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RESUMO 

 

O presente trabalho traz uma bibliografia voltada ao concreto armado detalhando os 
dois elementos que o compõe, o concreto e o aço, com conceitos, características, 
funções, entre outras, para fundamentar e ajudar a chegar ao seu principal objetivo, 
que é a elaboração de um projeto estrutural de um edifício com quatro pavimentos. A 
realização do projeto estrutural requer do engenheiro um amplo conhecimento teórico 
sobre todas as etapas como um todo até o conhecimento das características e 
propriedades dos materiais empregados na execução da obra, para obter o melhor 
dimensionamento possível, visando a segurança sem deixar de lado a economia. 
Neste trabalho o cálculo estrutural foi realizado com base na bibliografia estuda com 
a ajuda do software Eberick, considerando todas as exigências e critérios 
estabelecidos na NRB 6118 (ABNT, 2014) e 6120 (ABNT, 2014). 
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ABSTRACT 

 

The present work brings a bibliography focused on the reinforced concrete detailing 
the two elements that compose it, the concrete and the steel, with concepts, 
characteristics, functions, among others, to base and help reach its main objective, 
which is the elaboration of a structural design of a four-storey building. The realization 
of the structural project requires the engineer a broad theoretical knowledge about all 
the steps as a whole until the knowledge of the characteristics and properties of the 
materials used in the execution of the work to obtain the best possible sizing for safety 
without leaving aside the economy. In this work the structural calculation will be carried 
out based on the bibliography studied with the help of software Eberick, considering 
all the requirements and criteria established in NRB 6118 (ABNT, 2014) and 6120 
(ABNT, 2014). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso abrange um referencial teórico acerca do 

concreto armado e seus elementos estruturais. Bem como suas definições e 

características dentre outros aspectos abordados, para atrelar com o aprendizado que 

recebemos durante a graduação a fim de aprofundar o conhecimento nesta área, visto 

que o mesmo trata de um projeto estrutural em concreto armado da superestrutura de 

um edifício residencial multifamiliar formado, já tradicionalmente, com pilares, vigas e 

lajes. Contém quatro pavimentos, elaborado com a ajuda do software Eberick, 

obedecendo às normas de dimensionamento e de cargas NBR 6118 (ABNT, 2014) e 

NBR 6120 (ABNT, 2014), sendo o térreo e mais três pavimentos tipo, contendo quatro 

apartamentos por pavimento. 

Com o disposto acima surge a problemática a qual este trabalho submete-se a 

desenvolver: qual o dimensionamento necessário para o projeto em questão suportar 

as cargas solicitadas e ações atuantes sem entrar em colapso ou ruína atendendo 

aos Estados Limites, Ultimo e de Serviço? 

O objetivo geral deste trabalho é a realização do dimensionamento do projeto 

estrutural de um edifício de quatro pavimentos no software Eberick. 

O trabalho tem como objetivos específicos:  

 

· Revisar a bibliografia relacionada à projetos em concreto armado; 

· Analisar o projeto arquitetônico e realizar um pré-dimensionamento estrutural;  

· Fazer o dimensionamento da estrutura que trata este trabalho;  

· Apresentar as etapas do dimensionamento estrutural elaboradas no software 

Eberick; 

· Fazer uma análise estrutural com os dados obtidos, partindo para um 

dimensionamento definitivo e adequado para uma melhor estética e 

trabalhabilidade visando à economicidade.  

 

Com o encerramento de várias matérias da graduação de Engenharia Civil, faz-

se necessário a escolha de um tema para a conclusão do curso, e é neste momento 

que surgem as dúvidas, preocupações e inseguranças com o conhecimento obtido, 

tendo em vista que logo estamos indo para o mercado de trabalho e teremos que pôr 
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em prática o que foi aprendido em sala de aula, e isso agora sem ter um professor ao 

nosso lado para nos auxiliar. Um dos motivos para escolha deste tema, foi justamente 

aprimorar esses conhecimentos. Seguindo com a justificativa, cabe dizer que o projeto 

estrutural é de suma importância, pois é a estrutura que garantirá a estabilidade e 

grande parte da segurança da edificação, tendo ainda que estar em harmonia com o 

projeto arquitetônico, alocando e dimensionado os elementos estruturais de forma 

estratégica para garantir o equilíbrio entre a estética, a resistência aos esforços que 

serão solicitados e a economia. Com isso esse trabalho apresenta uma gama de 

informações pertinentes ao concreto armado, para futuros acadêmicos que também 

se identificarem com esta área, ou a quem venha a se interessar. Apesar de hoje em 

dia ter diversos materiais para estruturas na construção civil, o concreto armado é de 

longe o mais empregado nas construções de edificações no Brasil. É de extrema 

importância, para um projetista calculista, sempre estar se aprimorando e atualizando 

ao referido tema. 

A metodologia empregada foi de pesquisa bibliográfica em livros e normas 

técnicas, onde se buscou todo o embasamento teórico necessário para desenvolver 

e comprovar todas as etapas deste trabalho.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Origem do Concreto e Definições 

 

Uma breve história do concreto, relatada por Graziano (2005) diz que suas 

origens, na sua forma mais primitiva, remontam ao império egípcio e romano, sendo 

que hoje é o segundo material mais consumido pelo homem, sendo superado pela 

água. 

“O concreto armado é atribuído ao francês Lambot, sendo patenteado em 1855. 

No entanto, foi Joseph Monier que, em 1867, fez o primeiro uso prático do concreto.” 

(GRAZIANO, 2005, p. 15). 

 

2.1.1.1 Concreto 

 

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 19) falam que o concreto é um material 

composto por água, cimento e agregados. Unificando esses materiais, o resultado é: 

 

· Pasta: cimento + água; 

· Argamassa: pasta + agregados miúdos; 

· Concreto: argamassa + agregados graúdos; 

· Microconcreto: concreto em que o agregado graúdo tem dimensões reduzidas. 

 

Os autores completam dizendo que em alguns casos ainda são incorporados 

produtos químicos ou outros componentes, como micros sílica, polímeros etc. com a 

finalidade de melhorar algumas propriedades, como aumentar a trabalhabilidade e a 

resistência e retardar a velocidade das reações químicas que ocorrem no concreto. 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015) 

Graziano (2005, p. 15) caracteriza e fala sobre o concreto da seguinte maneira: 

 

O concreto é um material extraordinário, de qualidades plásticas bastante 
conhecidas, pois se amolda praticamente a qualquer forma. Tem boa 
resistência à compressão, resiste bem ao fogo e é muito durável, podendo 
desempenhar o papel de material estrutural por séculos, se utilizado 
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adequadamente. No entanto, sua resistência à tração é extremamente baixa, 
da ordem de um décimo da sua resistência à compressão, sendo por isso seu 
ponto fraco. 

 

2.1.1.1.1 Cimento 

 

O cimento, dentre vários materiais constituintes do concreto, é o mais 

importante, visto que o mesmo tem a finalidade de unir todos os materiais que 

compõem o concreto, deixando a mistura rígida e sólida depois de curada. 

Segundo Adão e Hemerly (2010, pg.1): 

 

O cimento é denominado aglomerante, já que tem a propriedade de ser 
ligante, ou seja, permite que a areia e pedra, chamados de agregados, 
formem uma mistura ‘ligada’ com alguma homogeneidade, que após seca, 
torna-se sólida. 

 

Pinheiro (2007) também fala do cimento como aglomerante indispensável para 

unir os fragmentos de outros materiais. No concreto em geral se usa cimento portland 

o qual reage com água e enriquece com o tempo. 

 

2.1.1.1.2 Agregados 

 

Pinheiro (2007, p. 03) define agregados como “partículas minerais que 

aumentam o volume da mistura, reduzindo seu custo. Dependendo das dimensões 

características φ, dividem-se em dois grupos: agregados miúdos e graúdos”. 

Então temos uma classificação geral de agregados descrita por Neville (2016, 

p. 111): 

 

As dimensões dos agregados utilizados em concreto variam desde dezenas 
de milímetros até partículas com seção transversal menor do que um décimo 
de milímetro. A dimensão máxima utilizada, na realidade, varia, mas, em 
qualquer mistura, são incorporadas partículas de diferentes dimensões. A 
partir deste ponto, a distribuição das dimensões das partículas será 
denominada granulometria. Para a produção de concretos de menor 
exigência de qualidade, algumas vezes são utilizados agregados de jazidas 
que contêm toda uma variação de dimensões, das maiores às menores, 
denominados bica corrida ou agregado total. A alternativa sempre empregada 
para a produção de concretos de boa qualidade é a obtenção de agregados 
separados em, pelo menos, dois grupos de dimensões. A separação principal 
é a definida entre os agregados miúdos, frequentemente denominados areia 
(por exemplo, na BS EM 12620:2002), com dimensão inferior a 4mm, e os 
agregados graúdos, que compreendem o material com dimensão mínima de 
5mm. 
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“Como o cimento é um material caro, o principal objetivo da utilização do 

agregado de maiores dimensões é reduzir os custos sem que a qualidade do material 

seja muito prejudicada” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 19). 

 

2.1.1.1.2.1 Agregados graúdos 

 

São desagregações de rochas, por atividades naturais ou artificiais, que ficam 

com diâmetro a cima de 4,8 mm, e conforme Borges escreve, junto com o agregado 

miúdo, são responsáveis pela elevada resistência do concreto: 

 

É a chamada 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 (BORGES, 2010, p. 14). 

  

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 31) falam sobre a importância da 

uniformidade dos agregados graúdos: 

 

A distribuição dos agregados graúdos dentro da massa de concreto é um fator 
importante de interferência na qualidade do concreto. Quanto mais uniformes, 
ou regulares, os agregados graúdos se apresentarem dispersos na massa, 
estando totalmente envolvidos pela pasta, sem apresentar desagregação, 
melhor será a qualidade do concreto, principalmente quanto à permeabilidade 
e à proteção proporcionada à armadura, além de resultar em um melhor 
acabamento, sem a necessidade de reparos posteriores. 

 

2.1.1.1.2.2 Agregados miúdos 

 

Material de pequena granulometria, também originada da desagregação de 

rochas ou procedimentos manuais, com diâmetro inferior a 4,8 mm, como exemplo a 

areia. Agregados miúdos são os grãos de rocha que passam pela peneira com 

abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 

150 µm (NBR 9935, ABNT, 2011). 

Botelho e Marchetti (2015) ainda falam que esse tipo de agregado tem a função 

de preencher os vazios deixados pelos agregados graúdos entre eles. 
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2.1.1.1.3 Água 

 

Como citado anteriormente, o cimento é um aglomerante, mas ele só se torna 

aglomerante quando misturado a água, e as suas proporções para a mistura dizem 

muito a respeito de sua resistência e a sua trabalhabilidade.  

Se faltar água impede a completa hidratação do cimento, diminuindo sua 

resistência e trabalhabilidade, porém, água de mais, favorece a trabalhabilidade, mas 

produz um concreto fraco e também sem resistência (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

Adão e Hemerly (2010, p. 5) falam da importância do fator água/cimento: 

 

[...] a quantidade de água a ser adicionada para se conseguir a mistura 
pastosa, que será sólida com a cura, é fundamental para se obter a 
durabilidade e a resistência desejada. É tão importante a quantidade de água 
que, numa areia com alguma umidade, a quantidade d’água dessa areia deve 
ser medida para descontar da quantidade d’água da mistura. Quanto menor 
a quantidade de água, ou seja, quanto menor o fator água-cimento melhor 
será o concreto. 

 

Outro aspecto importante que o fator água/cimento interfere é na porosidade 

do concreto, e quanto mais poroso for o concreto mais permeável ele fica (ADÃO; 

HEMERLY, 2010). 

Abaixo se tem o quadro que mostra a partir de qual idade o concreto, com 

diferentes fatores a/c, fica impermeável. 

 

Tabela 1. Impermeabilidade do concreto em função de sua idade 

Relação f a/c 0,4 0,5 0,6 0,7 >0,7 

Idade em dias 3 7 28 360 Nunca 

Fonte: Adão e Hemerly (2010) 

 

2.1.1.1.4 Dosagem/traço 

 

Traço nada mais é que a proporção em volume dos três elementos sólidos do 

concreto. Segundo Adão e Hemerly (2010, p.5): 

A mistura que compõe o concreto (cimento, areia, pedra e água) deve ser 
dosada para que se obtenha a resistência e características solicitadas. A 
dosagem clássica é denominada “traço” do concreto. 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 dignifica que 1 unidade de volume de cimento será 
misturado a 2 unidades para areia e 3 para a pedra. Este traço é clássico e 
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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, 
teremos na relação: 258:516:2 x 387, o traço 1:2:3. O fator água cimento 
deste concreto é 170 kg de água/361 kg de cimento = 0,47. 

 

2.1.1.2 Aço 

 

O aço tem suas origens associadas a do ferro, que, por sua vez, tem seus 

primeiros registros na China, sendo utilizado tecnicamente no século VI a.C., porém é 

no século XVIII que a sua utilização ganhou escala e métodos industriais de fabricação 

(GRAZIANO, 2005). 

Pinheiro (2007, p. 31) escreve que: 

 

Aço é uma liga metálica composta principalmente de ferro e de pequenas 
quantidades de carbono (em torno de 0,002% até 2%). Os aços estruturais 
para construção civil possuem teores de carbono da ordem de 0,18% a 
0,25%. Entre outras propriedades, o aço apresenta resistência e ductilidade, 
muito importantes para a Engenharia Civil. O autor continua. Como o concreto 
simples apresenta pequena resistência à tração e é frágil, é altamente 
conveniente a associação do aço ao concreto, obtendo-se o concreto 
armado. 

 

2.1.1.2.1 Resistência característica 

 

Pinheiro (2007, p. 35) escreve que “As características mecânicas mais 

importantes para a definição de um aço são o limite elástico, a resistência e o 

alongamento na ruptura. Essas características são determinadas através de ensaios 

de tração”. 

Para Carvalho e Figueiredo Filho, (2015, p. 44) a resistência característica de 

escoamento do aço a tração é: 

 

[...] a máxima tensão que a barra ou 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 (CA25 e CA50). O aço CA 60 não tem patamar definido, e o valor de 
fyk é o da tensão correspondente a uma deformação específica permanente 
de 0,002 (0,2% ou 2‰). 
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2.1.1.2.2 Limite de resistência 

 

Limite de resistência (fstk) é a força máxima suportada pelo material e quando 

esse ponto é alcançado ele se rompe, ou seja, esse 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). 

Pinheiro (2007, p. 35) diz que: 

 

O limite elástico é a máxima tensão que o material pode suportar sem que se 
produzam deformações plásticas ou remanescentes, além de certos limites. 
Resistência é a máxima força de tração que a barra suporta, dividida pela 
área de seção transversal inicial do corpo-de-prova. 

 

Figura 1. Diagrama tensão-deformação do aço (grupo CA-25 e CA-50) 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 

 

2.1.1.3 Concreto armado 

 

Para Graziano (2005, p.15) “O concreto armado é uma combinação de dois 

materiais bem conhecidos pela humanidade, ou seja, o concreto e o aço, sendo este 

normalmente utilizado para suprir a deficiência do concreto em regiões tracionadas”. 

Pinheiro (2007, p. 2) conceitua concreto armado como: 

 

É a associação do concreto simples com uma armadura, usualmente 
constituída por barras de aço. Os dois materiais devem resistir solidariamente 
aos esforços solicitantes. Essa solidariedade é garantida pela aderência. 
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A associação do concreto com o aço só é possível pela sua perfeita aderência 

entre os mesmos, sendo assim temos que: 

 

Concreto armado é o material composto, obtido pela associação do concreto 
com barras de aço, convenientemente colocadas em seu interior. Em virtude 
da baixa resistência à tração do concreto (cerca de 10% da resistência à 
compressão), as barras de aço cumprem a função de absorver os esforços 
de tração na estrutura. As barras de aço também servem para aumentar a 
capacidade de carga das peças comprimidas (ARAÚJO, 2010, p. 2) 

 

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 21) dizem que o concreto armado é 

“obtido por meio da associação entre concreto simples e armadura convenientemente 

colocada (armadura passiva), de tal modo que ambos resistam solidariamente os 

esforços solicitantes”. 

 

2.1.2 Propriedades do Concreto 

 

2.1.2.1 Massa específica 

 

São considerados os concretos de massa específica normal, compreendida 

entre 2000 kg/m³ e 2800 kg/m³. Para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto 

simples o valor 2400 kg/m³ e para o concreto armado 2500 kg/m³.   Quando se 

desconhecer a massa específica do concreto utilizado, pode-se considerar para valor 

da massa específica do concreto armado aquela do concreto simples acrescida de 

100 kg/m³ a 150 kg/m³ (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.2.2 Resistência à compressão 

 

 “A nossa norma de concreto armado determina que o teste no concreto, para 

verificar sua resistência, deve ser feito em corpos e prova cilíndricos, com diâmetro 

de 15cm e altura de 30cm, de acordo com figura ilustrativa” (ADÃO; HEMERLY, 2010, 

p. 3). 
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Figura 2. Corpo de prova de concreto 

 
Fonte: Adão e Hemerly (2010) 

 

Os autores continuam e falam que a principal propriedade é a resistência a 

compressão: 

 

A principal propriedade do material concreto é a sua grande resistência à 
compressão. A compressão, como todos sabem, é medida pela tensão. 
Tensão é a relação de força e área, ou seja, é uma medida que nos fornece 
uma certa força por unidade de área. A unidade tradicional de tensão para o 
concreto é dada por quilograma para a força e centímetro quadrado para a 
área. Atualmente, a unidade universal é MPa (Megapascal). Um concreto 
usual tem resistência de 20 MPa (vinte Megapascal) que corresponde à 
tensão de 200kg/cm². O que significa isto em termos práticos¿ Se 200 kg é o 
peso de três “pessoas-padrão”, um quadradinho de concreto com 1 cm x 1 
cm pode resistir ao peso dessas três pessoas (ADÃO; HEMERLY, 2010, p. 
2). 

 

Em função da resistência característica do concreto à compressão (fck), a NBR 

8953 (ABNT, 2009) classifica os concretos estruturais nas classes de resistência 

grupo I e II. Os concretos são designados pela letra C seguida do valor da resistência 

característica, expressa em MPa, como mostram as Tabelas a seguir. 
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Tabela 2 - Classe de resistência do concreto do grupo I 

Classe de Resistência 

Grupo I 

Resistência característica à 

compressão MPa 

C 20 20 

C 25 25 

C 30 30 

C 35 35 

C 40 40 

C 45 45 

C 50 50 

Fonte: NBR 8953 (ABNT, 2009) 

 

Tabela 3 - Classe de resistência do concreto do grupo II 

Classe de resistência 

Grupo II 

Resistência característica à 

compressão MPa 

C 55 55 

C 60 60 

C 70 70 

C 80 80 

C 90 90 

C 100 100 

Para os concretos do grupo II permite-se, na ausência de 

Norma brasileira em vigor, adotar os critérios de projeto 

estrutural de Normas internacionais. 

Fonte: NBR 8953 (ABNT, 2009) 

 

Carvalho e Figueiredo (2015) lembram que somente um ensaio de resistência 

à compressão não é suficiente para definir o seu valor. São necessários certos 

números de ensaios para avaliar sua resistência, e ainda, os valores de resistência 

apresentados por esses distintos corpos de prova, variam de uma obra para outra, 

influenciado pelo rigor na confecção do concreto. 
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Tendo em vista essa afirmação, temos nas palavras de Adão e Hemerly (2010, 

p.4) uma definição sobre a característica a compressão do concreto, e que será 

ilustrada na figura 3: 

 

[...] 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 abaixo. Segundo a estatística, o fck é determinado pelo valor que 
separa as áreas de 5% e 95% da curva de Gauss. 

 

Pinheiro (2007, p. 11) explica o gráfico da Curva de Gauss: 

 

Após ensaio de um número muito grande de corpos-de-prova, pode ser feito 
um gráfico com os valores obtidos de fc versus a quantidade de corpos-de-
prova relativos a determinado valor de fc, também denominada densidade de 
freqüência. A curva encontrada denomina-se Curva Estatística de Gauss ou 
Curva de Distribuição Normal para a resistência do concreto à compressão. 

 

Figura 3. Curva de Gauss 

 
Fonte: Adão e Hemerly (2010) 

 

2.1.2.3 Resistência à tração 

 

Tendo em vista a citação de Graziano no item 2.1.1.1, vários autores falam da 

necessidade da associação de outro material para suprir a baixa resistência à tração 

do concreto, dentre eles, Pinheiro (2007, p. 21) fala que: 

 

Como o concreto simples apresenta pequena resistência à tração e é frágil, 
é altamente conveniente a associação do aço ao concreto, obtendo-se o 
concreto armado. Este material, adequadamente dimensionado e detalhado, 
resiste muito bem à maioria dos tipos de solicitação. Mesmo em peças 
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comprimidas, além de fornecer ductilidade, o aço aumenta a resistência à 
compressão. 

 

Adão e Hemerly (2010) acrescentam que a resistência à tração do concreto 

representa cerca de 10% da resistência à compressão, ou seja, sua resistência a 

tração é muito menor do que a de compressão. 

 

2.1.2.4 Aumento da resistência mecânica 

 

Pode-se aumentar a resistência mecânica do concreto com a utilização de 

diversos aditivos, como: plastificante, micros sílica, cinzas volante, escória de alto 

forno, fibras de aço e de nylon (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

 

2.1.2.5 Classe de agressividade do ambiente 

 

A agressividade gerada pelos fenômenos do meio ambiente está interligada às 

ações físicas e químicas que agem sobre as estruturas de concreto, independente das 

ações mecânicas, das alterações volumétricas de origem térmica, da retração 

hidráulica e outras previstas no dimensionamento das estruturas (NBR 6118, 

ABNT,2014). 

Apresenta-se em seguida a classificação de agressividade do meio ambiente, 

conforme NBR 6118 (ABNT, 2014). 
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Figura 4. Classe de agressividade 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014) 

 

2.1.2.6 Cobrimento 

 

Nas palavras de Carvalho e Figueiredo Filho (2007, p. 161) “o cobrimento 

mínimo é a menor distância livre entre uma face da peça estrutural e a camada de 

barras mais próxima dessa face (inclusive estribos)”.  

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), depois de atendidas as demais 

condições estabelecidas sobre a classe do concreto com a agressividade do 

ambiente, a durabilidade das estruturas é também altamente dependente da 

espessura e qualidade do concreto do cobrimento da armadura. Para a certificação 

da qualidade da estrutura é necessário adotar um cobrimento nominal (Cnom) que é o 

resultado do cobrimento mínimo (Cmin) acrescido de uma tolerância (∆!), dessa 

maneira as dimensões das barras e os espaçadores das firmas devem respeitar o 

cobrimento nominal.  
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Figura 5. Correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento 

nominal para (∆!) = 10 mm 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014) 

 

2.1.3 Qualidade das Estruturas 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) estabelece que as estruturas de concreto devem 

atender aos requisitos mínimos de qualidade, classificados em seu item 5.1.2, durante 

a sua construção e utilização, e aos requisitos adicionais do projetista e do contratante. 

Os requisitos de qualidade classificam-se em três grupos distintos, conforme 

NBR 6118 (ABNT, 2014) item 5.1.2: 

 

· Capacidade resistente: consiste basicamente na segurança a ruptura; 

· Desempenho em serviço: consiste na capacidade da estrutura manter-se em 

condições plenas de utilização durante sua vida útil, não podendo apresentar 

danos que comprometam em parte ou totalmente o uso para o qual foi 

projetada; 

· Durabilidade: consiste na capacidade de a estrutura resistira às influencias 

ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e 

pelo contratante, no inicio dos trabalhos de elaboração do projeto. 
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Uma explicação simplificada dos requisitos da norma é dada por Carvalho e 

Figueiredo Filho (2015, p.4): 

 

[...] as exigências do grupo 1 correspondem a segurança conta a ruptura, as 
exigências do grupo 2 referem-se a danos como fissuração excessiva, 
deformações inconvenientes e vibrações indesejáveis e as exigências do 
grupo 3 têm como referencia a conservação da estrutura, sem necessidade 
de reparos de alto custo. 

 

2.1.4 Vantagens e Desvantagens do Concreto Armado 

 

Igualmente a qualquer material, o concreto também apresenta vantagens e 

desvantagem em comparação com outros materiais na área estrutural. 

 

2.1.4.1 Vantagens 

 

Para Carvalho e Figueiredo Filho (2015) as vantagens do concreto são: 

 

· Apresenta boa resistência à maioria das solicitações; 

· Tem boa trabalhabilidade e, por isso, adapta-se a várias formas, podendo 

assim, ser escolhida a mais conveniente do ponto de vista estrutural, dando 

maior liberdade ao projetista; 

· Permite obter estruturas monolíticas, o que não ocorre com as de aço, madeira 

e pré-moldadas. Existe aderência entre o concreto já endurecido e o que é 

lançado posteriormente, facilitando a transmissão de esforços; 

· As técnicas de execução são razoavelmente dominadas em todo o país; 

· Em diversas situações, podem competir com as estruturas de aço em termos 

econômicos; 

· É um material durável, desde que seja bem executado, conforme as normas, e 

evitado o uso de aceleradores de pega, cujos produtos químicos podem corroer 

as armaduras; 

· Apresenta durabilidade e resistência ao fogo superiores em relação a madeira 

e ao de aço, desde que os cobrimentos e a qualidade do concreto estejam de 

acordo com as condições do meio em que está inserida a estrutura; 

· Possibilita a utilização da pré-moldagem, proporcionando maior rapidez e 

facilidade na execução; 
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· É resistente a choques e vibrações, efeitos térmicos, atmosféricos e desgastes 

mecânicos. 

 

Araújo completa:  

 

O concreto armado tem inúmeras vantagens sobre os demais materiais 
estruturais, como: economia; facilidade de execução em diversos tipos de 
formas; resistência ao fogo, aos agentes atmosféricos e ao desgaste 
mecânico; praticamente não requer manutenção ou conservação; permite 
facilmente a construção de estruturas hiperestáticas (estruturas com reservas 
de segurança) (ARAÚJO, 2010, p. 2). 

 
 

2.1.4.2 Desvantagens 

 

As desvantagens, segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015) são: 

 

· Resulta em elementos com maiores dimensões que o aço, o que, com o seu 

peso especifico elevado (ᵞ=25kN/m³), acarreta um peso próprio muito grande, 

limitando seu uso em determinadas situações ou elevando bastante seu custo; 

· As reformas de adaptação são, muitas vezes, de difícil execução; 

· É bom condutor de calor e som, exigindo, em casos específicos, associação 

com outros materiais para sanar esse problema; 

· São necessários um sistema de formas e a utilização de escoramentos (quando 

não se faz uso de pré-moldagem), que, geralmente, precisam permanecer no 

local até que o concreto alcance resistência adequada. 

 

2.1.5 Flexão 

 

Sem sombras de dúvidas, o principal dimensionamento de uma estrutura é o 

da flexão. Dimensionamento à flexão é para o detalhamento do momento fletor. 

Momento fletor é o esforço definido pelo somatório dos momentos simples para uma 

determinada seção da estrutura (ADÃO; HEMERLY, 2010). 
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2.1.5.1 Tipos de flexão 

 

O momento fletor causa flexão nos elementos estruturais, e nas seções 

transversais desses elementos surgem tensões normais. Há vários tipos de flexão, 

sendo necessário identificá-las para o cálculo correto dos elementos (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

A seguir serão mostrados os diversos tipos de flexão: 

 

2.1.5.1.1 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, o momento fletor atua no plano de simetria. (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015) 

 

2.1.5.1.2 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). 

 

2.1.5.1.3 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). 

 

2.1.5.1.4 Flexão composta 

 

“Quando há esforço normal (de tração ou de compressão) atuando na seção 

(N ≠ 0), com ou sem esforço cortante”(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 

112). 
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2.1.5.1.5 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). 

 

2.1.5.1.6 Flexão não pura 

 

“Quando há esforço cortante atuando na seção” (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2015, p. 112). 

 

2.1.5.2 Estádios da flexão 

 

Pinheiro (2007) diz que o método para avaliar o desempenho de uma seção de 

concreto incide em aplicar um carregamento, que começa do zero e vai até a ruptura. 

A essas fases de carregamento, se dá o nome de estádios. 

Uma seção transversal central de uma viga de concreto armado, retangular, 

submetida ao momento fletor M crescente, passa por três níveis de deformação, 

denominados estádios, que determinam o comportamento da peça até a ruína 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Camacho (2009, p. 21) descreve estádios como: 

 

Os estádios de flexão representam as diferentes fases de comportamento 
apresentadas por uma peça de concreto armado quando submetida à flexão 
simples, como mostra a figura abaixo, desde o início do carregamento até o 
momento em que ela atinge um estado limite último. Quando o carregamento 
vai aumentando de intensidade, a profundidade da linha neutra vai 
aumentando e os níveis de tensões na seção de referência também 
aumentam gradativamente. Na medida em que ocorrem eventos importantes 
em termos de tensões, escoamentos e rupturas internas, vão sendo definidos 
os estádios de flexão, que são: estádio I, estádio II e estádio III. 

 

2.1.5.2.1 Estádio I 

 

Pinheiro (2007) afirma que a fase inicial dos carregamentos corresponde ao 

Estádio I. Neste caso concreto consegue resistir à tração, pois as tensões que surgem 
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são aplicadas com baixa magnitude, é um estádio inviável para características 

estruturais. 

 

Figura 6. Comportamento do concreto no Estádio I 

 
Fonte: Pinheiro (2007, p. 49) 

 

Admitindo que se tenha uma carga ínfima, em uma viga apoiada, onde a tensão 

de tração aplicada no concreto seja inferior a tensão de ruptura, o concreto resiste 

acima de LN à compressão e abaixo de LN à tração juntamente com o aço. Eis que 

este é o estádio I (BOTELHO; MARCHETTI, 2005). 

 

2.1.5.2.2 Estádio II 

 

Botelho e Marchetti (2005), afirmam que aplicando uma carga maior na viga, o 

concreto não resiste mais a tração apresentando fissuras, sendo que o que resiste 

agora é a armadura. A resistência a compressão acima da LN continua boa. Este é o 

estádio II.  

Outra definição de estádio II: 

 

Define-se estádio II como sendo aquele em que o concreto não mais resiste 
à tração e surgem as primeiras fissuras na peça. Apesar de existir um trecho 
próximo da linha neutra ainda resistindo à tração, sua contribuição será 
desprezada e admitir-se-á que toda região abaixo da linha neutra de tensões 
está fissurada. Portanto, para o cálculo no estádio II, todo esforço de tração 
deve ser resistido agora pela armadura. No estádio II o diagrama de tensões 
de compressão ainda varia linearmente, crescendo do valor zero, na linha 
neutra, para um valor máximo na borda comprimida. (CAMACHO, 2009, p. 
22) 
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Figura 7. Comportamento do concreto no estádio II 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 

 

Camacho (2009, p.22) escreve que: 

 

Quando as estruturas de concreto armado estão sujeitas às ações de serviço 
normalmente elas trabalham dentro do estádio II. Nesse estádio também 
pode ser calculado o momento de fissuração (Mr) da peça, que equivale ao 
momento fletor que causa o aparecimento da primeira fissura no elemento. 

 

2.1.5.2.3 Estádio III 

   

“No estádio III, a zona comprimida encontra-se plastificada e o concreto dessa 

região está na iminência da ruptura. Admite-se que o diagrama de tensões seja da 

forma parabólico-retangular, também conhecido como diagrama parábola-retângulo”. 

(PINHEIRO, 2007, p. 51) 
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Figura 8. Comportamento do concreto no estádio III 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 

 

Camacho (2009, p. 23), sobre o estádio III: 

 

O estádio III é definido como sendo a fase em que o concreto comprimido 
está na ruptura, ou seja, estado limite último de ruptura do concreto por 
compressão. Admite-se que as tensões de compressão na seção transversal 
das peças tenham uma distribuição de acordo com o diagrama parábola-
retângulo ou com o diagrama retangular de tensões. 

 

2.1.5.3 Estados limites 

 

“São estados a partir dos quais a estrutura passa a ter desempenho 

inadequado às finalidades da construção ou apresenta riscos de ruína” (CAMACHO, 

2009, p. 8). 

“[...] uma estrutura pode atingir um estado limite de ordem estrutural ou de 

ordem funcional. Assim, se concebe dois tipos de estados limites, a saber: estado 

limite ultimo (ELU), e o estado limite de serviço (ELS)” (CAMACHO, 2009, p. 08). 

 

2.1.5.3.1 Estado limite último – ELU 

 

“É quando, em grandes palavras, a estrutura coloca em risco sua estabilidade 

(perda de estabilidade, rupturas de seções importantes)” (BOTELHO; MARCHETTI, 

2005, p. 146). 
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NBR 6118 (ABNT, 2014) O Estado Limite Último está ligado ao colapso ou 

qualquer forma de ruína da estrutura, correspondendo à máxima capacidade 

resistente da estrutura, e quando é atingido compromete parcial ou completamente a 

utilização da mesma. O item 10.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta os estados 

limites últimos que devem ser verificados, sendo eles: 

 

· Perda de equilíbrio como corpo rígido;  

· Esgotamento da capacidade resistente da estrutura; 

· Instabilidade devido a solicitações mecânicas; 

· Colapso progressivo (fadiga). 

 

2.1.5.3.2 Estado limite de serviço– ELS 

 

“É quando, a estrutura não atinge o estado de ruína, mas atinge a perda de sua 

utilização real por grandes recalques, grandes deformações, grandes trincas que 

permitem uma corrosão crescente da armadura” (BOTELHO; MARCHETTI, 2005, p. 

146). 

Pinheiro (2007, p. 42): 

 

São aqueles que correspondem a condições precárias em serviço. Sua 
ocorrência, repetição ou duração causam efeitos estruturais que não 
respeitam condições especificadas para o uso normal da construção ou que 
são indícios de comprometimento da durabilidade. Podem ser citados como 
exemplos:  
a) Danos estruturais localizados que comprometem a estética ou a 
durabilidade da estrutura − fissuração; 
b) Deformações excessivas que afetem a utilização normal da construção ou 
o seu aspecto estético − flechas; 
c) Vibrações excessivas que causem desconforto a pessoas ou danos a 
equipamentos sensíveis 

 

2.1.5.4 Domínios de deformação 

 

“[...] a ruína da seção transversal para qualquer tipo de flexão no ELU é 

caracterizada pelas deformações específicas de cálculo do concreto e do aço, que 

atingem os valores últimos das deformações especificas desses materiais” 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p.120) 
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Pinheiro (2007) resume os domínios de deformação nas situações em que 

correspondentes ao estado limite último para uma seção submetida a solicitações 

normais pelo menos um dos materiais − o aço ou o concreto − atinge o seu limite de 

deformação.  

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p.120) “Os conjuntos de deformações 

específicas do concreto e do aço ao longo de uma seção transversal retangular com 

armadura simples submetida a ações normais definem seis domínios de deformação”. 

Abaixo segue ilustração dos domínios citados no parágrafo anterior: 

 

Figura 9. Domínios de deformação do concreto 

Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2015) 

 

A reta “a” e os domínios 1 e 2 correspondem ao estado limite último por 

deformações plásticas excessivas, onde o aço tem seu alongamento máximo, já os 

domínios 3 ,4, 4a, 5 e a reta “b” correspondem ao estado limite último por ruptura 

convencional, onde o concreto chega a ruptura por encurtamento limite. (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015) 
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2.1.5.4.1 Domínio 1 

 

“Onde atua uma força normal de tração e um momento fletor que traciona a 

fibra inferior da seção, podendo ter intensidade maior ou igual a zero, de tal forma, 

que a profundidade da LN fique entre ∞e zero” (GRAZIANO, 2005, p.66). 

Pinheiro (2007) para diagramas de deformação em que ainda contenha tração 

em toda a seção, mas não-uniforme, com εs = 1% na armadura As e as deformações 

na borda superior variando entre 1% e zero e a linha neutra é externa a seção, obtêm-

se os diagramas de deformação num intervalo designado domínio 1. A seção 

resistente é composta apenas pelas armaduras, não havendo participação resistente 

do concreto. 

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 122) completam dizendo “A seção 

resistente é composta do aço, não havendo participação do concreto, que se encontra 

totalmente tracionado, e, portanto, fissurado”. 

 

Figura 10. Domínio 1 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 

 

2.1.5.4.2 Domínio 2 

 

O concreto não alcança a ruptura, εc< 3,5‰. A linha neutra corta a seção 

transversal. A seção resistente é composta do aço tracionado e do concreto 

comprimido, este é o domínio 2 (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Pinheiro (2007) Os domínios 1 e 2 correspondem ao estado limite de 

deformação plástica excessiva e são fixados pelo ponto A (figura 9.), que corresponde 

ao alongamento de 1%. Para todas as situações correspondentes aos domínios 1 e 2 

a reta do diagrama de deformação passa pelo ponto A. 
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Figura 11. Domínio 2 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 

 

2.1.5.4.3 Domínio 3 

 

Este domínio é chamado de ideal, pois os dois materiais atingem sua 

capacidade resistente máxima, são aproveitados integralmente, a ruptura do concreto 

ocorre simultaneamente com o escoamento da armadura e a ruína acontece com 

aviso (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

Figura 12. Domínio 3 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 

 

2.1.5.4.4 Domínio 4 

 

“A ruptura é frágil, sem aviso, pois o concreto se rompe sem que a armadura 

atinja sua deformação de escoamento (não há grandes deformações do aço nem 

fissuração do concreto que sirvam de advertência)” (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2015, p. 124). 

No domínio 4, igualmente no domínio 3, continua o encurtamento εcu = 0,35% 

na borda comprimida. O alongamento na armadura εs varia entre εyd e zero, e sendo 
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assim, o concreto está na ruptura, porém a armadura tracionada não atinge o 

escoamento, e portanto, o domínio 4 é mal aproveitado e a seção é denominada 

superarmada, acontecendo a ruína sem aviso, pois os deslocamentos são 

imperceptíveis e a fissuração é muito fina (PINHEIRO, 2007). 

 

Figura 13. Domínio 4 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 

 

2.1.5.4.5 Domínio 4a 

 

Carvalho e Figueiredo Filho (2015) comentam que neste domínio a seção 

resistente é composta do aço e do concreto comprimido. Armaduras comprimidas e 

pequena zona de concreto tracionado. A ruptura é frágil, sem aviso, pois o concreto 

se rompe com encurtamento da armadura, não há fissuração nem deformação que 

sirvam de aviso. 

 

Figura 14. Domínio 4a 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 
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2.1.5.4.6 Domínio 5 

 

“Onde atua uma força normal de compressão, com um momento fletor maio ou 

igual a zero e uma profundidade da linha neutra h e +∞. O concreto rompe por 

esmagamento com deformação a ser determinada pelo novo polo de ruptura em C”. 

(GRAZIANO, 2005, p. 66) 

O domínio 5 é relacionado ao estado limite de ruptura do concreto na 

compressão e é fixado pelo ponto C (figura 9) que corresponde ao encolhimento de 

0,2% na fibra distante (3/7)h da borda mais comprimida da seção. Para todas as 

situações referentes ao domínio 5 a reta do diagrama de deformações passa pelo 

ponto C (PINHEIRO, 2007). 

 

Figura 15. Domínio 5 

 
Fonte: Pinheiro (2007) 

 

2.1.6 Ações 

 

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015), as ações são qualquer influência, 

ou conjunto delas, que são capazes de produzir estados de tensão e deformação em 

uma estrutura.  

Para realização da análise estrutural, a norma NBR 8681 (ABNT, 2003) exige 

que se devam levar em consideração as ações que possam alterar a segurança e a 

integridade da estrutura, que são classificadas de acordo com a referida norma em: 

permanentes, variáveis e excepcionais. 

“O sistema estrutural de um edifício deve ser projetado de modo que seja capaz 

de resistir não só às ações verticais, mas também às ações horizontais que possam 
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provocar efeitos significativos ao longo da vida útil da construção” (PINHEIRO, 2007, 

p. 30). 

 

2.1.6.1 Ações permanentes 

 

As ações permanentes são aquelas que acontecem com valores constantes e 

atuam durante toda a vida da construção. São consideradas também permanentes, 

as ações que crescem no tempo, tendendo a um valor limite constante (NBR 6118, 

ABNT, 2014). 

São ações permanentes aquelas que acontecem com valores inalteráveis ou 

com uma baixa alteração em torno da média, durante praticamente toda a vida da 

edificação (PINHEIRO, 2007). 

Camacho (2009, p. 12) ações permanentes são classificadas em duas 

categorias: 

 

As ações permanentes são classificadas em:  
a) Ações permanentes diretas: são constituídas pelo peso próprio da 
estrutura, dos elementos construtivos fixos, das instalações e outras como 
equipamentos e empuxos.   
b) Ações permanentes indiretas: são constituídas por deformações impostas 
por retração do concreto, fluência, recalques de apoios, imperfeições 
geométricas e protensão. 

 

As ações permanentes devem ser analisadas com seus valores representativos 

mais desfavoráveis para a segurança e são divididas em diretas e indiretas 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.6.1.1 Ações permanentes diretas 

 

NBR 6120 (ABNT, 2014) as ações permanentes diretas são aquelas formadas 

pelo peso próprio da estrutura, pelos pesos dos elementos construtivos fixos e das 

instalações permanentes. 

“Nas construções atuais, admite-se que o peso próprio da estrutura seja 

avaliado com a massa especifica de 2400 kg/m³ para o concreto simples e de 2500 

kg/m³ para o concreto armado ou protendido” (NBR 6120, ABNT, 1980 apud 

CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 54). 



39 
 

“Além do peso próprio, é preciso, sempre que necessário, considerar 

permanentes os empuxos de terra e outros materiais granulosos, quando forem 

admitidos não removíveis” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 54). 

 

2.1.6.1.2 Ações permanentes indiretas 

 

Ações permanentes indiretas são os recalques de apoio, as retrações e 

protensões (PINHEIRO, 2007). 

“As ações permanentes indiretas são constituídas pelas deformações impostas 

por retrações e fluências do concreto, deslocamento de apoio, imperfeições 

geométricas (globais e locais) e protensão” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, 

p. 54). 

 

2.1.6.2 Ações variáveis 

 

Porto e Fernandes (2015) escrevem que as ações variáveis subclassificam-se 

em diretas, que se referem às cargas acidentais devido ao uso da estrutura, ação do 

vento e da água, e em indiretas, como variações uniformes e não uniformes de 

temperatura e ações dinâmicas. 

 

2.1.6.2.1 Ações variáveis diretas 

 

São as ações que tem possibilidade de ocorrência suficientemente grande para 

que sejam obrigatoriamente consideradas no projeto das estruturas de um dado tipo 

de construção. Exemplos: cargas acidentais previstas para o uso da construção, pela 

ação do vento e da chuva, impacto lateral, força longitudinal de frenação ou 

aceleração, força centrífuga, etc. (CAMACHO, 2009) 

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 54) as ações variáveis 

diretas são: 

 

[...] constituídas pelas cargas acidentais previstas para o uso da construção, 
pela ação do vento e da água, devendo-se respeitar as prescrições feitas por 
normas brasileiras específicas. As cargas acidentais previstas para o uso da 
construção correspondem, normalmente, a: cargas verticais de uso da 
construção (pessoas, mobiliário, veículos etc.); cargas móveis, considerando 
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o impacto vertical; impacto lateral; força longitudinal de frenação ou 
aceleração; e força centrífuga. 

 

2.1.6.2.2 Ações variáveis indiretas 

 

“[...] ações ou cargas acidentais de natureza ou de intensidade especiais, tais 

como ação sísmica, variações da temperatura, podendo ser com variação uniforme e 

não uniforme de temperatura, etc” (CAMACHO, 2009, p. 13). 

 

2.1.6.3 Ações excepcionais 

 

As ações excepcionais remetem às situações atípicas de carregamento que 

provocam efeitos que não são possíveis de serem controlados por outros meios. Os 

valores atribuídos a essas ações são estipulados por norma (PORTO; FERNANDES, 

2015). 

Para Camacho (2009, p. 13) ações excepcionais: 

 

São ações decorrentes de causas tais como explosões, choques de veículos, 
incêndios, enchentes ou sismos excepcionais.Os incêndios podem se 
levados em conta por meio de uma redução da resistência dos materiais 
constitutivos da estrutura. 

 

2.1.7 Cargas 

 

A NBR 6120 (ABNT, 2014) fixa condições exigíveis para determinação dos 

valores das cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de 

edificações, qualquer que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos em 

normas especiais. A norma classifica as cargas em duas categorias, permanentes e 

acidentais: 

 

a) Cargas Permanentes: Este tipo de carga é constituído pelo peso próprio da 

estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações 

permanentes; 

b) Cargas Acidentais: É toda aquela que pode atuar sobre a estrutura de 

edificações em função do seu uso (pessoas, móveis, materiais diversos, 

veículos etc). 
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Ainda, segundo a mesma norma, existem condições peculiares: 

 

a) Nos compartimentos destinados a carregamentos especiais, como os devidos 

a arquivos, depósitos de materiais, máquinas leves, caixas-fortes etc., não é 

necessária uma verificação mais exata destes carregamentos, desde que se 

considere um acréscimo de 3 kN/m2 no valor da carga acidental. 

 

2.1.8 Elementos Estruturais Básicos 

 

Neste item serão estudados os elementos estruturais básicos das estruturas 

mais comuns em edificações: lajes, vigas e pilares. 

 

2.1.8.1 Lajes 

 

Graziano (2005) diz que lajes são elementos planos e laminares que estão 

sujeitos principalmente a forças, segundo a direção normal ao seu plano. Nestas 

condições, é importante falar que as lajes estão preponderantemente flexionadas e 

podem ser classificadas de acordo com a direção em que estas flexões ocorrem: 

 

a) Lajes armadas em uma só direção: são aquelas que, do ponto de vista do 

modelo estrutural, estão fletidas apenas em uma direção; 

b) Lajes armadas em cruz: são aquelas que se encontram fletidas em duas 

direções ortogonais entre si.  

 

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 319) referem-se a lajes como: 

 

Sob o ponto de vista estrutural, lajes são placas de concreto e estas últimas 
são elementos estruturais de superfície plana (elementos laminares 
simétricos em relação ao seu plano médio), em que a dimensão perpendicular 
à superfície, usualmente chamado espessura, é relativamente pequena 
comparada às demais (largura e comprimento) e sujeitas principalmente a 
ações normais a seu plano. 

 

Adão e Hemerly (2010) falam que lajes são elementos estruturais planos, com 

maiores dimensões em plano horizontal. São lajes os pisos e tetos dos prédios, assim 

como tampas e fundos de caixas d’água de concreto armado. O dimensionamento das 
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lajes, para o momento fletor, leva em conta a unidade de medida para a largura – 

normalmente o metro – e a sua espessura como altura. As lajes são dimensionadas 

na flexão como vigas, não levando em consideração, porém, o dimensionamento para 

o cisalhamento. 

 

2.1.8.1.1 Cargas sobre as lajes 

 

Uma das variáveis mais importantes para o dimensionamento das lajes são 

suas cargas. Para Adão e Hemerly (2010, p.64): 

 

São cargas sobre as lajes, seu próprio peso, contrapiso, revestimentos de 
pisos, pessoas circulando, moveis e tudo que se possa colocar num piso. 
Para efeito de cálculo estrutural, temos que considerar todas as cargas sobre 
as lajes como uniformemente distribuídas. Em termos realistas, a única carga 
uniformemente distribuída é a da água sobre o fundo de uma piscina ou caixa 
d’água. 

 

2.1.8.1.2 Limites mínimos de dimensionamentos 

 

Conforme diz Graziano (2005) os limites mínimos de espessura, são definidos 

em função da sua vinculação ou do seu vão. 

Já para Adão e Hemerly (2010, p.91) a espessura mínima se dá da seguinte 

maneira: 

O dimensionamento da laje, isto é, a determinação de sua espessura (para o 
concreto, independente da armação que ela irá ter) é função primordial do 
momento fletor máximo que atuará sobre ela. O seu vão também irá influir no 
dimensionamento, da mesma forma que o uso para o qual se destinará. 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) em seu item 13.2.4.1 define os limites mínimos para 

lajes maciças: 

 

a) 7 cm para cobertura não em balanço; 

b) 8 cm para lajes de piso não em balanço; 

c) 10 cm para lajes em balanço; 

d) 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN; 

e) 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN; 

f) 15 para lajes com protensão apoiadas em vigas, com o mínimo de l/42 para 

lajes de piso bi apoiadas e l/50 para lajes de piso contínuas; 
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g) 16 cm para lajes lisas e 14 cm para lajes-cogumelo, fora do capitel. 

Para as lajes nervuradas a NBR 6118 (ABNT, 2014) item 13.2.4.2, define que: 

 

A espessura da mesa, quando não existirem tubulações horizontais 
embutidas, deve ser maior ou igual a 1/15 da distância entre as faces da 
nervura (L0) e não menor que 4 cm. O valor mínimo absoluto da espessura 
da mesa deve ser 5 cm, quando existirem tubulações embutidas de diâmetro 
menor ou igual a 10mm. Para tubulações com diâmetro ᶲ maior que 10mm, a 
mesa deve ter a espessura mínima de 4cm + ɸ , ou 4 cm + 2ᶲ no caso de haver 
cruzamento destas tubulações. 

 

2.1.8.1.3 Altura útil 

 

Pinheiro (2007) descreve que para as lajes com bordas apoiadas ou 

engastadas, a altura útil pode ser calculada pela expressão demonstrada na equação 

abaixo: 

 

"#$% = (2,5 & 0,1'. )*'. +-/100 (01) '
+- '3 4 +6

0,7'. +8 

 

n ànúmero de bordas engastadas 

+6àmenor vão 

+8àmaior vão 

 

2.1.8.1.4 Lajes maciças 

 

Pinheiro (2007) descreve lajes maciças como elementos planos, horizontais, 

com duas dimensões muito maiores que a terceira, denominada espessura. São 

construídas com grandes quantidades de escoramento e formas, e não têm vazios, 

encarecendo, assim, a obra. 

Adão e Hemerly (2010, p.65) enfatizam que “[...] mesmo sendo o sistema mais 

seguro quando executado corretamente, tem sido substituído por lajes pré-moldadas 

[...]”. 
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2.1.8.1.5 Lajes nervuradas pré-moldadas 

 

São lajes onde a zona de tração é composta por nervuras, sendo que entre 

estas nervuras pode ser colocado material inerte. Essas nervuras podem ser 

compostas de vigotas pré-moldadas, que dispensam o uso do tabuleiro da fôrma 

tradicional. Essas vigotas são capazes de suportar seu peso próprio e as ações de 

construção, necessitando apenas decimbramentos intermediários (PINHEIRO, 2007). 

Conforme define Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p.74): 

 

Essas lajes são formadas por elementos pré-moldados chamados de vigotas 
(trilho, de concreto armado ou protendido, ou treliça), por lajotas 
(normalmente cerâmicas) e por uma “capa de concreto” moldada no local. A 
armadura do elemento tipo trilho é composta de barras retas colocadas na 
parte inferior deste. Em relação ao elemento tipo treliça, sua armadura é uma 
treliça espacial de aço formado por três banzos paralelos e diagonais laterais 
de forma senoidal, soldadas por processos eletrônicos aos banzos. 

 

Para melhor entendimento, segue ilustrações: 

 

Figura 17. Elementos de laje pré-moldada 

 
Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p 75) 

 

Figura 18. Esquema de laje pré-moldada 

 
Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p 75) 
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2.1.8.2 Vigas 

 

Vigas são “[...] elementos lineares em que a flexão é preponderante” (NBR 

6118, ABNT, 2003, item 14.4.1.1). 

Graziano (2005, p. 87) define vigas como: 

 

[...] elementos estruturais predominantemente solicitados a flexão e que 
geometricamente mantém uma relação entre vão e altura, para vigas 
isostáticas, l/h ≥ 3,0 e, para vigas continuas, de l/h ≥ 2,0, em que l é o 
comprimento do vão teórico (ou o dobro do comprimento teórico, no caso de 
balanço) e h é a altura total da viga. Ainda, a relação entre sua largura e altura 
da seção deverá ser menor ou igual a cinco. 

 

Adão e Hemerly (2010, p. 98) falam que: 

 

São as vigas que servem de apoio para as lajes ou para as vigas que não 
possuem pilar em sua extremidade. As lajes dão cargas distribuídas e 
uniformes sobre as vigas já as vigas que se apoiam sobre vigas implicam em 
cargas concentradas. 

 

Pinheiro (2007) realça que é comum, por questões estéticas e visando as 

facilidades no acabamento e ao melhor aproveitamento dos espaços, adotar larguras 

de vigas em função da largura das alvenarias. As alturas das vigas ficam limitadas 

pela necessidade de prever espaços livres para aberturas de portas e de janelas. 

 

2.1.8.3 Pilares 

 

“Pilares são elementos preponderantemente comprimidos e dispostos 

normalmente na posição vertical. São responsáveis pelo suporte das vigas e das lajes, 

conduzindo as cargas atuantes sobre estas até a fundação” (GRAZIANO, 2005, p. 

67). 

Adão e Hemerly (2010, p. 114) falam sobre pilares da seguinte forma: 

 

[...] os pilares visam absorver, principalmente, todas as cargas verticais que 
atuam sobre um pavimento (teto ou piso) de um prédio. As cargas são, de 
maneira geral, transmitidas por ações de vigas. O peso próprio dos pilares 
também fornece carga vertical, apesar do valor ser pequeno em comparação 
ao cômputo geral das cargas. 
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Visando a facilitação para a disposição na estrutura e também para ficar bem 

esteticamente, Pinheiro (2007, p. 31) da, algumas recomendações para alocar os 

pilares. 

 

Recomenda-se iniciar a localização dos pilares pelos cantos e, a partir daí, 
pelas áreas que geralmente são comuns a todos os pavimentos (área de 
elevadores e de escadas) e onde se localizam, na cobertura, a casa de 
máquinas e o reservatório superior. Em seguida, posicionam-se os pilares de 
extremidade e os internos, buscando embuti-los nas paredes ou procurando 
respeitar as imposições do projeto de arquitetura. 

 

O autor continua falando que deve-se, sempre que possível, alocar os pilares 

alinhados, a fim de compor pórticos com as vigas que os unem. Os pórticos, assim 

formados, contribuem significativamente na estabilidade global do edifício 

(PINHEIRO, 2007).  

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

2.2.1 Materiais 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados dois softwares: 

 

· AutoCad da empresa Autodesk; 

· Eberick V9 da empresa AutoQi. 

 

2.2.1.1 AutoCad 

 

AutoCad é um software criado e comercializado pela empresa Autodesk, do 

tipo Cad (computeraided design) que no português significa desenho auxiliado por 

computador. É usado mundialmente para elaboração de projetos arquitetônicos para 

edificações, pontes, projetos topográficos, entre outras obras da engenharia em geral 

(WIKPÉDIA, 2018). 

Neste trabalho, o AutoCad foi utilizado para a averiguação de todo o projeto 

arquitetônico envolvido, desde as plantas de cortes, fachada e baixa, sendo essa 

última exportada ao software Eberick para o desenvolvimento estrutural do edifício. 
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2.2.1.2 Eberick 

 

Software totalmente brasileiro desenvolvido pela empresa AltoQI ® para o 

cálculo e detalhamento de edificações em concreto armado através de um pórtico 

espacial (E-CIVIL, 2018). 

Neste software, como dito no tópico anterior, foi feito o lançamento da estrutura, 

levando em consideração as normas vigentes e os conhecimentos adquiridos no 

decorrer do curso. Depois do lançamento, foi, neste mesmo software, feito a análise 

necessária para o detalhamento da estrutura e seus acertos para ter a máxima 

qualidade nos lançamentos sem ter desperdícios ou um super-dimensionamento. 

 

2.2.2 Metodologia 

 

Este trabalho empregou uma metodologia em forma de pesquisas 

bibliográficas, buscando uma fundamentação teórica necessária para o lançamento e 

desenvolvimento, dentro das normas e juntamente com os softwares, de um projeto 

estrutural em concreto armado de um edifício contendo quatro pavimentos. Embora 

este trabalho seja voltado a estrutura de um edifício em concreto armado, ele levanta 

pontos relevantes e muito importantes estudados ao longo de todo o curso de 

Engenharia Civil, vinculando todo o embasamento teórico adquirido, que aqui foi 

aplicado. 

O lançamento do projeto estrutural foi com base em um uma arquitetura 

meramente escolhida para fins acadêmicos, constituída por quatro pavimentos – 

anexos A ao F – sendo disponibilizada pelo professor desta universidade, Arquiteto e 

Urbanista Marcelo Wandscheer, e que já foi construído há anos atrás. As plantas em 

anexo, são simplesmente para visualização, isto é, não estão em escala. 

Após a concepção do projeto arquitetônico, o mesmo foi analisado 

minuciosamente para a definição das posições dos elementos estruturais (pilares, 

vigas e lajes) visando sempre um melhor aproveitamento dos espaços e melhor 

distribuição das cargas, levando em consideração a parte estética e econômica do 

projeto, garantindo também sua durabilidade e funcionalidade.  Em seguida foi feito o 

lançamento da estrutura no software Eberick, fazendo um pré-dimensionamento com 

o intuito de empregar, neste primeiro momento, as dimensões mínimas exigidas em 

norma, e logo após, averiguou-se os resultados obtidos pelo software e com os 
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conhecimentos obtidos em aula foram adequados os lançamentos fazendo um 

redimensionamento para as exigências da estrutura e para simplificação na hora da 

execução da obra. 

As cargas permanentes e acidentais foram dimensionadas seguindo 

rigorosamente a NBR 6120 (ABNT, 2014), que dispõe todos os valores necessários 

para a elaboração dos cálculos que serão realizados. 

“Esta Norma fixa as condições exigíveis para determinação dos valores das 

cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de edificações, qualquer 

que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos em normas especiais” (NBR 

6120, ABNT, 2014). 

 

2.2.2.1 Memorial descritivo do projeto arquitetônico 

 

O projeto arquitetônico é constituído de quatro pavimentos. Conta com o 

pavimento térreo e mais três pavimentos tipo de iguais dimensões contendo quatro 

apartamentos por pavimento, e mais a cobertura. 

 

2.2.2.1.1 Áreas 

 

As áreas do projeto são constituídas da seguinte forma: 

 

a) Pavimento térreo – 332,72 m² 

b) Pavimento tipo – 332,72 m² cada pavimento (3x) 

c) Cobertura – 332,72 m² 

 

2.2.2.1.2 Alvenarias 

 

Neste projeto tem-se apenas alvenarias de vedação, não sendo necessário 

alvenaria com função estrutural. Conforme projeto arquitetônico, tanto as alvenarias 

internas quanto as externas têm uma espessura de 15 cm, ressalvando as alvenarias 

que fazem divisão entre os apartamentos, sendo que estas possuem 20 cm de 

espessura. Os blocos utilizados para o preenchimento das alvenarias são blocos 

cerâmicos com dimensões condizentes com o que o projeto exige. 
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2.2.2.1.3 Paredes 

 

Nas cozinhas e banheiros são utilizados: 

 

a) Chapisco; 

b) Emboço; 

c) Reboco; e 

d) Revestimento cerâmico. 

 

Para todos os demais ambientes a ordem do revestimento segue a mesma até 

o reboco, e ao invés de cerâmicas será feito uma pintura com tinta acetinada. 

 

2.2.2.1.4 Lajes 

 

As lajes empregadas neste trabalho são maciças e pré-moldadas, sendo a 

maciça no térreo (para efeito de cálculo, pois será conta-piso) e pré-moldada nos 

demais pavimentos. 

 

2.2.2.1.5 Piso 

 

Em todos os ambientes foi utilizado piso cerâmico 

 

2.2.2.1.6 Teto 

 

No teto foi utilizado 

 

a) Chapisco; 

b) Emboço; 

c) Reboco; e 

d) Pintura acetinada. 
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2.2.2.1.7 Aberturas 

 

As aberturas se tratam de portas e janelas, e conforme projeto arquitetônico as 

portas estão divididas em portas de madeiras, alumínio e vidro temperado. Já as 

janelas são em alumínio. 

 

2.2.2.1.8 Telhado 

 

Levando em consideração a economia, a eficiência e a praticidade das telhas 

de fibrocimento, estas foram utilizadas para a vedação do telhado. 

 

2.2.2.1.9 Terreno 

 

Visto que o trabalho tem apenas fins acadêmicos, adotou-se a cidade de Santa 

Cecília para a implantação do projeto, onde foi analisada a velocidade e o 

comportamento do vento neste local, suas condições climáticas, agressividade 

ambiental entre outros, para o melhor dimensionamento e escolha do material. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Considerações Iniciais 

 

A análise estrutural tem como base métodos matemáticos que foram evoluindo 

ao longo do tempo, iniciando com métodos simples e manuais passando para os dias 

de hoje a métodos refinados e complexos com a ajuda da computação, originando os 

métodos computacionais. Hoje em dia, a grande maioria dos projetos, principalmente 

os maiores, passam por análise em métodos computacionais devido a grande 

vantagem, praticidade e ganho de tempo. Porém, por mais sofisticado que seja o 

software, jamais vai substituir o engenheiro calculista. A inserção correta dos dados, 

a análise, interpretação, as considerações e o resultado final são de total 

responsabilidades do engenheiro (SIQUEIRA, 2018). 
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2.3.2 Pré-dimensionamento 

 

Inicialmente, foi analisado o projeto arquitetônico no AutoCAD e alocado os 

elementos estruturais (pilares, vigas e lajes). Os pilares foram dimensionados 

conforme o mínimo exigido pela norma NBR 6118 (ABNT, 2014), ou seja, com a seção 

de 360cm², ficando com 14x30cm. Para as vigas, foi utilizado as seguintes dimensões: 

base 14cm e altura 40cm. As lajes do térreo foram feitas maciças com 10cm de 

espessura, e os demais pavimentos foi utilizado lajes pré-moldadas. Lembrando que 

essas medidas foram utilizadas inicialmente, sendo que para os elementos estruturais 

que apresentaram dimensões insuficientes foram modificadas no decorrer do projeto 

conforme solicitação da estrutura, como poderá ser visto até o final deste capítulo. 

As cargas acidentais foram inseridas para cada ambiente, seguindo orientação 

da NBR 1620 (ABNT, 1980). Foram distribuídas ainda, cargas de revestimentos, 

conformes descritos no memorial inserido no item 2.2.2.1. As paredes de alvenarias, 

conforme o mesmo memorial, tiveram o intuito somente de vedação tendo espessuras 

finais, já com revestimentos, de 15cm, ressalvando as divisas dos apartamentos que 

tem 20cm, todas de tijolos cerâmico que conforme a NBR 6120 (ABNT, 1980) tem seu 

peso específico de 13kN/cm³. Para a altura de cada parede foi considerado caso a 

caso, tendo pouca variação, ficando a grande maioria com 265 cm, levando em 

consideração que o pé direito dos pavimentos tem 305cm e foi subtraído a altura das 

vigas onde a maioria ficou com 40cm. 

 

2.3.3 Configuração do Projeto 

 

Conforme solicitação do projeto, algumas alterações foram feitas nas 

configurações que vem pré-definidas pelo software. A seguir será mostrado as 

alterações de maior relevância. 

 

2.3.3.1 Análise 

 

Na configuração “Análise” podemos encontrar diversos parâmetros para que o 

sistema forme um método matemático de cálculo para se obter os esforços da 

estrutura. 
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No campo “Processo” podemos selecionar entre dois modos de cálculo para a 

estrutura: Pórtico espacial e Pavimentos isolados, conforme figura 19. 

 

Figura 19. Configuração do item “Análise”

 

Fonte: O próprio autor 

 

A maior diferença entre os dois modelos de cálculos é que no modelo de 

Pavimentos Isolados não leva em consideração os esforços horizontais na estrutura 

fazendo uma análise simples dividindo a estrutura nos seus pavimentos em pequenos 

pórticos. Isso já o faz inadequado para o projeto final, pois, conforme a NBR 6118 

(ABNT, 2014), a análise estrutural deve levar em consideração todas as ações que 

tragam efeitos na estrutura visando a segurança e possíveis estados limites últimos e 

de serviços. 

Já na análise pelo Pórtico Espacial, o sistema analisa a estrutura como um 

todo, em modo global, considerando a influência de todos os esforços, imperfeições 

geométricas dos elementos estruturais, efetuando as verificações de estabilidade 

geral da estrutura e determinando os efeitos de 2º ordem. 

Para este trabalho, como mostra a figura 19, foi selecionado o processo Pórtico 

espacial. 
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Uma alteração relevante feita na aba “Análise” foi no campo “Geral” onde foi 

alterado o valor da porcentagem do item “Redução no engaste para nós semi-rígidos” 

para 15%, redução esta disposta na NBR 6118 (ABNT, 2014), conforme figura 19 este 

item configura o valor de redução na rigidez nas ligações de nós semi-rígidos entre 

vigas ou entre vigas e pilares quando inseridos na estrutura. 

 

2.3.3.2 Detalhamento 

 

Na configuração “Detalhamento”, é possível fazer alterações para todos os 

elementos estruturais. A principal alteração ocorreu na aba “Vigas”, com a finalidade 

de otimizar a distribuição das barras de aço alterou-se no campo “Otimização” o valor 

dos itens “Sobreposição máxima entre barras negativas” para 500 cm, “Espaçamento 

máximo para igualar barras”, para 900 cm e “Dist. max. para unir negativos”, para 900 

cm, conforme figura 20. 
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Figura 20. Configuração do item “Detalhamento - Vigas” 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.3 Dimensionamento 

 

Na configuração “Dimensionamento” são encontrados os parâmetros que 

alteram o modo como os elementos estruturais são calculados e definidos. 

Cabe destacar alguns itens relevantes que interferem no dimensionamento dos 

elementos. 

O item “Taxa de armadura máxima” na aba “Pilares” é encontrado em norma 

que não pode exceder a 8%, contando a área da emenda das barras. O software não 

considera os transpasses na taxa de armadura, portanto, para não extrapolar os 8% 

previstos em norma foi configurado este campo com o valor em 4%. Também pode-

se configurar nesta mesma aba, a seção mínima do pilar, que como dito anteriormente 
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este valor é de 360cm², esse valor já vem configurado no software e assim o 

deixamos. A única alteração nesta configuração se deu na desmarcação do item 

“Permitir bitola menor que superior”, podendo ser visto na figura 21. 

 

Figura 21. Configuração do item “Dimensionamento - Pilares” 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.4 Configuração de materiais e durabilidade 

 

Nas configurações de “Materiais e durabilidade” foi considerado, conforme local 

do projeto, a classe de agressividade II moderada, agregado de 19mm, classe de 

resistência do concreto C-25 para todos os elementos estruturais, cobrimento das 

peças externas e internas 3cm, abertura máxima das fissuras de 0,2mm para os 

elementos em contato com o solo e de 0,3mm para as demais peças. Essas 

configurações são ilustradas na figura 22. 
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Figura 22. Configuração do item “Materiais e durabilidade” 

Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.5 Vento 

 

Nas configurações “vento”, foi deixado a sua velocidade em 42m/s, valor este 

encontrado no mapa de ventos disponibilizado pelo próprio software conforme figura 

23, neste item ainda foram configurados a “topografia” S1 = 1,0, a “rugosidade do 

terreno” na categoria II e “fator estatístico S3 = 1,0 edificações para hotéis e 

residências. Edificações para comercio e indústria com alto fator de ocupação, 

ilustrados na figura 24. 
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Figura 23. Mapa da velocidade do vento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 24. Configuração do item “Vento” 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.4 Lançamento da Estrutura 

 

Configurado o sistema de acordo com a solicitação do projeto, começamos com 

o lançamento dos elementos estruturais no software Eberick, onde foi utilizado a 

arquitetura feita no AutoCAD pelo professor Marcelo e concedida para fins 

acadêmicos deste trabalho. Antes de importa-la ao Eberick, foi feita uma limpeza, 

retirando todas informações e elementos desnecessários para o lançamento 

estrutural, melhorando assim, a visualização e entendimento para o posicionamento 

correto dos elementos em seus locais pré-estabelecidos. Ao importar para o Eberick, 

essa arquitetura não vem em escala apropriada e é inserida em um ponto qualquer 

no sistema de coordenadas, fazendo assim que antes de qualquer lançamento seja 

necessário coloca-la na origem para que todos os pavimentos fiquem alinhados e 

necessário também configurar a escala adequada para o projeto. No momento da 

importação ao software o mesmo pede automaticamente para que a escala seja 

configurada, com tudo, ela pode ser configurada a qualquer momento após a inserção. 

Como já foi dito, foram lançados os elementos pré-dimensionados com as 

exigências mínimas previstas em norma, acarretando assim, em um momento inicial, 

vários erros de dimensões em toda a estrutura. 

Os pilares foram alocados em sua maioria com sua maior dimensão em 

paralelo com a menor dimensão da estrutura, para melhor suportar os esforços 

horizontais produzidos, aumentando a rigidez e a estabilidade global da estrutura. 

Após lançar todos os pilares, foram lançadas as vigas, que, além de receber as 

cargas provindas das lajes e transmitir aos pilares, elas servem também, para travar 

os pilares e dar maior equilíbrio a estrutura. 

Em uma análise com os pilares e vigas lançados, notou-se, antes mesmo de 

processar a estrutura para ver os resultados, que seria necessário mudar alguns 

elementos. Como por exemplo o pilar P12 que serve de apoio para 3 vigas, a V22, 

V06 e V23, inicialmente ele apoiava somente as vigas 22 e 06 fazendo com que a viga 

23 apoiasse diretamente na viga 06, gerando um nó rente ao pilar, nó esse que traria 

grande momento torsor na viga 06 aumentando o momento no pilar. Decidiu-se então, 

aumentar a seção do pilar para que o mesmo também apoiasse a viga 23, que além 

de diminuir os momentos citados, melhorou o travamento do pilar. Outros pilares foram 

rotacionados para melhor receber as cargas das vigas e sofrer menos flambagem. 
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Para uma melhor compreensão, a figura 25 ilustra como ficou o dimensionamento do 

pilar P12. 

 

Figura 25. Ilustração pilar P12 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Um ponto relevante também a considerar na análise, foi no lançamento das 

vigas. Para amenizar o momento torçor atuante na estrutura, decidiu-se rotular as 

vigas que se apoiam em outras vigas, procurando evitar o engaste com a viga de 

apoio, evitando ao máximo o esforço na estrutura. Na figura 26 será exemplificado 

esse lançamento onde a viga V06 se apoia na viga V32, e a figura 27 ilustra a diferença 

do momento torçor na viga V32 antes de ser rotulada e após ser rotulada. 
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Figura 26. Ilustração viga V6 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 27. Ilustração momento torçor na viga V32 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Para o lançamento das escadas foi criado um croqui intermediário ao 

pavimento, para não ser necessário a inserção de pavimentos adicionais. Funciona 

da seguinte maneira: os elementos estruturais neste croqui intermediário lançados são 

coligados aos elementos do croqui principal, o sistema avalia que este é uma 

continuidade do pavimento e leva isto em consideração para o detalhamento e 

dimensionamento. É nesse croqui intermediário que é lançado a laje do patamar da 

escada, contudo foi necessário dimensionar também vigas e barras para suportar 

essa laje. Em seguida foram inseridos os lances da escada, que ligaram o pavimento 

intermediário ao pavimento principal. Nesse momento foram definidos o piso e o 

espelho de cada degrau, foi dimensionado conforme projeto arquitetônico que define, 

respectivamente 28cm e 17,5cm. A seguir, na figura 28, são ilustrados, o patamar e 

os lances da escada do primeiro pavimento. 

 

 

 

 



62 
 

Figura 28. Ilustração escada 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Por fim, foram lançadas as lajes com as cargas adicionais e acidentais para 

cada cômodo conforme NBR 6120 (ABNT, 2013) para que o software retorne 

resultados mais parecidos com a realidade possível, e as cargas lineares. Cabe 

ressaltar que neste projeto contemplaremos somente as lajes maciças. Sendo que 

temos nos pavimentos térreo e pavimentos intermediários, as quais foram lançadas 

inicialmente com 10cm de espessura. Aos demais pavimentos as cargas encontradas 

a uma empresa especializada para confecção de lajes pré-moldadas. 

A estrutura em questão é simétrica para todos os pavimentos, então após todos 

os elementos lançados no pavimento tipo, o croqui do mesmo pode ser copiado aos 

demais pavimentos, agilizando assim o lançamento da estrutura. Ficando apenas o 

lançamento do reservatório do edifício para ser feito. 

Em seguida, na figura 29, têm a ilustração do croqui do pavimento 1, já com 

todos elementos lançados e dimensionados. 
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Figura 29. Ilustração elementos estruturais no croqui do pavimento 1 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.5 Visualização da Estrutura em 3D 

 

Concluído e revisado o lançamento dos elementos estruturais, é possível a sua 

visualização em 3D, onde podemos notar os encaixes dos elementos e ter noção do 

pórtico espacial. A baixo seguem as figuras 30, 31, 32 e 33 onde podem ser vistas a 

projeção 3D frontal, das laterais e da parte posterior do projeto. 
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Figura 30. Pórtico espacial vista frontal 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 31. Pórtico espacial vista lateral direita  

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 32. Pórtico espacial vista posterior 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 33. Pórtico espacial vista lateral esquerda

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.6 Análise e Dimensionamento da Estrutura 

 

O dimensionamento final do projeto deve proporcionar garantia quanto as 

condições mínimas de qualidade, segurança e durabilidade da estrutura. 

Após ser processada a estrutura, notou-se, como esperado, uma grande 

quantidade de erros. Então após o processamento, iniciou-se uma das fases mais 

importantes do projeto, que é a análise dos resultados. Aqui teve-se que interpretar 

os dados obtidos, resolvendo os erros e lançar um dimensionamento cabível de cada 

elemento para estrutura. Foi analisado individualmente cada elemento mas atento 

sempre a sua continuidade, onde foram feitas mudanças de dimensões, ajustes da 

quantidade de barras e bitolas de aço, visando um menor consumo de material sempre 

cauteloso aos esforços cortantes, as flechas e momentos fletores e torsores 

incidentes. Após as modificações foi analisado o comportamento geral, pois é de suma 

importância analisar o comportamento da estrutura, verificando o seu 

dimensionamento, como se comportam os deslocamentos, a estabilidade global e 

seus efeitos de segunda ordem. Enfim, foi analisado minunciosamente o 

comportamento ao dimensionamento para o Estado de Limite Último (ELU) e para o 

Estado Limite de Serviço (ELS), logicamente ancorado na norma NBR 6118 (ABNT, 

2014). 

 

2.3.6.1 Dimensionamento ao ELU – Estado de Limite Último 

 

Como o próprio nome já diz, um Estado Limite é a situação “limite”, que após 

esta, a estrutura deixa de consentir com sua finalidade. Esta etapa de 

dimensionamento ao Estado de Limite Último – ELU, é correspondente ao estado de 

colapso, ruina da estrutura e por este motivo, o dimensionamento pertinente a esta 

etapa leva padrões mais cautelosos. 

Esta etapa tem como parâmetro de análise, o dimensionamento da seção de 

concreto bruto de cada elemento estrutural, devido ao motivo de ser condicionada ao 

momento de inercia dos elementos, sendo que, os resultados de aço são relacionados 

ao ELS – Estado de Limite de Serviço, que será abordado em seguida. 

Após as análises e o acerto do dimensionamento de todos os elementos, 

chegamos aos resultados que serão mostrados a baixo. Cabe salientar que esses são 

os resultados finais, visto que o dimensionamento e sua análise são processos 
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demorados e trabalhosos, possuindo várias fases, decidiu então colocar no trabalho 

somente o último processamento, onde todas as seções já estão aprovadas e aptas 

pelo software. 

Na figura 34 pode-se ver através do pórtico de deslocamento, gerado pelo 

software, que a estrutura atende aos deslocamentos exigidos e que não ultrapassa 1 

centímetro de deslocamento. 

 

Figura 34. Pórtico de deslocamento - “Deformação ao ELU”

 
Fonte: O próprio autor 

 

O software também nos disponibiliza um relatório da análise estática linear, 

exibido na figura 35 onde pode-se ver um resumo dos lançamentos e averiguar se os 

mesmos estão corretos e se enquadram-se na norma.  
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Figura 35. Relatório da Análise Estática Linear 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Cabe ressaltar aqui os valores obtidos para os deslocamentos horizontais, que 

para direção no eixo X foi de 0,40 cm e para a direção no eixo Y foi de 0,42 cm, valores 

quais estão dentro dos limites definidos em norma, que também é fornecido pelo 

software onde para este projeto, tanto para X quanto para Y o limite é de 1,20 cm. 

Os valores do Coeficiente Gama-Z também cabem destaque. O limite máximo 

estipulado em norma para este coeficiente, tanto em X quanto em Y é de 1,10 e o 

nosso projeto alcançou os valores de 1,03 para o eixo X e de 1,04 para o eixo Y, 

estando então dentro dos limites permitidos. 

Com essas análises pode-se dizer que a estrutura está dentro dos parâmetros 

estipulados em norma referente a estabilidade global da estrutura, atendendo ao ELU. 
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2.3.6.2 Dimensionamento ao ELS – Estado Limite de Serviço. 

 

Com o dimensionamento ao ELU processado e aprovado pelo software, 

passou-se para o dimensionamento e analise ao ELS – Estado Limite de Serviço. Este 

dimensionamento visa averiguar o comportamento da estrutura em serviço, quando 

as cargas calculadas atuarem na estrutura, qual será seu comportamento quanto a 

durabilidade, conforto aos usuários, aparência, entre outros. 

Neste dimensionamento, como dito anteriormente, é direcionado ao aço, não 

sendo mais feitas alterações nas seções dos elementos estruturais, porém ainda é 

feita uma revisão nas seções para determinar se o elemento está dentro do limite 

estipulado para as flechas. 

O software dimensiona automaticamente as bitolas e a quantidade de aço para 

cada elemento estrutural quando dimensionamos a seção dos mesmos, levando em 

consideração as configurações feitas em “Materiais e durabilidade”, atendendo aos 

critérios estipulados em norma. O software leva em consideração também as 

configurações feitas em “Dimensionamento”, quanto a área do aço, quantidade de 

barras etc. Para esse trabalho, essas configurações foram ilustradas nos subitens do 

item 2.3.3. Fica a critério do software, escolher, dentre as configurações desejadas, 

um menor ou maior peso para cada barra em cada peça, fazendo uma analogia entre 

diâmetro x quantidade levando em conta a área do aço necessária para cada peça, 

como por exemplo, usar menores bitolas e aumentar a quantidade de barras na peça 

ou vice-versa, porém é aí que entra a análise do projetista. O software lança um valor, 

mas dá as opções de diâmetro x quantidade cabíveis a peça para escolher no 

dimensionamento dos arranjos de aço. E para facilitar a confecção da armadura 

agilizando os trabalhos na execução do projeto, deve ser analisado em conjunto os 

elementos estruturais e escolhido peça por peça os melhores valores de aço para 

cada. 

As formas juntamente com o detalhamento das flechas e as seções dos pilares 

do projeto estão dispostos nos apêndices deste trabalho e logo a baixo é ilustrado na 

figura 36 a tabela para o limite de deslocamento permitido pela NBR 6118 (ABNT, 

2014). Pelo projeto ter gerado várias pranchas, tomou-se o pavimento 1 como 

exemplo para o detalhamento. Ainda, para não prolongar muito o trabalho, foi 

detalhada somente a viga V06, também do pavimento 01, como exemplo de cálculo 

feito pelo software. 
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Figura 36. Limites para deslocamentos 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014) 
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3 CONCLUSÃO 

 

Com o término deste trabalho conclui-se que o software Eberick, utilizado para 

o dimensionamento do edifício, é uma excelente ferramenta para o auxílio no 

dimensionamento de uma estrutura em concreto armado, porém, ele é só um auxiliar, 

deixando a maior responsabilidade pelo desenvolvimento e conclusão do projeto 

estrutural para o profissional que o está manuseando. O profissional responsável deve 

ter grande atenção e ser muito competente, além de ter um bom embasamento do 

assunto e conhecer bem o sistema, para configura-lo corretamente a atender o seu 

propósito no projeto e ter seus resultados otimizados, uma vez que é de sua 

responsabilidade a correta inserção dos dados do projeto no sistema e também da 

interpretação dos dados que o sistema retorna. 

O projeto estrutural é uma das etapas mais importantes quando falamos de 

edificações, pois é dele que vai partir toda a sustentabilidade e estabilidade da obra, 

tendo que dar garantias e segurança aos residentes da estrutura como um todo e 

sendo também que é dele que parte todas as cargas e informações necessárias para 

o correto dimensionamento das fundações. 

O estudo realizado neste trabalho foi feito em forma de revisão bibliográfica, 

ancorado em normas técnicas acerca do proposto tema, para dar suporte, aperfeiçoar 

e embasar as decisões tomadas. A conclusão deste trabalho correspondeu às 

expectativas iniciais, onde foi possível pôr em pratica os conhecimentos adquiridos na 

graduação, aprimorando-os e refinando-os, assim, conseguiu-se empregar esses 

conhecimentos e com o auxílio do professor orientador Gilsinei da Silva, concluir o 

projeto proposto de cálculo estrutural de um edifício multifamiliar de 4 pavimentos. Foi 

analisado o projeto arquitetônico para fazer o lançamento dos elementos estruturais 

visando um equilíbrio e homogeneização da estrutura e percebeu-se que os dois 

projetos sempre devem ser adequados juntamente para uma melhor execução da 

obra. Posteriormente foi configurado o software Eberick para o lançamento do pré-

dimensionamento da estrutura, seguindo com a análise dos dados resultantes, 

partindo para os acertos e correções chegando ao dimensionamento definitivo. 

E por fim, concluiu-se também, que a busca por novas técnicas e 

conhecimentos deve ser consecutivo, e que a experiência é algo fundamental para o 

aprimoramento dos projetos. Levando em consideração a pouca experiência, os 

resultados como um todo neste trabalho são satisfatórios, e cada fase do projeto foi 
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de grande valor servindo como uma importante introdução para o prosseguimento 

profissional nesta área após a conclusão do curso. 
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ANEXO A - PLANTA BAIXA TERREO 

 

 

 
Fonte: Professor Arquiteto e Urbanista Marcelo Wandscheer (2014) 
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ANEXO B - PLANTA BAIXA TIPO (PAVIMENTOS 1 A 3) 

 

 
Fonte: Professor Arquiteto e Urbanista Marcelo Wandscheer (2014) 
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ANEXO C - PLANTA DE CORTE AA 

 

 
Fonte: Professor Arquiteto e Urbanista Marcelo Wandscheer (2014) 
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ANEXO D - PLANTA DE CORTE BB 

 

 
Fonte: Professor Arquiteto e Urbanista Marcelo Wandscheer (2014) 
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ANEXO E - PLANTA DE COBERTURA 

 

 
Fonte: Professor Arquiteto e Urbanista Marcelo Wandscheer (2014) 
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ANEXO F - PLANTA DE FACHADA 

 

 
Fonte: Professor Arquiteto e Urbanista Marcelo Wandscheer (2014) 
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APÊNDICE A – FORMA PAVIMENTO 1 
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Substituir por prancha 01/05 
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APÊNDICE B – FLECHAS PAVIMENTO 01 
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Substituir por prancha 02/05  
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APÊNDICE C – PRANCHA DAS VIGAS PAVIMENTO 01. 
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Substituir por prancha 03/05 
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APÊNDICE D – QUADROS DE DIMENSIONAMENTO VIGA V06 PAV. 1 

RETIRADAS DO SOFTWARE. 

 

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA 
Vão 

 
trechos 

Seção Flexão Torção Final 

1 
 

1-1 

retangular 
 
bw = 14.00 cm 
h = 40.00 cm 

Md = 996 kgf.m 
As = 0.65 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 1.32 cm 
 

   

As = 0.84 cm² 
(2ø8.0 - 1.01 cm²) 
d = 36.10 cm 
% armad. = 0.18 

 
M = 7 kgf.m 
fiss = 0.00 mm 

2 
 

2-2 

retangular 
 
bw = 14.00 cm 
h = 40.00 cm 

Md = 1129 kgf.m 
As = 0.73 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 1.50 cm 
 

   

As = 0.84 cm² 
(2ø8.0 - 1.01 cm²) 
d = 36.10 cm 
% armad. = 0.18 

 
M = 225 kgf.m 
fiss = 0.01 mm 

3 
 

3-4 

retangular 
 
bw = 14.00 cm 
h = 40.00 cm 

Md = 1055 kgf.m 
As = 0.69 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 1.40 cm 
 

   

As = 0.84 cm² 
(2ø8.0 - 1.01 cm²) 
d = 36.10 cm 
% armad. = 0.18 

 
M = 610 kgf.m 
fiss = 0.05 mm 

4 
 

5-5 

retangular 
 
bw = 14.00 cm 
h = 40.00 cm 

Md = 996 kgf.m 
As = 0.65 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 1.32 cm 
 

   

As = 0.84 cm² 
(2ø8.0 - 1.01 cm²) 
d = 36.10 cm 
% armad. = 0.18 

 
M = 174 kgf.m 
fiss = 0.00 mm 

5 
 

6-6 

retangular 
 
bw = 14.00 cm 
h = 40.00 cm 

Md = 996 kgf.m 
As = 0.65 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 1.32 cm 
 

   

As = 0.84 cm² 
(2ø8.0 - 1.01 cm²) 
d = 36.10 cm 
% armad. = 0.18 

 
M = 218 kgf.m 
fiss = 0.01 mm 
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DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA 

Nó Flexão Final 

1 
 

Md = 0 kgf.m 
As = 0.00 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 0.00 cm 

  

2 
 

Md = 2213 kgf.m 
As = 1.48 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 3.02 cm 

As = 1.48 cm² 
(2ø10.0 - 1.57 cm²) 
d = 36.00 cm 
% armad. = 0.28 

 
fiss = 0.11 mm 

3 
 

Md = 2193 kgf.m 
As = 1.46 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 2.99 cm 
 

As = 1.46 cm² 
(2ø10.0 - 1.57 cm²) 
d = 36.00 cm 
% armad. = 0.28 

 
fiss = 0.05 mm 

4 
 

Md = 0 kgf.m 
As = 0.00 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 0.00 cm 

  

5 
 

Md = 2208 kgf.m 
As = 1.47 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 3.01 cm 
 

As = 1.47 cm² 
(2ø10.0 - 1.57 cm²) 
d = 36.00 cm 
% armad. = 0.28 

 
fiss = 0.05 mm 

6 
 

Md = 996 kgf.m 
As = 0.65 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 1.32 cm 
 

As = 0.84 cm² 
(2ø8.0 - 1.01 cm²) 
d = 36.10 cm 
% armad. = 0.18 

 
fiss = 0.02 mm 

7 
 

Md = 0 kgf.m 
As = 0.00 cm² 
A's = 0.00 cm² 
yLN = 0.00 cm 

  

 

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL 
 

Verificação de esforços limites 
Vão 
trechos Cisalhamento Torção Cisalhamento + Torção 

1 
1-1 

Vd = 1.68 tf 
VRd2 = 21.93 tf 

Td = 17 kgf.m 
TRd2 = 1279 kgf.m Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 

2 
2-2 

Vd = 2.39 tf 
VRd2 = 21.93 tf 

Td = 13 kgf.m 
TRd2 = 1279 kgf.m Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.12 

3 
3-4 

Vd = 4.76 tf 
VRd2 = 21.93 tf 

Td = 2 kgf.m 
TRd2 = 1279 kgf.m Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.22 

4 
5-5 

Vd = 1.99 tf 
VRd2 = 21.93 tf 

Td = 14 kgf.m 
TRd2 = 1279 kgf.m Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 

5 
6-6 

Vd = 1.16 tf 
VRd2 = 21.93 tf 

Td = 24 kgf.m 
TRd2 = 1279 kgf.m Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 
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Vão 
Trechos 

ARMADURA DE CISALHAMENTO 
Dados 

cisalhamento 
Armad. à 
esquerda Armad. mínima Armad. à 

direita 

1 
 

1-1 

d = 36.10 cm 
Vc0 = 3.89 tf 
k = 1.00 

 

  
Vmin = 2.78 tf 
Aswmin = 1.44 cm² 
(2 ramos) ø 5.0 c/ 21 

  

2 
 

2-2 

d = 36.10 cm 
Vc0 = 3.89 tf 
k = 1.00 

 

  
Vmin = 2.78 tf 
Aswmin = 1.44 cm² 
(2 ramos) ø 5.0 c/ 21 

  

3 
 

3-4 

d = 36.10 cm 
Vc0 = 3.89 tf 
k = 1.00 

 

  
Vmin = 2.78 tf 
Aswmin = 1.44 cm² 
(2 ramos) ø 5.0 c/ 21 

Vc = 2.65 tf 
Vsw = 2.96 tf 
Asw = 2.10 cm² 
(2 ramos) ø 5.0 c/ 19 

4 
 

5-5 

d = 36.10 cm 
Vc0 = 3.89 tf 
k = 1.00 

 

  
Vmin = 2.78 tf 
Aswmin = 1.44 cm² 
(2 ramos) ø 5.0 c/ 21 

  

5 
 

6-6 

d = 36.10 cm 
Vc0 = 3.89 tf 
k = 1.00 

 

  
Vmin = 2.78 tf 
Aswmin = 1.44 cm² 
(2 ramos) ø 5.0 c/ 21 

  

 

ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) 

 

Nó Grampo Reforço nos estribos 

N° Viga Vd 
(tf) 

As 
(cm2) Estribos Vd 

(tf) 
As 
(cm2) Vd equiv Compr. 

Trecho (cm) 
1 V19 - - - -1.28 0.21 1.45 20.00 
4 V24 - - - -4.32 0.70 2.46 40.00 
7 V30 - - - 0.87 0.06 0.42 20.00 
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DETALHAMENTO VIGA 6 
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APÊNDICE E – QUADRO DE SEÇÕES E CARGAS DOS PILARES 

 

térreo pav 1 pav 2 

Pilar 

Seção(cm) 

NPos 

(tf) 
NNeg Seção(cm) NPos (tf) NNeg Seção(cm) NPos (tf) NNeg 

P1 - 14x40 19.63 0.00 14x40 15.22 0.00 14x40 10.93 0.00 

P2 - 17x40 28.95 0.00 17x40 22.21 0.00 14x40 15.93 0.00 

P3 - 17x30 24.08 0.00 17x30 18.38 0.00 14x30 13.19 0.00 

P4 - 17x30 20.06 0.00 17x30 15.58 0.00 14x30 10.99 0.00 

P5 - 14x40 21.28 0.00 14x40 16.68 0.00 14x40 11.90 0.00 

P6 - 14x40 25.57 0.00 14x40 19.68 0.00 14x40 14.29 0.00 

P7 - 17x40 28.83 0.00 17x40 22.09 0.00 14x40 15.68 0.00 

P8 - 14x40 19.66 0.00 14x40 15.24 0.00 14x40 10.96 0.00 

P9 - 19x70 55.43 0.00 19x70 48.99 0.00 19x70 38.06 0.00 

P10 - 19x50 38.88 0.00 19x50 34.02 0.00 19x50 25.03 0.00 

P11 - 17x40 30.07 0.00 17x40 25.37 0.00 17x40 20.09 0.00 

P12 - 17x70 44.82 0.00 17x70 34.82 0.00 14x70 25.27 0.00 

P13 - 17x40 32.08 0.00 17x40 24.18 0.00 17x40 17.30 0.00 

P14 - 17x40 33.34 0.00 17x40 25.31 0.00 17x40 18.18 0.00 

P15 - 17x40 42.67 0.00 17x40 32.57 0.00 17x40 23.42 0.00 

P16 - 17x40 41.86 0.00 17x40 31.88 0.00 17x40 22.87 0.00 

P17 - 17x40 32.28 0.00 17x40 24.40 0.00 17x40 17.52 0.00 

P18 - 17x40 31.99 0.00 17x40 24.09 0.00 17x40 17.20 0.00 

P19 - 17x70 44.99 0.00 17x70 34.96 0.00 14x70 25.38 0.00 

P20 - 19x50 57.97 0.00 19x50 49.55 0.00 19x50 38.08 0.00 

P21 - 17x40 33.16 0.00 17x40 27.41 0.00 17x40 19.73 0.00 

P22 - 20x50 45.84 0.00 20x50 38.26 0.00 20x50 31.32 0.00 

P23 - 14x40 25.87 0.00 14x40 20.27 0.00 14x40 14.84 0.00 

P24 - 17x40 49.06 0.00 17x40 36.60 0.00 17x40 25.92 0.00 

P25 - 17x70 64.64 0.00 17x70 49.57 0.00 17x70 36.02 0.00 

P26 - 17x50 48.34 0.00 17x50 37.77 0.00 17x50 27.09 0.00 

P27 - 17x50 47.74 0.00 17x50 37.23 0.00 17x50 26.69 0.00 

P28 - 17x70 64.71 0.00 17x70 49.63 0.00 17x70 36.08 0.00 

P29 - 17x40 49.41 0.00 17x40 36.97 0.00 17x40 26.14 0.00 

P30 - 14x40 25.61 0.00 14x40 19.99 0.00 14x40 14.68 0.00 

P31 - 17x70 53.45 0.00 17x70 42.33 0.00 17x70 32.97 0.00 

P32 - 17x70 53.26 0.00 17x70 42.12 0.00 17x70 32.77 0.00 

P33 - 17x40 41.84 0.00 17x40 31.97 0.00 17x40 23.27 0.00 

P34 - 17x40 36.77 0.00 17x40 28.02 0.00 17x40 19.94 0.00 

P35 - 17x40 29.00 0.00 17x40 22.23 0.00 17x40 16.18 0.00 

P36 - 14x70 39.60 0.00 14x70 30.38 0.00 14x70 22.00 0.00 

P37 - 14x40 24.66 0.00 14x40 18.72 0.00 14x40 12.64 0.00 

P38 - 14x40 24.23 0.00 14x40 18.32 0.00 14x40 12.31 0.00 

P39 - 17x70 41.45 0.00 17x70 32.08 0.00 17x70 23.37 0.00 

P40 - 17x40 28.03 0.00 17x40 21.28 0.00 17x40 15.40 0.00 

P41 - 19x40 38.25 0.00 19x40 29.36 0.00 19x40 20.96 0.00 

P42 - 17x40 41.74 0.00 17x40 31.88 0.00 17x40 23.20 0.00 

P43 - 17x40 21.44 0.00 17x40 17.07 0.00 17x40 11.69 0.00 

P44 - 17x40 21.35 0.00 17x40 16.98 0.00 17x40 11.61 0.00 

P45 - 14x40 20.44 0.00 14x40 16.03 0.00 14x40 11.40 0.00 

P46 - 17x40 28.45 0.00 17x40 21.73 0.00 17x40 15.77 0.00 

P47 - 17x40 25.95 0.00 17x40 20.00 0.00 14x40 14.17 0.00 

P48 - 14x40 20.93 0.00 14x40 16.24 0.00 14x40 11.67 0.00 

P49 - 14x40 21.31 0.00 14x40 16.61 0.00 14x40 12.04 0.00 

P50 - 17x40 26.46 0.00 17x40 20.49 0.00 17x40 14.77 0.00 

P51 - 17x40 28.23 0.00 17x40 21.57 0.00 17x40 15.47 0.00 

P52 - 14x40 20.55 0.00 14x40 16.12 0.00 14x40 11.48 0.00 
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pav 3 cob 

Pilar 

Seção(cm) 

NPos 

(tf) 
NNeg Seção(cm) NPos (tf) NNeg 

P1 - 14x40 6.70 0.00 14x40 2.53 0.00 

P2 - 14x40 9.80 0.00 14x40 3.72 0.00 

P3 - 14x30 8.00 0.00 14x30 2.93 0.00 

P4 - 14x30 6.74 0.00 14x30 2.56 0.00 

P5 - 14x40 7.30 0.00 14x40 2.83 0.00 

P6 - 14x40 8.78 0.00 14x40 3.35 0.00 

P7 - 14x40 9.57 0.00 14x40 3.58 0.00 

P8 - 14x40 6.72 0.00 14x40 2.55 0.00 

P9 - 19x70 27.47 0.00 19x70 17.92 0.00 

P10 - 19x50 16.21 0.00 19x50 7.93 0.00 

P11 - 17x40 15.13 0.00 17x40 10.75 0.00 

P12 - 14x70 15.91 0.00 14x70 6.65 0.00 

P13 - 17x40 10.54 0.00 17x40 3.94 0.00 

P14 - 17x40 11.12 0.00 17x40 4.24 0.00 

P15 - 17x40 14.36 0.00 17x40 5.38 0.00 

P16 - 17x40 14.00 0.00 17x40 5.23 0.00 

P17 - 17x40 10.71 0.00 17x40 4.08 0.00 

P18 - 17x40 10.47 0.00 17x40 3.89 0.00 

P19 - 14x70 15.99 0.00 14x70 6.68 0.00 

P20 - 19x50 27.63 0.00 19x50 18.47 0.00 

P21 - 17x40 12.46 0.00 17x40 6.02 0.00 

P22 - 20x50 24.58 0.00 20x50 18.24 0.00 

P23 - 14x40 9.36 0.00 14x40 3.88 0.00 

P24 - 17x40 15.47 0.00 17x40 5.19 0.00 

P25 - 17x70 22.45 0.00 17x70 8.88 0.00 

P26 - 17x50 16.47 0.00 17x50 5.92 0.00 

P27 - 17x50 16.25 0.00 17x50 5.80 0.00 

P28 - 17x70 22.50 0.00 17x70 8.93 0.00 

P29 - 17x40 15.56 0.00 17x40 5.16 0.00 

P30 - 14x40 9.30 0.00 14x40 3.92 0.00 

P31 - 17x70 23.62 0.00 17x70 14.41 0.00 

P32 - 17x70 23.45 0.00 17x70 14.38 0.00 

P33 - 17x40 14.60 0.00 17x40 6.03 0.00 

P34 - 17x40 12.11 0.00 17x40 4.54 0.00 

P35 - 17x40 10.00 0.00 17x40 3.85 0.00 

P36 - 14x70 13.62 0.00 14x70 5.27 0.00 

P37 - 14x40 7.45 0.00 14x40 2.60 0.00 

P38 - 14x40 7.21 0.00 14x40 2.51 0.00 

P39 - 17x70 14.58 0.00 17x70 5.79 0.00 

P40 - 17x40 9.47 0.00 17x40 3.60 0.00 

P41 - 19x40 12.78 0.00 19x40 4.84 0.00 

P42 - 17x40 14.55 0.00 17x40 6.00 0.00 

P43 - 17x40 6.77 0.00 17x40 2.67 0.00 

P44 - 17x40 6.70 0.00 17x40 2.63 0.00 

P45 - 14x40 6.95 0.00 14x40 2.67 0.00 

P46 - 17x40 9.69 0.00 17x40 3.67 0.00 

P47 - 14x40 8.65 0.00 14x40 3.25 0.00 

P48 - 14x40 7.18 0.00 14x40 2.76 0.00 

P49 - 14x40 7.56 0.00 14x40 3.17 0.00 

P50 - 17x40 9.08 0.00 17x40 3.47 0.00 

P51 - 17x40 9.45 0.00 17x40 3.54 0.00 

P52 - 14x40 7.00 0.00 14x40 2.69 0.00 
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res. Inf res. sup 

Pilar 

Seção(cm) 

NPos 

(tf) 
NNeg Seção(cm) NPos (tf) NNeg 

P9 - 19x70 9.23 0.00 17x70 3.29 0.00 

P11 - 17x40 7.05 0.00 17x40 2.42 0.00 

P20 - 19x50 11.69 0.00 19x50 3.98 0.00 

P22 - 20x50 13.17 0.00 20x50 4.58 0.00 

P31 - 17x70 8.96 0.00 17x70 3.35 0.00 

P32 - 17x70 8.94 0.00 17x70 3.28 0.00 

 
  



96 
 

APÊNDICE F – PRANCHA DE PILARES PAV 01 
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Substituir por prancha 04/05  
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APÊNDICE G – PRANCHA DETALHAMENTO DE ESCADAS PAV 01 
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Substituir por prancha 05/05 


