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Projetos 

 Coordenação de projetos e 
execução da obra  

 Projeto Estrutural – Concreto  
 

 Projeto arquitetônico   
 

 
 Projeto Geotécnico 

 Projeto Estrutural - aço  
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Terreno 
Uma Visão Geral do Edifício 



Uma Visão Geral do Edifício 

• Torre em estrutura mista concreto / aço 
• ~ 60.000 m² de área construída 
• 45 pisos  
• Oito subsolos (semi-enterrados) + Pilotis 
• Torre de escritórios com 36 pavimentos 
• 172 m de altura 
• Pavimento tipo com 986 m², P.D. 3,96 m 
• Heliponto 
• 800 vagas de garagem 
• 19.100 m³ concreto 
• 1.980 t de Aço 
• 1.615 t de estrutura metálica 



Uma Visão Geral do Edifício 

EMBASAMENTO 



TIPO 

-Área do pav. 986 m² 
-Área Núcleo  208 m²  
-21% da área 
-360° de vista 
 

Uma Visão Geral do Edifício 

- 2 escadas 
   - 12 elevadores 

- Cômodos               
técnicos 

           - Dutos de    
pressurização 

- Extração de 
fumaça 

- Compartimentação 



Uma Visão Geral do Edifício 
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Vista da região    -  Vale do Sereno     
Nova Lima 



 

Vista da região    -  Belvedere           
Belo Horizonte 



Túnel de vento  LAC – Laboratório de Aerodinâmica das 
Construções – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

1:400 



O modelo foi instrumentado com 
um total de 382 tomadas de 
pressão 

As pressões foram medidas a 
cada 15º de incidência do vento, 
girando-se o modelo de 360º,          
além de quatro ângulos adicionais 

 28 ângulos de incidência do 
vento, o que resultou em 10.696 
registros de pressões 

Cat. III 

Cat. IV 
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NÚCLEO 

EMBASAMENTO 
EM 

CONCRETO 
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NÚCLEO 

EMBASAMENTO 
EM 

CONCRETO 



ALTURA DA 
CONCRETAGEM 
1,5 x 3,96 x 4,5 m 
 
Ideal  adoção de altura do 
módulo = submúltiplo de P.D 
 
 
ANDAIME TREPANTE  x 
FORMA  TREPANTE  
 
 
         ???????? 



ANDAIME TREPANTE 
FORMA 
CONVENCIONAL 

• Módulo de 1,5 m em função 
da velocidade ideal >>> 
concretagens menores e 
constantes 

• Otimização do Aço > 33% de 
colocação de armação por 
concretagem 

• Procedimentos de projeto 
para minimização de 
problemas de qualidade da 
execução 



• Três níveis diferentes  
      de concretagem 
 
• Três linhas diferentes de 

dutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

    

  

  

  

  

3. Steel Deck 

4. Concretagem dos Pilares 

SEQUÊNCIA EXECUTIVA DA TORRE 

2. Montagem das Vigas 

5. Concretagem do Steel Deck     

  

  

  

  

1. Montagem dos Pilares Tubulares 



Início da montagem da estrutura metálica 



 

PLANEJAMENTO : 
 
A execução do núcleo e a 
montagem da estrutura metálica 
acima do térreo foram planejadas 
para serem executadas em 34 
semanas com defasagem  de 4 
semanas 

VELOCIDADES PLANEJADAS : 
 
Núcleo = 4,5 m/semana 
 
Estrutura metálica =4,26m/semana 
 
Altura livre máxima = 48 m 
 
Altura livre atingida = 43,56m  
(11 x 3,96m) 
 



 

Set/2016 

Início da montagem 
da torre : 
março/2016 

Foto Set/16 

Fim da montagem da 
torre : 
outubro/2016 
 
META ATINGIDA : 
147m  em   34 
semanas 



 

Desmontagem do andaime 
trepante do núcleo  
 
Boa frente de tempo  
 da montagem de  
estrutura metálica. 
 
 





Detalhe dos inseridos metálicos para ligação das vigas de aço no 
núcleo de concreto. 



Montagem do estrutura de aço dentro do núcleo de concreto. 



Recorte inferior realizado na alma da viga de aço para passagem do 
duto de extração de fumaça. 



 

Armação  pronta para concretagem do steel deck  



CERTIFICADO LEED 



OBRIGADO 
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