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Carregamentos verticais 

1) Determinar as Composições/Carregamentos Permanentes dos Pisos, 

separados por LOCAL (Pavimento/local). Todas as 

composições/carregamentos devem apresentar um desenho indicando as 

parcelas dos carregamentos. Estes desenhos devem ser realizados SEM 

O USO DE CAD. Para as composições de carregamento dos pisos, os 

seguintes pavimentos deveram ser calculados: 

a) Pavimento térreo. 

b) Pavimento primeiro tipo. 

c) Pavimento tipo. 

d) Cobertura e casa de máquinas. 

e) Mesa de motores e platibandas. 

f) Barrilete 

g) Fundo do reservatório. 

h) Tampa do reservatório e cobertura da mesa de motores. 
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2) Determinar as composições de carregamento de todas as alvenarias 

(paredes) do PAVIMENTO TIPO. Todas as composições de 

carregamento devem apresentar um desenho indicando as espessuras 

das argamassas e dos revestimentos. Estes desenhos devem ser 

realizados SEM O USO DE CAD. Devem ser executadas as seguintes 

composições de alvenaria: 

a) Paredes Internas; 

b) Paredes Externas; 

c) Paredes da caixa da escada (interna e externa, caso existam). 

 

3) Representar os carregamentos dos Elevadores, cargas permanentes (CP) 

e cargas acidentais (CA). Todos os desenhos abaixo serão 

desenvolvidos no formato A4 e SEM O USO DE CAD. 

a) Desenhar uma perspectiva do lançamento estrutural com as cargas 

do Fosso do Elevador e do Hall de Circulação do Pavimento Tipo. 

Esta perspectiva deve estar na escala 1:50; 

b) Desenhar uma perspectiva do lançamento estrutural com as cargas 

do Fosso do Elevador e da Casa de Máquinas. Esta perspectiva deve 

estar na escala 1:50; 

c) Desenhar uma perspectiva do lançamento estrutural com as cargas 

da Mesa de Motores. Esta perspectiva deve estar na escala 1:50; 

d) Desenhar uma planta de eixo do Fundo do Reservatório e Cobertura 

da Mesa de motores (para alguns grupos é a Tampa do Reservatório 

e a cobertura da Mesa de Motores) com os carregamentos dos 

ganchos do teto, cargas permanentes (CP) e as cargas acidentais 

(CA). Este desenho deve estar na escala 1:50. 
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4) Projeto da Escada: Apresentar os seguintes itens para a escada e a viga 

VE do pavimento tipo: 

a) Os critérios para o desenvolvimento do trabalho da escada estão na 

Aula 04_05. 

b) Esquemas estáticos da escada e da viga VE. 

c) Diagramas de momento fletor (DMF); 

d) Diagramas de esforço cortante (DEC); 

e) Diagramas de esforço normal (DEN). 

f) Para o cálculo da escada e da viga VE, o peso próprio dos elementos 

estruturais devem ser considerados. 

 

 

5) Desenho da planta baixa da arquitetura do Pavimento Tipo (este 

desenho pode ser executado com o uso de CAD), sobreposta com os 

seguintes elementos: 

a) Pilares pré-dimensionados, corretamente posicionados e com as 

identificações. 

b) Cargas Permanentes (CP) e das Cargas Acidentais (CA) dos locais; 

c) Sacada: representar o carregamento permanente das alvenarias e 

carregamentos acidentais dos parapeitos ou balcões. 

d) Executar um corte longitudinal ou transversal que intercepte pelo 

menos 05 (cinco) paredes. Este corte deve representar os elementos 

estruturais cortados (vigas e lajes); 

e) O corte executado no item anterior deve demonstrar a determinação 

dos carregamentos de cada parede interceptada: 
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i) composição de carga (kN/m²) x altura de alvenaria (m) = carga de 

alvenaria (kN/m); 

f) Representar os carregamentos de todas as paredes do Pavimento 

Tipo. 

g) Representar os carregamentos da escada. Quando necessário, o 

carregamento da escada deverá ser somada com carregamento da 

alvenaria. 

 

 

Observações 
 

 A tolerância de entrega será de 15 minutos após o início da aula. 

o Trabalhos entregues após os 15 minutos iniciais da aula irão 

perder 1 ponto a cada 15 minutos. 

o Após o término da primeira aula, os trabalhos não serão 

recebidos e a nota será ZERO. 

 O trabalho deve estar organizado e com as páginas NUMERADAS. 

 Todos os cálculos devem estar em papel limpo e pautado ou em 

papel limpo e não pautado. O formato utilizado será o A4. 

 Todas as pranchas devem possuir carimbo preenchido e margem. 

Estes desenhos devem ser executados em um formato A1 (841 mm x 

594 mm). 

 Os textos plotados em CAD devem estar legíveis e compatíveis com 

a escala 1:50. 

 Para os desenhos realizados no papel manteiga e/ou plotados, as 

espessuras dos traços serão avaliados. 


