
 

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
E FUNDAÇÕES

Francisco José Pires Salpico
Engenheiro Civil (IST)

Mestre em Engenharia de Estruturas (IST)

DESENHO Nº 1

ESCALA :  1/50   1/20    1/10
DATA   :   20/Março/2021

PLANTAS, CORTES
REFORÇOS A REALIZAR

PORMENORES

PROJECTO DE ESTRUTURAS

ADAPTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
PARA OBSERVATÓRIO

SITO  EM MIRA SINTRANA AV. SANTA MARIA

NO CONCELHO DE SINTRA

Rua da Matemática nº30
2870-282 Montijo

Telemóvel: 91 400 54 33
Telefone: 212 313 543

francisco.salpico@gmail.com
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CORTE A1 - A1
Escala: 1/20

PISO 0 (TÉRREO)  
(+0.00)

PORMENOR 1
CAPA DE B.A. PARA REFORÇO DA PAREDE DE ALVENARIA

Escala: 1/10

Piso 1

HEA-120
a instalar 

c/ furações Diam.18mm
nos dois banzos p/
permitir a instação 

das fixações 

CORTE B - B
VIGA DE REFORÇO DA LAJE

EM HEA-120 C/ CONECTORES
Escala: 1/10

Aplicação de argamassa de cimento, tipo CR CSIV W2 ou equivalente
para regularização da superfície para aplicação do perfil de aço. Inclui 

remoção do reboco c/ pré-corte com disco diamantado até expor a superfície de betão armado e 
preparação da superfície do suporte, através da aplicação de produto 

para ponte de aderência monocomponente tipo "SecilTEK AD 90" da SECIL, 
ou equivalente, sobre a face inferior da laje de b.a.

Instalar fixações em varão roscado diam.16 
afast. 20cm, com comprimento 150mm 

a selar com resina epoxi em furos 
diam.18mm e com prof. 12cm

Reboco existente

12cm

Instalar fixações em varão roscado diam.16
afast. 20cm, com comprimento 150mm 

a selar com resina epoxi em furos 
diam.18mm e com prof. 12cm

As duas fiadas de fixações 
estão desencontradas

PISO 4

PISO 3

0.30m= altura de pavimento a demolir
para permitir a betonagem da laje L1 de
b.a.. Os bordos da demolição serão 
previamente cortados c/disco diamantado

FACE INTERIOR FACE EXTERIOR

~0.55m

0.30m

0.10m0.10m

Betonagem a realizar c/ selagem de novas armaduras verticais
Diam.8//15cm, c/resina epoxi em furos verticais a realizar 
c/ prof.20cm, na parede do depósito. Inclui aproveitamento das 
armaduras existentes c/ amarração na laje a betonar.

PISO 0 (TÉRREO)

PISO 1

PISO 2

PISO 3

PISO 4

CORTE A - A
Escala: 1/50

PLANTA PISO 0
SITUAÇÃO EXISTENTE

Escala: 1/50

ESCADA 1 metálica
a construir

ESCADA 3 de b.a.
a construir

Laje do Piso 4
a construir em b.a.

Laje do Piso 3
a construir em b.a.

Paredes existentes de b.a. 
do depósito

Laje existente de b.a. 
do fundo do depósito

Laje existente de b.a. 
do Piso 1

2.77m

0.40m

PLANTA PISO 0
PROPOSTA
Escala: 1/50

ESCADA 1 metálica a construir sobre a Laje L1. Inclui desmonte, 
remoção, transporte e depósito da escada de aço existente e 
reparação dos paramentos danificados

A A

PISO -1

1.21m

Capa de b.a. a executar
c/ esp=10cm, solidária 
à face interior da parede
para seu reforço.
(Ver PORMENOR 1)

2.45m

Capa de b.a. a executar
c/ esp=10cm, solidária 
à face interior da parede
(ver POMENOR 1)

Laje L1 de b.a. c/ esp=30cm a executar, com demolição do
pavimento existente, numa esp:de 30cm, para permitir a 
betonagem da laje de b.a. 

A1 A1
Laje L1 de b.a. c/ esp=30cm a executar 
com demolição parcial do pavimento
existente

Malha superior e
inferior #Diam.10 afast.10cm

VER PORMENOR 1

Parede existente em 
alvenaria de tijolo

Parede existente em 
alvenaria de tijolo maciço

Parede existente em alvenaria 
de tijolo maciço ligada c/ 
argamassa de cal e areia

Capeamento existente 
de calcário bujardado

Capa de b.a. a executar
c/ esp=10cm, solidária 
à face interior da parede c/ chumbadouros, 
e armada c/malha quadrada geral 
Diam.10 afast.15cm

0.10m

Chumbadouros Diam.10 c/45cm, a selar 
com resina epoxi em furos diam.12mm 
e prof.17cm, dispostos 
em malha (h~70cm)x(v~55cm).
Os furos serão realizados a meia altura do
tijolo e não na argamassa de ligação entre
tijolos. 0.17m

0.28m

PLANTA PISO 1
PROPOSTA
Escala: 1/50

Zona a demolir (cor rosa) c/ corte e remoção 
das armaduras expostas e regularização e 
acabamento dos bordos (a chanfrar a 1cmx1cm), 
tudo c/ argamassa tipo «Sika MonoTop-618" ou 
equivalente, c/ barramento prévio da superfície
cortada c/ produto tipo «Sika MonoTop-910"
ou equivalente. Inclui pré-corte, do limite 
curvo da demolição, com disco diamantado.

Raio de
75 cm

Abertura existente (zona
a cor branca)

Zona a demolir (área delimitada por tracejado) 
sem afectar as armaduras

Zona a betonar (cor azul) e a reforçar c/ armaduras 
adicionais, c/ acabamento dos bordos (a chanfrar a 
1cmx1cm) e c/ regularização em todas as faces de acordo 
com o existente :

ESCADA 1 metálica
a construir

ESCADA 2 metálica a construir 
sobre a laje do Piso 1

HEA120

10
9 

cm

68
cm

90cm

Instalar viga HEA120 c/ conectores para
reforço da laje do Piso 1 na zona de apoio
da Escada 2. A viga HEA120 não toca na
parede existente.

Laje existente do Piso 1

Armaduras adicionais
Diam.8 //10cm

Muro de suporte de terras
existente M1 e a reforçar 
em obra posterior

+0.00
-1.21

+0.00

+0.00

80
 c

m

124 cm

77
cm

B

B

PLANTA PISO 2
PROPOSTA
Escala: 1/50

Armaduras adicionais
Diam.8 //10cm

ESCADA 2 metálica
a construir entre o Piso 1
e o Piso 2

Zona a demolir (cor rosa) c/ corte e  
remoção das armaduras expostas e
regularização e acabamento dos 
bordos (a chanfrar a 1cmx1cm), 
tudo c/ argamassa tipo «Sika MonoTop-618" 
ou equivalente, c/ barramento prévio da superfície
cortada c/ produto tipo «Sika MonoTop-910"
ou equivalente.

Maciço existente

ESCADA 3 de b.a.
a construir sobre a laje do Piso 2,
solidária à parede de b.a. existente,
até ao Piso 3

Laje existente do Piso 2

Parede existente em 
alvenaria de tijolo

Paredes existentes de b.a. 
do depósito

Armaduras adicionais
Diam.8 //10cm

Armaduras adicionais
Diam.8 //10cm

Zona a demolir (cor azul) sem afectar as armaduras, 
a reforçar c/ armaduras adicionais e a betonar, c/ 
acabamento dos bordos (a chanfrar a 1cmx1cm) e 
c/ regularização em todas as faces de acordo 
com o existente:
Inclui o 
escoramento 
prévio da laje do 
Piso 2 até à
20 dias após a
betonagem do 
Piso 4.

Raio de 
75 cm

PLANTA PISO 3
PROPOSTA
Escala: 1/50

PLANTA PISO 4
PROPOSTA
Escala: 1/50

Laje do Piso 3
a betonar com esp=13cm, armada c/
malha superior #diam.10 afast.10cm e c/
malha inferior #diam.10 afast.10cm

ESCADA 3 de b.a.
a construir sobre a laje do Piso 2,
solidária à parede de b.a. existente,
até ao Piso 3

Paredes existentes de b.a. 
do depósito

PBA2

PB
A2

PBA2

Parede de b.a. PBA2 a betonar com esp=10cm, armada c/
malha central #diam.10 afast.10cm amarrada c/ patilha
horizontal de 20cm na laje do Piso 3 e amarrada c/ patilha 
horizontal de 20cm na laje do Piso 4. Esta parede será 
amarrada à parede existente pela selagem c/resina epoxi
de varões horizontais Diam.10 afat.10cm c/comprimento
de 30cm

ESCADA 4 de b.a.
a construir sobre a laje do Piso 3,
até ao Piso 4 Laje do Piso 4

a betonar com esp=15cm, armada c/
malha superior #diam.10 afast.10cm e c/
malha inferior #diam.10 afast.10cm

ESCADA 4 de b.a.
a construir sobre a laje 
do Piso 3 até ao Piso 4

10cm

10cm

64 cm

68
 c

m

C C C C
(ver Desenho nº1)

Parede existente de b.a. 
do depósito

Parede existente de b.a. 
do depósito

Parede existente de b.a. 
do depósito

0.10m

0.15m

0.13m 0.13m

3 Prumos SHS 100X4 a instalar 
para suporte da guarda

3 Prumos SHS 100X4 a instalar 
para suporte da guarda

Viga corrimão a instalar em 
tubo de aço SHS 100X4 
calandrado c/ raio 2265mm
ao eixo do tubo 3 Cachorros de cantaria 

existentes a cortar, a adaptar 
e a fixar às chapas auxiliares  

3 Chapas auxiliares para fixar os 
cachorros à viga corrimão

D

D (ver Desenho nº2)

Paredes existentes de b.a. 
do depósito

1.00m

COROAMENTO

22
70

m
m

Malha #Diam.10 afast.10cm

Malha #existente Diam.6 afast.15cm (A235 NL)

Malha #Diam.10 afast.10cm

Parede de b.a. PBA2 a betonar 
com esp=10cm, armada c/
malha central #diam.10 afast.10cm 
amarrada c/ patilha horizontal de 20cm
na laje do Piso 3 e amarrada c/ patilha 
horizontal de 20cm na laje do Piso 4

Laje do Piso 3
a betonar com esp=13cm, armada c/
malha superior #diam.10 afast.10cm e c/
malha inferior #diam.10 afast.10cm

Laje do Piso 4
a betonar com esp=15cm, armada c/
malha superior #diam.10 afast.10cm e c/
malha inferior #diam.10 afast.10cm

Laje do Piso 3
a betonar com esp=13cm, armada c/
malha superior #diam.10 afast.10cm e c/
malha inferior #diam.10 afast.10cm

Ver NOTA (1) Ver NOTA (1)

Ver NOTA (1)

O coroamento desta parede será demolido o necessário,
numa altura de 15cm, sem afectar as suas armaduras, 

de modo a permitir a betonagem prevista da laje do Piso 4

NOTA (1) = De modo a permitir o apoio da laje do Piso 3 (a betonar) na parede existente
serão realizados troços de roços, cada um c/ comprimento de 60cm, afastados entre si de 15cm,
c/ exposição da armadura da parede, para permitir o engate das novas armaduras da laje do Piso 3 
nas armaduras expostas da parede. 

CORTE C - C
Escala: 1/10

Após a betonagem do piso 3, serão cortadas as armaduras ( ) rente à superfície do betão
que emergem do bordo escassilhado resultante da demolição antiga da parede periférica
e, esse bordo, será revestido c/ argamassa tipo «Sika MonoTop-618" ou equivalente, c/ 
barramento prévio da superfície  c/ tipo «Sika MonoTop-910" ou equivalente.escassilhada

Ver LIGAÇÃO TIPO 6
no Desenho nº2

Ver LIGAÇÃO TIPO 6
no Desenho nº2

Ver 
LIGAÇÃO TIPO 9
no Desenho nº2

Ver 
LIGAÇÃO TIPO 9
no Desenho nº2

Ver LIGAÇÃO TIPO 6
no Desenho nº2

+0.00

Enchimento a executar
c/ betão ciclópico

PISO -1  
(-1.21)

Malha superior 
#Diam.10 afast.10cm

Valas a manter e a tapar
c/ tampas metálicas
(ver Arquitectura)

E

E
(ver Desenho nº2)

NOTA:
 
1 - O PROJECTO DE ARQUITECTURA DEVERÁ SER RESPEITADO;

2 - AS COTAS DO PROJECTO DA ESTRUTURA DEVERÃO SER 
PREVIAMENTE VERIFICADAS NO LOCAL PELO CONSTRUTOR;

3 - CASO SE VERIFIQUE ALGUM ERRO OU DÚVIDA NAS COTAS 
DO PROJECTO DA ESTRUTURA ENTÃO DEVERÁ SER ALERTADO O 
AUTOR DESSE PROJECTO;

Escala Gráfica Para Validação da Impressão:
0cm 5cm

ESTE DESENHO SÓ É VÁLIDO EM FORMATO PDF, IMPRESSO A CORES E
 NA ESCALA CORRECTA

Valas a encher 
c/ betão ciclópico

Ver LIGAÇÃO TIPO 10
(no desenho nº2)

-1.21 -1.21

Valas a manter e a tapar
c/ tampas metálicas
(ver Arquitectura)

Prever negativo no betão para 
embutir a caixa de visita da rede de 
águas pluviais a instalar

Inclui a remoção de 2 chapas
furadas existentes no 
coroamento e reparação desse
coroamento
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ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
E FUNDAÇÕES

Francisco José Pires Salpico
Engenheiro Civil (IST)

Mestre em Engenharia de Estruturas (IST)

DESENHO Nº 2

ESCALA : 1/50  1/20  1/15  1/10  1/2
DATA   :   21/Março/2021

ESCADAS, CORTES
PORMENORES

PROJECTO DE ESTRUTURAS

ADAPTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
PARA OBSERVATÓRIO

SITO  EM MIRA SINTRANA AV. SANTA MARIA

NO CONCELHO DE SINTRA

Rua da Matemática nº30
2870-282 Montijo

Telemóvel: 91 400 54 33
Telefone: 212 313 543

francisco.salpico@gmail.com
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CORTE D - D
PORMENOR DA GUARDA

Escala: 1/10

PISO 3

Parede existente de b.a. 
do depósito

0.13m

0.16m

Corte a realizar no cachorro

Chapa auxiliar soldada à viga corrimão, para fixação 
do cachorro, c/ 180x100mm esp=10mm, 
c/ 4 furos diam.13 para 4 fixações químicas M12

Escada 3 Escala 1:50

Secção A-A

Secção B-B

(*) - Indica-se a separação a meio do degrau

A

A

B

B

(*) - Indica-se a separação média.

Laje do Piso 3

Laje existente
do Piso 2

13
 

Espessura da 
laje existente

29
6 

70 

13
 

Patilha vertical dos varões longitudinais da escada
selados na laje do Piso 2, c/ resina epoxi, em furos 
diam.12mm c/ prof.de 15cm

13 

15

542/338

30

542/338

30
65

65

15

Ø8a/20

Ø8a/20

5 Ø8a/20

Ø8a/20(*)

23 Ø8a/20(*)

24 Ø8a/20(*) 

5 Ø8a/20

Ø8a/20 (*)

Ø8a/20 (*)

PLANTA

Escada 4 Escala 1:50

Secção A-A

Secção B-B

A
A

BB

(*) - Indica-se a separação média.

Laje do Piso 4
Laje do Piso 3

15

48 

13
 

Ver arquitectura

13
 

48 

40
 

32

92

10

30

92

5

Ø8a/20 (*)

5 Ø8a/20 (*) C=154

5 Ø8a/20(*) C=152

Ø8a/20

Ø8a/20

4 Ø8a/20

4 Ø8a/20

Ø8a/20 (*)

Parede  
PBA2 a
betonar

Ø8a/20

PLANTA

Escala 1:10

Cachorro de cantaria 
existente a cortar, a adaptar,
a furar e a fixar à chapa auxiliar  

20 
20 

25 
25 

100 

180 

4
.0

140 14
0 

(x
50

)

50

4 Furos Ø 13 mm

Chapa auxiliar (e = 10 mm)

ALÇADO4 fixações químicas M12 em furos diam.13

Viga corrimão a instalar em tubo de aço SHS 100X4 
calandrado c/ raio 2265mm ao eixo do tubo 

Chapa auxiliar soldada à viga corrimão, para fixação 
do cachorro, c/ 180x100mm esp=10mm, c/ 4 furos diam.13
para 4 fixações químicas M12

LIGAÇÃO TIPO 1

LIGAÇÃO TIPO 1

4cm

50 

100 

50 

60
 

10
0 

40
 

200 

20
0 

32 

68 

68 

32 

32
 

68
 

68
 

32
 

10
0 

15
 

Perno: Ø16 mm, A 500 NR SD
selado na laje c/ resina epoxi em furo
diam.18mm

Soldadura

Pormenor Amarração Perno

Chapa de base

Argamassa de nivelação

Betão: C30/37

Dimensões Placa = 200x200x15 mm ( Fe 360 )
Pernos = 8Ø16 mm, A 500 NR SD

Escala 1 : 10

Chapa de base c/ esp=15mm
soldada ao prumo SHS 100X4, 

c/as arestas superiores boleadas

LIGAÇÃO TIPO 2

LIGAÇÃO TIPO 3

LIGAÇÃO TIPO 4

LIGAÇÃO TIPO 4

NOTA: AS SOLDADURAS PARA FIXAÇÃO DOS PERNOS
SERÃO REALIZADAS E, SÓ DEPOIS, A FRIO, SERÃO REALIZADAS

AS FIXAÇÕES C/ RESINA EPOXI À LAJE DO PISO 3 

Escala 1:15

4.
0

10
0 

100 

4.
0

80 

80
 

90
.0

°

10

Chapa
100x100x8

Prumo SHS 100X4 a instalar 
para suporte da guarda

4

ALÇADO

LIGAÇÃO TIPO 3

Escala 1:15

4.0

100 

10
0 

4.0

80
 

80 

90.0°

4

PLANTA

LIGAÇÃO TIPO 2

Viga corrimão a instalar em 
tubo de aço SHS 100X4 
calandrado c/ raio 2265mm 
ao eixo do tubo 

40 

ESCADA 1 DE AÇO EM CARACOL
ENTRE O PISO 0 E O PISO 1 OU

ESCADA 2 DE AÇO EM CARACOL
ENTRE O PISO 1 E O PISO 2

Ver arquitectura

Tubos RHS 50x30x3 soldados
ao prumo da escada para apoio
de cada degrau

A1

A1

CORTE A1 - A1

Tubo RHS 50x30x3 soldado
ao prumo da escada para apoio
do degrau

Degraus em chapa de aço «folha de oliveira» 
c/ esp=3mm, quinada e soldada aos RHS 50x30x3
pintada c/ 2 demãos 2 x 200 μm de produto 
tipo «HEMPADUR 45751" ou equivalente 

Prumo da escada em tubo
tubo CHS 114,3x5

Ver arquitectura

43 114 43 

43
 

11
4 

43
 

200 

20
0 

25 75 75 25 

25
 

75
 

75
 

25
 

Espessura placa base: 10 mm

10
0 

10
 

5.0

114,3

3.
0

30 

50
 

90
.0

°

Perno: Ø12 mm, A500 NR SD

Soldadura

Pormenor Amarração Perno

Placa base

Argamassa de nivelação

Betão

Dimensões Placa = 200x200x10 mm ( Fe 360 )

Pernos = 8Ø12 mm, A500 NR SD

Apoio do degrau

RHS 50x30x3.0

Escala 1:10

Escala 1:10

ALÇADO

3

Prumo da escada em tubo
tubo CHS 114,3x5

LIGAÇÃO TIPO 6

LIGAÇÃO TIPO 7

Prumo da escada em
tubo CHS 114,3x5

Escala 1:10LIGAÇÃO TIPO 8

LIGAÇÃO TIPO 6

Prumo da escada em tubo
tubo CHS 114,3x5

Laje do piso em b.a.

Chapas 1 e 2, c/ 650x140x10mm,
soldadas ao prumo da escada, 
c/ 4 furos Diam.13 para 4 fixações 
químicas à laje do piso

5.0

114,3

ALÇADO

8

Prumo da escada em tubo
tubo CHS 114,3x5

Chapa 1, c/ 650x140x10mm,
soldada ao prumo da escada, 
c/ 4 furos Diam.13 para 4 fixações 
químicas M12 à laje do piso

60 mm

150 mm

150 mm
150 mm

650 mm

14
0 

m
m

Escala 1:10LIGAÇÃO TIPO 9

PLANTA
ARRANQUE DA ESCADA

Escala 1:20

PLANTA
FIXAÇÃO DO TOPO DA ESCADA

Escala 1:20

Ve
r

ar
qu

ite
ct

ur
a

Chapa esp=4mm,
soldada no topo do 
prumo da escada

LIGAÇÃO TIPO 7

LIGAÇÃO TIPO 8

LIGAÇÃO TIPO 9

Prumo SHS 100X4 a instalar 
para suporte da guarda

NOTA: AS SOLDADURAS PARA FIXAÇÃO DOS PERNOS
SERÃO REALIZADAS E, SÓ DEPOIS, A FRIO, SERÃO REALIZADAS

AS FIXAÇÕES C/ RESINA EPOXI À LAJE DO PISO

8

60

60

Reboco interior existente

Betonagem da parede periférica a realizar c/ selagem de novas armaduras 
verticais Diam.8//15cm, c/resina epoxi em furos verticais a realizar 
c/ prof.25cm, na parede do depósito. Inclui aproveitamento das 
armaduras existentes c/ amarração na laje a betonar.

Superfície escassilhada existente da parede 
de b.a. do depósito

A
ltu

ra
 v

ar
iá

ve
l

Coroamento da parede 
de b.a. existente 
do depósito

VISTA E - E
PORMENOR DAS EXTREMIDADES DA VIGA-CORRIMÃO

Escala: 1/10

Viga corrimão a instalar em 
tubo de aço SHS 100X4 
calandrado c/ raio 2265mm 
ao eixo do tubo 

Coroamento da parede 
de b.a. existente 
do depósito

Superfície escassilhada existente na parede de b.a. do depósito. As armaduras que 
emergem desta superfície serão cortadas rente à superfície de b.a.. Depois, toda 
essa superfície escassilhada será barrada com argamassa tipo «Sika MonoTop-618" 
ou equivalente, c/ barramento prévio da superfície  c/ tipo escassilhada
«Sika MonoTop-910" ou equivalente, para protecção anti-corrosiva

~50mm

100mm

Chapa c/ esp=4mm e c/ arestas boleadas
soldada na extremidade chanfrada da viga-corrimão

Ø10a/30 c/30cm selados 
c/resina epoxi em furos na parede
c/ prof. 10cm

Roço contínuo a realizar na parede
c/prof. de 3 a 4cm, sem afectar armaduras,
para melhorar a ligação da escada à parede

LIGAÇÃO TIPO 10 Escala 1:2

5mm

4
0
m

m

50mm

Chapa «A» esp=4mm em forma de anel 
(soldada à chapa «B» curva esp=4mm, 
formando cantoneira) aparafusada ao betão 
com parafusos M6 de cabeça chata 
c/ bucha química afast. entre eixos de 30cm

Parafusos M6 
de cabeça chata c/ bucha química afast. entre eixos de 30cm

Chapa «B»
curva esp=4mm

Vidro e seu sistema
de fixação e selagem
(ver arquitectura)

20mm 20mm

50mm

Parafusos M6 de cabeça chata 
c/ bucha química afast. 
entre eixos de 30cm

Mastique de selagem tipo
«SIKAFLEX 11FC+» ou 
equivalente, c/aplicação prévia
do respectivo primário 
sobre o betão

Chapa «C» esp=4mm em forma de anel 
aparafusada ao betão c/parafusos M6 de 
cabeça chata c/ bucha química afast. entre eixos de 30cm

Superfícies a realizar c/ 
cofragem na zona a betonar
e mediante corte do betão
com disco diamantado na
zona existente

30mm

Ø8a/20(*)

Parede  
PBA2 a
betonar

2 Furos Ø20mm 
a realizar 
na parede PBA2
para ventilação
da caixa de ar

Selagem de novas armaduras horizontais Diam.8//15cm, 
c/resina epoxi em furos horizontais a realizar 
c/ prof.25cm, na parede do depósito
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NOTA:
 
1 - O PROJECTO DE ARQUITECTURA DEVERÁ SER RESPEITADO;

2 - AS COTAS DO PROJECTO DA ESTRUTURA DEVERÃO SER 
PREVIAMENTE VERIFICADAS NO LOCAL PELO CONSTRUTOR;

3 - CASO SE VERIFIQUE ALGUM ERRO OU DÚVIDA NAS COTAS 
DO PROJECTO DA ESTRUTURA ENTÃO DEVERÁ SER ALERTADO O 
AUTOR DESSE PROJECTO;

Viga corrimão a instalar em tubo de aço SHS 100X4 
calandrado c/ raio 2265mm ao eixo do tubo 

100 mm

Troço de tubo de aço SHS 80X4, c/ L=100mm 
para ligar c/ soldaduras a viga corrimão ao prumo

Prumo SHS 100X4 a instalar 
para suporte da guarda

Chapa de base soldada
ao prumo SHS 100X4, c/
as arestas superiores boleadas

50 mm

13
00

 m
m

14
00

 m
m

Cachorro de cantaria 
existente a cortar, a adaptar,
a furar e a fixar à chapa auxiliar  

Troço de tubo de aço SHS 80X4, c/ L=100mm 
para ligar c/ soldaduras a viga corrimão ao prumo

Troço de tubo de aço SHS 80X4, 
c/ L=100mm para ligar c/ soldaduras 
a viga corrimão ao prumo

Troço de tubo de aço SHS 80X4, 
c/ L=100mm para ligar c/ 
soldaduras a viga corrimão ao prumo

10
0 

m
m

Alinhamentos da parede existente do depósito
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REFERÊNCIAS E SIMBOLOGIA
a[mm]: espessura de garganta eficaz de um cordão de soldadura de ângulo, que é a altura do maior
triângulo (de iguais ou desiguais lados) que se pode inscrever dentro das faces de fusão e a superfície
do cordão, medido perpendicularmente à face exterior deste triângulo. Eurocódigo 3, Parte 1-8, Artigo
4.5.2 (1)

L[mm]: comprimento efectivo do cordão de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DE SOLDADURAS
Referências:
1: linha da flecha
2a: linha de referência (linha contínua)
2b: linha de identificação (linha tracejada)
3: símbolo de soldadura
4: indicações complementares
U: Ligação

Referências 1, 2a e 2b

O cordão de soldadura que se pormenoriza
encontra-se no lado da flecha.

O cordão de soldadura que se pormenoriza
encontra-se no lado aposto ao da flecha.

Referência 3
Designação Ilustração Símbolo

Soldadura de ângulo

Soldadura de topo em 'V' simples (com chanfro)

Soldadura de topo em bisel simples

Soldadura de topo em bisel duplo

Soldadura de topo em bisel simples com zona não chanfrada ampla

Soldadura combinada de topo em bisel simples e em ângulo

Soldadura de topo em bisel simples com lado curvo

Referência 4 Representação Descrição

Soldadura realizada em todo o perímetro da peça

Soldadura realizada em oficina

Soldadura realizada no local de montagem

MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DOS PARAFUSOS DE UMA LIGAÇÃO

Referências:
n: Quantidade de parafusos
S1: Norma de especificação do parafuso
Ø[mm]: Diâmetro nominal
L[mm]: Comprimento nominal do parafuso
A1: Classe de qualidade do aço do parafuso
S2: Norma de especificação da porca
A2: Classe de qualidade do aço da porca
m: Quantidade de anilhas
S3: Norma de especificação da anilha
H: Dureza da anilha

a a a

a

3

2b

2a

1

U
4

a L

a L

(n)
S2-MØ-A2

S1-MØxL-A1

m S3-Ø-H

LIGAÇÕES SOLDADAS EM ESTRUTURA METÁLICA
NORMA:

NP EN 1993-1-8:2010: Eurocódigo 3 - Projecto de estruturas de aço - Parte 1-8: "Projecto de
ligações". Article 4. Welded connections.

MATERIAIS:

- Perfis (Material base): Fe360.

- Material de colaboração (soldaduras): Os valores específicos da tensão de cedência, tensão de
rotura à tracção, extensão na rotura e energia mínima de Charpy, do metal de adição, devem ser
iguais ou superiores aos correspondentes do tipo de aço do material base. (Eurocódigo 3, Parte 1-8,
artigo 4.2 (2))

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS:

1) As prescrições seguintes aplicam-se a ligações soldadas onde as espessuras das peças a unir
sejam pelo menos de 4 mm.

2) Os cordões das soldaduras de ângulo não poderão ter uma espessura da garganta inferior a 3
mm nem superior à menor espessura das peças a unir.

3) Os cordões das soldaduras de ângulo cujos comprimentos sejam menores que 30 mm ou 6
vezes a espessura da garganta, não se terão em conta para calcular a resistência da ligação.

4) No pormenor das soldaduras de ângulo indica-se o comprimento efectivo do cordão (comprimento
sobre o qual o cordão tem a sua espessura de garganta completa). Para a cumprir, pode ser
necessário prolongar o cordão rodeando as esquinas, com a mesma espessura da garganta e um
comprimento de 2  vezes a referida espessura. O comprimento efectivo de um cordão de soldadura
deverá ser maior ou igual que 6  vezes a espessura da garganta.

5) As soldaduras de ângulo podem ser usadas para unir peças onde as faces a unir formam um
ângulo b  compreendido entre 60 e 120 graus. Caso contrário:

- Para ângulos b  > 120 (graus): a resistência das soldaduras de ângulo deve ser determinados
através ensaios.
- Para ângulos b  < 60 (graus): serão consideradas como soldaduras de topo com penetração
parcial.

Ligação em 'T' Ligação com sobreposição

VERIFICAÇÕES:

a) Cordões de soldadura de topo com penetração total:

Neste caso, não é necessária nenhuma verificação. A resistência de cálculo dos cordões de
soldadura de topo com penetração total será igual à resistência de cálculo da mais fraca das
peças unidas, sempre que o cordão de soldadura se realize com um eléctrodo adequado que
proporcione um limite elástico mínimo e uma resistência à tracção mínima no metal de adição
não menor que a requerida para o material base.

b) Cordões de soldadura topo a topo com penetração parcial e com preparação de bordos:

Verificam-se como soldaduras de ângulo considerando uma espessura de garganta igual à altura
nominal da preparação menos 2 mm.

c) Cordões de soldadura de ângulo:

Realiza-se a verificação de tensões em cada cordão de soldadura segundo o artigo 4.5.3.2
Eurocódigo 3, Parte 1-8 (Método direccional).

ß ß

LIGAÇÕES APARAFUSADAS EM ESTRUTURA METÁLICA

NORMA:

NP EN 1993-1-8:2010: Eurocódigo 3 - Projecto de estruturas de aço - Parte 1-8: "Projecto de
ligações". Article 3. Connections made with bolts, rivets or pins.

MATERIAIS:

- Perfis (Material base): Fe360.
- Classe de aço dos parafusos utilizados: 8.8 (Eurocódigo 3, Parte 1-8, Artigo 3.1.1).

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS:

1) Consideraram-se as seguintes distâncias mínimas e máximas entre eixos de furos e entre estes e
os bordos das peças:

Disposições construtivas para parafusos, segundo artigo 3.5 Eurocódigo 3, Parte 1-8

Distâncias

Ao bordo da peça Entre furos Entre parafusos

e1 (1) e2 (2) p1 (1) p2 (2) Compressão
Tracção

Filas exteriores Filas interiores

Mínimas 1.2 df 1.5 df 2.2 df 3 df p1 e p2 p1, e p1, i

Máximas (3) 40 mm + 4t
14t

200 mm
14t

200 mm
14t

200 mm
14t

200 mm
Notas: (1) Paralela à direcção da força

(2) Perpendicular à direcção da força
(3) Considera-se o menor dos valores
df: Diâmetro do furo.
t: Menor espessura das peças que se unem.
No caso de esforços oblíquos, interpolam-se os valores de maneira que o resultado fique do lado da segurança.

2) Não se devem soldar nem os parafusos nem as porcas.

3) Quando os parafusos se dispõem na posição vertical, a porca será colocada por baixo da cabeça do parafuso.

4) Deve verificar-se antes da colocação que as porcas podem deslocar-se livremente sobre o parafuso correspondente.

5) Em cada parafuso será colocada uma anilha no lado da cabeça e outra no lado da porca.

6) Os furos devem realizar-se através de broca ou outro processo que proporcione um acabamento equivalente.

7) O perfuramento admite-se para peças até 15 mm de espessura, sempre que a espessura nominal da peça não seja maior que o 
diâmetro nominal do furo (ou a dimensão mínima se o furo não for da peça não seja maior que o diâmetro nominal do furo (ou a dimensão 
mínima se o furo não for circular). Ao realizar o furo, recomenda-se realizá-lo com um diâmetro 3 mm menor que o diâmetro circular). 
Ao realizar o furo, recomenda-se realizá-lo com um diâmetro 3 mm menor que o diâmetro

8) Condições para o aperto dos parafusos ordinários:

- Cada conjunto de parafusos, porca e anilhas deve alcançar a condição de "aperto máximo"
sem pré-esforçar os parafusos. Esta condição é a que conseguiria um operário com a chave
normal, sem braço de prolongamento.

- Para os grandes grupos de parafusos, o aperto deve realizar-se a partir dos parafusos centrais
para o exterior e inclusive realizar algum ciclo de aperto adicional.

VERIFICAÇÕES:

Realizam-se as verificações indicadas nos artigos 3.1.0, 3.6, 6.2 e 6.3 de NP EN 1993-1-8:2010.

LNEC 460-2002

Classe de Resistência
à Compressão

Classe de 
Exposição

Classe de
Consistência

Dimensão máxima 
do Agregado

Teor de
Cloretos

Estruturas de muros 

Estruturas em geral
ou em contacto com o solo

Betão de regularização do 
terreno de fundação

BETÃO

AÇO EM VARÕES

RECOBRIMENTO
NOMINAL

C30/37, com 
aditivo hidrófugo

 XC4  
 

CL 0,20 D25 (mm)
A ajustar conforme
as necessidades 

da execução

C30/37, com 
aditivo hidrófugo

CL 0,20 D25(mm) S3

C16/20 X0  
 

CL 0,20 D25 (mm) S2

NP EN 206-1:2007     ESPECIFICAÇÃO LNEC E464

A 500 NR SD    

Estruturas em geral

Estruturas de fundações
ou em contacto com o solo

3,5cm

5cmESPECIFICAÇÃO 
LNEC E464-2005

Estruturas de betão armado em geral

MATERIAIS

 XC4
 

Cura das superfícies
de betão armado

Sobre a superfície de betão armado será realizada cura química com a aplicação de produto tipo ANTISOL da 
SIKA, ou equivalente, em toda a superfície do betão armado logo após a betonagem ou logo após a descofragem.
A cura química só se realizará nos paramentos de betão que ficarão aparentes.
Nas restantes superfícies de b.a. a cura será realizada com rega e cobertura com telas plásticas para manter a 
humidade pelo menos durante 10 dias.

Classe de
Cofragem

A2

CLASSE DE EXECUÇÃO 2    (NP EN 1370,  DL Nº 301/2007)

- Perfis e chapas em aço Fe360.
- Os parafusos, varões roscados, porcas e anilhas serão em aço zincado, conforme desenhos;
- Todas as anilhas serão anilhas de mola;  
- A estrutura metálica, com excepção dos degraus e da chapa «C» da Ligação Tipo 10, será pintada com :
a) aplicação de 1 demão 1 x 120 μm de produto tipo «HEMPADUR 45141- 12170" ou equivalente, cinzento claro, 
primário/intermédio epoxídico espesso tolerante de superfície,  com prévia limpeza e preparação da superfície a 
pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras;
b) aplicação de 1 demão 1 x 80 μm de acabamento poliuretano tipo «HEMPATHANE HS 55610" ou equivalente, na 
cor pretendida;

plicação de 2 - As chapas metálica dos degraus e a chapa «C» da Ligação Tipo 10, serão pintadas com a
demãos 2 x 200 μm de produto tipo «HEMPADUR 45751" ou equivalente, cinzento, primário/acabamento, 
com prévia preparação e limpeza da superfície de acordo c/ ficha técnica.

RESTANTES
AÇOS
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