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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 2000 litros, 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), 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 resistencia 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 

ultrapassar séculos. 

 

Palavras-chave: Torre de Concreto Armado. Pré-dimensionamento. Concreto 

Armado.  

 

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 2000 liters 

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. 

 

Keywords: Concrete Tower Armed. Preliminary design. Reinforced Concrete  
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1. INTRODUÇÃO  

A crescente demanda por materiais com maior durabilidade e resistência vem 

desde os tempos mais remotos, onde já se fazia uso de materiais, como pedras e a 

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

natureza. 

Em contra partida esses materiais eram utilizados na maioria das vezes em 

sua forma simples, sem uma composição desenvolvida pelo homem, a não ser 

composições desenvolvidas de modo natural como, por exemplo, as rochas 

sedimentares, sendo assim eram muito pouco exploradas em formas compostas.  

Os compostos de materiais vieram a melhorar muito com o passar dos 

tempos. Composto como o concreto armado só foram empregados às estruturas há 

séculos atrás. 

O material composto concreto armado surgiu há mais de 150 anos e se 
transformou neste período no material de construção mais utilizado no 
mundo, devido principalmente ao seu ótimo desempenho, economia e 
facilidade de produção. (SILVA. 2005, p. 1) 

Composto “substância formada por dois ou mais elementos”. (Saraiva 2010, 

p. 233). 

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

adequada, de: aglomerantes, agregados e água”. (SILVA 2005, p.1). 

O concreto armado surgiu da necessidade de aliar a durabilidade da pedra 
com a 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). 

Neste trabalho abordaremos uma breve história sobre torres para caixa 

d’água e os principais componentes que compõe a estrutura de uma torre de 

concreto armado, como lajes, vigas, pilares e fundações de forma simplificada, 

aperfeiçoando o conhecimento para a elaboração de projetos e execução de 

estruturas em concreto armado. 

Portanto este trabalho teve como objetivo descrever tecnicamente o que 

significa cada parte de uma estrutura (torre) para caixa d’água e o pré-

desenvolvimento da estrutura de concreto armado, segundo as Normas Técnicas 
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Brasileiras - NBRs, contando com referencia a alguns autores que descreveram 

sobre as tais partes de uma torre de concreto armado para caixa d’água de 2000 

litros. 

Fortalecido pela necessidade de substituir a atual torre da caixa d’água na 

chácara localizada nesta cidade, (conforme Anexos A, B e C), situada na Linha 

Cara, Rod. Honorino Moro, Km12, e que foi dimensionada neste TCC. 

 

1.1. APRESNTAÇÃO DO TEMA 

Dimensionamento de uma Torre de Concreto Armado para Caixa d’água de 

2000 litros. 

 

1.2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

A substituição da atual estrutura que é de madeira passa a ser uma solução 

para se diminuir a frequente manutenção da estrutura, situada na Chácara Santa 

Clara, Km 12, na Linha Cará, área rural do Município de Caçador-SC. 

 

1.3. PROBLEMA 

Qual o dimensionamento da estrutura de concreto armado para suportar uma 

caixa d’água com capacidade de 2000 litros? 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

O período de substituição das estruturas de madeira é relativamente pequeno 

quando comparadas com as de concreto armado, sendo que estas também 

necessitam de manutenção com certa frequência, sendo assim aperfeiçoei meus 

conhecimentos em dimensionamentos de estruturas de concreto armado, 

dimensionando essa estrutura para caixa d’água. 
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1.5. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho teve como objetivo abordar de forma geral, método de 

dimensionamento de uma estrutura de concreto armado. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) TCC-I - Pesquisa bibliográfica, sobre torre de concreto armado para 

caixa d’água e descrever suas partes. 

 -  Desenvolver um modelo de analise. 

 - Elencar os principais aspectos de projeto, relacionados ao 

projeto em questão. 

 

b) TCC-II - Estudo das cargas. 

  - Dimensionamento. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1. História sobre Concreto e Torres de Concreto Armado 

O homem sempre fez uso de estruturas como abrigos para moradia, e os 

primeiros abrigos eram estruturas esculpidas pela natureza, por exemplo, as 

cavernas que por muito tempo serviu de abrigo a varias gerações, só que essas 

estruturas eram fixas, e o homem como bom explorador começou a se deslocar 

cada vez mais a procura de alimentos e locais com maior facilidade para se abrigar. 

O deslocamento gera no homem uma imensa necessidade de desenvolver 

algum abrigo de modo que ele tenha facilidade em construir ou possa ate mesmo 

levar junto, surgem então os abrigos que vão se diversificando entre palhas, pedras, 

barro e até madeira. 

Com o decorrer dos tempos o homem passa a cultivar a terra e se vê na 

necessidade de materiais que tragam maior durabilidade em suas construções de 

modo que se tenha uma melhor estabilidade. 

A crescente demanda por materiais com maior durabilidade e resistência vem 

desde os tempos mais remotos, como citado anteriormente, onde já se fazia uso de 

materiais, como pedras e madeiras no seu estado natural, sendo esses materiais 

disponíveis em abundância na natureza. 

Em contra partida esses materiais eram utilizados na maioria das vezes em 

sua forma simples, sem uma composição desenvolvida pelo homem, a não ser 

composições desenvolvidas de modo natural como, por exemplo, as rochas 

sedimentares, sendo assim eram muito pouco exploradas em formas compostas. 

Os compostos de materiais vieram a melhorar muito com o passar dos 

tempos. Composto como o concreto armado só foram empregados às estruturas há 

séculos atrás e com ele vem também o aperfeiçoamento das estruturas para caixa 

d’água, entre outros. 

Torres para caixa d’água como conhecemos hoje, estruturas criadas há 

muitos séculos atrás para elevar o nível da água para facilitar a regularização de 

pressões, e as caixas de água para o armazenamento desta como meio a se ter 

maior tempo para manutenções e evitar possíveis transtornos durante o período de 
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não abastecimento, eram conhecidos como castelos d’água por causa de suas 

formas exuberantes, que traziam beleza aos lugares em que eram construídos. 

Abaixo ilustra-se com algumas Imagens de castelos d’água, pelo mundo, 

Figura 01 e 02. 

 

Figura 01 – Castelo d’água em Mannhein, na Alemanha. 

 
Fonte: Wikipédia (2013) 
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Figura 02 – Torre de água de Epal em Lisboa, Portugal. 

 
Fonte: Wikipédia (2013) 

 

O castelo d’água reapareceu na Europa, no século XIX, depois de um vasto 

período sem construções, sendo então de um modo mais rudimentar. 

Os Castelos d’água começaram a ser colocados de lado a partir de 1970, 

devido ao seu elevadíssimo custo, do ponto de vista financeiro e de seu alto impacto 

sobre a paisagem com relação à estética e principalmente ao avanço tecnológico em 

equipamentos hidráulicos. 

Outros meios, modelos e diferentes estruturas mais esbeltas e de menor 

custo surgem e tomam o espaço dessas verdadeiras esculturas. 

Conforme as Figuras 03 e 04, os Castelos d’água também chegaram a ser 

construídos aqui no Brasil, ilustro algumas obras que acho interessante.  
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Figura 03 – Castelo d’água construído em 1925. Cachoeira do Sul, Rio 

Grande do Sul. 

 
Fonte: Wikipédia (2013) 

 

Figura 04 – Castelo d’água no Jardim São Gabriel, Campinas. 

 
Fonte: Wikipédia (2013) 
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Os Castelos d’água dão lugar aos reservatorios terrestre de modo enterrado, 

a partir de 1980, sendo hoje o sistema mais utilizado, como fonte de 

armazenamneto, tratamento e de abastecimento para a maioria da população 

urbana. 

 

2.1.2. Concepção Estrutural 

As principais partes de uma estrutura de concreto armado para suporte de 

caixa d´água são: Laje, Viga, Pilar e Fundação, Conforme mostra a Figura 06. 

 

Figura 05 – Principais partes de uma torre para caixa d’água 

 
Fonte: Wikipédia (2013) 

 

A carga a ser aplicada na laje da torre, é: 

 

Carga Acidental (g): 
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- Peso da caixa d’água vazia, volume de água que será armazenada nesta 

caixa e outras cargas como: bóia eletrônica, cabos para travamento da caixa e 

também considerar a carga adicional de 70 kg, equivalente ao peso de uma pessoa 

e se necessário adicionar fator de segurança conforme as NBRs em vigor. 

 

Características e dimensões da caixa d’água existente. 

 

Características  

Marca:   Bakof Tec 

Formato:   Redonda 

Capacidade:   2000 litros 

Material:   Fibra de Vidro 

Cor:    Azul 

 

Dimensões  

Diâmetro superior:   1,80 metros 

Diâmetro inferior:   1,49 metros 

Altura sem tampa:   1,03 metros 

Altura com tampa:   1,12 metros 

Peso:     30 Kg 

 

2.1.3. Definição de Concreto 

Concreto é mistura de cimento, areia e pedra usada para a construção de 

vigas, muros, paredes, casas, prédios, pontes etc. (Saraiva 2010, p. 238). 

Concreto é basicamente o resultado da mistura do cimento, água, areia e 

pedra, sendo que o cimento ao ser hidratado pela água forma uma pasta resistente 

e aderente aos fragmentos de agregados (areia e pedra), formando um bloco. 

A realação entre o peso da água e do cimento utilizados na dosagem é 

chamada de fator água/cimento (a/c). 

No preparo do concreto, um ponto de atenção é o cuidado que se deve ter 

com a qualidade e a quantidade de água utilizada, pois ela é a responsavel por 

ativar a reação quimica que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Se 
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sua quantidade for muito pequena, a reação não ocorrera por completo, e se for 

superior a ideal, a resistância diminuira em função dos poros que ocorreram quando 

esse excesso evaporar. 

O concreto deve ter uma boa distribuição granulometrica a fim de prencher 

todos os vazios, pois a porosidade por sua vez tem influência na permeabilidade e 

nas resistências das estruturas de concreto. 

O traço ou dosagem é a proporção entre todos os materiais que fazem parte 

do concreto, e ao acrescentarmos à mistura, aditivos, isopor, pigmentos, fibras ou 

outros tipos de adições podemos obter concretos com caracteristicas especiais. 

Segundo normas da ABNT, cada meterial a ser utilizado na dosagem deve 

ser analizado preveamente em laboratório, a fim de verificar a qualidade e para se 

obeter os dados necessários à elaboração do traço, como por exemplo, massa 

especifica do material e a granulometria. 

O concreto é formado apartir da mistura: água, aglomerante e agregados, 

conforme mostra a Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Resultados das diversas misturas. 

Cimento + Água = Pasta de Concreto 

Pasta de Cimento + Areia = Argamassa 

Argamassa + Tela = Argamassa Armada 

Argamassa + Brita = Concreto 

Concreto + Adições = Concretos Especiais 

Concreto ou Concreto 

Especial 

 

+ 

 

Aço 

 

= 

Concreto Armado 

Fonte: Autor (2015) 

 

Adições: são produtos adicionados para melhorar os resultados normalmente 

aditivos químicos. 

Aditivos: são substâncias químicas que se adicionam a outras para melhorar 

suas propriedades. (Saraiva 2010, p. 18). 

Agregados são materiais como areia e brita, que adicionados a Pasta de 

Cimento tem influência benéfica quanto à retração e a resistência do concreto sendo 

que a escolha desses agregados é muito importante, pois dependendo do tamanho 

e forma de seus grãos podem mudar as características do concreto. Esses 
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agregados normalmente são divididos em miúdos e graúdos, sendo que os 

agregados miúdos são os grãos que passam em uma peneira nº 4, (seção quadrada 

de 4,8 mm de lado) e os que não passam e ficam retidos são considerados 

agregados graúdos. 

Quanto à resistência característica do concreto (fck), é calculado em MPa 

(Mega Pascal), de acordo com o projeto arquitetônico e pode varias conforme a 

necessidade da obra. 

Classificação do concreto em grupos segundo a NBR 8953. Sendo que para 

este trabalho adotaremos somente os dados do grupo I, como mostra a Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Classificação do concreto do grupo I 

Grupo I C15 C20 C25 C30 C35 C45 C50 
 

Fonte: NBR 8953 (1992) 

 

Obs: A letra acompanha a resistência característica do concreto a 

compressão em MPa. 

 

MPa = Mega Pascal.  

 

Mega (símbolo: M) é a unidade considerada para a adição de seis (6) 

unidades do nº zero (0) para se referenciar a milhão. (por ex: 1MPa = 1000000Pa. 

Pascal (símbolo: Pa) é a unidade padrão de pressão (p) e tensão (t) no 

Sistema Internacional de medidas (SI), e equivale a força de 1 Newton (N), aplicada 

uniformemente sobre uma superfície de 1 metro quadrado (m²). 

Newton (símbolo: N) é a unidade de medida de força, que se refere á massa 

especifica em (Kg) multiplicada pela aceleração da gravidade (a) em m/s². 

 

2.1.4 Definição de Laje 

“Placa de concreto armado com ferro que forma o piso ou teto de cada 

pavimento de uma construção.” (Saraiva 2010, p. 628). 

Lajes ou placas como também são conhecidas, são estruturas planas de 

modo a suportar cargas perpendicularmente dispostas sobre elas e transferir estas 
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cargas para as vigas nas quais estão apoiadas, dispostas horizontalmente e 

geralmente armadas em duas direções.  

As lajes são classificadas como elementos planos bidimensionais, que são 
aquelas onde duas dimensões, o comprimento e a largura, são da mesma 
ordem de grandeza e muito maiores que a terceira dimensão, a espessura. 
As lajes são também chamadas elementos de superfície, ou placas 
(BASTOS, 2015, p. 1). 

As Lajes são construídas de modo a receber grande parte das ações 

aplicadas numa construção, normalmente aplicadas por cargas, como, pessoas, 

móveis, paredes, e os mais variados tipos de carga que podem existir em função da 

finalidade de que foi projetada. As ações das cargas são geralmente 

perpendiculares ao plano da laje, dispostas de forma distribuídas ou concentradas. 

As cargas distribuídas subdividem-se em: distribuídas na área e distribuídas 

linearmente.  

Embora menos comuns, também podem ocorrer ações externas em forma de 

momento fletor, normalmente aplicados nas bordas das lajes, ainda segundo Bastos. 

(2015), as ações das cargas normalmente são transmitidas para as vigas de apoio 

nas bordas da laje, mas eventualmente também podem ser transmitidas diretamente 

aos pilares, mais conhecidas como lajes lisas. 

Além das já vistas tem as lajes com apoios intermediários as quais resultam 

em momento fletor negativos, devido à continuidade da laje. 

A Figura 06 demostra a representação simplificada de um momento fletor 

negativo. 

 

Figura 06 – Representação simplificada de momento fletor negativo. 

 

 
Fonte: Autor (2015). 
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2.1.4.1 Tipos de lajes 

Existem vários tipos de lajes, apresento apenas algumas das mais comuns.  

• Laje Maciça 

• Laje Pré-fabricada 

• Laje Nervurada 

 

2.1.4.1.1 Laje maciça 

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 e, ou centralizadas no caso das 

lajes continuas. 

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). 

Sendo estas lajes de Concreto Armado ou de Concreto Protendido; neste 

trabalho são apresentadas apenas pré-dimensionamentos para as lajes maciças de 

Concreto Armado. 

As lajes maciças de concreto protendido normalmente são utilizadas em 

pontes e edifícios de múltiplos pavimentos e em construções de grande porte, as 

lajes maciças são as mais comuns entre os diferentes tipos de laje existentes.  

As lajes maciças de concreto, tem espessuras que normalmente variam de 7 

cm a 15 cm, são projetadas para os mais variados tipos de construção, como 

edifícios de múltiplos pavimentos (residenciais, comerciais, etc.), escadas, 

reservatórios, construções de grande porte, como: escolas, indústrias, pontes de 

grandes vãos, entre outros.  

A classificação dessas lajes maciças se dá, de diferentes critérios, como em 

relação à forma geométrica, dos tipos de vínculos nos apoios, quanto à direção, etc.  

As formas geométricas podem ter as mais variadas formas possíveis, porém, 

segundo Bastos (2015) a forma retangular é a grande maioria dos casos da prática. 
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Hoje em dia, com os avançados dos programas computacionais existentes, as lajes 

podem ser facilmente calculadas e dimensionadas, segundo quaisquer formas 

geométricas e carregamentos que tiverem. 

“Uma classificação muito importante das lajes maciças é aquela referente à 

direção ou direções da armadura principal. Existem dois casos: laje armada em uma 

direção ou laje armada em duas direções.” (BASTOS, 2015, p.1). 

 

2.1.4.1.2 Laje pré-fabricada 

São lajes que vencem vãos pré-determinados, são relativamente mais leves 

que as lajes maciças por serem fabricadas antes de serem colocadas no local da 

obra em formas de vigotas. 

Segundo Souza e Cunha 2004, a Figura 08 apresenta laje pré-fabricada 

convencional com alguns detalhes. 

 

Figura 07 – Laje pré-fabricada convencional. 

 

Fonte: Souza e cunha, 1994, (Paulo Sergio Bastos, 2005, p. 81) 
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2.1.4.1.3. Laje nervurada 

Lajes nervuradas, de modo geral, são aplicadas em construções de grande 

porte tais como as comerciais, pois nesses tipos de construção, apresentam 

vantagens nos aspectos custo e facilidade de construção em relação às lajes 

maciças. 

Lajes nervuradas consistem de menor peso do que as lajes maciças sendo 

comparadas com a mesma espessura, e sendo que absorvem o mesmo momento 

fletor. 

 

2.1.5.  Definição de Viga 

Vigas são “elementos lineares em que a flexão é preponderante.” (NBR 6118, 

14.4.1.1) (ABNT 2014)  

“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). 

A transferência dos pesos das lajes e demais elementos como paredes, 

portas, etc. são transferidas para os apoios (colunas), através das vigas. As vigas 

desenvolvidas em concreto armado são dimensionadas de forma em que apenas a 

sua armadura longitudinal resista aos esforços de tração, sem levar em conta à 

resistência a tração do concreto, por esta ser muito baixa. 

Trave de metal, madeira ou concreto armado, usado em posição horizontal 

como elemento estrutural de construções, de forma a transmitir o peso que sustenta 

às colunas ou pilares. (SARAIVA, p.1252) 

Vigas são compostas de armaduras. Sendo armadura principal, secundaria 

(construtiva) e armadura de pele, caso faça-se necessário.  

Nas vigas a resistência à tração é absorvida pelas barras longitudinais 

denominadas de armadura principal positiva; 

Estribos são armaduras secundarias, distribuídas transversalmente ao longo 

da sua seção, com a finalidade de levar as forças cisalhantes até os apoios.  
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2.1.5.1. Tipos de vigas 

• Vigas bi apoiadas 

• Vigas em Balanço 

2.1.5.1.1. Vigas bi apoiadas 

Vigas bi apoiada, o próprio nome já diz tudo, ou seja, estas vigas são 

sustentadas por dois apoios sendo que estes apoios podem ser os pilares ou vigas 

ou até mesmo um pilar e uma viga. 

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

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

transferidos para os dois apoios. 

2.1.5.1.2. Vigas em balanço 

Vigas em balanço denominam-se as vigas em que se apoiam em um único 

ponto sendo um pilar ou outra viga, sua armadura principal é uma armadura 

denominada de negativa, pois a flexão será gerada na parte superior da viga sendo 

que a parte inferior será responsável pela absorção dos esforços à compressão. 

2.1.6.  Definição de 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. 
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2.1.7.  Definição de Fundações 

Fundações são estruturas destinadas a suportar os esforços das cargas que 

nelas são depositadas e distribuir estas cargas ao solo na horizontal ou vertical, as 

fundações podem ser rasas/superficiais ou profundas. 

Segundo a NBR 6122/1996, as fundações superficiais são aquelas em que a 

carga é transmitida ao solo, predominantemente pelas tensões distribuídas sob a 

base do elemento estrutural de fundação, estando assente a uma profundidade 

inferior a duas vezes o valor da menor dimensão do elemento estrutural da 

fundação. 

Fundações rasas ou superficiais como são mais conhecidas, são estrutura de 

concreto no caso das sapatas e no caso dos blocos podem ser de outras matérias 

como pedras ou tijolos, aplicados a pouca profundidade, de modo a distribuir melhor 

as cargas recebidas das estruturas, a qual faz parte. 

Já as fundações profundas são estruturas utilizadas em obras em que o solo 

não permita uma fundação superficial, geralmente as de grande porte, portanto não 

serão detalhadas neste trabalho. 

A Tabela 03 destaca os vários tipos de solo e as tensões que cada solo 

suporta. 

  

Tabela 03 - Tensões básicas segundo a NBR 6122/1996.                (continua) 

Classe Descrição Valores (MPa) 

1 Rocha sã, maciça, sem laminação ou sinal de decomposição. 3,0 

2 Rochas laminadas, com pequenas fissuras, estratificadas. 1,5 

3 Rochas alteradas ou em decomposição 3 

4 Solos granulares concrecionados - conglomerados 1,0 

5 Solos pedregulhosos compactos a muito compactos 0,6 

6 Solos pedregulhosos fofos 0,3 

7 Areias muito compacta 0,5 

8 Areias compactas 0,4 

9 Areias medianamente compacta 0,2 

10 Argilas duras 0,3 

11 Argilas rijas 0,2 
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12 Argilas médias 0,1 

13 Siltes duros (muito compactos) 0,3 

14 Siltes rijos (compactos) 0,2 

15 Siles médios (medianamente compactos) 0,1 

Fonte: NBR 6122 (2003)                                                  

2.1.7.1. Fundações superficiais 

Fundações superficiais são as estruturas montadas ou dimensionadas de 

modo a suportar cargas transferi-las ao solo no qual está apoiada e que nem sempre 

são necessárias armaduras apenas o concreto é suficiente. 

Sapata de concreto armado é um elemento de fundação superficial e que tem 

a função de absorver as cargas nela recebidas e transmitir ao solo de modo 

distribuído, sendo que o seu dimensionamento não faça com que as tensões de 

tração nela produzidas sejam resistidas pelo concreto e sim pela armadura nela 

empregada, sua base normalmente de formato quadrado ou retangular.  

“Pode possuir espessura constante ou variável, sendo sua base em planta 

normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal”. (NBR 6122/1996 p. 02) 

“Parte larga de um alicerce, que fica junto ao chão e serve de base a uma 

construção.” (Saraiva 2010, p. 1064). 

Sapatas podem ser consideradas como isoladas ou localizadas. 

“As sapatas isoladas ou localizadas servem de apoio para apenas um 

pilar.”(Bastos 2006, p. 14). 

Blocos, segundo a NBR 6122/1996: elementos de grande rigidez executados 

com concreto simples ou ciclópico, portanto, não armados, dimensionados de modo 

que as tensões de tração produzidas sejam resistidas unicamente pelo concreto. 

Elemento de fundação superficial de concreto, dimensionadas de modo que 

as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto sem 

necessidade de armadura. (NBR 6122/1996, p. 02). 

Bloco é “porção de matéria solida.” (Saraiva 2010, p. 133). 
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2.1.7.2. Fundações profundas 

Fundações nas quais tem como característica relacionada a grandes obras, 

porem a nomenclatura de fundações profundas está mais voltada a sua relação 

base versus altura, “está assente em profundidade superior ao dobro de sua menor 

dimensão em planta, e no mínimo 3 m” (NBR 6122, p. 2). 

 

2.1.8 Pré-dimensionamento 

Segundo a NBR 6118 (ABNT 2003). 

Pré-dimensionamento com passos simplificados, de modo a facilitar o 

entendimento, por partes, sendo: Laje, viga, pilar e fundação. 

 

Laje – a parte a ser dimensionado na laje, é sua espessura, e para isto 

devemos determinar qual será lx e ly do plano que compõe a laje. 

Ex. em um plano retangular, a aresta menor é normalmente o lx e a aresta 

maior o ly. 

Para se determinar a altura da laje, vamos definir se ela será armada em uma 

ou duas direções e o modo construtivo, maciça ou nervurada. (para o caso dessa 

estrutura para suporte de caixa d’agua consideraremos apenas o modo de laje 

maciça). 

Para laje maciça considera-se que de acordo com o valor de lambida (λ), usa-

se a seguinte classificação, conforme equação (01): 

 

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 

lx  = menor vão 
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E para a altura da laje usa-se a equação (02): 

 

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

 

Onde: 

H  = altura da laje 

lx  = menor vão  

 

A espessura adotada deve suportar as ações atuantes, bem como respeitar 

os valores limites de flechas estabelecidos pela NBR 6118.  

Então a NBR 6118/2014 estabelece a espessura mínima passa as lajes. 

A)  -  7 cm para lajes de cobertura, não em balanço. 

B)  -  8 cm para lajes de piso e laje em balanço. 

C)  -  10 cm para lajes que suportam veículos de peso total ≤ a 30KN. 

D)  -  12 cm para lajes que suportam veículos de peso total > que 30KN. 

Nota: para o dimensionamento tem que se levado em conta outras 

considerações, como: 

- Cargas 

- Vãos 

- Apoios 

 

Vigas – 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. 
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Pilares – para pilares, leva-se em consideração a área de influência (Ai) de 

cada pilar, que é multiplicado pela carga distribuída sobre aquele estrutura ou 

pavimento. 

Para o dimensionamento de um pilar se inicia com o cálculo da área de 

influência referente ao mesmo. 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 

 

Depois de encontrado a Carga que atua sobre o pilar, calcula-se a área da 

seção transversal do pilar (Ac) conforme a equação (05): 

 

Ac=N/(0,5xFck)                                                                                             (05) 

 

Ac  =área da seção transversal do pilar. 

N  =compressão sobre o pilar 

Fck =resistência característica do concreto. (Conforme mostrado na tabela 

02) 

 

Fundações - Obs: 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 apresento apenas o pré-dimensionamento de uma fundação tipo sapata, 

mas a escolha do melhor tipo de fundação dependera do tipo de solo, somente após 

o levantamento das cargas e ter um parecer do solo é que será feita a escolha 

definitiva do tipo de fundação. 

 

Sapata – para o pré-dimensionamento das sapatas simplificado levaremos 

em consideração a carga da estrutura que estiver acima da sapata sendo como (P), 

mas a pressão admissível do solo (p’) deve-se adotar conforme analises de estudos 

da região ou se necessário até mesmo à realização de uma sondagem conforme 

recomendações da NBRs vigentes. 
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Para o cálculo da área da sapata (A) seguimos a equação (06): 

 

A=(1,05xP)/p’                                                                                              (06) 

 

Onde: 

A = área da base da sapata 

1,05= majoração da carga para efeito de segurança. 

P = carga 

P’ = pressão admissível do solo. 

 

Figura 10 – Representação de sapata isolada. 

 
Fonte: autor (2015) 

 

Onde: 

H = altura da sapata 

d = distância da altura da sapata menos e cobrimento. 

h = altura mínima das bordas da sapata 

 

Para as sapatas ou blocos levar em consideração que a (h) não seja menor 

que 10. 

Quanto aos cobrimento verificar a tabela 06. 

 

Tabelas relacionadas á seguir para a verificação, quanto agressividade do 

ambiente, a concorrência entre os ambientes e o cobrimento. 

Obs: Quanto à classe de agressividade do concreto, Tabela 04, admite-se a 

utilização de uma classe acima dependendo das condições do local a ser 

construído. 
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Tabela 04 – Classes de Agressividade Ambiental – CAA.  

(Tabela 6.1 da NBR 6118). 

Classe de 

agressividade 

Ambiental 

Agressividade 

 

Classificação geral do 

tipo de ambiente para 

efeito de Projeto 

Risco de deterioração da 

estrutura 

 

I Fraca Rural Insignificante 

Submersa 

II Moderada Urbana¹’² Pequena 

III Forte  Marinha¹ Grande 

Industrial¹’² 

IV Muito Forte Industrial¹’³ Elevada 

Respingos de Maré 

Obs: 1 - Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma 

classe acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de 

serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto 

revestido com argamassa e pintura). 

2 - Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em 

regiões de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da 

estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde 

raramente chove. 

3 - Ambientes quimicamente agressivos, como tanques industriais, galvanoplastia, 

branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.  
 

Fonte: NBR 6118 (2003) 

 

Tabela 05 – Correspondência entre classe de agressividade ambiental e 

qualidade do concreto armado. (Tabela 7.1 da NBR 6118).                           

Concreto Classe de agressividade ambiental (CAA) 

I II III IV 

Relação água/cimento 

em massa 

≤ 0,65 ≤ 0,60 ≤ 0,55 ≤ 0,45 

Classe de concreto 

(NBR 8953) 

≥ 20 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 40 

Fonte: NBR 6118 (2003) 

Tabela 06 – Correspondência entre classe de agressividade ambiental e 

cobrimento nominal para ∆c = 10 mm (Tabela 7.2 da NBR 6118).  

Tipo de Componente ou Classe de agressividade ambiental (CAA) 
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estrutura elemento I II III IV 

Cobrimento nominal (mm) 

Concreto 

armado 

Laje 20 25 35 45 

Viga/Pilar¹ 25 30 40 50 

Elementos 

estruturais em 

contato com o 

solo 

 

30 

 

40 

 

50 

Obs: 1 - As partes dos pilares que estiverem em contato com o solo considerar a faixa seguinte. 

Fonte: NBR 6118 (2003) 

 

Tabela 07 - Características de fios e barras. 

DIÂMETRO  NOMINAL (mm) VALORES 

 

FIOS 

 

BARRAS 

 

ÁREA DA SEÇÃO (cm2) 

 

PERÍMETRO 

(mm) 

3,4  0,91 10,7 

4,2  0,139 13,2 

5,0 5,0 0,196 17,5 

6,3 0,312 19,8 

8,0 8,0 0,503 25,1 

10,0 10,0 0,785 31,4 

 12,5 1,25 39,3 

 16,0 2,00 50,3 

 20,0 3,14 62,8 

 25,0 4,91 78,5 

 32,0 8,04 100,5 

 40,0 12,56 125,7 

Fonte: NBR 7480  

 

2.2. METODOLOGIA E MATERIAIS 

2.2.1. Localização do Terreno o qual foi Sugerido Estudo 

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

Município de Caçador-SC, coordenadas conforme anexo B.  
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2.2.2.  Definição do Modelo Estrutural 

A definição de um modelo de analise se da através da escolha do tipo de 

estrutura (desenho, desenho técnico ou arquitetônico), primeiramente tem que definir 

um modelo depois definir as cargas, só então definir se aquele modelo é o mais 

adequado; 

2.2.3.   Verificação dos Materiais 

Conforme as informações obtidas no item 2.2.2., são necessárias detalhar os 

volumes dos materiais ou quantidades destes materiais para que se tenha o melhor 

aproveitamento sem desperdício e sem falta. 

2.2.4.  Etapas do Estudo 

Para este trabalho TCC – I, foi considerado algumas normas relacionadas 

como NBR 6118/2003, NBR 6122/1996, NBR 8953/1992. 

Matérias disponíveis na Internet entre outros. 

Para o TCC – II, Analisar normas específicas para o dimensionamento, para 

fundações considerar estudos do solo da região e considerar também os materiais 

citados acima como materiais descritos para pesquisa. 

 

2.3.  ANALISE DE DADOS E RESULTADOS 

2.3.1. Dimensionamento 

2.3.1.1. Dimensionamento da laje maciça 

Laje (L) maciça de 250 cm x 200 cm 
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Fonte: Autor (2016) 

 

Área ��� total da laje 250 ∗ 200 � 50000	
² = 5m² 

A) Vão teórico 

Vão teórico é a distância entre o centro dos apoios, no caso da laje os 

apoios são as vigas. 

 

 
Fonte: Autor (2016) 
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A equação (07) demostra o vão teórico no sentido (x) e a equação (08) no 

sentido (y). 

 

Em relação à (x). 

 

� � �	 +	��� +	���                 (07) 

 

Sendo: ��  =menor vão (cm). �  =vão, no sentido a ser calculado. �1  =viga 1 �2  =viga 2 

 

�� � 176	 +	��	� +	���  	
� � �����  

 

E em relação à (y) na equação (09). 

 

�� � �	 +	��� +	� �                (09) 

 

Sendo: �!  =maior vão (cm). �  =vão, no sentido a ser calculado. �3  =viga 3 �4  =viga 4 

 

�! � 226	 +	��� +	���   

�� � �����     

 

Para definirmos lambida que é a relação entre o maior vão e o menor vão, 

seguimos a equação (10): 
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$ � ���                                                              (10) 

 

Sendo: %  =coeficiente para verificação da armadura da laje, sendo: $ ≤ �   - Laje armada em duas direções $ > �   - Laje armada em uma direção �!  =maior vão ��  =menor vão 

 

% � �()�))  $ � �, �+  

 

Como lambida �$� menor que 2, a laje será armada em duas direções: 

 

B) Cargas 

Para o cálculo das cargas vejamos a equação (11), carga permanente �,� 
(próprio peso da laje), equação (12) para carga acidental �-� e para a carga total �.�, conforme a equação (13). 

Carga permanente �/� 
 / � 0 ∗ Ɣ	                   (11) 

 ,  =carga permanente (peso próprio) ℎ  =altura da laje (m) Ɣ  =peso específico do concreto armado (2500 kg/m³) 

 , � 0,08 ∗ 2500  / � �445//�²  
 

 



40 
 

Carga acidental �7� 
 

1 Caixa dágua          30kg 

1 Pessoa                    70kg 

Carga adicional de projeto segundo NBR 6120 (50kgf/m²)           250kg 

Cabos, boia e conecções          5kg 

Volume de água = 2000litros              2000kg 

Considerado carga acidental �8�               2355kg 

 

7 � ∑�:�;              (12) 

 

Sendo: -  =carga acidental �<,/
²� ∑�8�  =somatória de todas as cargas acidentais (kg) �  =área da laje (m²) 

  

- � �(===   

7 �  +�	5//�²  
 

 

Carga total �>� 
 > � / + 7                             (13) 

 

Sendo: ?  =carga por metro quadrado �<,@/
²� ,  =carga permanente �<,/
²� -  =carga acidental �<,/
²� 
 ? � 200 + 471 	> � A+�B//�² 	
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As cargas podem ser distribuídas por coeficientes (Kx e Ky) através do 

método de cálculos ou outro método para se chegar às cargas é o processo de 

CZERNY (Linhas de rupturas as quais dividem a laje em áreas (A)). 

As áreas (A1, A2, A3 e A4), são apenas para demostras as linhas de rupturas, 

que são segmentos de retas que partindo dos vértices (vão entre os apoios) 

decompõem a laje em varias partes. 

A NBR 6118, expressa que a inclinação das linhas de ruptura com os lados 

das lajes retangulares deve ser 45° entre apoios do mesmo tipo: 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 

Neste caso vamos demostras a distribuição das cargas através do método de 

coeficientes (K).  

Coeficiente de distribuição da carga para o sentido (x) tem a equação (14). 

 

B	 � 	 �� C ��$�           (14) 

 

Sendo:  D� =coeficiente de carga na direção (x) 
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%  =coeficiente para verificação da armadura da laje 

 

D�	 � 	 �1 C ��∗�,�EE�  D�	 � 	0,61  

 

E para o coeficiente de distribuição da carga para o sentido (y) temos a 

equação (15). 

 B�	 � 	� C B           (15) 

 

Sendo: D!  =coeficiente da carga no sentido (y) D� =coeficiente de carga no sentido (x) 

 D!	 � 	1 C 0,61 	D!	 � 	0,39 	
 

Sendo assim 61% da carga �.� irá para os apoios (vigas) no sentido (x) e 

39% da carga �.� para o sentido (y) e como a carga encontrada é de 671Kg/m² 

temos:  

Para a distribuição das cargas vejamos a equação (16) para a direção (x). 

 G	 � 	B	 ∗ 	>         (16) 

 .�  =carga na direção (x) D� =coeficiente de carga na direção (x) ?  =carga por metro quadrado 

 .�	 � 	0,61	 ∗ 	671 	G	 � 	 4H, ��5//�² 	
Obs: Carga que atua nas vigas (ly), temos 409,31Kgf/m² para cada viga (V1) 

e (V2).  
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E para a distribuição das cargas na direção (y), vejamos a equação (17). 

 G�	 � 	B�	 ∗ 	>         (17) 

 .!  =carga na direção (y) D! =coeficiente de carga na direção (y) ?  =carga por metro quadrado 

 .!	 � 	0,39 ∗ 671 	G�	 � 	�A�, AHB/I/�² 	
Obs: Carga que atua nas vigas (lx), temos 261,69D,@/
² para cada viga (V3) 

e (V4). 

 

C) Calculo das reações, momentos e flechas 

Reações nas vigas V1 e V2 conforme equação (18). 

 

JK�	 � 	JK�	 � 	 �� ∗ G ∗ �        (18) 

 

Sendo: LM1  =reação na viga 1 LM2  =reação na viga 2 .�  =carga na direção (x) ��  =menor vão teórico 

 

LM1	 � 	LM2	 � 	 �� ∗ 409,31 ∗ 1,88 	
JK�	 � 	JK�	 � 	�� , +AB/I/� 	
 

Representação das reações (Rv1 e Rv2) 
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Fonte: Autor (2016) 

 

 

Reações nas vigas V3 e V4 conforme equação (15). 

 

JK�	 � 	JK 	 � 	 �� ∗ G� ∗ ��         (19) 

 

Sendo: LM3  =reação na viga 3 LM4  =reação na viga 4 .!  =carga na direção (y) �!  =maior vão teórico 

 

LM3	 � 	LM4	 � 	 �� ∗ 261,69 ∗ 2,38  	
JK�	 � 	JK 	 � 	��4, NHB/I/�  

 

Representação das reações (Rv3 e Rv4) 

 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 

FLECHAS 

Segundo a NBR 6118, para as lajes armadas em duas direções, conforme 

apresenta a equação (20). 
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I ≤ ��N4            (20) 

 

Sendo: @  =flecha �  =o vão na direção calculada 

 

Sendo então para o maior vão temos: 

 

I ≤ ����N4  
 I ≤ 4, HNOP   

Valor máximo permitido pela norma (flecha de 0,95cm para este vão) 

 

A carga total �.� a ser considerada para o cálculo da flecha, segundo a 

NRB6118 na equação (21): 

 G � / + 4, � ∗ 7          (21) 

 . � 200 + 0,3 ∗ 471  . � 341,30D,@/
  

 

E a equação (22) apresenta a fórmula para o cálculo da flecha com apoios 

simples.  

 

	I � ��� ∗ G∗�⁴R∗S            (22) 

 

Sendo: @  =flecha .  =carga considerada para o cálculo da flecha T  =Ecs = Módulo de deformação secante do concreto U  =momento de Inércia 
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Sendo que: 

Ecs*I = Rigidez a flexão 

 

Ecs para C25 = 238000Kgf/cm² ou 2380000tf/m² 

 

 S � V∗W³��           (23) 

 

Sendo: Y  =base da laje (para efeito de cálculo considerado b=1m (um metro)). Z  =distância entre altura da laje, menos o seu cobrimento da armadura 

inferior. (Tabela 06) 

 

 W � 0 C �             (24) 

 

Sendo: ℎ  =altura da laje (cm) 	  =cobrimento (cm) conforme na tabela 06 

 

Assim temos: 

 Z � 8,0 C 2,5  Z � 5,5	
  

 

Conforme expressado na Equação (17) temos: 

U � �∗[,[==³��   

U � 13,86458 ∗ 10⁻⁶  
 T ∗ U � T	^ ∗ U	  T ∗ U � 2380000. �13,86458 ∗ 10`E�  T ∗ U � 32,9977  
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Conforme a Equação (16) expressa acima tem a flecha calculada para o 

maior vão: 

 

@ � �()a ∗ [,(a�(∗�,()⁴(�,bbcc   

 

     @ � 1,73 ∗ 10⁻³m  

 @ � 0,18cm                             0,18 ≤ 0,95  (Ok) 

A flecha para o maior vão atende a norma NBR 6118. 

 

Vejamos agora a flecha para o menor vão, conforme a equação já 

apresentada (20). 

 

I ≤ ����N4  
 I ≤ 0,75cm  

 

E a equação (21) apresenta a fórmula para cálculo da flecha com apoios 

simples  

 

I � ��� ∗ G∗��⁴R∗S             (25) 

 

@ � �()a . [,(a�(∗�,))⁴(�,bbcc   

     @ � 0,673 ∗ 10⁻³m  

 @ � 0,067cm                                      0,067 ≤ 0,75   (Ok) 

A flecha para o menor vão atende a norma NBR 6118. 

 

Momentos 
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 f	gh	f5 � i. >. �²                 (26) j� =momento em (�) k�  =coeficiente na direção (x) segundo a tabela Macus 

 j� � j< � 0,0566 ∗ 671 ∗ 2,38²  f � f5 � ��N, ��	5/I.�/�  

 f� � i�.>. �²            (27) 

 j!  =momento em (!) k!  =coeficiente na direção (!) segundo a tabela Macus 

 j! � 0,0351 ∗ 671 ∗ 2,38²  f� � f5 � ���,  �	5/I.�/�  

 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 

D) Cálculo das armaduras  

Disposições construtivas segundo NBR 6118 

 

Classe II  ≫ Z � 8 C 2,5  W � N, N�� 
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Concreto C25   k25 � 25j?m � 250D,@/	
²) 
Aço CA50   k�50 � 500j?m � 5000D,@/	
²) 

� Bitola máxima da armadura longitudinal apresentada na equação (28). 

 

∅ ≤ ��                 (28) 

 ∅  =fí (diâmetro da barra) 

1 =h=altura da laje 

 

∅ ≤ �4��� 	  
∅ ≤ �4��  

 

� Distância entre as barras para a armadura principal equação (29). 

 

o ≤ p�. 0					�4	��             (29) 

o  = distância entre as barras 2 vezes a altura da laje ou 20cm o que der 

menor; 

 q ≤ 2. ℎ  q ≤ 2.8 � �A	��  

Então a distância entre as barra será de 16 cm se caso o �q� calculado seja 

maior que 16cm. 

 

� Para o concreto C25 – Tensão de cálculo do concreto (r	Z) é: 

 

s�W � 4, �N. I�5t�             (30) 

 r	Z  =resistência de cálculo do aço 
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@	<  =resistência característica do concreto !	  =coeficiente de minoração da resistência do concreto (1,4) 

 

r	Z � 0,85. �=[�,a   

r	Z � 151,7857D,@/	
²  
 

Adotado s�W � �N�B/I/��²  
 

� Para o aço CA50 – Resistência de cálculo do aço (@!Z) temos: 

 

I�W �	 I�5tu              (31) 

 @!Z  =resistência de cálculo do aço @!<  =resistência característica a tração e compressão do aço !^  =coeficiente de minoração da resistência do aço (1,15) 

 

@!Z � 	 =[[[�,�=   

@!Z � 	4347,826	D,@/	
²  
 

Adotado I�W � 	 �N4	B/I/��²  
 

 

� Calcula-se Momento Fletor Solicitante Reduzido, para cada Momento Fletor. 

Para (Mk=215,13) na Horizontal temos, equação (32): 

 

v � fWV∗W�∗s�W             (32) 
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Sendo: 

w  = Mi  jZ	 = Majoração do Momento de Cálculo (f � f5) em 40% Y  = Base em centímetros (Considerada para 1 metro) Z  = Distancia do topo da laje ate a armadura inferior r	Z  = Tensão de cálculo 

 

Equação (33) para a verificação do Mí. 

 

v � fW∗f5V∗W�∗s�W             (33) 

 

w � �,a∗��=�(�[[∗=,=x∗�=�  v � 0,0655 

 

E (w) para (j< � 133,41) na vertical temos: 

 

w � �,a∗�((a��[[∗=,=x∗�=�  v � 0,0406 

 

 

� Encontrado o Mí (v), verifica-se o (y) segundo a Tabela 08, para ambos os 

casos µ= w 

Determinação da armadura de tração conforme expressa na equação (34). 

 

;u � y ∗ V ∗ W ∗ z�WI�W           (34) 

 �^  =área de aço 

 

�^ � 0,0406 ∗ 100 ∗ 5,5 ∗ �=�a(=[  �^ � 0,78	
²/
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� Distância entre as barras; 

Obs:  - para barras de 6,3mm As=0,312cm², conforme tabela 07. 

 

{º � ;u;u�V}~~}�            (35) 

 �º   =número de barras por metro �^�Ym��m�  =área de aço da barra (cm²) 

 

�º � [,c)[,(��  �º � 2,5  

 

E a distância entre as barra é de: segundo a equação (36). 

 

o � ���º	�V}~~}u�            (36) 

 

q � �[[�,=   

o �  4��             ≤ p�. � � �A��					�4	��   

 

Então neste caso adotaremos armadura de tração como sendo 2 ∗m	m����m	Zm	�m�q, como estabelece a NBR 6118. 

Sendo: �	∅	A, �	�/�A  

Uma barra de 6,3mm a cada 16cm 

 

E para a armadura horizontal temos, equação (37). 

 

;u � y ∗ V ∗ W ∗ z�WI�W           (37) 

 �^  =área de aço 
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�^ � 0,0655 ∗ 100 ∗ 5,5 ∗ �=�a(=[  ;u � �, �A��²/�  

 

Numero de barras e distância entre elas; 

Numero de barras conforme a equação (35). 

 

�º � �,�E[,(��  �º � 4,04  

 

E a distância entre as barras segue conforme a equação (36): 

 

q � �[[a,[a  
o � � , +N��                   ≤ p�. � � �A��					�4	��  

 

Neste caso a armadura vertical será igual à armadura horizontal: �	∅	A, �	�/�A��  

 

Em laje maciça com apoios extremos que o nosso caso as ancoragem podem 

ser por ganchos 

� E para a definição dos ganchos temos a equação (38): 

} � 0 C � ∗ i            (38) 

 

Então: m =altura do gancho ℎ  =altura da laje k  -cobrimento das armaduras 

 m � 8 C 2 ∗ 2,5  } � ���  
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� Quantidade de barras por posição 

Horizontal: 

Comprimento reto  =6+226+6=238 

Altura do gancho  =3cm 

Quantidade    =
�cE�E + 1 � 12	Ym��m^	

 

Vertical: 

Comprimento reto  =6+176+6=188 

Quantidade    =
��E�E + 1 � 15	Ym��m^ 

 

� Detalhamento da laje 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

N1 =3cm 

N2 =1	∅	6,3		/16	
  

N3 =1	∅	6,3		/16	
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2.3.1.2. Dimensionamento das vigas 

Secção da viga com valores em centímetros. 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

d =17cm 

d’ =3cm 

 

 

A) Esquema de cálculo (Vigas, V1 e V2) 

Desenho  

 JK�	 � 	JK�	 � 	�� , +AB/I/�  

 

 
Fonte: Autor (2016) 
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P1=P2=19cm*19cm 

 

P1 =pilar 1 

P2 =pilar 2 

 

 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Vão teórico 

 

�1 � �2 � 	212 + �b� + �b�  	
�1 � �2 � 	231	
 	
 

B) Cargas a serem definidas 

Peso próprio da viga, equação (39). 

 / � V ∗ 0 ∗ t            (39) 

 ,  =peso própria da viga Y =base da viga ℎ  =altura da viga �  =densidade do concreto armado 

 , � 0,12�0,20�2500<,/
³          
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, � 60<,@/
  

 

Peso total conforme equação (40). 

  G � 	/ + �JK�	gh	JK��          (40) 

 . � 	60 + 384,76  . � 	444,76<,@/
    

 

C) Definição dos Momentos, Fletor e Cortante 

Cálculo do Momento Fletor 

 

f�} � >∗�²�             (41) 

 j
m�  =momento máximo 

 

j
m� � aaa,cE∗�,(�²)   

j
m� � 296,66<,@ ∗m 

 

Majoração do Momento Fletor máximo 

 fW � f�} ∗ t�  

  jZ  =momento de calculo majorado 

 jZ � 296,66 ∗ 1,4  jZ � 415,32<,@ ∗ 
  

 

Cálculo do Momento Cortante conforme demostra a equação (42). 

 

��} � >∗��              (42) 
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�
m�   =Esforço cortante máximo 

 

�
m� � aaa,cE∗�,(��    

�
m� � 513,70<,@   	
Majoração do Momento Cortante máximo, equação (43).  

 �W � ��} ∗ t�            (43) 

 �Z  =esforço cortante de cálculo. 

 �Z � 513,70 ∗ 1,4  �Z � 719,18<,@  

D) Para se definir o tipo de armadura vamos calcular o Mí �v� e verificar 

se este é menor ou maior que Mí limite �v���� sendo que o v��� para aço 

Ca50=0,372 temos: 

Se v ≤ v��� teremos seção sub armada e adota-se armadura simples 

Se v ≥ v��� teremos seção super armada e para evitar armadura dupla 

 

v � fWV∗W²∗��W                      (44) 

 

v �  �N����∗�+²∗�N�  v � 4, 4+H  

Como 0,079 ≤ 0,372  teremos armadura simples 

 

Para o cálculo da área de aço verificamos a tabela 07, para encontrar o (w) e 

utilizamos o maior valor e a equação a ser utilizada é a (45). 

Para este caso v � y 

 

;u � y ∗ V ∗ W ∗ ��WI�W           (45) 

 

�^ � 0,079 ∗ 12 ∗ 17 ∗ �=�a(=[  
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;u � 4, NA���²  
  

Área de aço mínima segundo a norma (tabela 07), �
�� para CA50 e Fck25 = 

0,15 por cento e segue a equação (46). 

 ;u��� � ���� ∗ V ∗ 0          (46) 

 

�^
�� � [,�=�[[ ∗ 12 ∗ 20  

�^
�� � 0,36	
²  
Obs: como a área de aço mínima é menor que a área de aço calculado 

utilizaremos a área de aço calculada que é maior; 

 

Para se determinar o tipo e a quantidade de barras de aço verifica-se a tabela 

da NBR7480 

Para barra de aço de 6,3mm área da seção=0,312cm² 

 

�º � [,=E([,(��  �º � 1,81	Ym��m^    adotado 2 barras de 6,3mm 

 �{�	∅	A, �  

 

E para as vigas V3 e V4 adotado o mesmo valor (2	∅	6,3�  
 

Determinar o bsi equação (47) 

 Vu� � { ∗ ∅ + �{ C �� ∗ o0          (47) 

 qℎ  =considerado =2 

 Y^� � 2 ∗ 0,63 + �2 C 1� ∗ 2  Y^� � 3,26  

 V � Vu� + � ∗ �∅z + i�           (48) 
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  Y � 3,26 + 2 ∗ �0,5 + 3�  Y � 10,26  

 

Detalhamento da seção transversal 

Profundidade (x) da linha neutra (LN), equações (49) e equação (50) 

 

Ѱ � �, �N ∗ �� C √� C � ∗ v�          (49) 

 

Ѱ � 1,25 ∗ �1 C √1 C 2 ∗ 0,079�  Ѱ � 4, �4�  

  � � Ѱ ∗ W                      (50)

  � � 0,103 ∗ 17  � � �, +N  

 

Verificações para a armadura seguiram as equações (51), (52), (53) e 

(54). 

 

�yW � �WV∗W             (51) 

 ��Z  =tensão longitudinal de cisalhamento 

 

��Z � c�b,�)��∗�c   

��Z � 3,53  

 

�K � � C I�5�N4            (52) 

 

�M � 1 C �=�=[  �M � 0,9  
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I�W � I�5�,              (53) 

 

@	Z � �=[�,a   

@	Z � 178,57  

 

 �yh � 4, �+ ∗ �K ∗ I�W ∗ �4              (54) 

 ���  =tensão de cisalhamento última 

 

 ��� � 0,27 ∗ 0,9 ∗ 178,57 ∗ 10  ��� � 433,93  

 �yW ≤ �yh  3,53 ≤ 433,93    (Ok) 

Seção da viga mantida. 

 

Obs: Sempre (��Z ≤ ����  
Se acontecer de ���Z� resultar em maior valor que ����� mudar a seção da 

viga. 

 

Cálculo da armadura transversal equação (55) 

 

�� � Ѱ� ∗ �I�5�� 	            (55) 

 �	  =coeficiente para determinar a parcela absorvida pelo concreto 

comprimido Ѱ3  =coeficiente para flexão simples (0,09) 

 

�	 � 0,09 ∗ �25²� 	  
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�	 � 0,77      

 �W � �, �� ∗ ��yWC ��� 		≥ 4          (56) 

 �Z  =coeficiente para determinar a armadura transversal 

 �Z � 1,11 ∗ �3,53 C 0,77� 			≥ 0    �Z � 3,06				 ≥ 0     

 

Cálculo da armadura para absorver o Vmax, equação (57). 

 

;uy � �44 ∗ V ∗ �WI�W           (57) 

 

�^� � 100 ∗ 12 ∗ (,[Ea(=[  �^� � 0,844	
²  	
Equação (58), para cálculo da armadura mínima (;u���) segundo a 

norma. 

 ;u��� � �����%� ∗ �44 ∗ V          (58) 

 �^
��  =área de aço mínima �
��   =coeficiente para calculo da armadura mínima   

   

�^
�� � [,��[[ ∗ 100 ∗ 17  

�^
�� � 1,7	
�  
Adoto o maior valor, que neste caso é a área da armadura mínima 

recomendada para estas vigas. 

  

Área de aço dos estribos (;�o) para ∅ � N��  

 ;�o � � ∗ ;u�V}~~}�           (59) 
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��q � 2 ∗ 0,196  ��q � 0,392  

 

Numero de estribos (Ne) segundo a equação (60) e espaço entre estribos 

calculado (�o), conforme representado na equação (61) 

 

{o � ;u���;�o              (60) 

 

�q � �,c[,(b�   

�q � 4,34   

 

�o � �44 ,�               (61) 

 �q  =espaço dos estribos calculado 

 �q � 23,04	
  

 

Espaçamento entre estribos segundo a norma, na equação (62). 

 

u ≤ p4, A ∗ W�4��    se    
�yW�yh ≤ 4, A+        (62) 

 ^  =espaço entre estribos 

 
(,=(a((,b( ≤ 0,67  

0,008 ≤ 0,67	   
 

Então os espaços devem ser: 

 ^ ≤ 0,6 ∗ 17  ^ ≤ 10,2	
  

Neste caso o espaço entre estribos deve ser menor ou igual a 10,2cm.  
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Então adoto 10cm. 

 

Bitola mínima dos estribos ∅� 
Adotado ∅�=5mm 

 

5

 ≤ ∅� ≤ ��[   

 

5

 ≤ 5

 ≤ ��[�[   

5

 ≤ 5

 ≤ 12

    (Ok) 

 

Determinar a área do estribo calculada (;�yo) 

 

;�yo � �44u ∗ ;�o             (63) 

 

���q � �[[�[ ∗ 0,392  

���q � 3,92  

  

Determinar o perímetro (Go~), equação (64). 

 Go~ � � ∗ �V C � C � + 0 C � C �� + �4 ∗ ∅z        (64) 

 .q� � 2 ∗ �12 C 3 C 3 + 20 C 3 C 3� + 20 ∗ 0,5  .q� � 50	
  

 

Quantidade de estribos (:o), equação (65). 

 

:o � �ãgu + �             (65) 

 

8q � �(��[ + 1  

8q � 24  
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24�1∅5	/10 	
Sendo 24 estribos para o vão de 231 ou seja um estribo a cada 10cm. 

Temos para as vigas 1 e 2 24�1∅5	/10 	2�2∅6,3 	2�3∅6,3  

 

 
Fonte: Autor (2016) 

 LM3	 � 	LM4	 � 	310,59D,@/
  

Adoto a mesma armadura sendo que a armadura mínima e o espaçamento 

dos estribos permanecerão os mesmos: 

Então temos: 19�1∅5	/10  2�2∅6,3 	2�3∅6,3  
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2.3.1.3. Dimensionamento dos pilares 

São os apoios para as vigas 

Pé direito de 3m 

Seção de 19cmx19cm 

Área da seção 19 ∗ 19 � 361	
² 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Sendo:  

L =distribuição entre os eixos das vigas, as quais ele se situa. 

Lo =altura livre 

h =dimensão da seção do pilar no plano estrutural 

 �g � �44��  

 

� � �44 + �4� + �4�   

� � ��4��  

 0 � �H��  
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A) Cargas 

Reação da laje nas vigas e das vigas nos pilares 

 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 

B) Reações 

Representação das cargas na viga V1 e que é igual para V2 que serão 

transmitidas para os pilares, conforme demostrado nas equações (66) e 

equação (67). 

 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

JG� � JG� � �� ∗ J�� ∗ �ãg         (66) 

  	
L.1 � L.2 � �� ∗ 444,76 ∗ 2,50   

L.1 � L.2 � 555,95kgf  
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Fonte: Autor (2016) 

 

 

JG� � JG� � �� ∗ J�� ∗ �ãg         (67) 

 

L.1 � L.3 � �� ∗ 370,59 ∗ 2,0  

L.1 � L.3 � 370,59	<,@  

 

Carga no pilar, equação (68). 

 G� � G� � G� � G � �JG� � JG�� + �JG� + JG��      (68) 

 .1 � .2 � .3 � .4 � 555,95 + 370,59  .1 � .2 � .3 � .4 � 926,54<,@  

 

Índice de esbeltes ($), equação (69). 

 

$ � �,  A ∗ �0             (69) 

 %  =índice de esbeltes 

 

 

% � 3,464 ∗ (�[�b    

% � 61,40   
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Segundo NBR 6118/2014 

 % ≤ 40  =pilar curto 40 < % ≤ 90 =pilar moderadamente esbelto % > 90  =pilar esbelto 

 

Esforços para  ℎ ≥ 19, conforme equação (70). 

 {W � �,  ∗ {5               (70)	
 	�Z =esforço normal de calculo 

 �Z � 1,4 ∗ 926,54  �Z � 1297,16    

 

Taxa (Máxima e Mínima) para armadura longitudinal segundo a NBR6118. 

Valor máximo � ≤ 8%  

 

Valor mínimo � ≥ 0,4%  

 

Taxa de armadura (�) e a relação entre a área de aço e a de concreto 

expressa em porcentagem seguindo a equação (71). 

 

� � ;u;� ∗ �44             (71) 

 

;u � ;�∗��44               (72) 

 �^ � 4 ∗ ∅10  �^ � 4 ∗ 0,785  �^ � 3,14	
�  
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� � �,� �A� ∗ �44  

� � 4, �+% 

 

Portanto utilizaremos a barra de bitola mínima permitida pela NBR6118 para 

armadura longitudinal ∅ ≥ 10

 

Levando em consideração que o concreto C25 suporta uma carga de 

250kgf/cm² nossa carga e extremamente pequena para essa seção do pilar. 

 

Armadura transversal (estribos) 

 

A distancia (e) entre os estribos pode ser considerada como a menor 

dimensão do pilar neste caso 19cm 

Sendo assim a quantidade estribos e seu perímetro: 

 .q� � 2 ∗ �19 C 3 C 3 + 19 C 3 C 3� + 20 ∗ 0,5  .q� � 62	
  

 

Numero de estribos por metro (n) 

� � �[[�b   

� � 5,2	peças/m 

 

Numero de estribos total (N) � � �3
 ∗ 5,2� + 1  � � 16,6  

 

Levando em consideração a segurança, adotado 17 estribos 

 17�1∅5		/19  4	�2∅10  

 

Detalhamento 
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Fonte: Autor (2016) 

 

2.3.1.4. Dimensionamento das fundações 

A) Cargas 

É o peso do pilar peso próprio (g) mais a carga que este recebe (q) temos: 

 -  =926,54 kgf 

 

Adiciono ainda a carga das vigas baldrames para o cálculo da fundação: -1 � �2�0,12 ∗ 0,20 ∗ 2,5 ∗ 2500� + 2�0,12 ∗ 0,2 ∗ 2 ∗ 2500��/4 	-1 � 135	<,@ 	
 {5 � / + �7 + 7��            (73) 

 

Sendo:  

Nk =carga distribuída pelo pilar (kgf) 

 , � 0,19 ∗ 0,19 ∗ 3 ∗ 2500  , � 451,25	kgf  
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�< � 451,25 + 926,54 + 135   ¢£ � �N��, �	5/I  

 

Sendo que o solo da região de caçador tem formação segundo a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) o solo é composto por 85% de 

argila, 12% de silte, areia grossa 2% e de areia fina 1%, para profundidades de até 1 

metro. Sua composição resiste em média de 0,1 Mpa, ou seja suporta 1kg/cm², e 

sendo assim verificaremos a área da base da fundação que seja necessária para 

suportar a carga (Nk) encontrada, e definir o tipo de fundação. 

Concerto C25 e aço Ca50 

Considero (S) para área que será necessária para suportar a carga (Nk), 

podendo ser definida como (A*B) equação (74), com acréscimo de 5% na carga (Nk) 

por segurança. 

 

� � ; ∗ ¤ ≥ �,4N∗{5�}W�            (74) 

 �  =área da base da fundação (cm²) 

 

� ≥ �,[=∗�=��,)�    

� ≥ 1588,44	
²  
Obtendo então uma seção (A) e ou (B), conforme a equação (75): 

 

; ≥ √�            (75) 

 

� ≥ √1588,44  � ≥ 39,86	
    (40cm). Sendo a base da fundação de 40cm x 40cm 

 

Então adoto sapata isolada. 

 

Obs.: A menor dimensão de sapata isolada segundo a norma NBR6118/2014 

é de 60x60cm. (3600cm²). 

 

Geometria da sapata isolada. 
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Fonte: Autor (2016) 

 

Sendo:  

A e B =dimensão da sapata 

A e b =dimensão do pilar 

h =altura da sapata 

ho =altura mínima 10cm ou 1/3 da altura (h) 

 

� � 60 ∗ 60 ≥ �,[=∗�=��,)�    

� � 3600		
² ≥ 1588,44		
²   
 

Tensão gerada no solo por cm² é demostrada pela equação (76). 

 

z�ug�g� � I�           (76) 

 ��^¥�¥�  =tensão aplicada no solo @   =força (carga) �   =área da base da sapata 
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z�ug�g� � �N��,��A44   

��^¥�¥� � 0,42	<,@/	
²     (0,042Mpa) 

 

Verificação para condição de rigidez, equação (77): 

 

0 ≥ ¦;`} ¤`V             (77) 

 

ℎ ≥ §E[`�ba ¨  
ℎ ≥ 10,25  

   

Condição para ancoragem da armadura longitudinal do pilar (∅), como mostra 

Equação (78). 

 ℎ ≥ 0,6 ∗ �Y + k  

 

Sendo: �Y  =segundo a norma para CA50, �Y � 38 ∗ ∅ k =cobrimento, segundo a norma para fundações 5 cm 

 ℎ ≥ 0,6 ∗ �38 ∗ 1� + 5  ℎ ≥ 0,6 ∗ 38 + 5  ℎ ≥ 0,6 ∗ 43  ℎ ≥ 25,8	
    (h=26 cm) 

 

e para (ho) equação (79). 

 

0g ≥ ©�4��0 �⁄ 	          (79) 

 

ℎ¥ ≥ «(  ℎ¥ ≥ �E(   



75 
 

ℎ¥ ≥ 8,67	
  

 

Dimensionamento da sapata. 

A) Verificação das bielas  

�W � {W}∗V 							≤ 						4, � ∗ I�5�,         (80) 

 ¬Z  =tensão de cálculo 

 

¬Z � �,a∗�=��,)�b∗�b 							≤ 						0,2 ∗ �=[�,a   

¬Z � 5,87	<,@/	
²							 ≤ 						35,72	<,@/	
²  
 

B) Cálculo das armaduras 

Direção (x) e direção (y) serão a mesma. 

 

W � {W∗�;`}��∗® 								� 		�W � {W∗�¤`V��∗®        (81) 

 ¯�Z  =tensão na direção (x) ¯!Z  =tensão na direção (y) °  =coeficiente que segundo a norma para aço CA50	�° � 0,85 ∗ Z). 

 ® � 4, �N ∗ W           (82) ° � 0,85 ∗ 19  ° � 16,15  

 

¯�Z � �,a∗�=��,)∗�E[`�b�	)∗�E,�=   

¯�Z � ¯!Z �6720,95 kgf 

 

Área de aço para essa tensão tanto na direção (x) quanto para direção (y). 
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;u � ;u� � WI�W          (83) 

 �^�  =área de aço na direção (x) �^!  =área de aço na direção (y) 

 

�^� � �^! � Ec�[,b=a(=[   

;u � ;u� � �, NN��²  
 

Verificação para armadura mínima segundo a norma. 

Para as dimensões (x) ou (y). 

 

� � �;`}��            (84) 

 

� � �E[`�b��   

� � a��   

� � 20,5		
  

 

$ � ��`0���,N            (85) 

 

% � ��` x±x²,³��,=   

% � 0,49  

 ;���� � ���� ∗ ; ∗ 0 ∗ $        (86) 

 

��
�� � [,�=�[[ ∗ 60 ∗ 26 ∗ 0,49 	
��
�� � 1,15	
²  
 

Escolha das armaduras �^� � �^! � 1,55	
²  ��
�� � 1,15	
²  
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Adoto 1,55	
² 
6,3mm = 0,312cm² 

 

Numero (n) de barras 

 

� � ;u��gh	���;u�V}~~}�            (87) 

 

� � �,==[,(��  	
� � 4,97  

Adotado 5 barras 

5∅6,3 

 

Espaçamento entre barras 

 

§;`�∗i�`� ¨          (88) 

 

§E[`�∗==`� ¨ � 12,5	
  

1∅6,3 c/12,5 

 

Ganchos  

 ´ � �N ∗ ∅           (89) 

 µ � 15 ∗ 0,63  µ � 9,45	
  

Adotado 9,5cm 

 

9,5 +50+9,5 = 69cm de comprimento paras as barras 

N1 e N2 (Para a dimensão (x) ou (y) 
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3. CONCLUSÃO 

A história já nos mostrou que com a evolução humana e o passar dos tempos 

se fez necessário à composição dos materiais para que se agregasse maior 

resistência e durabilidade com o menor custo e que as estruturas em si, mesmo 

sendo uma peça única deve ser analisadas e calculadas de forma separas, sendo 

assim as NBRs estão ai para nos auxiliar e direcionar para que ao analisarmos uma 

estrutura, seja ela pronta, ou seja, ainda projeto, em que devemos dimensionar para 

que os resultados fiquem dentro do proposto, preferencialmente dentro dos 

parâmetros mínimos propostos pelas normas. 

Desenvolvido um modelo de analise como proposto, para se referenciar e 

tomar como base para se dar inicio aos cálculos de dimensionamento. Essa 

estrutura de suporte para caixa d’agua com capacidade de 2m³ de água foi 

dimensionada no TCC II como parte de conclusão do curso de Engenharia Civil, da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, portanto me referenciarei a 

normas como a NBR6118/2014 NBR6120, NBR6122, entre outras de forma a 

simplificar o entendimento e interpretação dos resultados. 

Sendo que nos dias hoje já não se tem mais a finalidade de embelezamento e 

sim a adequação quanto ao suporte necessário para a caixa d’água como forma de 

armazenamento e propondo altura suficiente para se atingir a pressão necessária 

para todos os fins de utilização da água no local em que será construída. 
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APÊNDICE 

Apêndice A – Imagem da atual estrutura da caixa d’água. 

 
Fonte: Autor (2014) 
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ANEXOS 

Anexo A - Localização da propriedade, onde futuramente será construída a 

torre para caixa d’água; 

 
Fonte: Google maps (2015) 

 

Anexo B - Localização da propriedade, onde futuramente será construída a 

torre para caixa d’água; 

 
Fonte: Google maps (2015) 
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Anexo C – Ponto na propriedade, onde esta localizada a atual torre da caixa 

d’água; 

 
Fonte: Google maps (2015) 



 

 


