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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o aspecto estrutural de uma torre de concreto armado, bem como o pré 

dimensionamento e o detalhamento de algumas formulas (equações) para ajudar no cálculo de 

uma torre de concreto armado para suportar uma caixa d’água com capacidade de 2m³, sendo 

apresentado os principais aspectos dentro de um contexto simplificado e facil de entender, 

sendo que estruturas de concreto armado são elementos constituido com a junção entre o 

concreto propriamente dito, como aglomerante (Cimento), Água, Agregados graúdos ou 

miúdos (Pedras) e o Aço (Ferro), e se necessário Aditivos (Casos especiais), servem para a 

estruturação de uma Torre de concreto armado entre inumeros outros tipos de obras. A 

resistência de um concreto armado é para em média 50 a 100 anos de vida util, mas se bem 

cuidado e realizado as devidas manutenções essas estrtuturas ultrapassam séculos. 
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ABSTRACT  

 

This paper presents the structural aspect of a tower of reinforced concrete and pre 

dimensioning and detailing of some formulas (equations) to help in the calculation of a 

reinforced concrete tower to support a water tank with a capacity of 2m³ being presented the 

main aspects in a simplified context and easy to understand, and reinforced concrete 

structures are composed elements with the junction between the concrete itself, as a binder 

(cement), water, coarse aggregates or kids (stones), Steel ( iron) and if necessary additives 

(special cases)) serve to structure a concrete tower armed among countless other works. The 



 

resistance of a reinforced concrete is to average 50 to 100 years of useful life, but if well 

maintained and carried out the necessary maintenance such structures overcome centuries. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é simplificar o pré-dimensionamento e detalhamento de uma 

torre de concreto armado com capacidade para suportar uma carga de 2m³ de água. 

Nos tempos mais remotos já se previa a necessidade de aproximar a água das moradias 

tornando assim uma busca incessante por recursos. 

Mais a crescente demanda por materiais com melhor resistência e durabilidade vem se 

destacando cada vez mais, e no passado onde já se fazia uso de materiais, como pedras e a 

madeira em seu estado natural, sendo materiais disponíveis em abundância na natureza nos 

traz cada dia mais novidades. 

O homem quando achou necessário e tinha para investir fez das torres de 

armazenamento de água verdadeiros monumentos históricos, mais hoje passarei apenas um 

pré-dimensionamento simplificado dos elementos de uma estrutura de concreto armado. 

Seus principais elementos serão expressos um a um. 

“Concreto é um material de construção proveniente da mistura, em proporções 

adequadas de: Aglomerante, agregado e água”. (SILVA 2005, P.1). 

O concreto armado surgiu da necessidade de aliar durabilidade da pedra com 

resistência do aço, com as vantagens do material composto poder assumir qualquer forma, 

com rapidez e facilidade, e com o aço envolvido e protegido pelo concreto para evitar a sua 

corrosão. (BASTOS 2015, P. 1). 

  

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 LOCALIZAÇÂO DO TERRENO O QUAL FOI OBJETO DE ESTUDO  

  

Chácara Santa Clara, situada no Km 12, na Linha Cará, área rural do Município de 

Caçador-SC. 

 

2.1.2 CONCEPÇÃO ESTRUTURAL 



 

 

As principais partes de uma estrutura de suporte para caixa d´água são: Laje, Viga, 

Pilar e Fundação.  

A carga a ser aplicada na laje da torre é: Carga acidental. 

Carga acidental (g) são todas as cargas das quais não se aplica o peso próprio da 

estrutura e que neste momento se resume apenas o peso da caixa d’água, o volume que ela vai 

suportar quando em operação e demais elementos que são necessários para a instalação da 

caixa. 

Temos também a carga permanente (q), como já informei é o próprio peso da laje, que 

para um dimensionamento estas são calculadas separadamente. 

Para este tipo de estruturas normalmente são lajes maciças. 

Laje maciça é a laje onde toda a espessura é composta por concreto, contendo 

armaduras longitudinais de flexão e eventualmente armadura transversal, e apoiada em vigas 

ou paredes ao longo das bordas. 

As lajes maciças podem ser lisas ou cogumelo, porém, nessas lajes as cargas e outras 

ações são transferidas diretamente aos pilares, sem intermédio de apoios nas bordas. “Por uma 

questão de tradição no Brasil é costume chamar a laje apoiada nas bordas como “laje 

maciça””. (BASTOS, 2015, p.1). 

E para o dimensionamento leva-se em consideração alguns detalhes como pré-

dimensionamento. 

Nas lajes o que deve levar em consideração é a sua altura e a armadura, sendo que para 

isso tem que definir se a laje será armada em uma ou duas direções. 

 

λ=ly/lx  (01) 

 

Onde: 

λ  = Coeficiente para verificação da armadura da laje, sendo: 

• λ≤2 -  Laje armada em duas direções 

• λ>2 -  Laje armada em uma direção 

ly = maior vão e, 

lx = o menor vão. 

 

E para a altura define-se com a equação (2). 

 



 

H=lx/(30 a 35) (02) 

 

Onde: 

H  = altura da laje. 

lx  = menor vão.  

 

Já para as vigas ou os apoios das lajes é comum fazer uso das vigas bi apoiadas, como 

o próprio nome já diz, ou seja, estas vigas são sustentadas por dois apoios sendo que estes 

apoios podem ser os pilares ou vigas. 

Vigas bi apoiadas são compostas de armadura longitudinal principal, positiva, e 

demais armaduras, pois os esforços que nestas vigas se concentram são transferidos 

linearmente para os dois apoios. 

“Elemento linear é aquele em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos 

três vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominado “barra”.” 

(BASTOS, 2015, p 1). 

Para as vigas o elemento a ser dimensionado é a altura, que se da em relação ao 

tamanho do vão. 

Então, vigas de concreto armado verifica-se a altura através da equação (03): 

 

h=l/10  (03) 

 

Onde: 

h  = altura da viga.  

l  = comprimento do vão. 

E para seção transversal não deve ser menor que 12 cm, segundo a NBR6118 (ABNT, 

2014). 

As cargas para as vigas podem ser calculadas atrves da separação da laje em áreas 

como mostra a figura 

 



 

 

Figura 1 –  Linhas de rupturas e areas para a distribuição das cargas nas vigas. 

Fonte: Autor (2016) 

 

Sendo que: 

Para cada tipo de apoio tem-se um meio para a separação das areas, para este exemplo, 

a NBR 6118 (ABNT, 2014) expressa que a inclinação das linhas de ruptura com os lados das 

lajes retangulares deve ser 45° (apoios do mesmo tipo). 

 

Outro elemento a ser detalhado e simplificado o seu pré-dimensionamento é o pilar. 

Pilar é uma coluna que serve de base vertical para uma construção. (SARAIVA, 

p.881). 

Pilar é um apoio vertical que serve também de decoração, como as colunas e sustenta 

uma ou mais cargas que nele se apoiam de forma a transmitir esses esforços para as fundações 

e até mesmo para outro pilar ou viga. 

Segundo a NBR 6118, (ABNT, 2014), Pilar é um elemento linear de eixo reto, 

usualmente disposto na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes. 

Para o dimensionamento de um pilar, leva-se em consideração a área de influência 

(Ai) do elemento superior, como a laje. Inicia-se com a delimitação desta área. Feito isso, 

deve-se calcular a compressão atuante sobre o pilar, a qual é obtida através da equação (04): 

 

N= 1 (tf/m²) x Ai  (04) 

 

N  = compressão que atua sobre o pilar. (Carga estimada). 



 

Ai  = área de influência. 

 

 

Figura 2 –  Areas de influência segundo a NBR6118 

Fonte: Autor (2016) 

 

Já para as fundações, estruturas as quais se depositam todas as cargas de qualquer 

edificação e são elas que vão distribuir da melhor forma estas cargas ao solo. 

A fundação é uma parte particular da estrutura e não só depende das cargas, mais em 

especial a resistência do solo em que será construída, portanto não apresento nenhum tipo de 

fundação, pois estas se apresentam com muitas variáveis, sem um parecer da pressão 

admissível do solo. 

 

3. CONCLUSÃO  

 

O pré-dimensionamento sendo bem elaborado da para se definir varios valores e da 

para se ter uma idéia de como vai se portar a estrutura. 

Desenvolvendo um modelo de análise para de referenciar e tomar como base para se 

dar inicio aos cálculos de dimencionamento. 

Essa estrutura de suporte para caixa d’água com capacidade de 2 m³ é na realidade um 

pequeno projeto mais  que te propoem um imenso conhecimento. 

Não se pode simplesmente deixar de lado os pequenos projetos da vida, pois o futuro 

está repleto de atividades sejam elas grandes ou pequenas agarrem com vontade e sempre 

sigam em frente. 
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