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RESUMO
O projeto estrutural é de suma importância para a área da engenharia civil, tendo em
vista que para um bom projeto e dimensionamento, é de fundamental importância
entender como as estruturas se comportam, exigindo do engenheiro calculista um
amplo conhecimento teórico sobre as características do concreto e do aço. O presente
trabalho teve como objetivo o dimensionamento e detalhamento estrutural de um
edifício multifamiliar de 11 pavimentos em concreto armado utilizando o software
Eberick. Para conseguir chegar a solução do problema e alcançar tais objetivos,
realizou-se uma pesquisa bibliográfica em normas técnicas, em especial na NBR 6118
(ABNT, 2014), e bibliografias reconhecidas, afim de auxiliarem nas decisões tomadas
durante o dimensionamento estrutural. Os processos se deram início a partir da
pesquisa bibliográfica, apresentação do projeto arquitetônico, concepção estrutural e
do dimensionamento estrutural. Após todo o lançamento da estrutura, realizou-se o
processamento automático do modelo estrutural, tendo como retorno diferentes
sugestões de arranjos de armaduras de aço para cada elemento estrutural. Cada
elemento foi criteriosamente analisado, buscando assim, escolher o melhor arranjo de
aço possível para cada elemento, analisados com as sugestões do software e
escolhidos de acordo com as prescrições normativas.
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ABSTRACT
The structural design is of paramount importance in the area of civil engineering,
considering that for a good design and sizing, it is of fundamental importance to
understand how the structures behave, requiring the calculating engineer a broad
theoretical knowledge on the characteristics of the concrete and of steel. The present
work had as objective the sizing and structural detailing of a multifamily building of 11
floors in reinforced concrete using Eberick software. In order to reach the solution of
the problem and to reach such objectives, a bibliographical research was carried out
in technical norms, in particular in NBR 6118 (ABNT, 2014), and recognized
bibliographies, in order to assist in the decisions taken during the structural
dimensioning. The processes started from the bibliographic research, presentation of
the architectural project, structural design and structural design. After the launch of the
structure, the automatic processing of the structural model was carried out, taking as
feedback different suggestions of steel armor arrangements for each structural
element. Each element was carefully analyzed, in order to choose the best possible
steel arrangement for each element, analyzed according to the suggestions of the
software and chosen according to the normative prescriptions.

Keywords: Engineering. Armed Concrete. Structural Design. Sizing.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Teste de abatimento – slump test .............................................................. 30
Figura 2: Corpo de prova de concreto ....................................................................... 36
Figura 3: Tipos de corpos de prova ........................................................................... 36
Figura 4: Curva de Gauss ......................................................................................... 38
Figura 5: Demonstração de flexotração, compressão diametral e tração pura ......... 40
Figura 6: Diagrama tensão-deformação: ................................................................... 42
Figura 7: Diagrama tensão-deformação bilinear de tração ....................................... 43
Figura 8: Diagrama tensão-deformação na fase inicial concreto/aço ........................ 44
Figura 9: Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras passivas ............. 46
Figura 10: Representação gráfica do apoio de primeiro gênero................................ 48
Figura 11: Representação gráfica do apoio de segundo gênero ............................... 48
Figura 12: Representação gráfica do apoio de terceiro gênero................................. 49
Figura 13: Viga simples apoiada com carga distribuída uniforme ............................. 52
Figura 14: Diagrama de Momento Fletor (DMF) ........................................................ 52
Figura 15: Diagrama de forças cortantes (DQ).......................................................... 54
Figura 16: Classe de agressividade ambiental (CAA) ............................................... 57
Figura 17: Relação entre classe de agressividade e qualidade do concreto ............. 57
Figura 18: Relação entre classe de agressividade e cobrimento .............................. 58
Figura 19: Configurações software (Análise)............................................................. 67
Figura 20: Configurações do software (Detalhamento - pilares) ............................... 68
Figura 21: Configurações software (Detalhamento - vigas)....................................... 69
Figura 22: Configurações do software (Detalhamento – lajes) .................................. 69
Figura 23: Configurações do software (Dimensionamento – pilares) ........................ 70
Figura 24: Configurações do software (Dimensionamento – vigas) .......................... 71
Figura 25: Configurações do software (Dimensionamento – lajes) ........................... 71
Figura 26: Configuração do software (materiais e durabilidade) pavimentos:
Baldrame, Subsolo 1 e Subsolo 2 ............................................................................. 73
Figura 27: Configuração do software (materiais e durabilidade) pavimentos: 9
Pavimentos tipo e Cobertura ..................................................................................... 73
Figura 28: Configuração do software (materiais e durabilidade – fluência) ............... 74
Figura 29: Configurações do software (materiais e durabilidade – classes C-25) ..... 75
Figura 30: Configurações do software (materiais e durabilidade – classes C-40) ..... 75

Figura 31: Gráfico de Isopletas do Vento .................................................................. 76
Figura 32: Configurações do software (vento)........................................................... 76
Figura 33: Configuração sistema............................................................................... 77
Figura 34: Viga apoiada em outro elemento.............................................................. 78
Figura 35: Pórtico Espacial – Vista frontal ................................................................. 79
Figura 36: Pórtico Espacial – Vista lateral esquerda ................................................. 80
Figura 37: Pórtico Espacial – Fachada posterior ....................................................... 81
Figura 38: Pórtico Espacial – Vista lateral esquerda ................................................. 82
Figura 39: Pórtico deformado da estrutura ao ELU ................................................... 83
Figura 40: Resultados processamento Gama – Z ..................................................... 84

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Nomenclatura dos cimentos Portland ........................................................ 23
Tabela 2: Variação da resistência quanto ao fator água/cimento .............................. 25
Tabela 3: Classes de consistência do concreto ....................................................... 31
Tabela 4: Tipos de trabalhabilidade e variações de abatimento................................ 32
Tabela 5: Influência da porcentagem de vazios e Resistência teórica ...................... 33
Tabela 6: Classes de resistência para concretos estruturais .................................... 39
Tabela 7: Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência
característica à compressão do concreto, considerando o uso de granito como
agregado graúdo ....................................................................................................... 42
Tabela 8: Propriedades mecânicas dos aços ............................................................ 46

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 15
2. DESENVOLVIMENTO .......................................................................................... 17
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 17
2.1.1 Origem do Concreto Armado ............................................................................ 17
2.1.1.1 Breve histórico sobre o concreto armado ...................................................... 17
2.1.1.2 Concreto armado no Brasil ............................................................................ 18
2.1.1.3 Vantagens do concreto armado .................................................................... 19
2.1.1.4 Desvantagens do concreto armado ............................................................... 19
2.1.2 Sistema Estrutural ............................................................................................ 19
2.1.2.1 Normas técnicas para estruturas de concreto armado .................................. 20
2.1.3 Conceitos Fundamentais Sobre Concreto Armado .......................................... 21
2.1.3.1 Cimento ......................................................................................................... 22
2.1.3.2 Agregado graúdo ........................................................................................... 23
2.1.3.3 Agregado miúdo ............................................................................................ 24
2.1.3.4 Água .............................................................................................................. 25
2.1.4 Aditivos ............................................................................................................. 26
2.1.4.1 Acelerador de pega ....................................................................................... 27
2.1.4.2 Retardador de pega....................................................................................... 27
2.1.4.3 Aumento da resistência mecânica ................................................................. 27
2.1.4.4 Grout ............................................................................................................. 28
2.1.5 Traço do Concreto ............................................................................................ 28
2.1.6 Características e Propriedades do Concreto .................................................... 28
2.1.6.1 Concreto fresco ............................................................................................. 29
2.1.6.2 Consistência .................................................................................................. 29
2.1.6.3 Trabalhabilidade ............................................................................................ 31
2.1.6.4 Homogeneidade ............................................................................................ 32
2.1.6.5 Adensamento ................................................................................................ 33
2.1.6.6 Início do endurecimento (pega) do concreto ................................................. 34
2.1.6.7 Cura do concreto ........................................................................................... 34
2.1.6.8 Concreto endurecido ..................................................................................... 35
2.1.6.8.1 Resistência à compressão ......................................................................... 35
2.1.6.8.2 Resistência característica do concreto à compressão................................ 37

2.1.6.8.3 Resistência do concreto à tração ............................................................... 39
2.1.6.8.4 Módulo de elasticidade do concreto ........................................................... 40
2.1.6.8.5 Diagrama tensão-deformação do concreto em compressão ...................... 42
2.1.6.8.6 Diagrama tensão-deformação do concreto em tração................................ 43
2.1.7 Características do Aço ..................................................................................... 44
2.1.7.1 Resistência característica de escoamento do aço a tração ........................... 46
2.1.7.2 Limite de resistência ...................................................................................... 47
2.1.7.3 Alongamento na ruptura ................................................................................ 47
2.1.8 Estruturas em Concreto Armado ...................................................................... 47
2.1.8.1 Classificação dos apoios estruturais ............................................................. 47
2.1.8.1.1 Apoios do primeiro gênero (simples) .......................................................... 48
2.1.8.1.2 Apoios do segundo gênero (rótulas)........................................................... 48
2.1.8.1.3 Apoios do terceiro gênero (engaste) .......................................................... 49
2.1.8.2 Ações ............................................................................................................ 49
2.1.8.2.1 Ações permanentes.................................................................................... 49
2.1.8.2.1.1 Ações permanentes diretas ..................................................................... 49
2.1.8.2.1.2 Ações permanentes indiretas .................................................................. 50
2.1.8.2.2 Ações variáveis .......................................................................................... 50
2.1.8.2.2.1 Ações variáveis diretas ............................................................................ 50
2.1.8.2.2.2 Ações variáveis indiretas ......................................................................... 50
2.1.8.2.3 Ações excepcionais .................................................................................... 51
2.1.8.3 Momento fletor .............................................................................................. 51
2.1.8.3.1 Flexão normal (simples ou composta) ........................................................ 52
2.1.8.3.2 Flexão oblíqua (simples ou composta) ....................................................... 53
2.1.8.3.3 Flexão simples ........................................................................................... 53
2.1.8.3.4 Flexão composta ........................................................................................ 53
2.1.8.3.5 Flexão pura ................................................................................................ 53
2.1.8.3.6 Flexão não pura ......................................................................................... 53
2.1.8.4 Esforço cortante ............................................................................................ 53
2.1.8.5 Estados limites .............................................................................................. 54
2.1.8.5.1 Estado limite de serviço (ELS) ................................................................... 54
2.1.8.5.2 Estado limite último (ELU) .......................................................................... 55
2.1.8.6 Elementos de concreto armado ..................................................................... 55
2.1.8.6.1 Qualidade das estruturas ........................................................................... 55

2.1.8.6.2 Durabilidade das estruturas de concreto armado ....................................... 56
2.1.8.6.3 Lajes ........................................................................................................... 58
2.1.8.6.4 Vigas .......................................................................................................... 59
2.1.8.6.5 Pilares ........................................................................................................ 59
2.1.8.6.6 Fundação ................................................................................................... 60
2.1.9 Lançamento da Estrutura ................................................................................. 61
2.1.9.1 Dimensionamento da estrutura ..................................................................... 62
2.2 METODOLOGIA .................................................................................................. 63
2.2.1 Materiais ........................................................................................................... 63
2.2.1.1 Autocad ......................................................................................................... 63
2.2.1.2 Eberick .......................................................................................................... 63
2.2.2 Metodologia ...................................................................................................... 64
2.2.2.1 Memorial descritivo do projeto arquitetônico ................................................. 64
2.2.2.2 Pavimentos e áreas ....................................................................................... 64
2.2.2.3 Alvenarias...................................................................................................... 64
2.2.2.4 Pisos.............................................................................................................. 65
2.2.2.5 Paredes ......................................................................................................... 65
2.2.2.6 Teto ............................................................................................................... 65
2.2.2.7 Aberturas ....................................................................................................... 65
2.2.2.8 Telhado ......................................................................................................... 65
2.2.2.9 Terreno .......................................................................................................... 66
2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ........................... 66
2.3.1 Pré-dimensionamento ...................................................................................... 66
2.3.2 Configurações do Software Eberick V9 ............................................................ 67
2.3.2.1 Configuração análise ..................................................................................... 67
2.3.2.2 Configuração detalhamento .......................................................................... 68
2.3.2.2.1 Configuração detalhamento pilares ............................................................ 68
2.3.2.2.2 Configuração detalhamento vigas .............................................................. 68
2.3.2.2.3 Configuração detalhamento lajes ............................................................... 69
2.3.2.3 Configurações dimensionamento .................................................................. 70
2.3.2.3.1 Configuração dimensionamento pilares ..................................................... 70
2.3.2.3.2 Configuração dimensionamento vigas........................................................ 70
2.3.2.3.3 Configuração dimensionamento lajes......................................................... 71
2.3.2.4 Configuração de materiais e durabilidade ..................................................... 72

2.3.2.4.1 Configurações materiais e durabilidade (fluência) ...................................... 74
2.3.2.4.2 Configurações materiais e durabilidade (classes) ...................................... 74
2.3.2.5 Configuração vento ....................................................................................... 75
2.3.2.6 Configuração sistema .................................................................................... 76
2.3.3 Lançamento da Estrutura ................................................................................. 77
2.3.4 Dimensionamento ao Estado Limite Último (ELU) ........................................... 82
2.3.4.1 Dimensionamento de vigas ao ELU .............................................................. 85
2.3.4.2 Dimensionamento de lajes ao ELU ............................................................... 85
2.3.4.3 Análise estática linear.................................................................................... 85
2.3.5 Dimensionamento ao Estado Limite de Serviço (ELS) ..................................... 85
3. CONCLUSÃO ....................................................................................................... 87
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 88
APÊNDICE A – FORMAS PAVIMENTOS BALDRAME, SUBSOLO 1, SUBSOLO 2 E
PAVIMENTO TIPO .................................................................................................... 91
APÊNDICE B – DETALHAMENTO LAJES MACIÇAS DOS PAVIMENTOS
BALDRAME E SUBSOLO 1 ...................................................................................... 95
APÊNDICE C – DETALHAMENTO VIGAS PAVIMENTO BALDRAME E SUBSOLO 1
.................................................................................................................................. 98
APÊNDICE D – DETALHAMENTO VIGAS PAVIMENTO SUBSOLO 2 .................. 103
APÊNDICE E – DETALHAMENTO VIGAS PAVIMENTO TIPO .............................. 114
APÊNDICE F – DETALHAMENTO PILARES PAVIMENTO BALDRAME, SUBSOLO
1 E SUBSOLO 2...................................................................................................... 119
APÊNDICE G – DETALHAMENTO PILARES PAVIMENTO TIPO ......................... 121
APÊNDICE H – DETALHAMENTO ESCADA ......................................................... 123
ANEXO A – PROJETO ARQUITETÔNICO ............................................................ 126

15

1. INTRODUÇÃO

Com a conclusão das disciplinas que constituem na área de estruturas
cursadas ao longo desta graduação, o presente trabalho vem com o intuito de aplicar
e contextualizar todo o conhecimento adquirido sobre dimensionamento e
detalhamento de um Edifício em Concreto Armado para o desenvolvimento deste.
Como sabemos, a técnica construtiva mais utilizada no Brasil é o concreto armado.
Para fins de cálculo, foi utilizado o software Eberick, próprio para cálculo estrutural em
concreto armado desenvolvido pela empresa AltoQI.
Todo projeto estrutural, conhecido também como cálculo estrutural, é o
dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais constituintes em um
projeto. Quando falamos em edifícios em concreto armado, esses elementos
estruturais são constituídos por lajes, vigas, pilares e fundação. Os elementos
estruturais deveram ter funções compatíveis com o seu dimensionamento e com os
esforços que serão solicitados, seu cálculo deve ser preciso, afim de que possa
garantir a estabilidade da estrutura e segurança da edificação.
Segundo afirma Chust e Figueiredo (2009), a finalidade do cálculo estrutural é
garantir, com a segurança adequada, que as estruturas possam manter suas
características, possibilitando assim a utilização satisfatória da construção durante a
sua vida útil, para as finalidades as quais foram concebidas.
Neste contexto, o trabalho buscará responder a seguinte questão: Como
dimensionar e detalhar corretamente um edifício em concreto armado com o auxílio
do software de cálculo estrutural Eberick?
O mau dimensionamento em estruturas de concreto armado, pode gerar
diversas patologias, são exemplos destas patologias; As fissuras, trincas,
deslocamentos de piso, e em casos mais graves, podendo até haver o colapso da
estrutura. Deste modo, todo projeto estrutural deve ser pensado de maneira racional,
fazendo com que seus elementos estruturais sejam coerentes com a arquitetura que
foi solicitada, e que resistam as cargas que o serão solicitadas, de acordo com as
normas vigentes do país.
O presente trabalho de conclusão de curso (TCC), tem como objetivo geral,
executar o dimensionamento e detalhamento de uma estrutura de um edifício
multifamiliar de 11 pavimentos em concreto armado, abrangendo os conhecimentos
necessários para sua elaboração. Assim tendo como objetivos específicos:
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a) Realizar o embasamento teórico do concreto armado e da utilização do cálculo
estrutural, principalmente através de pesquisas bibliográficas em livros e em
normas atualizadas;
b) Lançar a estrutura seguindo as restrições do projeto arquitetônico, colocando
em uso as especificações da NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2014) para realizar seu dimensionamento;
c) Resolver os erros ocorridos durante o lançamento da estrutura e procurar
adotar a melhor solução para cada problema;
d) Após a correção, processar a estrutura e analisar os resultados que serão
obtidos pelo software;
e) Apresentar os resultados, realizando o detalhamento da estrutura (lajes, vigas
e pilares).

No referente Trabalho de Conclusão de Curso, será utilizado como
metodologia, um estudo de caso de uma estrutura em concreto armado de um edifício
multifamiliar de 11 pavimentos, com o auxílio de pesquisas bibliográficas em livros,
artigo e normas técnicas atualizadas para a realização do embasamento teórico.
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2. DESENVOLVIMENTO

Neste item, abordaremos todo o referencial teórico necessário para que seja
realizado teoricamente os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso.

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

O embasamento teórico do presente Trabalho de Conclusão de Curso é
fundamentado através de embasamento normativo e teórico no que se diz respeito ao
concreto armado voltado para a construção civil, abordando os principais conteúdos
para a elaboração do próprio.

2.1.1 Origem do Concreto Armado

Segundo Graziano (2005), concreto armado é uma combinação de dois
materiais conhecidos pela humanidade, o concreto e o aço, sendo o aço normalmente
utilizado para suprir a deficiência do concreto em regiões onde são tracionadas.
Graziano (2015, p. 15), afirma que:
As origens do concreto, em sua forma mais primitiva, remontam ao império
egípcio e romano, sendo hoje o segundo material mais consumido pelo
homem, superado apenas pela água. Sua história confunde-se com a do
cimento, que, adicionado de água, atua como aglomerante necessário para a
união dos materiais constituintes do concreto, costumeiramente pedra e
areia, denominados agregados.

Já a história do aço em si, está associada com à história do ferro, que, conforme
registros, já era tecnicamente utilizado na China, no século XVIII passou a ser utilizado
e ganhou escala e métodos industriais de fabricação (GRAZIANO, 2005).

2.1.1.1 Breve histórico sobre o concreto armado

No ano de 1824, o francês J. Aspadin inventa o cimento Portland. Em 1855, o
francês J. L. Lambot constrói um barco com argamassa de cimento reforçada com
ferro. Em 1861 o francês F. Coignet, publica os princípios básicos para a construção
em concreto armado. No mesmo ano, o também francês J. Monier constrói um vaso
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de flores de concreto com armadura de arame (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO,
2015).
No ano de 1873, o americano W. E. Ward constrói em Nova York uma casa de
concreto armado – o Ward´s Castle, que ainda existe até os dias de hoje (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Em 1900, tense início ao desenvolvimento da teoria do concreto armado por
Koenen; posteriormente, Morsch desenvolve a teoria iniciada por Koenen, com base
em numerosos ensaios. Os conceitos desenvolvidos constituíram-se, ao longo de
décadas e em quase todo o mundo, nos fundamentos da teoria do concreto armado,
que, em seus princípios fundamentais, são validos até hoje (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2015).
No ano de 1904 são publicados, na Alemanha, as “Instruções provisórias para
preparação, execução e ensaio de construção em concreto armado” (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 23).

2.1.1.2 Concreto armado no Brasil

Sobre a utilização do concreto armado no Brasil, pouco se sabe. Segundo
relatos, no ano de 1904, o cimento armado (como o material era denominado na
época), pela primeira vez foi utilizado, obtendo êxito em construções habitacionais no
estado do Rio de Janeiro, difundindo o uso deste material no país (PORTO;
FERNANDES, 2015).
“Acredita-se que os primeiros cálculos de estruturas em concreto armado no
pais foram realizados por Calos Euler e seu auxiliar Mario de Andrade Martins Costa
em um projeto de uma ponte sobre o rio Maracanã, por volta de 1908” (PORTO;
FERNANDES, 2015, p. 16).
Segundo Porto e Fernandes (2015), devido à crescente evolução deste material
nas construções do pais, no ano de 1940, observou-se que para ter um bom projeto e
dimensionamento das estruturas, era necessário desenvolver parâmetros, já que
ainda pouco se sabia sobre as características desse material. No mesmo ano, para
suprir esta necessidade, foi desenvolvida pela Associação de Normas Técnicas
(ABNT), A NB-1, cálculo e execução de obras de concreto armado.
“Essa norma previa o dimensionamento em serviço baseado nas tensões
admissíveis e no estado limite ultimo” (PORTO; FERNANDES; 2015, p. 16).
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2.1.1.3 Vantagens do concreto armado

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 21) “Como todo material que se
utiliza para determinada finalidade, o concreto armado apresenta vantagens e
desvantagens quanto ao seu uso estrutural”.
Porto e Fernandes (2015, p. 18) afirma que:
Entre as vantagens do concreto armado, estão: economia, facilidade de
execução e adaptação a qualquer tipo de forma (o que proporciona liberdade
arquitetônica), excelente solução para se obter uma estrutura monolítica e
hiperestática (maiores reservas de segurança), resistência a efeitos
atmosféricos, térmicos e ainda desgastes mecânicos, manutenção e
conservação praticamente nulas e grande durabilidade.

2.1.1.4 Desvantagens do concreto armado

“Resulta em elementos com maiores dimensões que o aço, o que, com seu
peso especifico elevado (y = 25 kN/m³), acarreta em peso próprio muito grande,
limitando seu uso em determinadas situações” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO,
2015, p. 22).
Devido o concreto ser um bom condutor de calor e som, em casos específicos,
são necessários a utilização de outros matérias para a sanar esses problemas de
térmica e acústica. Quando não se faz o uso de pré-moldagem, é necessário o uso de
escoramentos, que permaneçam no local até que o concreto alcance a sua resistência
adequada (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).

2.1.2 Sistema Estrutural

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2015), os elementos estruturais
que compõem um sistema estrutural, geralmente possuem uma ou duas dimensões
ponderantes sobre as demais, são exemplos desses elementos estruturais as vigas,
lajes e pilares. As estruturas podem ser em concreto armado pré-moldadas ou
estruturas de concreto armado moldados no próprio local.
Quando os diversos elementos estruturais que compõem um estrutura são
concretados no próprio local, se faz necessário o uso de fôrmas e de um sistema de
escoramento adequado, que servirá como suporte estrutural. Já em elementos que
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não são moldados no local, é praticamente eliminada a necessidade de haver um
sistema de escoramento (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Para Carvalho e Figueiredo Filho (2015), quando as estruturas de concreto
armado são moldadas no local, sua análise e seu comportamento real da estrutura,
geralmente são complexas, difíceis e nem sempre possíveis de serem analisadas,
sendo assim necessário usar a técnica de discretização, que é o desmembramento
dos elementos já conhecidos e de fácil estudo, possibilitando assim de maneira
simples, uma possível analise obtendo resultados satisfatórios.
Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 25) afirma que:
No caso das peças pré-moldadas, os elementos adotados na discretização
são mais próximos da realidade, pois os elementos são feitos isoladamente
com pouca continuidade em suas ligações (elas podem ser flexíveis ou
semirrígidas, dependendo da maneira como são projetadas e executadas).

Sendo assim, a principal diferença que podemos analisar, é que a estrutura
com concretagem no local tem comportamento monolítico, enquanto a pré-moldada
não tem monolitismo entre seus elementos, sendo normalmente dimensionados como
isolados. Qualquer que seja a solução adotada, é de fundamental importância
entender o funcionamento e como cada um dos elementos estruturais que formam um
conjunto estrutural se comportam em cada situação (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO, 2015).
Concluindo, é importante destacar que para a determinar o esforço que a
fundação transmite ao solo deve-se efetuar o cálculo (quando se usa a
técnica da discretização) na seguinte sequência: lajes, vigas, pilares
(superestrutura) e fundação (infraestrutura); note que o cálculo é efetuado na
sequência inversa da construção. (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO; 2015,
p. 27)

2.1.2.1 Normas técnicas para estruturas de concreto armado

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), afim de padronizar a
elaboração, execução e controle nos projetos e nos materiais, tendo em vista a
segurança adequada e um produto final de melhor qualidade, regulamenta os
métodos a serem utilizados por meio de normas especificas. Em estruturas de
concreto Armado, as mais importantes e utilizadas são (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO, 2015):

21

a) NBR 6118 (ABNT, 2014): projeto de estruturas de concreto – procedimento;
b) NBR 6120 (ABNT, 1980) (versão corrigida de 2000): cargas para cálculo de
estruturas de edificações – procedimento;
c) NBR 8681 (ABNT, 2003) (versão corrigida de 2004): ações e segurança nas
estruturas – procedimento;
d) NBR 6123 (ABNT, 1988) (versão corrigida 2 de 2013): forças devido ao vento
em edificações – procedimento;
e) NBR 14931 (ABNT, 2004): execução de estruturas de concreto – procedimento;
f) NBR 9062 (ABNT, 2006): projeto e execução de estruturas de concreto prémoldado.

2.1.3 Conceitos Fundamentais Sobre Concreto Armado

O concreto é um material muito utilizado na construção civil, sendo composto
por agregados graúdos (pedras britadas, seixos rolados), agregados miúdos (areia
natural ou artificial), aglomerantes (cimento), água e adições de aditivos, quando se
faz necessário (PORTO; FERNANDES, 2015).

a) Pasta: cimento + água;
b) Argamassa: pasta + agregado miúdo;
c) Concreto: argamassa + agregado graúdo.

A proporção que se dá entre esses materiais que constitui a mistura é
denominada de traço (HELENE, 2005).

Para Carvalho e Figueiredo Filho (2015), em uso estrutural, não é adequado
que se use o concreto sozinho, enquanto se tem uma elevada resistência aos esforços
de compressão, pouco resiste aos esforços de tração, aproximadamente 1/10 da
resistência à compressão.
Dessa maneira, os dois materiais, concreto e aço, deverão trabalhar
solidariamente, o que é possível devido às forças de aderência entre a
superfície do aço e do concreto, pois as barras de aço tracionadas (armadura
tracionada) só funcionam quando, pela deformação do concreto que as
envolve, começam a ser alongadas, o que se caracteriza as armaduras
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passivas. É a aderência que faz com que o concreto armado se comporte
como material estrutural (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 20).

2.1.3.1 Cimento

O cimento ou cimento Portland, nome atribuído devido a semelhança com a cor
e qualidade do cimento endurecido com a pedra de Portland (um calcário extraído em
Dorset) é utilizado até hoje, em todo o mundo (NEVILLE, 2016).
Conforme afirma Bauer (2015, p. 35):
Cimento Portland é o produto obtido pela pulverização de clinker constituído
essencialmente de silicatos hidráulicos de calcário, com uma certa proporção
de sulfato de calcário natural, contendo, eventualmente, adições de certas
substâncias que modifiquem suas propriedades ou facilitam seu emprego.

Segundo Adão e Hemerly (2010, p. 1) “[...] o cimento é denominado
aglomerante, já que tem a propriedade de ser ligante, ou seja, permite que a areia e
a pedra, chamados de agregados, formem uma mistura ‘ligada’ com alguma
homogeneidade, que após seca torna-se sólida”.
“Cimento, no sentido geral da palavra, pode ser descrito como um material com
propriedades adesivas e coesivas que o fazem capaz de unir fragmentos minerais na
forma de uma unidade compacta” (NEVILLE, 2016, p. 1).
No Brasil, cada tipo de cimento possui uma nomenclatura própria, fabricados
conforme suas resistências à compressão de 25, 32 ou 40 MPa, como mostra a tabela
1 a seguir:
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Tabela 1: Nomenclatura dos cimentos Portland

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP (2002)

2.1.3.2 Agregado graúdo

A NBR 9935 (ABNT, 2011, p. 4) define agregado graúdo da seguinte maneira:
“agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura da malha de 75 mm e ficam
retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 mm [...]”.
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Para Borges (2010, p. 14), define-se agregado graúdo como:
“[...] brita, ou pedra britada para concreto, que é responsável pela resistência
mecânica da mistura. É ela juntamente com o agregado miúdo, que propicia
a elevada resistência à compressão do concreto. É retirado de jazidas de
granito (pedreiras), onde a rocha bruta é cortada em blocos de diversos
tamanhos, e os pedaços menores são triturados até atingirem as dimensões
estipuladas em norma, denominadas brita zero, 1, 2, 3, etc., sendo a brita
zero a de menor dimensão”.

No concreto utilizado para a construção civil, pode-se usar tanto as britas
quanto os pedregulhos, conformo o determinado caso, o importante é que sejam
materiais de boa resistência, limpos e com granulação uniforme para que possam ser
dosados de forma a obter uma massa de concreto econômica e com maior resistência
possível (IBDA, 2018).
Para Botelho e Marchetti (2015, p. 221):
[...] Lembramos que a resistência média dos concretos varia normalmente de
15 a 60 MPa, enquanto as pedras possuem resistência média variando na
faixa de 80 a 200 MPa. Vê-se por aí que o concreto nada mais é que uma
pedra artificial fraca e que o uso mais intenso possível de agregado é mais
vantajoso por economia [...].

Ainda segundo Botelho e Marchetti (2015, p. 221) “A NBR 6118 indica que a
dimensão máxima do agregado deverá ser menor que 1/4 da menor distância entre
as faces da fôrma, 1/3 da espessura das lajes”.

2.1.3.3 Agregado miúdo

O agregado miúdo tem função de preenchimento dos espaços livres deixado
pelo agregado graúdo, por apresentar uma menor granulometria que os demais
materiais constituintes do concreto (BOTELHO; MARCHETTI, 2015).
A NBR 9.935 (ABNT, 2011, p. 4) define agregado miúdo como: “agregado cujos
grãos passam pela peneira com abertura da malha de 4,75 mm e ficam retidos na
peneira com abertura na malha de 150 um [...]”.
Ainda conforme a NBR 9.9335 (ABNT, 2011, p. 4) a areia pode ser obtida:
[...] através de processos naturais ou artificiais de desintegração de rochas,
ou provenientes de processos industriais. É chamada de areia natural se
resultante de ações de agentes da natureza, areia artificial quando
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proveniente de processos industriais; de areia reciclada, quando proveniente
de processos de reciclagem; de areia de britagem, quando proveniente do
processo de cominuição mecânica de rocha [...].

2.1.3.4 Água

A água é um elemento de fundamental importância para a hidratação do
cimento (BOTELHO; MARCHETTI, 2015).
Segundo afirma Azeredo (1997, p. 54) “A água usada para a mistura do
concreto deve ser limpa, isenta de óleos, álcalis e ácidos. De modo geral, serve a
água potável”.
Nesse viés, explicam Botelho e Marchetti (2015, p. 222):
Água em falta impede a completa hidratação do cimento, diminuindo a
resistência final do concreto. Além disso, a falta de água leva a um concreto
muito seco e de difícil trabalhabilidade (moldagem). Por outro lado, água
em demasia favorece a trabalhabilidade, mas produz um concreto fraco e
sem resistência.

Ainda conforme Botelho e Marchetti (2015, p. 222):
Em alguns casos, para aumentar a trabalhabilidade do concreto sem
aumentar a quantidade de água (que reduziria a resistência final do concreto,
como visto), adicionam-se à mistura produtos plastificados que aumentam a
trabalhabilidade, sem precisar aumentar o teor de água.

Na prática, considera-se que a resistência do concreto em uma determinada
idade e submetido a uma cura depende principalmente da relação água/cimento
(NEVILLE, 2016).

Tabela 2: Variação da resistência quanto ao fator água/cimento

Fonte: Botelho e Marchetti (2015, p. 223)
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Nota-se que a tabela nos mostra que a crescente relação água/cimento diminui
progressivamente a resistência do concreto (BOTELHO; MARCHETTI, 2015).

2.1.4 Aditivos

Segundo explica Neville (2016), os aditivos diferentemente do cimento, dos
agregados e da água, não é um componente essencial na mistura do concreto, mas
é um componente muito importante e que cada vez mais vem se difundindo. Em
muitos países, uma mistura de concreto sem aditivos, pode ser considerada uma
exceção.
Os aditivos utilizados no concreto, geralmente são substâncias produzidas
industrialmente, especialmente liquidas, viscosas e também em forma de pó, feitas
para diluir na água do concreto quando em fase de preparo, com diversos objetivos
(ADÃO; HEMERLY, 2010).
O uso de aditivos no concreto, não representam necessariamente uma despesa
adicional, já que o seu uso pode resultar em economia, como por exemplo, no custo
de mão de obra necessário para o adensamento, no consumo de cimento e também
na melhoria da trabalhabilidade sem o emprego de medidas adicionais (NEVILLE,
2016).
Conforme definem Oliveira et al. (2013, p. 11):
[...] A aplicação dos concretos não envolve apenas a sua moldagem, mas
também a forma de transporte do material até o local onde será aplicado. No
caso de um concreto para bombeamento, um endurecimento rápido limita seu
transporte em uma tubulação, aumentando o risco de entupimento. Dessa
forma, um dos principais fatores a ser considerados na adequação da
aplicação de concreto [...] é a sua trabalhabilidade.

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 18) “Não é permitido o uso de
aditivos contendo cloreto na sua composição em estruturas de concreto armado ou
protendido”.
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2.1.4.1 Acelerador de pega

Segundo Neville (2016, p. 259) “Sua função principal é acelerar a resistência
inicial do concreto, ou seja, seu endurecimento, embora eles também possam,
simultaneamente, acelerar a pega do concreto”.
O acelerador de pega deve ser diluído em água para a confecção da pasta
plástica, numa determinada proporção, conforme os fins desejados. É sempre
interessante, antes de sua utilização definitiva, efetuar um ensaio na
proporção que se quer e verificar se está cumprindo a finalidade desejada.
(ADÃO; HEMERLY, 2010, p. 176)

2.1.4.2 Retardador de pega

Conforme explicam Adão e Hemerly (2010, p. 176):
Este aditivo impede a perda rápida da água do concreto, prolongando a sua
plasticidade com a elevação geral da temperatura. É utilizado para obtenção
da melhoria do concreto plástico na obra, quando não se precisa diminuir o
tempo para tal. Isto permite uma revibração do concreto. Com o uso deste
aditivo, pode-se aumentar a trabalhabilidade do concreto, reduzir a água de
amassamento e aumentar as resistências mecânicas do concreto, além de
melhorar a impermeabilidade. É possível também melhorar a aderência do
concreto à armadura.

2.1.4.3 Aumento da resistência mecânica

O aumento da resistência mecânica do concreto é a que mais atrai os
calculistas. Este aumento da resistência mecânica pode ser obtido não apenas por
um aditivo, mas por uma série que se misturam, não apenas com a água, mas também
ao cimento. Com a grande variedade de aditivos disponíveis no mercado, vale lembrar
que nada melhor que um concreto feito com seus ingredientes naturais, tendo uma
boa dosagem e um baixo fator água-cimento, para se obter um concreto com uma
melhor resistência e mais durável (ADÃO; HEMERLY, 2010).
Ainda conforme Adão e Hemerly (2010, p. 177), citam alguns aditivos para que
se tenha o aumento dessa propriedade: “plastificante, retardador, microssílica, cinza
volante, escória de alto forno, fibras de aço e de nylon e outros”.
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2.1.4.4 Grout

O Grout, na realidade não é um aditivo para o concreto, mas sim, uma mistura
em que o cimento faz parte de sua composição, tendo a finalidade de se obter um
concreto com uma melhor qualidade. Além do cimento, fazem parte dessa mistura
areia de quartzo e outros aditivos convenientemente dosados. Tense seu uso
tradicional em reforços estruturais. Para melhorar as suas propriedades, são
fornecidos sem cloretos e componentes metálicos. Já vem pronto para o uso,
precisando apenas fazer a adição de água. A retração é diminuída e a resistência
após a cura, é aumentada em relação ao concreto convencional (ADÃO; HEMERLY,
2010).
Ainda segundo Adão e Hemerly (2010, p. 177) “[...] outros produtos utilizados
na melhoria do concreto são: superfluidificante, estabilizador e plastificante,
incorporador de ar, adesivos à base de PVA, base de epóxi, desmoldantes, inibidor
de corrosão e argila expandida”.

2.1.5 Traço do Concreto
O traço do concreto é a proporção que se dá dos materiais que serão utilizados
na mistura.
Adão e Hemerly (2010, p. 5) definem traço da seguinte maneira:
O traço é a medida em volume dos três elementos sólidos – cimento, areia,
pedra – nesta ordem, com números separados por dois pontos indicando
suas medidas. Por exemplo: o traço 1:2:3 significa que 1 unidade de volume
de cimento será misturada a 2 unidades para areia e 3 para a pedra. Este
traço é clássico e se obtém um concreto com cerca de 20 MPa (200 kg/cm²).
Um metro cúbico de concreto, segundo este traço, teria 170 litros de água,
361 kg de cimento (sete sacos mais onze quilos), 516 litros de areia, 387 litros
de pedra um e 387 litros de pedra dois. Como 361 kg de cimento corresponde
a 0,258 m³, temos na relação: 258:516:2 x 387, o traço 1:2:3. O fator águacimento desde concreto é 170 kg de água/361 kg de cimento = 0,47.

2.1.6 Características e Propriedades do Concreto

A principal propriedade do concreto, é a sua grande resistência a compressão
(ADÃO; HEMERLY, 2010).
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Devido ao fato de o concreto não apresentar boa resistência aos esforços de
tração quando solicitados, a utilização do concreto simples se torna muito limitada,
fazendo com que se associe-se ao concreto, materiais que apresentem alta
resistência a tração, resultando no concreto armado (concreto e armadura passiva)
(PORTO; FERNANDES, 2015).
Conforme explicam Carvalho e Figueiredo Filho (2015), entre as diversas
características que o concreto endurecido deve apresentar para que possam ser
utilizado, dependem necessariamente do planejamento e dos cuidados na hora de
sua execução. O planejamento consiste em definir as propriedades desejadas do
concreto, fazendo a análise e escolha dos materiais existentes ou disponíveis no
mercado, estabelecer o traço (proporção entre os componentes), os equipamentos
que serão utilizados para a mistura, o transporte, o adensamento e a cura.

2.1.6.1 Concreto fresco

“O concreto fresco é constituído dos agregados miúdo e graúdo envolvidos por
pasta de cimento e espaços cheios de ar” (BAUER, 2015, p. 267).
O concreto fresco possui como principais propriedades a consistência, a
trabalhabilidade e a homogeneidade. O objetivo do preparo do concreto estrutural, é
conseguir um material predominantemente sólido, com grande resistência e com
poucos espaços vazios. É obtido através da hidratação do cimento, fazendo com que
a pasta resultante possa envolver e aderir satisfatoriamente os sólidos presentes
(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Conforme explicam Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 30):
Uma etapa particularmente importante na fabricação do concreto e na
moldagem da estrutura, e que interfere sensivelmente nas suas
características finais, é o adensamento a que ele é submetido, de modo a
ocupar todos os espaços da fôrma, sem deixar vazios e sem que haja a
segregação dos seus materiais componentes. Outro fator que interfere nas
propriedades do concreto e na qualidade e durabilidade da estrutura é a cura
a que ele deve ser submetido logo após o adensamento e início da paga.

2.1.6.2 Consistência

A consistência corresponde à maior ou menor capacidade que o concreto
fresco tem de se deformar, está relacionada diretamente ao processo de transporte,
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lançamento e adensamento do concreto, variando de acordo com a quantidade de
água empregada, granulometria dos agregados (graúdos e miúdos) e se há presença
de produtos químicos específicos (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Ainda conforme explicam Carvalho e Figueiredo Filho (2015), uma maneira que
se tem para poder medir a consistência do concreto é através do Slump Test, como
mostra a figura 1.

Figura 1: Teste de abatimento – slump test

Fonte: Damasceno (2018)

Segundo explica Bauer (2015, p. 277), o ensaio é feito:
Num molde de chapa metálica, com forma de tronco de cone de 20 cm de
diâmetro na base, 10 cm no topo e 30 cm de altura, apoiado numa superfície
rígida, o concreto fresco é moldado em três camadas iguais, adensadas, cada
uma com 25 golpes, por uma barra de 16 mm de diâmetro e 60 cm de
comprimento [...]. Em seguida o molde é retirado verticalmente, deixando o
concreto sem suporte lateral. Sob a força da gravidade, a massa abate mais
ou menos simetricamente, aumentando seu diâmetro médio, enquanto sua
altura diminui [...].

O ensaio de abatimento é muito útil nos canteiros de obras para verificar a
variação ao longo de um determinado período de tempo ou entre betonadas dos
materiais que estão sendo utilizados e carregados na betoneira. Um abatimento muito
alto ou muito baixo, dá um aviso imediato e muito importante para que o operador
possa corrigir a situação (NEVILLE, 2016).
“A determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone é
regulamentada pela ABNT NBR NM 67:1998” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO,
2015, p. 30).
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A partir da realização do ensaio de abatimento, os concretos são classificados
por sua consistência no estado fresco, conforme mostra a tabela 3.

Tabela 3: Classes de consistência do concreto

Fonte: NBR 8953 (ABNT, 2015, p. 3)

2.1.6.3 Trabalhabilidade

“O conceito de trabalhabilidade de um concreto está ligado basicamente à
maneira de efetuar seu adensamento” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p.
30).
Conforme explica Bauer (2015, p. 273) “Ao se discutir a trabalhabilidade de um
concreto em termos gerais, está implícita a necessidade de que a mistura seja estável,
não segregue facilmente [...]”.
A trabalhabilidade e a consistência de um concreto, depende da granulometria
dos seus agregados, da incorporação de aditivos e principalmente do fator
água/cimento (relação entre a quantidade de água e a quantidade de cimento usada
na mistura do concreto) (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Botelho e Marchetti (2015, p. 30), afirmam que:
Para um concreto ocupar bem as fôrmas, ele tem de ter plasticidade
(trabalhabilidade). Consegue-se isso com a seleção dos tipos de pedra, do
teor de água da mistura e, eventualmente, com o uso de aditivos químicos. A
trabalhabilidade do concreto antes de ser lançado nas fôrmas pode ser
medida pelo teste de abatimento do cone (Slump test). [Explicado no item
2.1.6.2 e na figura 1]
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Um concreto que possui boa trabalhabilidade, tem facilidade no seu lançamento
e adensamento, e é obtido quando o abaixamento no Slump test é alto (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2015).

Tabela 4: Tipos de trabalhabilidade e variações de abatimento

Fonte: Neville (2015, p. 200)

2.1.6.4 Homogeneidade

Conforme explicam Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 31):
Uma homogeneidade satisfatória pode ser considerada uma boa mistura do
concreto durante a etapa de fabricação, um cuidadoso transporte até o local
de utilização na estrutura e, também, tomando-se cuidados no lançamento
do concreto nas fôrmas e no adensamento.

Trata-se da distribuição dos agregados graúdos dentro da massa de concreto,
sendo um fator importante de interferência na qualidade do concreto. Quanto mais
uniformes e regulares forem, estando totalmente envolvidos pela pasta, sem que
apresente desagregação, melhor será a qualidade do concreto quanto a
permeabilidade e a proteção proporcionada à armadura, além de resultar em um
acabamento melhor, sem haver a necessidade de reparos posteriores. Essa
distribuição dos agregados é a homogeneidade, portanto cabe ressaltar que, quando
mais homogêneo o concreto, melhor será a qualidade da estrutura resultante
(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
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2.1.6.5 Adensamento

A realização no adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes
na fabricação das estruturas e intervém sensivelmente em suas características e
propriedades finais (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Para que se possa obter um concreto compacto com o mínimo possível de
vazios já estando nas fôrmas, há a necessidade de compactá-lo por meio de
processos manuais ou mecânicos, provocando assim, a saída de bolhas de ar e
facilitando o arranjo interno dos agregados, fazendo com que melhore o contato do
concreto com as fôrmas e as ferragens (BAUER, 2015).
“Para que seja atingido um adensamento satisfatório, o processo mais simples
e usual é a vibração mecânica, obtida pela imersão de vibradores na massa de
concreto (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 32).
O adensamento mecânico é o mais preferível devido a sua maior eficiência. É
realizado com soquetes apropriados, na maioria das vezes movidos a ar comprimido,
utilizado nas fôrmas, aplicando-se entre 100 a 150 golpes por minuto, ou até mesmo
sobre o próprio concreto (BAUER, 2015).
Já o adensamento manual é utilizado em concreto plástico, com abatimento
entre 5 e 12 cm e espessura máxima a ser adensada 20cm. Esta compactação só
deve parar quando aparecer na superfície do concreto uma camada lisa de e
elementos finos do concreto. Sua utilização se dá apenas em pequenas obras de
menor responsabilidade, aonde há falta temporária ou parcial de energia elétrica
(BAUER, 2015).

Tabela 5: Influência da porcentagem de vazios e Resistência teórica

Fonte: Bauer (2015, p. 257)

Como podemos notar, é importante que seja realizado o adensamento no
concreto, uma vez que os vazios estão ligados diretamente com a Resistência do
mesmo, conforme a Tabela 5.
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2.1.6.6 Início do endurecimento (pega) do concreto

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 32):
O endurecimento do concreto começa poucas horas após sua produção, e o
período entre o início do endurecimento até ele atingir uma situação que
possa ser desformado, mesmo sem ter atingido sua resistência total, é
chamado de “pega”. Usualmente define-se o início da pega quando a
consistência do concreto não permite mais a sua trabalhabilidade, ou seja,
não é mais possível lançá-lo nas fôrmas e adensá-lo.

A NBR 14931 (ABNT, 2004) especificado no item 9.3.3, recomenda que em
condições normais de tempo e de composição do concreto, não ultrapasse 2h30min,
entre o instante que a água de amassamento entra em contato com o cimento até o
final da concretagem (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).

2.1.6.7 Cura do concreto

Borges (2010, p. 15) define a cura do concreto bem como “[...] o endurecimento
total ou quase total do concreto, que se dá 28 dias após a mistura. A partir da cura, o
concreto já possui a resistência total a que se destina. Esta resistência aumenta
gradativamente, a partir da pega, até o seu ponto máximo [...]”.
Porém, podemos ressaltar que a hidratação do concreto se desenvolve com
grande rapidez, fazendo com que a água existente na mistura saia pelos poros do
material e evapore. Esta evaporação faz com que o concreto sofra uma diminuição de
volume (retração), podendo ser parcialmente impedidas pelas fôrmas e armaduras,
gerando tensões de tração, que ainda não podem ser resistidas pelo concreto, devido
principalmente a sua pouca idade, causando assim fissuras e levando a diminuição
da resistência final que deveria ser atingida pelo concreto (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO; 2015).
Para solucionar tal problema, Carvalho e Figueiredo Filho (2015) explicam que
se faz necessário tomar medidas que evitem a evaporação, ou ainda, realizar uma
hidratação extra, fazendo o fornecimento de água ao concreto, procurando assim,
conservar a umidade necessária para as reações, até que as propriedades esperadas
sejam atingidas.
Ainda de acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2015), para peças usuais, a
cura consiste geralmente em molhar as superfícies do concreto ou as faces das
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fôrmas, evitando assim a secagem destas. Nos elementos de superfícies (lajes e piso),
é usual a colocação de materiais que possam ser mantidos molhados.
De acordo com a NBR 14931 (ABNT, 2004, p. 23) “Enquanto não atingir o
endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes
prejudiciais para”:

a) Evitar perda de água pela superfície exposta;
b) Assegurar uma superfície com resistência adequada;
c) Assegurar a formação de uma capa superficial durável.

2.1.6.8 Concreto endurecido

“No concreto endurecido, as principais características de interesse são as
mecânicas, destacando-se as resistências à compressão e à tração” (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, p. 33).
Até então, todas as propriedades do concreto até aqui vistas e estudadas,
abordavam o concreto em sua fase plástica, ou seja, quando ainda pode ser moldável.
A partir de deste momento, iremos analisar o concreto em outra fase.

2.1.6.8.1 Resistência à compressão

O concreto tem como sua principal característica a resistência à compressão,
a qual é verificada pelo ensaio de corpos de prova submetidos à compressão
centrada, através deste ensaio, obtém-se outras características, como o módulo de
elasticidade. Diversos fatores podem influenciar a resistência do concreto endurecido,
dentre elas, o fator água/cimento, o traço do concreto e a idade do mesmo
(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Segundo explicam Adão e Hemerly (2010, p. 16):
O dimensionamento à compressão consiste em distribuir parte da força
normal para o concreto e parte para o aço. A porcentagem para um e outro
está definida em norma. A porcentagem máxima para o aço que usamos
normalmente é de 3% e consideramos a porcentagem ideal e econômica a
de 1%, ficando para o concreto 99%, dos 100% da seção transversal.
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Conforme Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 34):
No Brasil são utilizados corpos de prova cilíndricos, com diâmetro da base de
15 cm e altura de 30 cm, e também corpos com base de 10 cm e altura de 20
cm. A resistência à compressão do concreto deve ser relacionada com à
idade de 28 dias (ABNT NBR 6118:2014, item 8.2.4) e será estimada a partir
do ensaio de uma determinada quantidade de corpos de prova. A moldagem
dos cilindros é especificada pela ABNT NBR 5738:2003 (emenda 1:2008), e
o ensaio deve ser feito de acordo com a ABNT NBR 5739:2007 (Como mostra
a figura 02).

Figura 2: Corpo de prova de concreto

Fonte: Adão e Hemerly (2010, p. 3)

Na figura 03 a seguir, podemos observar os tipos de copos de prova e os
números de golpes para a moldagem conforme o tipo de corpo de prova segundo a
NBR 5738 (ABNT, 2003).

Figura 3: Tipos de corpos de prova

Fonte: NBR 5738 (ABNT, 2003)
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Ainda de acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 34) “A resistência à
compressão, obtida por ensaio de curta duração do corpo de prova (aplicação de
carga de maneira rápida), é dada por:

!"# = $

%&'(
)

(1)

Em que:
fcj = resistência à compressão do corpo de prova na idade de (j) dias;
Nrup = carga de ruptura do corpo de prova;
A = Área da seção transversal do corpo de prova.

Lembrando ainda, que a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 23) define: “Quando não
for indicada a idade, as resistências referem-se à idade de 28 dias”.

2.1.6.8.2 Resistência característica do concreto à compressão

Carvalho e Figueiredo Filho (2015) explicam que, para avaliar a resistência de
um concreto à compressão se faz necessário a realização de um certo número de
ensaios de corpo de prova, já que os valores dos ensaios são mais ou menos
dispersos, variando assim de uma obra para outra de acordo com o rigor na fabricação
do concreto.
A razão desta variação está relacionada diretamente as matérias primas do
concreto, que tem sua origem variável, e no mesmo tempo, seu processo preparativo
é de difícil controle e a mão de obra de quem prepara o concreto quase sempre é de
baixa qualificação (BOTELHO; MARCHETTI, 2015).
Ainda Conforme Carvalho e Figueiredo Filho (2015), conhecidos os valores da
resistência à compressão destes diversos ensaios de corpo de prova para um mesmo
concreto, podemos adotar para o mesmo, um valor representativo, a média aritmética
dos valores que foram obtidos dos ensaios, fcm que é chamada de resistência média
a compressão. Para realizar o cálculo da resistência do concreto utilizaremos a
equação 02 e a equação 03:
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Adão e Hemerly (2010, p. 4) definem que:
A resistência característica à compressão do concreto fck é o valor que tem
95% de grau de confiança. Dessa forma aceita-se que 5% dos valores
estejam a baixo. Segundo a estatística, o fck é determinado pelo valor que
separa as áreas de 5% e 95% da curva [de Gauss, conforme a figura 04 a
seguir].

Figura 4: Curva de Gauss

Fonte: Adão e Hemerly (2010, p. 4)

Graziano (2005, p. 38) ainda afirma que:
A resistência característica fck [...] é comumente utilizada para parametrizar
as características do concreto, tais como: o modo de elasticidade e a
resistência à tração do concreto. Isto se justifica porque, na fase do projeto,
é praticamente impossível a obtenção dessas grandezas por meio de
ensaios.

De acordo com Botelho e Marchetti (2015), após o calculista ter fixado um fck,
sendo um valor teórico propriamente dito, tal que apenas 5% de muitas amostras se
romperiam com valor inferior, então temos a necessidade de produzir um concreto de
resistência média alta, para compensar o problema de variabilidade.
Na construção civil, mais especificamente em obras de grande porte, esta
variação é menor, enquanto nas pequenas obras a variação é grande, aumentando
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assim, a complexidade de interpretação dos resultados. (BOTELHO; MARCHETTI,
2015).
Para Carvalho e Figueiredo Filho (2015), ainda vale ressaltar que não se deve
confundir a expressão de !"8 com a resistência característica estimada, que é o valor
obtido a partir dos resultados dos ensaios de corpo de prova, mas para uma
resistência !"8 especificada, pode-se estimar a resistência à compressão média !"9.
A partir da resistência característica, a NBR 8953 (ABNT, 2015) forma as
seguintes classificações:

Tabela 6: Classes de resistência para concretos estruturais

Fonte: NBR 8953 (ABNT, 2015, p. 2)

Ainda de acordo com a NBR 8953 (ABNT, 2015, p. 3) “os concretos com classe
de resistência inferior a C20, não são estruturais [...]”.

2.1.6.8.3 Resistência do concreto à tração

Ao contrário dos esforços de compressão, o concreto resiste mal a tração,
geralmente não se conta com ajuda dessa resistência nos dimensionamentos, no
entanto, a resistência a tração pode estar relacionada com a capacidade resistente da
peça, como as sujeitas a esforço cortante e fissuração, sendo assim, necessário
conhece-la (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015)
Conforme explicam Adão e Hemerly (2010, p. 3) [..] à tração do concreto é bem
menor que à de compressão: cerca de 10% dessa resistência.
Para se obter a resistência a tração, existem três tipos de ensaios que podem
ser realizados, sendo eles: Por flexotração, compressão diametral (tração indireta) e
tração direta, conforme mostra a figura 05 a seguir (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO 2015).
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Figura 5: Demonstração de flexotração, compressão diametral e tração pura

Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 37)

Ainda segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 37) “[...] a resistência à
tração direta !"C pode ser considerada igual a D>E F !"C> GH ou D>I F !"C> !. Na falta de

ensaios para obtenção de !"C> GH e !"C> !> pode ser avaliado o seu valor médio ou
característico por meio das equações [4 à 7]”.
!"C8> JK! = D>I F !"C> 9

!"C8> GLH = ;>M$ F !"C> 9

(4)
(5)

- para concretos até C50:
!"C> 9 = D>M F N!"8t
O

(6)

- para concretos de classes C50 até C90:
!"C> 9 = P>;P F ln:; Q D>;; F !"8B

(7)

2.1.6.8.4 Módulo de elasticidade do concreto

O módulo de elasticidade ou módulo de deformação, é uma grandeza mecânica
que mede a rigidez do material sólido, podendo ser determinados a partir das relações
de tensões e deformações (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO 2015).
Conforme explicam Botelho e Marchetti (2015, p. 120) “(Módulo de
Elasticidade) é, portanto, a principal característica de um material, no tocante a sua

41

deformabilidade (alongamento ou encurtamento), quando este está sendo esticado
(tracionado) ou apertado (comprimido)”.
Ainda segundo Botelho e Marchetti (2015) cabe ressaltar que, devemos tomar
cuidado para que não haja um entendimento errado. Quanto maior for o módulo de
elasticidade (E) de um material, menor será a tendência de se deformar, e quanto
menor for o módulo de elasticidade (E) de um material, maior será a tendência de se
deformar.
A NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 24) afirma:
O módulo de elasticidade :R"#B deve ser obtido segundo o método de ensaio
estabelecido na ABNT NBR 8522, sendo considerado nesta Norma o módulo
de deformação tangente inicial, obtido aos 28 dias de idade. Quando não
forem realizados ensaios, pode-se estimar o valor do módulo de elasticidade
inicial usando as expressões a seguir [equações 08 e 09].

R"J = SR F A?DD F N!"8$HTUT$!"8$VW$PD$XYT$T$AD$XYT
]

12[

R"J = P;>A F ;DZ F SR F 0 ,\ Q ;>PA6 HTUT$!"8$VW$AA$XYT$T$ED$XYT

(8)

(9)

Em que:
SR = 1,2 para basalto e diabásio;
SR = 1,0 para granito e gnaisse;
SR = 0,9 para calcário;
SR = 0,7 para arenito.

Ainda de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 24) “O módulo de
deformação secante pode ser obtido segundo o método de ensaio estabelecido na
ABNT 8522, ou estimado pela expressão [equação 10]”.
R"G = SJ F R"J = 0D>^ Q D>P F

12[
_\

6 F R"J ` R"J

(10)

A tabela 7 a seguir, exibe os valores estimados arredondados que podem ser
utilizados em um projeto estrutural.
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Tabela 7: Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência
característica à compressão do concreto, considerando o uso de granito como
agregado graúdo

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 25)

2.1.6.8.5 Diagrama tensão-deformação do concreto em compressão

“Para análises no estado limite último, podem ser empregados o diagrama
tensões-deformação idealizado [figura 6]” NBR 6118 (ABNT, 2014. p. 26).

Figura 6: Diagrama tensão-deformação:

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 26)

“Enfatizando para o caso especifico de concretos de classe até C50, o que é
usual em estruturas correntes, as expressões para as curvar inferior (a" = D>^A F !"VB

e superior (a" = !"8B da figura [6] são (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p.
41):
c2

a" = !"8 F b; < 0; < ]d6 te

(11)
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a" = D^A F !"V F b; < 0; <

c2

6 te

]d

(12)

Ainda de acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 41) “Os valores a
adotar para os parâmetros f"$P (deformação especifica de encurtamento do concreto

no início do patamar plástico) e f"L (deformação especifica de encurtamento do

concreto na ruptura) e o índice n são:

- Para concretos de classes até C50:
f"P = Pd

f"L = M>Ad
K=P

2.1.6.8.6 Diagrama tensão-deformação do concreto em tração

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 27) define: “Para o concreto não fissurado, pode
ser adotado o diagrama tensão-deformação bilinear de tração, indicado na figura [7]”.

Figura 7: Diagrama tensão-deformação bilinear de tração

Fonte: NBR 6118 (ABNT 2014, p. 27)
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2.1.7 Características do Aço

A utilização do aço no concreto foi um fator principal para o desenvolvimento
da construção civil no século XX, se tornando possível devido à quase perfeita
aderência entre ambos, o concreto e do aço. O aço é um material fabricado e tem
como base o metal “ferro”, responsável pela composição do mesmo, com altíssima
porcentagem deste mineral, cerca de 98%. As principais constantes físicas do aço são
(ADÃO; HEMERLY, 2010):

Massa específica = 7,85 t/m³
Módulo de elasticidade = 205 000 MPa (de acordo com NBR 8800, ABNT,
2008)
Coeficiente de Poisson = 0,3

Ainda de acordo com Adão e Hemerly (2010, p. 12) “[...] o diagrama que
representa o comportamento do aço é semelhante, na fase inicial, ao do concreto.
Ambos têm, inicialmente, uma configuração linear conforme se vê na figura [8]”:

Figura 8: Diagrama tensão-deformação na fase inicial concreto/aço

Fonte: Adão e Hemerly (2010, p. 12)
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Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 43) destacam:
Outra questão que deve ser esclarecida é a diferença entre aço e ferro. A
principal é o teor de carbono, em que o aço possui um teor inferior a 2,04% e
o ferro, entre 2,04% e 6,7%. Como as barras e fios destinados a armaduras
para concreto armado (CA25, CA50 e CA60) possuem, normalmente, teor de
carbono entre 0,08% e 0,50%, a denominação técnica correta é aço, embora
usualmente se utilize o termo ferro.

Ainda segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 43) “A norma ABNT NBR
7480:2007 define os tipos, as características e outros itens sobre as barras e fios de
aço destinados a armaduras de concreto armado”.
As características mecânicas que são mais importantes para a definição de um
determinado aço, são obtidas através de ensaios de tração, sendo elas: resistência
característica de escoamento, limite de resistência e alongamento na ruptura
(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 26) “Nos projetos de estruturas de
concreto armado deve ser utilizado aço classificado pela ABNT NBR 7480 como valor
característico da resistência de escoamento nas categorias CA-25, CA-50 e CA-60”.
“Os fios e barras de aço utilizados no concreto armado podem ter superfícies
lisas, entalhadas ou providas de saliência ou mossas” (PORTO; FERNANDES, 2015,
p. 21).
A classificação bem como os diâmetros e seções transversais nominais de
barras, fios e coeficiente de deformação superficial mínimo das barras não lisas, são
estabelecidos na norma, podendo ser usado para massa especifica do aço o valor de
7850 kg/m³. Nos aços que possuem patamar de escoamento definido, a deformação
especifica de cálculo :fgVB é obtida pela expressão (13): (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO, 2015).
fgV =

1hi
jk

Onde:
RG = Módulo de elasticidade do aço (210 000 MPa);

!gV = Tensão de escoamento de cálculo do aço (!g8m;>;AB;
!g8 = Resistência característica do aço à tração.

(13)
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Na tabela 7 a seguir, contém algumas das propriedades mais importantes do
aço.

Tabela 8: Propriedades mecânicas dos aços

Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 45)

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 29) ainda sugere que “[...] para o cálculo nos
estados-limite de serviço e último, pode-se utilizar o diagrama simplificado mostrado
na figura 9, para os aços com ou sem patamar de escoamento”.
Figura 9: Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras passivas

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 27)

O diagrama acima pode ser aplicado para tração e compressão, e é valido para
intervalos de temperaturas entre -20°C e 150°C (NBR 6118, ABNT, 2014).

2.1.7.1 Resistência característica de escoamento do aço a tração
É a máxima tensão que a barra ou o fio devem suportar, pois a partir dela o
aço passa a sofrer deformações permanentes, ou seja, até este valor de
tensão, ao se interromper o ensaio de tração de uma amostra, esta voltará a
seu tamanho inicial, não apresentando nenhum tipo de deformação
permanente; este é o caso dos aços que apresentam patamar de escoamento
definido (CA35 e CA50) (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 44).
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2.1.7.2 Limite de resistência
É a força máxima suportada pelo material, e com a qual ela se rompe, ou
seja, é o ponto máximo de resistência da barra, sendo seu valor obtido pela
leitura direta na máquina de tração. A tensão máxima é determinada pela
relação entre a força de ruptura e a área da seção transversal inicial da
amostra (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 44).

2.1.7.3 Alongamento na ruptura
É o aumento do comprimento do corpo de prova correspondente à ruptura,
expresso em porcentagem, ou seja, [equação 14] em que op$e o; são os
comprimentos inicial e final, respectivamente, de um trecho (normalmente
central) do corpo de prova; o; deve ser medido depois de retirada a carga
(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 44).

f=

q,4qr
qr

F ;DD

(14)

2.1.8 Estruturas em Concreto Armado

O dimensionamento de uma estrutura precisa garantir que ela suporte de
maneira segura, estável e sem deformações excessivas de todas as solicitações em
que possivelmente estará submetida durante sua execução bem como na sua
utilização, dessa forma, consiste em impedir a ruína da estrutura. Devemos entender
que ruína não é apenas o perigo da ruptura em si, que ameaça a vida dos ocupantes,
mas também está relacionada com as situações em que a edificação não apresenta
um perfeito estado para utilização, devido a deformações excessivas, por fissuras e
entre outros (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
Ainda de acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 46) “Em outras
palavras, a finalidade do cálculo estrutural é garantir, com segurança adequada, que
a estrutura mantenha certas características que possibilitem a utilização satisfatória
da construção [...] para as finalidades às quais foi concebida”.

2.1.8.1 Classificação dos apoios estruturais

Os apoios impedem os deslocamentos ou rotações das peças estruturais. A
utilização maior do conceito de apoio é no cálculo das vigas, mesmo que este conceito
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seja válido para todas as ligações existentes na estrutura, é entretanto, no cálculo das
vigas que sua aplicação se faz com mais sentido. Podemos classificar os apoios em
três tipos, sendo eles: Apoios do primeiro gênero (simples), apoios do segundo gênero
(rótulas) e apoios do terceiro gênero (engaste) (ADÃO; HEMERLY, 2010, p. 100).
Ainda conforme Adão e Hemerly (2010, p. 100):
Oque fica difícil, normalmente, é definir esses apoios na estrutura
convencional. Todavia, podemos dizer que viga apoiada sobre viga, com
inércias próximas, pode ser considerada como apoio do 2° gênero; viga
apoiada sobre o pilar, na menor direção, seria também apoio do 2° gênero,
[...] Já a viga apoiada em pilar, na maior direção, tendo esta 60 cm ou mais,
pode ser considerada como engaste. [...] O apoio simples será considerado
quando realmente não há ligação como laje, ou quando tiver viga apoiada
sobre alvenaria.

2.1.8.1.1 Apoios do primeiro gênero (simples)

“Impedem apenas um deslocamento (horizontal ou vertical) ou a rotação”
(ADÃO; HEMERLY, 2010, p. 100).
Este tipo de apoio também e conhecido e pode ser chamado de rolete ou
carrinho, conforme mostra a figura 10 (BOTELHO; MARCHETTI, 2015).

Figura 10: Representação gráfica do apoio de primeiro gênero

Fonte: Botelho e Marchetti (2015, p. 57)

2.1.8.1.2 Apoios do segundo gênero (rótulas)

“Impedem os dois deslocamentos, juntamente, ou um dos deslocamentos e a
rotação” (ADÃO; HEMERLY, 2010, p. 100).

Figura 11: Representação gráfica do apoio de segundo gênero

Fonte: Botelho e Marchetti (2015, p. 57)
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2.1.8.1.3 Apoios do terceiro gênero (engaste)

“Impedem os dois deslocamentos e a rotação” (ADÃO; HEMERLY, 2010, p.
100).

Figura 12: Representação gráfica do apoio de terceiro gênero

Fonte: Botelho e Marchetti (2015, p. 57)

2.1.8.2 Ações

“Denomina-se ações qualquer influência, ou conjunto de influências, capaz de
produzir estados de tensão ou de deformação em uma estrutura” (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 53)
Na análise estrutural, devem ser consideradas todas as ações que possam
produzir efeitos significativos para a segurança da estrutura, observando e levando
em conta os possíveis estados limites últimos e os de serviço (NBR 6118, ABNT,
2014).
As ações a considerar podem ser classificadas em: ações permanentes, ações
variáveis e ações excepcionais (NBR 6118, ABNT, 2014).

2.1.8.2.1 Ações permanentes

São as ações que ocorrem praticamente com valores constante durante toda a
vida da estrutura e são divididas em ações permanentes diretas e indiretas (NBR
6118, ABNT, 2014).

2.1.8.2.1.1 Ações permanentes diretas

As ações permanentes diretas são constituídas pelo peso próprio da estrutura,
pelo peso dos elementos construtivos fixos, das instalações permanentes e dos
empuxos permanentes (NBR 6118, ABNT, 2014).
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2.1.8.2.1.2 Ações permanentes indiretas

As ações permanentes indiretas são constituídas pelas deformações impostas
por retração e fluência, deslocamento de apoio, imperfeições geométricas e protensão
(NBR 6118, ABNT, 2014).

2.1.8.2.2 Ações variáveis

Conforme a NBR 8681 (ABNT, 2004, p. 1) as ações varáveis [...] “ocorrem com
valores que representam variações significativas em torno de sua média, durante a
vida da construção”. As ações variáveis são classificadas em diretas e indiretas.

2.1.8.2.2.1 Ações variáveis diretas

As ações variáveis diretas são constituídas pelas cargas acidentais previstas
para o uso da construção, pela ação do vento e da água, respeitando as prescrições
feitas pelas normas brasileiras específicas (NBR 6118, ABNT, 2014).
“As cargas acidentais previstas para o uso da construção correspondem,
normalmente, a” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 54):

· Cargas verticais de uso da construção (pessoas, mobiliário, veículos, materiais
diversos;
· Cargas móveis, considerando o impacto vertical;
· Força longitudinal de fenação ou aceleração;
· Força centrífuga.

2.1.8.2.2.2 Ações variáveis indiretas

As ações variáveis indiretas são causadas devido a variações uniformes e não
uniformes de temperatura e por ações dinâmicas (NBR 6118, ABNT, 2014).
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2.1.8.2.3 Ações excepcionais

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 63) prescreve:
No projeto de estruturas sujeitas a situações excepcionais de carregamento,
cujos efeitos não possam ser controlados por outros meios, devem ser
consideradas ações excepcionais com os valores definidos, em cada caso
particular, por Normas Brasileiras específicas.

2.1.8.3 Momento fletor

Adão e Hemerly (2010, p. 13) definem:
Momento fletor é o esforço definido pelo somatório dos momentos simples
para uma determinada seção da estrutura. As infinidades de seções
transversais de uma peça estrutural, ao longo de seu comprimento, tem uma
infinidade de momentos fletores.

Adão e Hemerly (2010, p. 102) ainda complementam:
Numa peça sujeita a cargas, para uma dada seção transversal ao seu eixo
principal, definimos o momento fletor como sendo igual ao somatório
algébrico de todos os momentos simples, provenientes de todas as forças
(concentradas e distribuídas) de um mesmo lado da seção considerada;
momento simples, como definido em física elementar, é o produto da força
pela distância ao ponto considerado; o eixo da força solicitante deve estar
perpendicular ao ponto considerado

O momento fletor acontece praticamente em todas as peças estruturais (vigas,
lajes, pilares) de uma edificação convencional, gerando para cada seção, tensões
normais de compressão e de tração (ADÃO; HEMERLY, 2010).
Veremos a seguir, a representação gráfica na figura 13 para uma viga mais
elementar que existe, uma “viga simples biapoiada” suportando os esforços de uma
carga q distribuída ao longo de seu comprimento L. Logo em seguida, apresenta-se
na figura 14, o diagrama de momento fletor para a mesma.
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Figura 13: Viga simples apoiada com carga distribuída uniforme

Fonte: Adão e Hemerly (2010, p. 103)

Figura 14: Diagrama de Momento Fletor (DMF)

Fonte: Adão e Hemerly (2010, p. 103)

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 112) ainda afirmam:
O momento fletor causa flexão nos elementos estruturais, e nas seções
transversais desses elementos surgem tensões normais (perpendiculares à
seção). Há diversos tipos de flexão, e é preciso identificar cada um deles para
que seja possível calcular esses elementos.

Apresenta-se a seguir o conceito para cada um dos tipos de flexão.
2.1.8.3.1 Flexão normal (simples ou composta)
Quando o plano do carregamento ou da sua resultante é perpendicular à linha
neutra (LN, linha da seção transversal em que a tensão é nula) ou, em outras
palavras, quando o plano contém um dos eixos principais de inércia da seção;
nesse caso, em seções simétricas (um eixo de simetria é sempre um eixo
principal de inércia), o momento fletor atua no plano de simetria (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, p. 112).
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2.1.8.3.2 Flexão oblíqua (simples ou composta)

“Quando o plano de carregamento não é normal à linha neutra; ou se o
momento fletor tiver uma componente normal ao plano de simetria; ou, ainda, quando
a seção não é simétrica, pela forma ou por suas armaduras” (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 112).

2.1.8.3.3 Flexão simples
“Quando não há esforço normal atuando na seção (N = 0), a flexão simples
pode ser normal ou oblíqua” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 112).

2.1.8.3.4 Flexão composta
“Quando há esforço normal (de tração ou de compressão) atuando na seção
(N s 0), com ou sem esforço cortante” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p.
112).

2.1.8.3.5 Flexão pura

“Caso particular da flexão (simples ou composta) em que não há esforço
cortante atuante (V = 0); nas regiões da viga em que isso ocorre, o momento fletor é
constante” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 112).

2.1.8.3.6 Flexão não pura

“Quando há esforço cortante atuando na seção” (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO, 2015, p. 112).

2.1.8.4 Esforço cortante

Adão e Hemerly (2010, p. 102) definem esforço cortante “[...] como sendo igual
ao somatório algébrico de todas as componentes, paralelas à sua seção transversal,
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de todas as forças, concentradas e distribuídas, num mesmo lado da seção
considerada”.
Para a mesma viga simples biapoiada da figura 13, notamos agora na figura 15
o diagrama de esforço cortante (DQ).

Figura 15: Diagrama de forças cortantes (DQ)

Fonte: Adão e Hemerly (2010, p. 103)

2.1.8.5 Estados limites

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 52) “Os estados limites
últimos considerados no cálculo das estruturas de concreto são os estados limites
últimos e os estados limites de serviço”.

2.1.8.5.1 Estado limite de serviço (ELS)

Graziano (2005, p. 46) define-se que o estado limite de serviço “[...]
corresponde à comprovação de que a estrutura em análise atenderá minimamente às
condições de serviço e de durabilidade, mantendo, pelo tempo de vida útil previsto, as
condições esperadas de desempenho”.
Segundo ainda a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 50) “Estados limites de serviço
são aqueles relacionados a durabilidade das estruturas, aparência, conforto do
usuário e à boa utilização funcional das mesmas, seja em relação aos usuários, seja
em relação às máquinas e aos equipamentos utilizados”.

55

2.1.8.5.2 Estado limite último (ELU)

Para Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 52) “O estado limite último é aquele
relacionado ao colapso ou a qualquer outra forma de ruína estrutural que determine a
paralização, no todo em parte, do uso da estrutura”.

2.1.8.6 Elementos de concreto armado

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 3) define os elementos de concreto
armado sendo “aqueles cujo comportamento estrutural depende da aderência entre o
concreto e a armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das
armaduras antes a materialização dessa aderência”.

2.1.8.6.1 Qualidade das estruturas

A norma 6118 (ABNT, 2014) estabelece que as estruturas de concreto armado
necessitam atender os seguintes requisitos mínimos de qualidade durante o período
de sua construção bem como sua utilização, classificados em três grupos, sendo eles:

· Grupo 1: Requisitos relativos à capacidade resistente da estrutura ou de seus
elementos componentes;
· Grupo 2: Requisitos relativos ao desempenho em serviço, que consiste na
capacidade de a estrutura se manter em condições plenas de utilização, não
devendo apresentar danos que comprometam, em parte ou totalmente, o uso
para o qual foi projetada;
· Grupo 3: Requisitos relativos a sua durabilidade, que consiste na capacidade
de a estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em
conjunto pelo autor do projeto estrutural e o contratante.

Simplificando, os grupos citados á cima referem-se as seguintes exigências
respectivamente, à segurança contra ruptura; danos como fissuração excessiva,
deformações inconvenientes e vibrações indesejáveis; tem como referência a
conservação da estrutura, sem necessidade de reparos de alto custo (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2015).
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2.1.8.6.2 Durabilidade das estruturas de concreto armado

As estruturas em concreto armado devem ser projetadas visando proporcionar
segurança e estabilidade durante a sua vida útil para a qual foram construídas,
respeitando assim, as condições que foram estabelecidas no projeto e as oferecidas
pelo ambiente aonde será construída (PORTO; FERNANDES, 2015).
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 15) no que se refere a durabilidade
das estruturas:
As estruturas de concreto armado devem ser projetadas e construídas de
modo que sob as condições ambientais previstas na época do projeto e
quando utilizadas conforme preconizado em projeto conservem suas
segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o período
correspondente a sua vida útil.

Para Araújo (2010), a durabilidade das estruturas de concreto armado é um dos
aspectos que possui maior relevância no projeto, tendo em vista que com o passar
dos anos as exigências relativas à durabilidade da estrutura estão cada vez mais
rígidas tanto na fase de projeto quanto na fase de execução da estrutura. Para as
estruturas de concreto armado usuais estima-se uma vida útil de 50 anos e entendese que durante esse período não devem serem necessárias medidas extras de
manutenção ou reparo nas estruturas.
Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), a vida útil de um projeto está relacionada
com o período de tempo durante o qual se mantêm as características da estrutura de
concreto, sem que haja a intervenções significativas, atendendo os requisitos de uso
e manutenção prescrito pelo projetista, bem como de execução e de eventuais reparos
necessários decorrentes de danos acidentais.
Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 65) “Uma das principais
responsáveis pela perda de qualidade e durabilidade das estruturas é a agressividade
do meio ambiente [...]”.
A NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta a tabela que se encontra no item 6.4.2
representado na figura 16 a seguir.
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Figura 16: Classe de agressividade ambiental (CAA)

Fonte: NBR 6118 (ABNT 2014, p. 16)

Ainda de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a durabilidade das estruturas
frente ao tipo e nível de agressividade previsto em projeto devem estabelecer
parâmetros mínimos que devem ser atendidos. Na falta destes parâmetros, é
permitido adotar os requisitos mínimos entre água/cimento, também comparado com
a classe do concreto, conforme mostra a figura 17 a seguir.

Figura 17: Relação entre classe de agressividade e qualidade do concreto

Fonte: NBR 6118 (ABNT 2014, p. 18)
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Com isso, temos a relação entre a classe de agressividade ambiental e o
cobrimento das estruturas, conforme mostra a figura 18 a seguir.

Figura 18: Relação entre classe de agressividade e cobrimento

Fonte: NBR 6118 (ABNT 2014, p. 19)

2.1.8.6.3 Lajes

As lajes são elementos estruturais que são responsáveis por transmitir as
cargas que nelas chegam às vigas, que as transferirão aos pilares, que por sua vez,
as conduzirão às fundações. São elementos bidimensionais, cuja sua espessura é
bem menor que as outras duas dimensões (comprimento e largura). As cargas
recebidas pelas lajes atuam em direção perpendicular ao seu plano (PORTO;
FERNANDES, 2015).
O dimensionamento estrutural das lajes leva em conta a unidade de medida
para a largura normalmente o metro, tendo a espessura como altura. São
dimensionadas na flexão como vigas, desprezando-se o dimensionamento para o
cisalhamento (ADÃO; HEMERLY, 2010).
Araújo (2010) explica que há diversos tipos de lajes que podem ser usadas nos
pisos das edificações, sendo elas: lajes maciças, lajes nervuradas, lajes tipo
cogumelo, lajes treliçadas e além de diversos tipos de lajes pré-moldadas. Para a
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definição do tipo de laje, leva-se em consideração os parâmetros de segurança em
função das características do projeto arquitetônico.
Como vimos até então, há diversos tipos de lajes no mercado atual, porém há
uma divisão entre as lajes maciças e as lajes pré-moldadas, as quais são usualmente
as mais utilizadas e comercializadas.
Conforme explicam Adão e Hemerly (2010, p. 65) “As lajes tradicionais de
concreto armado são comumente denominadas maciças”. Tense como importante
característica desse tipo de laje, vencer grandes vãos e também suportar carga de
paredes.
Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 73) “As lajes pré-moldadas aqui
descritas são utilizadas para vencer pequenos e médios vãos e carga não muito
elevadas”.

2.1.8.6.4 Vigas

Para Borges (2010, p. 59), as vigas são “[...] estruturas horizontais, que podem
receber cargas verticais concentradas ou distribuídas ao longo de seu comprimento,
normalmente apoiadas sobre pilares, descarregando sobre eles seus carregamentos”.
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), as vigas são elementos lineares em
que a flexão é predominante.
Ainda conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 66) “A seção transversal das
vigas não deve apresentar largura menor que 12 cm e das vigas paredes, menos que
15 cm. Estes limites podem ser reduzidos, respeitando-se um mínimo de 10 cm em
caso excepcionais [...]”.
Adão e Hemerly (2010, p. 97) ainda afirmam que “As cargas totais distribuídas
que atuam nas vigas incluem, além dos quinhões de carga nas lajes, o peso próprio
das vigas e as cargas das paredes, situadas sobre a viga”.

2.1.8.6.5 Pilares

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 84) Definem-se pilares como “[...] elementos
lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de
compressão são preponderantes”.
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Os pilares podem assumir várias formas de seção transversal, sendo as mais
comuns e usuais a seção quadrada, retangular, circular, octogonal, elíptica ou ainda
a associação das seções já citadas (PORTO; FERNANDES, 2015).
Lembrando que, qualquer que seja a forma de sua seção transversal, não pode
ser inferior a 360 cm² ou possuir dimensão menor que 19 cm. Em casos especiais,
permite-se a consideração de dimensões entre 14 cm e 19 cm (NBR 6118, ABNT,
2014)
Para Adão e Hemerly (2010, p. 115):
Os pilares visam absorver, principalmente, todas as cargas verticais que
atuam sobre o pavimento (teto ou piso) de um prédio. As cargas são, de uma
maneira geral, transmitidas por ações de vigas. O peso próprio dos pilares
também fornece carga vertical, apesar de o valor ser pequeno em
comparação ao cômputo geral das cargas.

Ainda de acordo com Adão e Hemerly (2010), os pilares são os únicos
elementos que compõem uma estrutura que possui continuidade ao longo da prumada
de um edifício.

2.1.8.6.6 Fundação

Conforme define Borges (2010), as fundações é o elemento estrutural
responsável por transmitir ao solo todas as cargas provenientes dos pilares, e
consequentemente, de todos os outros elementos estruturais.
Porto e Fernandes (2015, p. 105) afirmam que: “Para escolha do tipo mais
adequado, devem-se levar em conta as condições do solo e as cargas atuantes na
fundação a ser executada, com o objetivo de transmitir as cargas ao solo sem
ocasionar a ruptura desde”.
Dentre os tipos de fundação, têm-se: as superficiais, que também são
chamadas de diretas ou rasas, sendo utilizadas quando as camadas de solo
imediatamente abaixo da fundação têm boa capacidade de suportar as cargas
previstas no projeto estrutural; e as profundas, que também são chamadas como
indiretas, sendo utilizada quando as camadas mais resistente do solo encontram-se a
uma certa profundidade, sendo a fundação apoiada nelas (PORTO; FERNANDES,
2015).
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Para o cálculo dos elementos de fundação, baseia-se na NBR 6122 (ABNT,
2010), denominada Projeto e execução de fundações.

2.1.9 Lançamento da Estrutura

Ao analisarmos o projeto arquitetônico, os primeiros passos a serem tomados
para que se possa realizar o dimensionamento de uma estrutura de concreto armado,
é efetuar o lançamento da estrutura bem como seu pré-dimensionamento, definindo
pré dimensões para o cálculo dos elementos estruturais sobre a arquitetura sugerida.
Araújo (2014, p. 1) descreve:
A definição da estrutura, a partir do projeto arquitetônico, constitui a primeira
fase do projeto estrutural. Nesta fase, definem-se as localizações das vigas,
o posicionamento dos pilares e as dimensões preliminares dos diversos
elementos estruturais. Essas dimensões são escolhidas a priori, levando-se
em conta os seguintes fatores: vãos de lajes e vigas, altura do edifício,
número de pilares em cada direção, etc.

Adão e Hemerly (2010, p. 37) ainda completam que:
É imprescindível ter o projeto completo de arquitetura para elaborarmos o
projeto estrutural. Com o projeto de arquitetura, elaboramos o lançamento da
estrutura. Com a estrutura lançada para todos os níveis, efetuamos a análise
estrutural, reproduzindo no computador as lajes, vigas e pilares prédimensionados.

Adão e Hemerly (2010, p. 38) definem lançamento da estrutura sendo “[...] o
desenho com a disposição de como e onde estará a estrutura. O lançamento irá
determinar posições e dimensões das peças estruturais: lajes, vigas e pilares”.
Para o lançamento das vigas, Adão e Hemerly (2010, p. 39 e 40) orientam que:
No lançamento das vigas, procura-se fazê-la coincidindo com as alvenarias,
de modo que a distância seja de aproximadamente dois metros entre duas
vigas paralelas sequenciais, e cerca de cinco ou seis metros (em média), até
oito metros para a distância confortável considerando concreto armado.
Deste modo os vãos das lajes ficam situados dentro destes números (dois e
oito metros). [...] A disposição das vigas, como foi dito, é aleatória, ou seja,
nem todas as alvenarias definem vigas. As lajes deverão ser, de preferência,
retangulares. Isto porque o cálculo tradicional é mais simples para lajes
retangulares. Desta forma, percebe-se que a distância entre duas vigas
paralelas subsequentes dará uma das dimensões da laje.
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Desta forma, uma média de cinco metros é uma boa média para as lajes, é
claro, não podendo esquecer que tudo isto depende da arquitetura que está sendo
aplicada (ADÃO; HEMERLY, 2010).
Para o lançamento dos pilares, Adão e Hemerly (2010, p. 40) orientam que:
Para os pilares, algumas posições são naturais. Os quatro cantos do prédio
quase sempre definem pilares, caso não sejam necessárias lajes ou vigas em
balanço. Procuramos também colocar pilares nos cantos da escada, que
poderão até servir para apoio da caixa d’água superior se o arquiteto a
colocou coincidindo com a escada. Os elevadores devem ser contornados
por pilares, o que dará, inclusive, uma maior rigidez ao conjunto. [...] A
periferia do prédio é um bom local para se colocar pilares, pois estes não irão
afetar a área interna. Os pilares centrais é que deverão ser meticulosamente
escolhidos.

Ainda para pilares, recomenda-se que sejam colocados em posições que não
obriguem termos vigas grandes demais (sendo maior que oito metros) e
consequentemente nem pequenas demais (sendo menor que dois metros).
Recomenda-se também que se possam existir pilares ao longo de toda a prumada do
prédio, sem que prejudique a disposição dos cômodos e vagas na garagens (ADÃO;
HEMERLY, 2010).
Após ter realizado o lançamento, podemos realizar a numeração das peças
estruturais. É costumeiro fazer as numerações sempre da esquerda para a direita e
de cima para baixo, não sendo obrigatório seguir este modelo de numeração, mas é
aconselhável por ser o modelo padrão o qual os engenheiros calculistas utilizam.
Ainda vale lembrar, que o cálculo só deve ter início após termos convicção de ter feito
o melhor lançamento possível das peças estruturais (ADÃO; HEMERLY, 2010).

2.1.9.1 Dimensionamento da estrutura

Dimensionar uma estrutura de concreto armado é determinar a seção de
concreto (formas) e de aço (armadura) tal que (BOTELHO; MARCHETTI, 2015, p.
108):

a) A estrutura não entre em colapso (estado-limite último);
b) Seja econômica (estado limite do bolso do proprietário);
c) Suas eventuais fissuras não sejam objetáveis (estado-limite de serviço);
d) Suas flechas não sejam objetáveis (estado-limite de serviço);
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e) Apresente boa proteção à armadura, impedindo sua corrosão, que poderia, a
longo prazo, levar à ruína a peça (cobrimento);
f) Se a estrutura for deficiente, seja por causa própria, seja por excesso de carga,
ela dê sinais visíveis ao usuário, antes de se alcançar sua ruína (condição de
aviso);
g) Seja durável.

2.2 METODOLOGIA

2.2.1 Materiais

2.2.1.1 Autocad

O autoCAD é comercializado pela empresa Autodesk, pela a qual o foi criado e
está disponível no mercado desde o ano de 1982. Empregando-se para a elaboração
de desenhos técnicos em duas e três dimensões, sendo amplamente empregado nas
engenharias bem como na arquitetura e design de interiores.
Com o auxílio deste software, será realizado todo o embasamento relacionados
a questão arquitetônica do projeto em si, assim como em fachadas, tanto em cortes
aonde teremos as alturas de pé-direito de cada pavimento, e principalmente as plantas
baixas de cada pavimento, que após serem analisadas cautelosamente serão
exportadas para o software de dimensionamento estrutural Eberick.

2.2.1.2 Eberick

O Eberick é comercializado pela empresa AutoQI e destina-se a projetos de
concreto armado. Este software dispõe de vários recursos para o dimensionamento e
detalhamento dos elementos que compõem uma estrutura, como lajes, vigas, pilares,
blocos sobre estacas e sapatas. Para o processo de análise, pode ser configurado de
acordo com a necessidade que cada projetista possui, sendo possível definir
diferentes parâmetros de cálculo, lembrando que, por mais sofisticado que seja, não
é capaz de substituir totalmente o trabalho e as considerações do engenheiro, sendo
a responsabilidade pelo projeto correto da estrutura assumida pelo mesmo, o qual
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deverá analisar e verificar todos os dados de entrada do projeto no software bem como
os resultados apresentados pelo programa.
Com o auxílio deste software, será realizado o dimensionamento e
detalhamento da estrutura de concreto armado, bem como as análises necessárias
para garantir a segurança e a qualidade do dimensionamento estrutural do edifício.
Para este trabalho, a versão utilizada do software será o Eberick V.9 Plena.

2.2.2 Metodologia

A metodologia desse estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica de todo o
embasamento teórico normativo necessário para o desenvolvimento da estrutura em
concreto armado de um edifício de 11 pavimentos, buscando esclarecer tópicos
importantes estudados durante o curso de engenharia civil, que fazem parte para a
realização deste projeto de dimensionamento estrutural.
O projeto arquitetônico utilizado para realizar o dimensionamento é da arquiteta
e urbanista Eliane Bordin, do município de Santa Cecilia-SC. As plotagens serão
apenas para a visualização estando sem escala definida, sendo disponíveis nos
Anexos. O projeto arquitetônico será utilizado apenas para fins acadêmicos desde
trabalho.

2.2.2.1 Memorial descritivo do projeto arquitetônico

2.2.2.2 Pavimentos e áreas

O edifício é constituído por 11 pavimentos, sendo eles:
a) Garagem Sub Solo 1 – 850,95 m²;
b) Garagem Sub Solo 2 – 850,95 m²;
c) 9 Pavimento Tipo – 562,24 m² cada pavimento.

2.2.2.3 Alvenarias

As alvenarias consideradas neste edifício terá apenas função de vedação, não
tendo nenhuma função estrutural. As alvenarias externas e internas terão a espessura
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final de 15 cm, exceto as alvenarias de divisão entre apartamentos, que terão
espessura final de 20 cm conforme o projeto arquitetônico.

2.2.2.4 Pisos
Revestimentos em Piso Cerâmico; Piso Porcelanato; Piso Laminado.
2.2.2.5 Paredes
Em todos os ambientes será utilizado:

a) 1° Camada: Chapisco;
b) 2° Camada: Emboço;
c) 3° Camada: Reboco;
d) 4° Camada: Pintura semi-brilho.

2.2.2.6 Teto

No teto será realizado:

a) 1° Camada: Chapisco;
b) 2° Camada: Emboço;
c) 3° Camada: Reboco;
d) 4° Camada: Pintura semi-brilho.

2.2.2.7 Aberturas

Os materiais utilizados para as portas e janelas serão: Alumínio; Madeira; Vidro
temperado

2.2.2.8 Telhado

Será utilizado telhas de fibrocimento.
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2.2.2.9 Terreno

O trabalho se trata apenas de um dimensionamento para fins acadêmicos,
sendo escolhido como local para a implantação do edifício, o município de Santa
Cecilia – SC, o local é apenas para obtermos as informações do vento, podendo assim
realizarmos a configuração do mesmo no software Eberick, que será abordado no
TCC II. Também não dimensionaremos as fundações, fornecendo assim, apenas a
planta de carga dos pilares.

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Pré-dimensionamento

Inicialmente para o pré-dimensionamento da estrutura, utilizou-se pilares com
a dimensão mínima especificada na norma NBR 6118 (ABNT, 2014), de 360 cm², ou
seja, 14x30. As vigas do projeto, foram lançadas com dimensões de bw = 14 cm e h
= 40 cm. Levando-se em consideração que com o andamento do processo de cálculo,
as dimensões insuficientes serão redimensionadas de acordo com a sua solicitação
estrutural.
As lajes a serem utilizadas no pavimento Subsolo 1 e Subsolo 2 no qual se
encontram-se as garagens serão maciças, enquanto nos pavimentos tipo
trabalharemos com lajes pré-moldadas.
De acordo com o projeto arquitetônico apresentado nos anexos, a espessura
final das paredes de todos os pavimentos será de 15 cm e será utilizado para a
vedação tijolos cerâmicos, com peso especifico de 13 KN/cm³ segundo a NBR 6120
(ABNT, 1980). Como descrito no item 2.2.2.5, as paredes de divisão entre
apartamentos terão espessura de 20 cm.
O valor considerado para a altura das paredes variou de acordo com as cotas
de nível dos pavimentos constato no projeto arquitetônico, bem como a subtração da
altura da viga em determinado pavimento, sendo aproximadamente para os
pavimentos subsolo 1 e subsolo 2 a altura de 230 cm, e para os pavimentos tipo a
altura de 252 cm.
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2.3.2 Configurações do Software Eberick V9

Algumas alterações do software foram ajustadas conforme a necessidade que
se tinha no projeto. As principais alterações realizadas serão citadas a seguir, as que
não forem citadas obedecem às configurações “default” do programa, claro que,
sempre respeitando as orientações normativas da NBR 6118 (ABNT, 2014).

2.3.2.1 Configuração análise

Na configuração “Análise” a principal alteração efetuada foi a “redução na
torção para os pilares” aumentando para 80%, evitando assim o máximo possível de
torção conforme mostra a figura 19.

Figura 19: Configurações software (Análise)

Fonte: O próprio autor

Portanto, nos demais foram mantidos os dados fornecidos pelo software.
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2.3.2.2 Configuração detalhamento

Para

a

configuração

“detalhamento”,

serão

modificadas

apenas

as

configurações das abas Pilares, Vigas e Lajes. Sendo que, as demais abas não
pertencem ao escopo desde trabalho.

2.3.2.2.1 Configuração detalhamento pilares

Na configuração “detalhamento, aba pilares”, as únicas modificações feitas se
deram quanto a visualização do detalhamento final, sendo assim, alterados apenas
as escalas de detalhamento de (1:50 para 1:40) e mantido as demais configurações
conforme a figura 20.

Figura 20: Configurações do software (Detalhamento - pilares)

Fonte: O próprio autor

2.3.2.2.2 Configuração detalhamento vigas

Na configuração “detalhamento, aba vigas” não foram efetuadas modificações,
sendo assim, permaneceram as configurações “default” do software, conforme mostra
a figura 21.
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Figura 21: Configurações software (Detalhamento - vigas)

Fonte: O próprio autor

2.3.2.2.3 Configuração detalhamento lajes

Na configuração “detalhamento, aba lajes” também não foram efetuadas
modificações, sendo assim, permaneceram as configurações “default” do software,
conforme mostra a figura 22.

Figura 22: Configurações do software (Detalhamento – lajes)

Fonte: O próprio autor
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2.3.2.3 Configurações dimensionamento
Na configuração “dimensionamento” serão alteradas somente as configurações
das abas Pilares, Vigas e Lajes, sendo que as outras abas, não pertencem ao escopo
deste trabalho.

2.3.2.3.1 Configuração dimensionamento pilares

Na configuração “dimensionamento, aba pilares” foi habilitada a opção “permitir
carga nula ou negativa”, como mostra a figura 23.

Figura 23: Configurações do software (Dimensionamento – pilares)

Fonte: O próprio autor

2.3.2.3.2 Configuração dimensionamento vigas

Na configuração “dimensionamento, aba vigas” não foram efetuadas
modificações, permanecendo assim, as configurações “default” do software, conforme
mostra a figura 24.
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Figura 24: Configurações do software (Dimensionamento – vigas)

Fonte: O próprio autor

2.3.2.3.3 Configuração dimensionamento lajes

Na configuração “dimensionamento, aba lajes” não foram efetuadas
modificações, permanecendo assim, as configurações “default” do software, conforme
mostra a figura 25.

Figura 25: Configurações do software (Dimensionamento – lajes)

Fonte: O próprio autor
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2.3.2.4 Configuração de materiais e durabilidade

Na configuração “materiais e durabilidade”, foram consideradas conforme o
esquema abaixo e exemplificadas de acordo com as figuras 26 e 27:

a) Classe de agressividade: II (moderada);
b) Dimensão máxima do agregado: 19 mm;
c) Resistência do concreto para os pavimentos baldrame, sub-solo 1 e sub-solo
2: 40 Mpa. Resistência do concreto para os 9 pavimentos tipos: 25 Mpa;
d) Peso específico do concreto respectivamente ao item c: 25 kn/m³ e 40 kn/m³;
e) Resistência a tração média: 2,9 Mpa;
f) Cobrimento de peças internas: 3 cm;
g) Cobrimento de peças externas: 3 cm;
h) Cobrimento de peças em contato com o solo: 4,5 cm para os pilares e 3 cm
para as demais;
i) Abertura máxima de fissuras (peças em contato com o solo): 0,2 mm;
j) Abertura máxima de fissuras (demais peças): 0,3 mm;
k) Umidade relativa do ar 70%;
l) Vida útil da estrutura: 65 anos;
m) Tipos de aço: CA-50 e CA-60;
n) Diâmetro máximo para o CA-50: 25 mm.
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Figura 26: Configuração do software (materiais e durabilidade) pavimentos:
Baldrame, Subsolo 1 e Subsolo 2

Fonte: O próprio autor

Figura 27: Configuração do software (materiais e durabilidade) pavimentos: 9
Pavimentos tipo e Cobertura

Fonte: O próprio autor

Conforme pode-se observar nas figuras 26 e 27, utilizou-se para este projeto
um concreto com dois fck, sendo para os pavimentos subsolo 1 e subsolo 2 um fck de
40 Mpa e para os 9 pavimentos tipo um fck de 25 Mpa. Explica-se a essa utilização o
fato de que o projeto arquitetônico não é simétrico desde o primeiro pavimento até o
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ultimo, sendo os dois primeiros pavimentos (subsolo1 e subsolo 2) diferentes dos 9
pavimentos tipo, tendo assim, vigas de transição no pavimento subsolo 2. Pensando
em dar mais resistência a essas vigas de transição sem ter que aumentar as suas
seções, optou-se então a utilização de um fck de 40 Mpa nos dois primeiros
pavimentos.

2.3.2.4.1 Configurações materiais e durabilidade (fluência)

Na configuração “materiais e durabilidade – fluência”, foram consideradas
conforme o esquema abaixo e exemplificadas de acordo com a figura 28:
a) Umidade relativa do ar: 70%;
b) Vida útil prevista: 50 anos;
c) Início do carregamento: 28 dias;
d) Inicio do carregamento das paredes: 28 dias.

Figura 28: Configuração do software (materiais e durabilidade – fluência)

Fonte: O próprio autor

2.3.2.4.2 Configurações materiais e durabilidade (classes)
Nas figuras 29 e 30, mostra-se respectivamente os dados calculados
automaticamente pelo software para o concreto com classe de resistência C-25 e C40, de acordo com as especificações mínimas prevista na NBR – 6118 (ABNT, 2014).
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Figura 29: Configurações do software (materiais e durabilidade – classes C-25)

Fonte: O próprio autor

Figura 30: Configurações do software (materiais e durabilidade – classes C-40)

Fonte: O próprio autor

2.3.2.5 Configuração vento

Na configuração “vento” foram adotados valores de acordo com a região em
que o projeto será executado conforme mostra o mapa de isopletas do vento
demonstrado na figura 31, que nesse caso gira em torno de 42 m/s. Já para a questão
topográfica, foi considerada como fator S1 = 1,0. O fator estatístico S3 foi considerado
como 1,00. Esses dados são exemplificados na figura 32.
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Figura 31: Gráfico de Isopletas do Vento

Fonte: NBR 6123 (ABNT, 1988)

Figura 32: Configurações do software (vento)

Fonte: O próprio autor

2.3.2.6 Configuração sistema

Na configuração “sistema” não foram realizadas modificações, permanecendo
assim, as configurações “default” do software, conforme mostra a figura 33.
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Figura 33: Configuração sistema

Fonte: O próprio autor

2.3.3 Lançamento da Estrutura

Como pré-dimensionamos os elementos estruturais (pilares e vigas) com as
dimensões mínimas exigidas pela norma, sabemos que em um primeiro momento
acontecerá vários erros de dimensionamento. Sendo assim, após realizar esse
primeiro lançamento com as configurações do software já ajustadas, podemos
novamente processar a estrutura para que possamos obter alguns resultados iniciais.
Depois do processamento final da estrutura, devemos fazer as análises cabíveis para
garantir a segurança da estrutura como um todo, ajustando as dimensões e o aço de
cada um dos elementos estruturais. Sempre lembrando que qualquer tomada de
decisão devem ser baseadas na NBR 6118 (ABNT, 2014).
Pensando em evitar o máximo de momento torsor na estrutura, as vigas dos 9
pavimentos tipo as quais se apoiam em outras vigas foram rotuladas, evitando assim,
o engaste com o elemento de apoio. Sendo assim, estruturalmente essas vigas são
apenas apoiadas, e não engastadas, conforme mostra a figura 34.
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Figura 34: Viga apoiada em outro elemento

Fonte: O próprio autor

Nas imagens 35, 36, 37 e 38 está exemplificada a estrutura lançada em 3D na
visão de fachadas e laterais.
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Figura 35: Pórtico Espacial – Vista frontal

Fonte: O próprio autor
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Figura 36: Pórtico Espacial – Vista lateral esquerda

Fonte: O próprio autor
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Figura 37: Pórtico Espacial – Fachada posterior

Fonte: O próprio autor
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Figura 38: Pórtico Espacial – Vista lateral esquerda

Fonte: O próprio autor

Nessas imagens foi possível visualizar toda a estrutura a ser dimensionada,
que são: Lajes; Vigas; Pilares e escada.

2.3.4 Dimensionamento ao Estado Limite Último (ELU)
O dimensionamento ao Estado Limite Último – ELU, se diz respeito ao estado
de ruína da estrutura, por isso, ela é sempre dimensionada usando padrões mais
conservadores.
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Conforme orientação da NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 4) “estado limite
relacionado ao colapso, ou a qualquer outra forma de ruina estrutural, que determine
a paralisação do uso da estrutura.”
Para a verificação ao Estado Limite Último – ELU, é levado em consideração o
momento de inércia de cada elemento estrutural, que é o padrão levado em
consideração no dimensionamento. Como se trata de seção da estrutura, serão
apresentados apenas o dimensionamento da seção bruta do concreto, sem
apresentar assim, o resultado das armaduras de aço, que serão dimensionadas no
Estado Limite de Serviço – ELS.
Como podemos observar na figura 39, através do pórtico em barras podemos
ter a noção de quais elementos estruturais precisam de uma atenção maior quanto ao
seu dimensionamento. Como podemos analisar nessa demonstração, algumas barras
possuem deslocamentos excessivos. Lembrando que, quanto mais próximas de verde
as corres das barras, menor é o deslocamento dos elementos estruturais.

Figura 39: Pórtico deformado da estrutura ao ELU

Fonte: O próprio autor
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Neste projeto realizamos apenas o dimensionamento das lajes maciças dos
pavimentos Baldrame, Subsolo 1 e nos patamares das escadas nos níveis
intermediários fornecendo assim, para as lajes pré-moldadas apenas as cargas
estipuladas.
Utilizamos também, o coeficiente Gama – Z, para realizarmos a verificação de
estabilidade da estrutura, cujo seu limite é igual a 1,10. No primeiro processamento
da estrutura o valor obtido para o Gama –Z foi de 1,20 para a direção X, e 1,15 para
a direção Y, isso nos mostra que devemos enrijecer mais os pórticos espaciais para
assim, garantir a estabilidade da nossa estrutura quanto as ações que nela atuarão
bem como os limites impostos. Esse enrijecimento da estrutura se dá através do
aumento das seções dos elementos estruturais, mais especialmente em pilares e em
vigas. Após a realização de uma análise pontual nos elementos estruturais buscando
o enrijecimento dos mesmos, conseguimos entrar nos padrões de Gama – Z,
conseguindo assim, alcançar os seguintes resultados:

Figura 40: Resultados processamento Gama – Z

Fonte: O próprio autor
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2.3.4.1 Dimensionamento de vigas ao ELU

Nas vigas, precisa-se levar em consideração os deslocamentos (flechas
elásticas), pois influenciam no dimensionamento das espessuras das vigas. Se
tivermos uma flecha fora do limite aceitável por norma, devemos aumentar a seção
do elemento o tornar mais rígido. Podemos também, observar no pórtico de
deformações da estrutura como exemplificado na figura 39, observando quais
elementos necessitam de ajuste quanto a sua seção. Todo o dimensionamento e
detalhamento das vigas está disponível nos apêndices C, D e E.

2.3.4.2 Dimensionamento de lajes ao ELU

Nesse projeto utilizou-se dois tipos de lajes, laje maciça e laje pré-moldadas
com vigotas. As lajes maciças foram dimensionadas e detalhadas quanto a sua
dimensão bem como as suas armaduras positivas e negativas, e seu detalhamento
encontra-se no Apêndice G.
Já as lajes pré-moldadas com vigotas saem do escopo deste trabalho, tendo
em vista que a reponsabilidade técnica é totalmente da empresa que irá fornecer o
produto. Sendo assim, para as lajes pré-moldadas foram indicadas apenas as suas
áreas, as cargas atuantes (acidental e revestimento) e o direcionamento das vigotas,
que foram consideradas durante o processo de dimensionamento.

2.3.4.3 Análise estática linear

Após o reprocessamento da estrutura, o software gera um resumo da Análise
Estática Linear conforme disposto na Figura 40. De acordo com esse resumo,
podemos analisar que o lançamento da estrutura está correto e os resultados obtidos
da estrutura para a estabilidade global estão dentro dos padrões estabelecidos por
norma.

2.3.5 Dimensionamento ao Estado Limite de Serviço (ELS)

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 55) “Estados-limites de serviço
são aqueles relacionados ao conforto do usuário e à durabilidade, aparência e boa
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utilização das estruturas, seja em relação aos usuários, seja em relação às máquinas
e aos equipamentos suportados pelas estruturas”.
Após toda a estrutura estar dimensionado ao Estado Limite Último – ELU,
passamos então ao dimensionamento ao Estado Limite de Serviço – ELS, que verifica
como os elementos estruturais se comportam em serviço. Vale ressaltar que nessa
etapa não são mais alteradas as seções dos elementos estruturais já calculados para
o ELU, somente são escolhidos os arranjos de aço para cada elemento estrutural,
arranjos esses, que nesta etapa já estão calculados automaticamente pelo software.
Cabe também, fazer a verificação das flechas nos elementos novamente para ter a
certeza que as seções escolhidas para os elementos estão realmente corretas.
Os arranjos de aço selecionados para a nossa estrutura estão disponíveis nos
Apêndices juntamente com todo o detalhamento da estrutura desta edificação.
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3. CONCLUSÃO

Ao final deste Trabalho de Conclusão de Curso, pode-se observar a
complexidade existente e necessária para se realizar um bom dimensionamento
estrutural em concreto armado. A construção deste trabalho teve um olhar acadêmico,
baseando-se conforme as especificações exigidas pelas normas brasileiras e
referências bibliográficas, abordando conceitos e princípios básicos da concepção
estrutural e de seus respectivos elementos constituintes.
Pode-se colocar que, por mais que existam bons softwares de cálculo estrutural
no mercado atual, vemos a necessidade de um profissional competente realizando a
utilização do mesmo, afim de que se possa garantir a estabilidade da estrutura
desejada e dos diversos efeitos que nelas podem ocorrer.
Para se obter um bom sistema estrutural conforme visto no referencial teórico,
precisa-se levar em consideração quais as necessidades do cliente e ao que estará
sendo destinada a obra, bem como a sua localização, conhecer o terreno que estará
sendo implantado a obra através de um laudo de sondagem, saber qual a classe de
agressividade que esta edificação estará sujeita determinando assim um cobrimento
ideal para a armadura, conhecer as propriedades e características do concreto e do
aço bem como todos os elementos estruturais, pois o projeto estrutural parte de um
emaranhado de outros projetos, que cabe a cada projetista analisar, estudar e prever
qual a melhor solução para cada problema apresentado.
Ao

final

deste

trabalho,

destacam-se

os

resultados

obtidos

no

dimensionamento do projeto que atenderam as normas vigentes do país, obtendo
assim uma boa estabilidade global da estrutura, com poucos deslocamentos e
dimensões dos elementos estruturais dentro dos parâmetros.
Conforme pode-se observar, um correto dimensionamento estrutural sem
supere dimensionar a estrutura, realizando um boa concepção estrutural e
compatibilização da mesma, é de fundamental importância quando falamos da
economicidade, claro que, sempre deve-se atender os parâmetros de segurança e de
estabilidade da estrutura, diminuindo assim, um custo considerável ao final da obra.
Dentre os principais resultados efetuados, salientamos o dimensionamento
das seções bem como o melhor arranjo de aço para cada elemento estrutural,
conforme pode ser observado nas pranchas de detalhamento disponível nos
Apêndices deste trabalho.
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