA 
(HEA 500)

pilar - HEA 300

Chapa de topo
20 mm

16070 70

83
10

8
10

8
10

8
83

60

74

51
0

20

Cordões de
soldadura

5 mm

Corte C-C'

2Ø16

 
Figura 4.29 – Viga Principal – Ligações Viga-Viga e Viga-Pilar [6] 

 
O problema que se coloca com esta solução tem a ver principalmente com os 

conectores de cisalhamento. Enquanto que na viga principal os conectores tipo pino já vêm 

soldados, de fábrica, pois a laje superior seria concretada posteriormente, nesta viga 

secundária tal solução não era possível. Essa solução implicava no escoramento provisório 

de toda a laje do teto da garagem, dimensionado para suportar também os pisos superiores, 

o que representaria um custo elevado. Além disso, seria necessário ter especial atenção à 

ligação entre a laje existente e a parte nova, onde o conjunto seria suportado. 

Procedeu-se a montagem da viga secundária ao lado do muro a demolir (sob os 

pilares que nascem na laje), com esse muro parcialmente demolido, e com escoramentos 

auxiliares na laje. Vieram soldados, de fábrica, na extremidade da viga, onde a laje seria 

demolida, conectores tipo pino, pois a posterior concretagem tornava esse sistema o mais 

adequado. Fora desta região não havia, nesta fase, qualquer conector. Os conectores nessa 

região só seriam colocados mais tarde. 

A fase seguinte foi a demolição dos pedaços remanescentes do muro, transferindo 

os esforços para a viga secundária, esta então funcionando como metálica, mas mantendo-

se os escoramentos auxiliares da laje e naturalmente os pilares provisórios metálicos sob a 

viga. 

Os pilares provisórios em aço tinham como finalidade diminuir o vão da viga que até 

este instante, ainda funcionava sem a consideração de estrutura mista (Figura 4.31). 
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a) Demolição do muro e escoramento da laje b) Posicionamento da viga secundária 

c) Elevação da viga se
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Figura 4.31 – Viga Secundária e apoios provisórios [6] 
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Figura 4.32 – Posicionamento e detalhamento dos conectores perforbond [6] 
 

A Figura 4.33 mostra as aberturas executadas na laje existente para instalação 

desses conectores “perforbond rib”. Como comentado ao longo de toda esta dissertação em 

cada caso de reforço ou recuperação estrutural, pode-se aplicar diferentes elementos para 

atender às novas solicitações de projeto. 
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Figura 4.33 – Detalhes da instalação dos conectores “perforbond rib” [6] 
 

Finalmente, pode-se visualizar na Figura 4.34 a viga depois de concretadas as 

aberturas para instalação dos conectores e retirada dos pilares auxiliares. 

 

Figura 4.34 – Viga secundária já funcionando como mista [6] 

 

No estudo deste caso foi visto outro tipo de solução estrutural para se resolver um 

problema de reforço estrutural para um acréscimo de área. O uso de uma viga mista aço-

concreto com conectores de cisalhamento perforbond rib  e tipo pino, se mostrou a solução 

mais indicada para que fosse possível respeitar o que a arquitetura pedia, sem a 

necessidade de se usar uma viga de concreto armado de seção muito alta. Os conectores 
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de cisalhamento perforbond rib calculados para esta obra se mostrou a melhor solução para 

o caso de reforço estrutural de uma laje existente e que não pode ser demolida. 

A seguir, apresenta-se o capítulo cinco que trata das considerações finais com as 

principais conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

 

 



5. Considerações Finais 

Este trabalho teve como objetivo principal apresentar as diversas possibilidades e 

vantagens do uso das estruturas de aço em reformas, restaurações e reforço de estruturas 

existentes construídas com diversos materiais. Procurou-se mostrar as várias etapas 

construtivas, os tipos de intervenções, os serviços utilizados no processo de reabilitação 

estrutural e os sistemas de reparo e reforço estrutural. 

Os próximos itens apresentam as principais conclusões obtidas neste trabalho e as 

sugestões para trabalhos futuros nesta área de pesquisa. 

5.1. Conclusões 

Como pôde ser visto no primeiro capítulo, existem muitas edificações, principalmente 

no Rio de Janeiro, que estão em situação precária. Estas edificações deveriam passar por 

um completo processo de restauração para restabelecer sua funcionalidade, se não como 

originalmente projetada, mas com outra finalidade que também possa atender a 

comunidade. 

No segundo capítulo inicialmente foi detalhado a terminologia referente aos 

processos de restauração e suas intervenções com por exemplo o “Gutting”, que é um dos 

processos de restauro mais usado, pois é mantida a fachada original e reprojetado todo o 

seu interior. Também foi detalhado o processo de “Insertion” onde foi citado como exemplo 

mais corrente a criação de pisos intermediários entre pisos existentes, o processo de 

“Vertical Addition” onde a altura da edificação é aumentada e o “Lateral Addition” que 

consiste em se ampliar a edificação lateralmente, na parte frontal, criando-se por 

exemplo,varandas e nos fundos da edificação. Finalmente exemplificou-se o processo de 

“Lightening”, onde que por necessidade de limitar a sobrecarga na estrutura existente 

trocam-se assoalhos, telhados e outros elementos estruturais por outros mais leves. 

Um ponto também importante no processo de restauração são os serviços 

provisórios. Estes serviços preparam o local da obra para as intervenções necessárias e 

abrangem principalmente a estabilização de elementos verticais. O ponto mais importante 

dessa etapa consiste em garantir a sustentação das fachadas e paredes que tenham que 

permanecer na edificação. Neste capítulo também foram explicados os sistemas de reparo e 

reforço estrutural. Foi detalhado o processo de reforço de estruturas de alvenaria, madeira, 

concreto armado de ferro fundido e de aço. 
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Foi visto que os métodos de reforço e reparo em estruturas de alvenaria, de madeira 

e de concreto armado são muito semelhantes. Em todos os casos a solução mais usual é a 

instalação de perfis de aço ou ao lado, ou sob os elementos a serem reforçados ou 

reparados. Já para as estruturas de ferro fundido e de aço a solução mais usada para o 

reparo ou reforço estrutural é a utilização de chapas de aço soldadas as peças a serem 

recuperadas. 

Outro ponto importante disse respeito a conexão da nova estrutura com a fachada 

existente que pode ser feita com ou sem transmissão de carga da fachada para a nova 

estrutura. Também foram citados alguns exemplos práticos da utilização de estruturas de 

aço para se reforçar ou restaurar uma edificação. 

No terceiro capítulo foi feita uma breve descrição sobre as estruturas de aço, de 

concreto armado e mistas (aço-concreto). Dentre as vantagens apresentadas de cada tipo 

de estrutura pode-se citar como mais significativas: Para o aço: flexibilidade, menor prazo de 

execução, alívio de cargas nas fundações, organização do canteiro de obras, precisão e 

reciclabilidade; Para o concreto armado: moldabilidade, estruturas monolíticas, resistência a 

efeitos térmicos, atmosféricos e desgates mecânicos; Finalmente para estruturas mistas: 

possibilidade de dispensa de formas e escoramentos, redução do peso prórpio, do volume 

da estrutura e redução das proteções contra incêndio e corrosão. 

Foram também avaliados alguns tipos de conectores de cisalhamento, como o 

conector tipo pino, o conector tipo “U” e com maior ênfase o conector “perforbond rib”, assim 

como os tipos de ancoragens mais utilizadas na construção civil. Foi visto que o método de 

ancoragem mais utilizado em reforço e recuperação estrutural é o de pós-concretagem. 

Dentro desta categoria destacam-se os chumbadores de expansão, segurança, químicos e 

os acionados por pólvora. Dentre estes, os mais utilizados nas ligações entre perfis de aço e 

estruturas de concreto armado são os chumbadores de expansão e os chumbadores 

químicos. 

No quarto capítulo foram estudados três casos. O edifício do TRT teve como pontos 

principais de restauração da edificação a manutenção da fachada original (gutting), a adição 

de um andar intermediário (insertion) para a alocação de uma agência bancária e também 

alguns setores do TRT. Outro ponto forte da intervenção foi o aumento de dois pavimentos 

para as laterais e um para os fundos (lateral addition), a criação de quatro novos elevadores 

e de uma nova escada de serviço. Mesmo tendo se criado um novo pavimento na 

edificação, só foi necessário um reforço na fundação na área dos novos elevadores e da 

escada, pois estas estruturas ficaram independentes do resto da edificação. Este fato 

mostrou a adequação do uso da estrutura de aço para este tipo de serviço, pois mesmo com 

o aumento de área construída isto não gerou necessidade de reforço nas fundações. 
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Na obra do Departamento Geral de Perícias Médicas, os pontos de intervenção de 

maior importância foi a manutenção da fachada (gutting), tombada pelo IPHAN e a criação 

de mais dois pavimentos, internamente, a partir do centro da edificação (insertion). Com 

estas alterações, o primeiro terço da edificação fica com dois pavimentos, enquanto os dois 

terços finais ficam com três. A ligação entre esses níveis é feita através de uma escada 

instalada no centro da edificação. A estrutura do telhado, antes de madeira, agora é 

totalmente composta de estruturas de aço. 

Mesmo tendo que se fazer um reforço em toda a fundação da edificação, devido ao 

novo carregamento, ficou explícito o ganho de área na edificação com a criação de mais 

dois pavimentos internos com o uso do aço, sem se aumentar a volumetria da edificação.  

Na Quinta de São Jerônimo, o ponto crucial da obra foi a instalação de uma viga 

mista (aço-concreto) com 10m de vão para proceder a ampliação da garagem (lateral 

addition). Essa viga serviu de apoio para a laje da casa, também ampliada, após a 

demolição de dois pilares existentes no local.  

Como a viga foi instalada sob a laje existente, o uso dos conectores perforbond rib 

mostrou ser o mais aconselhável, por ser possível sua instalação após a fixação da viga sob 

a laje, através de furos executados na mesma. Apenas na extremidade da viga, onde a laje 

seria demolida, os conectores tipo pino vieram soldados de fábrica. 

Esta obra mostrou como é possível se reforçar uma estrutura, com ganho de área, 

sem necessitar de uma seção de aço muito grande.  

5.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Com o objetivo de um maior aprofundamento, e de se obter melhores resultados e 

soluções para os casos de restauração de edificações históricas, de recuperação e reforço 

estrutural utilizando-se estruturas de aço, torna-se necessário uma maior pesquisa nessa 

área. 

Pode-se então citar alguns tópicos a serem pesquisados com esse intuito: 

• Desenvolvimento de procedimentos práticos para a execução de reformas em 

edificações tombadas; 

• O uso do aço na recuperação e reforço de edificações tombadas; 

• O uso de estruturas de aço em reforço e/ou reabilitação de estruturas em 

regiões com atmosfera agressiva; 

• Estudo da interação entre os chumbadores de expansão e químicos e as 

estruturas de alvenaria; 

• Avaliação das ligações entre estruturas de aço e de concreto armado de 

diferentes resistências e idades; 
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• Reforço estrutural através do uso de fibra de carbono combinado com 

estruturas de aço e mistas; 

• Estudo de compatibilização de materiais 
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