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RESUMO

Este trabalho consiste na busca de informações indispensáveis para a projeção e
dimensionamento de um edifício-garagem, embora não aborde todos os aspectos
envolvidos de um projeto, ele contempla os conceitos dos principais elementos
estruturais. Nele serão tratados aspectos referentes as características, propriedades
e comportamento do concreto armado, ações atuantes nos elementos e na estrutura
como um todo. No que se refere aos elementos principais como, lajes, pilares, vigas
e fundações, este trabalho apresentará considerações, conceitos e metodologias de
cálculo, bem como grande parte das prescrições da NBR 6118 (ABNT, 2014).
Também apresentará o lançamento e dimensionamento de estrutura no software
Eberick, contemplando algumas considerações sobre a concepção dessa estrutura e
apresentando ao seu final os resultados dos principais efeitos e cálculos dos
elementos.
Palavras – chave: Concreto armado. Dimensionamento. Projeto estrutural,
Concepção Estrutural.

ABSTRACT

This work consists in finding necessary information for the projection and design of a
parking garage, but does not address all aspects involved in a project, it includes the
concepts of the main structural elements. Are aspects concerning the characteristics
will be treated, properties and behavior of reinforced concrete, active actions on the
elements and structure as a whole. With regard to the main elements such as slabs,
columns , beams and foundations, this paper will present considerations, concepts
and methods of calculation as well as much of the requirements of the NBR 6118
(ABNT, 2014). It will also feature the launch structure in Eberick software,
contemplating some considerations on the design of this structure and presenting
their final results of the main effects and calculations of the elements.

Kewords: Reinforced concrete. Dimensioning. Structural design, Conception
Structural
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1

1.1

INTRODUÇÃO

APRESENTAÇÃO DO TEMA

Segundo a descrição da FEC, Faculdade de Engenharia Civil, da Unicamp,
"estrutura é um sistema destinado a proporcionar o equilíbrio de um conjunto de
ações, capaz de suportar diversas ações que vierem a solicitá-la durante a sua vida
útil sem que essa perca a sua função" (UNICAMP, 2016).
Direta ou indiretamente o estudo sobre de estruturas se faz presente em mais
de 60% das disciplinas do curso de engenharia civil, quando não está separado por
disciplinas específicas como por exemplo, Teoria das Estruturas, Cálculo Estrutural,
Estática das Estruturas, vem introduzida no contexto de muitas outras, disciplinas
estas, que tem como base a análise de comportamentos, forças atuantes,
deformações, etc.
A complexidade dessa área faz com que seja indispensável a correta
interpretação de seus conceitos, haja visto o grau de responsabilidade em que o
campo das estruturas exige. A qualidade da projeção e execução de uma estrutura
depende, em grande parte, do respeito em que o profissional dá aos seus
fundamentos e princípios e a sua relação com softwares de apoio para a elaboração
de projetos deve ser consciente, ao ponto que o profissional tenha predisposição
para compreender que nem o mais poderoso software é capaz de projetar e calcular
uma estrutura corretamente por si só, necessitando de um bom conhecimento do
profissional para sua utilização.
O respeito pelo campo das estruturas de um profissional de Engenharia Civil,
o torna gabaritado para a realização de diferentes tipos de projeto pois, esse
profissional deixará a estrutura compatível com as propriedades ideais e não
somente isso, também o tornara capacitado para resolver diversos tipos de
problemas e situações imprevistas. Desta maneira acredita-se ser fundamental que
o engenheiro recém-formado, ao final de seu curso, tenha o mínimo de
conhecimento para a projeção e execução de uma estrutura de pequeno ou médio
porte.
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1.2

PROBLEMA

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem por objetivo entre outros,
demonstrar para a instituição de ensino e para os professores da mesma, que o
acadêmico assimilou tudo ou grande parte do que a ele foi ensinado e que, está apto
a exercer a sua profissão ao final de seu curso.
Mediante essa definição, formula-se o tema da pesquisa: Quais são os
conhecimentos mínimos necessários para que um engenheiro recém-formado possa
projetar e dimensionar a estrutura de um edifício de médio porte com segurança?

1.3

JUSTIFICATIVA

Em geral, o curso superior de Engenharia Civil possibilita ao profissional atuar
em diversas áreas, isso se dá devido a amplitude que esse campo proporciona aos
seus profissionais.
O campo das estruturas sugere que o profissional esteja sempre atualizado
sobre novos estudos, procedimentos e normas vigentes. O Engenheiro Civil recémformado geralmente não dispõe de experiência profissional, tão pouco de estudos
mais aprofundados ou específicos em uma determinada área, entretanto, devido a
exigência de mercado, deve se encontrar apto a exercer a profissão logo que
findado seu curso. É importante destacar que para o Engenheiro Civil recémformado, que leva em sua formação acadêmica, pouca experiência profissional e um
conhecimento básico nas diversas ramificações que são oferecidas no curso, implica
na especialização caso deseje ter o domínio em determinada área.
Fazendo uma pequena análise do comportamento de profissionais atuantes
no mercado, podemos dizer que hoje está disponível diferentes tipos de
profissionais, onde pode-se destacar dois tipos distintos: O primeiro caracteriza-se
por não possuir nenhum tipo de especialização e com grau de conhecimento
limitado confiando apenas em softwares para fazer seu trabalho pesado,
acarretando na criação de projetos com estruturas superdimensionadas, utilizando
muito mais do que seria necessário para ser executado. O segundo caracteriza-se
por estar sempre buscando o conhecimento, as atualizações e as especializações,
essa característica faz dele um profissional cada vez mais seguro, mais respeitado e
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consequentemente mais competente, garantindo que seus projetos sejam
balanceados resultando em segurança e economia para o projeto.
Existe ainda um terceiro tipo de profissional que é aquele que não possui
formação acadêmica e trabalha encima de experiências vividas ao longo de sua
vida, pedreiros, carpinteiros e mestres de obra que de forma empírica se propõem a
executar estruturas geralmente utilizando métodos de repetição, baseando-se em
trabalhos parecidos e muitas vezes adotando a mesma solução para diferentes
situações.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Projetar e dimensionar os principais elementos estruturais de um edifíciogaragem com a utilização do software para projetos de estruturas de concreto
armado e protendido Eberick.

1.4.2 Objetivos Específicos
a) Aprofundar o conhecimento sobre concreto armado efetuando pesquisas em
obras específicas na área de estruturas.
b) Comentar as principais prescrições da NBR 6118 (ABNT, 2014);
c) Colocar em uso as especificações da NBR 6118 (ABNT, 2014) através do
dimensionamento de um edifício-garagem utilizando um software estrutural
específico;
d) Analisar o comportamento estrutural fazendo o dimensionamento primeiro ao
Estado Limite Último (ELU) e depois ao Estado Limite de Serviço (ELS);
e) Apresentar os resultados do dimensionamento das lajes, vigas e pilares do
projeto.

1.5

METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho foi feita através de pesquisas bibliográficas de
obras específicas sobre estruturas de concreto armado. A estrutura contextual teve
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como base as obras dos engenheiros civis José Milton de Araújo, Roberto Chust
Carvalho, Jasson Rodrigues de Figueiredo Filho e Paulo Sérgio dos Santos Bastos.
Para o dimensionamento do projeto em si, procurou-se seguir rigorosamente as
prescrições contidas na NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS - ABNT, 2014), que trata do procedimento para projeto de estruturas de
concreto.
Durante a elaboração do mesmo, não se teve a intenção de abordar todos os
aspectos relativos ao projeto, tendo em vista a sua impraticabilidade.
Devido ao vasto alcance que o tema poderia invadir, seu embasamento
consistiu em situações específicas inerentes ao tema, consideradas por mim
imprescindíveis para a sua realização, bem como a mais correta possível
configuração e utilização do software para o seu dimensionamento.
As dimensões dos elementos estruturais em questão, priorizaram a
uniformidade das dimensões, por esse motivo, neste o projeto estrutural, não se teve
a preocupação de se compatibilizar com os demais projetos do edifício, opção feita
para facilitar o seu dimensionamento.
No edifício-garagem em questão adotou-se pilares de seções retangulares
que servem de apoio para vigas de seção também retangular, o tipo de laje adotado
foi a maciça para os pavimentos Térreo e Cobertura e treliçada para os pavimentos
Tipo 1 e Tipo 2.

25
2

2.1

DESENVOLVIMENTO

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Análise Preliminar da Estrutura

Segundo mencionado por Araújo (2014), a definição da estrutura a partir do
projeto arquitetônico constitui a primeira etapa do projeto estrutural, nesta etapa é
que são definidos preliminarmente a maior parte dos elementos estruturais, também
é nesta etapa que são definidas a localização das vigas, o posicionamento dos
pilares, a dimensão das lajes e o posicionamento de escadas e rampas.
É imperativo que o lançamento da estrutura leve em consideração a sua
interferência nos demais projetos da edificação, a disposição das tubulações,
compartimentos e demais características e funcionalidades da estrutura, tanto do
projeto elétrico quanto do projeto hidrosanitário, influenciam diretamente na definição
da estrutura e, o seu correto planejamento, interfere diretamente no resultado final
evitando mudanças bruscas no projeto e alterações orçamentais na obra.

O lançamento da estrutura deve, também, levar em conta sua interferência
com os demais projetos de engenharia, como o projeto elétrico e o projeto
hidrosanitário, por exemplo. As dimensões e a disposição dos elementos
estruturais devem permitir a passagem das tubulações previstas nesses
projetos (ARAÚJO, 2014, p. 1).

Vale ressaltar que são muitos os fatores que influenciam na estrutura de um
edifício, as rotinas construtivas não menos importantes que a infraestrutura da
região e as imposições arquitetônicas interferem diretamente na concepção, e é
nessa etapa que a sensibilidade e visão ampla do projetista irá fazer a diferença no
resultado final do projeto (ALBUQUERQUE, 1998).

2.1.2 Problemas de Instabilidade

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) as estruturas são consideradas, para
efeito de cálculo, de nós fixos, quando os deslocamentos horizontais dos nós são
pequenos e, por decorrência, os efeitos de 2ª ordem são desprezíveis (inferiores a
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10% dos respectivos esforços de 1ª ordem). Nessas estruturas basta considerar os
efeitos locais e localizados de 2ª ordem. As estruturas de nós móveis são aquelas
onde os deslocamentos horizontais não são pequenos e, em decorrência, os efeitos
globais de 2ª ordem são importantes (superiores a 10% dos respectivos esforços de
1ª ordem). Nessas estruturas devem ser considerados tanto os esforções de 2ª
ordem globais como os locais e localizados
Na análise de estabilidade de estruturas devem ser consideradas ações
horizontais que são originadas principalmente pelas ações do vento e pelas
imperfeições geométricas (MONCAYO, 2011).

2.1.2.1 Ação do vento
Segundo Carvalho e Pinheiro (2009) “os ventos são deslocamentos de
massas de ar decorrentes das diferenças de temperatura e principalmente, pressão
atmosférica”. Efeitos gerados pela força do vento devem ser sempre considerados
pois podem desencadear grande instabilidade na estrutura. As diretrizes que
definem estes esforços e também apresentam regras simplificadas de cálculo estão
dispostas na NBR 6123 (ABNT, 1988).
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a ação do vento deve ser
considerada em todas as situações para garantir a estabilidade da estrutura.

2.1.2.2 Efeitos de 2ª ordem

Existem vários métodos de cálculo para a análise de estruturas de nós
móveis, variando do mais simples aos mais complexos. As não-linearidades são
consideradas diferentemente para cada um deles, e a escolha do método apropriado
dependerá das características da obra e de sua sensibilidade aos efeitos de
segunda ordem (FRANCO, 1985).
Dentre os métodos destacam-se o Gama-z e o efeito P-Delta.
Segundo Vasconcelos (2000) O Processo Gama-z é um método simplificado
de avaliação e baseia-se na multiplicação dos momentos de primeira ordem por um
coeficiente. Considera-se neste processo a hipótese de que as sucessivas linhas
elásticas, devidas às ações verticais aplicadas numa estrutura com os nós
deslocados, sucedem-se segundo uma progressão geométrica. Alguns casos como
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por exemplo, quando se têm vigas de transição ou até mesmo em estruturas que já
possuem deslocamentos devidos a carregamentos verticais, não se aconselha a
utilização do deste processo.
Segundo Lopes, Santos e Souza (2005, p.57):

O Processo P-Delta tradicional pode ser utilizado para a análise de segunda
ordem, sua aplicação é relativamente simples e oferece resultados
satisfatórios desses efeitos. Pode ser encontrado em alguns trabalhos como
Método da Carga Lateral Fictícia. Ele consiste na transformação dos efeitos
de deslocamentos sucessivos em forças horizontais equivalentes.

2.1.3 Concreto Armado

2.1.3.1 Introdução ao concreto armado

O concreto, como natureza básica, é definido como material plástico moldado
da forma desejada antes de seu endurecimento, adquirindo resistência suficiente
parra os esforços solicitados. É o material mais utilizado no mundo e sua associação
com aço dá origem ao concreto armado.
Nas palavras de Araújo (2010, p. 1):

O concreto é o material resultante da mistura de agregados (naturais ou
britados) com cimento e água. Em função de necessidades específicas, são
acrescentados aditivos químicos (retardadores, ou aceleradores de pega,
plastificantes e superplastificantes, etc.) e adições minerais (escórias de
alto-forno, pozolonas, fileres calcários, microssílica etc.) que melhoram as
características do concreto fresco ou endurecido.

Pode-se afirmar que a resistência do concreto é determinada por uma série
de fatores, dentre estes fatores destacam-se: o fator água-cimento, o grau de
adensamento, os tipos de agregados utilizados na mistura, a aplicação de aditivos, o
tempo de cura, etc. O fator água-cimento altera diretamente nas propriedades
mecânicas do concreto, é procedente a afirmativa de que quanto maior é o consumo
de cimento e menor é o consumo de água, maior será a resistência à compressão
deste concreto (ARAÚJO, 2014).
Devido a sua baixa resistência a tração, (cerca de 10% da resistência à sua
compressão) o concreto necessita de auxílio para resistir aos esforços solicitantes,
dentre os materiais que possam exercer este papel, o aço tem se mostrado, até

28
então, a melhor alternativa para resistir a tração. À associação destes dois
compostos se dá o nome de concreto armado.

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).

2.1.3.2 Resistência à compressão

Denominada de

, a resistência à compressão simples do concreto é a

característica mais importante do concreto. Segundo Araújo (2010), a resistência do
concreto é feita através de ensaios padronizados de curta duração (carregamento
rápido). No Brasil o ensaio é feito em corpos de prova cilíndricos e a resistência final
é obtida após 28 dias de idade.
A resistência do concreto endurecido depende de vários fatores, como o
consumo de cimento e de água da mistura, o grau de adensamento, os tipos de
agregados e de aditivos, etc. Quanto maior é o consumo de cimento e quanto menor
é a relação água-cimento, maior é a resistência à compressão. A relação águacimento determina a porosidade da pasta de cimento endurecida e, portanto, as
propriedades mecânicas do concreto. “Concretos feitos com agregados de seixos
arredondados e lisos apresentam uma menor resistência do que concretos feitos
com agregados britados'' (ARAÚJO, 2010, p. 1).

2.1.3.3 Massa específica

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) se não for conhecida a massa especifica
real do concreto adota-se de para o concreto simples uma massa especifica de 2400
kgf/m3 e para o concreto armado uma massa especifica de 2500 kgf/m 3. Quando se
conhecer 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.
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2.1.3.4 Corpos de prova

De acordo com Araújo (2010), os corpos de prova devem ser cilíndricos e
respeitar uma relação altura/diâmetro igual ou maior do que 2. A falta de
homogeneidade da mistura bem como a diferença de grau de compactação do
elemento, ocasionam uma dissipação nos corpos de prova do mesmo lote, dessa
maneira para uma análise racional, recorre-se a Teoria das Probabilidades
formulada pelo astrônomo e matemático Pierre Simon Laplace no século XVIII. Essa
teoria é considerada satisfatória e obedece a função de densidade de probabilidade
de resistência observada na curva normal de Gauss.
De acordo com Pinheiro (2007), esta curva nos permite encontrar dois valores
de grande importância o

eo

. Ao primeiro dá-se o nome de resistência média

do concreto à compressão e é obtido pela média aritmética dos valores do
todos os corpos de prova ensaiados. O segundo é o

de

que é denominado

resistência característica do concreto à compressão e é obtido através de uma
majoração por que se entende que sua resistência tem apenas 5% de probabilidade
de ser ultrapassada na situação mais desfavorável.
O

é obtido pela fórmula:
(1)

Onde “s” é o desvio padrão e obedece a distância entre a abscissa do

ea

do ponto de desvio da curva, ou seja, o ponto onde a curva muda de concavidade.

√

∑

(2)

Ainda segundo Araújo (2010), o valor de 1,645 é corresponde à quantidade
de 5%, ou seja, apenas 5% dos corpos de prova possuem uma compressão menor
que a resistência característica.
Por questões de segurança, a NBR 6118 (ABNT, 2014), sugere a implantação
de um coeficiente de minoração de segurança sobre o resultado final de resistência
(

), este coeficiente tem por finalidade considerar a variabilidade das resistências

obtidas e a possível diferença apresentada na execução em obra. Ao acréscimo
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deste coeficiente de minoração ao resultado final de resistência característica (
se dá o nome de resistência de cálculo (

)

) que é obtido pela fórmula:
(3)

Na prática a resistência do concreto é definida pelo projetista, cabe a ele
determinar qual é a resistência adequada para o projeto e, não menos importante,
cabe também ao engenheiro responsável pela execução da obra a fiscalização,
efetuando os ensaios dos corpos de prova para garantir a resistência estipulada.

2.1.3.5 Resistência a tração

Como o concreto é um material que resiste mal à tração, geralmente não se
conta com a ajuda dessa resistência. Entretanto, a resistência à tração pode estar
relacionada com a capacidade resistente da peça, como as sujeitas a esforço
cortante, e, diretamente com a fissuração, por isso sendo necessária conhecê-la.
Concretos feitos com agregados com seixos arredondados e lisos apresentam uma
menor resistência do que os feitos com concretos britados (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2007, p. 33).

A resistência à tração do concreto pode ser determinada em três ensaios
diferentes: ensaio de tração axial, ensaio de compressão diametral ou
ensaio de flexão. Normalmente, o termo resistência à tração constante nas
normas de projeto (NBR 6118, CEB) refere-se à resistência à tração axial
(tração direta). (ARAÚJO, 2010, p. 9).

As normas que asseguram a forma correta de ensaios encontram-se na NBR
7222 (ABNT, 2010) e NBR 12142 (ABNT, 2010), respectivamente, na falta de
possibilidade de realização destes ensaios, é estabelecido equações para se chegar
aos valores de resistência.
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a resistência à tração direta
pode ser considerada igual a 0,9
obtenção de

e

ou 0,7

, ou, na falta de ensaios para

, pode ser avaliado o seu valor médio ou característico por

meio das seguintes equações:
Resistência característica média à tração do concreto:
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(4)

Resistência característica à tração inferior do concreto:
(5)
Resistência característica à tração superior do concreto:
(6)
Os índices

e

são expressos em Megapascal (MPa). Sendo

≥ 7

MPa, estas expressões podem também ser usadas para idades diferentes de 28
dias.

2.1.3.6 Diagramas tensão - deformação

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), para tensões de compressão
menores que 0,5

, pode-se admitir uma relação linear entre tensões e

deformações, adotando-se para módulo de elasticidade o valor secante dado pela
expressão constante. Para análises no estado-limite último, podem ser empregados
o diagrama tensão-deformação idealizado e fórmula mostrados na Figura 1.

Figura 1 - Diagrama tensão-deformação idealizado do concreto

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)
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De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), os valores a serem adotados para
os parâmetros

(deformação específica de encurtamento do concreto no início do

patamar plástico) e

(deformação específica de encurtamento do concreto na

ruptura) são definidos a seguir:
Para concretos de classes até C50:
a)

= 2,0 %o

b)

= 3,5 %o
O diagrama tensão-deformação deve ser fornecido pelo fabricante ou obtido

através de ensaios realizados segundo a NBR 6349 (ABNT, 2008).
O diagrama tensão-deformação do aço e os valores característicos da
resistência ao escoamento
ruptura

, da resistência à tração

e da deformação na

devem ser obtidos de ensaios de tração realizados segundo a NBR ISO

6892-1 (ABNT, 2013). O valor de

para os aços sem patamar de escoamento é o

valor da tensão correspondente à deformação permanente de 0,2%.
Para o cálculo nos estados-limite de serviço e último, pode-se utilizar o
diagrama simplificado mostrado na Figura 2, para os aços com ou sem patamar de
escoamento.

Figura 2 - Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras passivas

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), os valores característicos da
resistência ao escoamento convencional
alongamento após ruptura

, da resistência à tração

e o

das cordoalhas devem satisfazer os valores mínimos

estabelecidos na NBR 7483 (ABNT, 2008). Os valores de

,

e do
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alongamento após ruptura

dos

, devem atender ao que é especificado na NBR

7482 (ABNT, 2008).
Para cálculo nos estados-limite de serviço e último, pode-se utilizar o
diagrama simplificado mostrado na Figura 3.

Figura 3 - Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras ativas

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

2.1.3.7 Módulo de deformação longitudinal do concreto

Por apresentar um comportamento não linear quando submetido a tensões de
certa magnitude, observa-se no concreto que, não há proporcionalidade entre a
tensão e a deformação do material ou seja, não obedece a lei de Hooke (ARAÚJO,
2010).

Diversas correlações entre o módulo de deformação longitudinal e a
resistência à compressão do concreto têm sido encontradas em trabalhos
de pesquisa, estando algumas delas recomendadas nas normas de projeto.
Essas correlações são válidas para concretos de massa específica normal e
para carregamento estático. Para cargas dinâmicas, ocorre um aumento no
valor do módulo de deformação longitudinal (ARAÚJO, 2014, p. 12).

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), A deformação elástica do
concreto depende da composição do traço do concreto, especialmente da natureza
dos agregados. O módulo de elasticidade (

) deve ser obtido segundo o método de

34
ensaio estabelecido na NBR 8522 (ABNT, 2008), sendo considerado nesta norma o
módulo de deformação tangente inicial, obtido aos 28 dias de idade.
Quando não forem realizados ensaios, pode-se estimar o valor do módulo de
elasticidade inicial usando a expressão a seguir:
Para concretos de

entre 20 e 50 Mpa
(7)

√

O módulo de deformação secante pode ser obtido segundo método de ensaio
estabelecido na NBR 8522 (ABNT, 2008), ou estimado pela expressão:

(

)

(8)

2.1.3.8 Aços para armadura

Nas palavras de Pinheiro, (2007. p. 21):

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
comprimidas, além de fornecer ductilidade, o aço aumenta a resistência à
compressão.

A junção dos materiais que dão origem ao concreto armado só é possível
graças a aderência entre eles.
Araújo (2010, p. 48) afirma que:

Em uma peça fletida de concreto armado, quando a tensão máxima de
tração atinge o valor da resistência à tração do concreto, surge uma fissura
perpendicular à direção da tração. A fissuração é um processo discreto, ou
seja, as fissuras estão espaçadas em intervalos mais ou menos regulares
ao longo do eixo da peça. Nas seções fissuradas, apenas o aço resiste aos
esforços de tração. Essas seções estão no denominado Estádio lI. Porém,
nas seções entre fissuras, o concreto tracionado (não fissurado) continua a
colaborar na resistência. Essas seções estão no denominado Estádio I.

De acordo com a NBR 7480 (ABNT, 2007), classificam-se como barras os
produtos de diâmetro nominal 6,3 mm ou superior, obtidos exclusivamente por
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laminação a quente sem processo posterior de deformação mecânica. Classificamse como fios aqueles de diâmetro nominal 10,0 mm ou inferior, obtidos a partir de
fio-máquina por trefilação ou laminação a frio. De acordo com o valor característico
da resistência de escoamento, as barras de aço são classificadas nas categorias
CA-25 e CA-50, e os fios de aço na categoria CA-60.
Vale destacar que, para evitar possíveis trocas no canteiro de obras em
estruturas usuais de concreto armado, proíbe-se o emprego simultâneo de
diferentes categorias de aço, permite-se apenas categorias diferentes em casos que
uma delas seja empregada como armadura longitudinal e a outra como armadura
transversal, geralmente usa-se a categoria CA-50 nas armaduras longitudinais das
vigas e pilares e a CA-60 para os estribos (ARAÚJO, 2010).
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a massa especifica do aço tanto
na armadura passiva quanto na ativa tem valor de 7.850 kg/m3, o coeficiente de
dilatação térmica corresponde ao valor de 10 -5/ºC para temperaturas entre -20º/C e
150º/C graus célsius para a armadura passiva e - 20º/C e 100º/C para a armadura
ativa.
Ainda segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), na falta de ensaios ou valores
fornecidos pelo fabricante o módulo de elasticidade do aço pode ser admitido igual a
210 GPa para armadura passiva e 200 GPa para a armadura ativa. Em ensaios de
dobramento a 180°, realizados de acordo com a NBR 6153 (ABNT, 1988) e
utilizando os diâmetros de pinos indicados na NBR 7480 (ABNT, 1983), não pode
ocorrer ruptura ou fissuração.
Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2007, p. 39) “as características mais
importantes para a definição de um aço, obtidas em ensaios de tração são, a
resistência característica de escoamento, o limite de resistência e o alongamento de
ruptura”.
A resistência característica de escoamento do aço à tração é a máxima
tensão que a barra ou fio pode suportar. Aços que apresentam patamar definido
como CA-25 e CA-50 não apresentaram deformações permanentes ao serem
submetidos a tensões que não ultrapassem o seu limite de tensão voltando ao seu
estado inicial (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2007).
Ainda de acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2007), o limite de
resistência é a força máxima suportada pelo aço até sofrer sua ruptura. A tensão
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máxima do material é obtida pela relação da força de ruptura e a área de seção
transversal inicial da amostra.
O alongamento de ruptura é o aumento do comprimento do corpo de prova
correspondente à ruptura e é expresso em porcentagem ou pela equação:
(9)

2.1.3.9 Durabilidade da estrutura

O conceito de durabilidade segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), consiste na
capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em
conjunto pelo autor do projeto estrutural e pelo contratante, no início dos trabalhos
de elaboração do projeto.
A durabilidade das estruturas de concreto é um dos aspectos de maior
relevância no projeto, com o passar dos anos as exigências relativas à durabilidade
da estrutura estão cada vez mais rígidas tanto na fase de projeção quanto na fase
de execução da estrutura. Para as estruturas de concreto armado usuais estima-se
uma vida útil de 50 anos e entende-se que durante esse período não devem serem
necessárias medidas extras de manutenção ou reparo nas estruturas (ARAÚJO,
2010).
Ainda segundo Araújo (2010), o processo para evitar a deterioração
antecipada do concreto armado e atender não somente as exigências mínimas, mas
também a expectativa de um bom resultado, passa pela observação de diversos
critérios. Esses critérios estão presentes nas fases de projeto, de execução e de
utilização da estrutura.
Com o passar dos anos ocorre no concreto uma diminuição continua de suas
propriedades mecânicas, isso se dá devido a presença de ações externas e de
ocorrência interna, surgindo manifestações patológicas.
Nas palavras de Silva (2007, p. 2):

Uma das patologias mais frequentes em estruturas de concreto armado é a
corrosão das armaduras, aproximadamente 30% das anomalias existentes.
Um dos fatores que contribui para a existência da corrosão é a
carbonização, que reduz o pH do concreto e despassiva a armadura. Esta
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quando despassivada e na presença de umidade desencadeia o processo
de corrosão, comprometendo a segurança e durabilidade da estrutura.

Neste processo, além da corrosão da armadura, há também mecanismos de
deterioração relativos ao concreto.
Além de mecanismos de deterioração originados por ações mecânicas,
movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas, etc. devem ser
consideradas ações físicas e químicas relacionadas a agressividade do ambiente.
Araújo (2010 p. 49) afirma que:

Dentre os mecanismos de deterioração relativos ao concreto incluem-se a
lixiviação provocada pela água, a expansão devida à ação de águas e solos
contaminados e expansões decorrentes de reações entre os álcalis do
cimento e certos agregados reativos.

Ainda segundo Araújo (2010), para evitar a deterioração precoçe da estrutura
e manter a durabalidade do concreto por um tempo satisfatório alguns cuidados
devem ser tomados ainda na fase de projeto. Os critérios que se destacam nessa
fase são o cuidado com a classe de agressividade ambiental, a relação
água/cimento, as classes de concreto, o cobrimento nominal entre outros.

2.1.3.9.1 Classes do concreto

De acordo com a NBR 8953 (ABNT, 2015), os concretos para fins estruturais
são classificados nos grupos I e II, conforme a resistência característica à
compressão (

, determinada a partir do ensaio de corpos de prova moldados de

acordo com a NBR 5738 (ABNT, 2015) e rompidos conforme a NBR 5739 (ABNT,
2007).
Os concretos com classe de resistência inferior a C20, não são estruturais e,
caso sejam utilizados, devem ter seu desempenho atendido conforme NBR 6118
(ABNT, 2014) e NBR 12655 (ABNT, 2015).
De acordo com a NBR 12555 (ABNT, 1991), os requisitos da Figura 4, são
válidos para concretos preparados com cimento Portland que atenda, conforme seu
tipo e classe às expectativas das NBR 5732 (ABNT, 1991), NBR 5733 (ABNT, 1991),
NBR 5735 (ABNT, 1991), NBR 5737 (ABNT, 1992), NBR 11578 (ABNT, 1991), NBR
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12989 (ABNT, 1993) e NBR 13116 (ABNT, 1994). Com consumos mínimos de
cimento por metro cúbico de concreto de acordo com a tabela representada na
Figura 4

Figura 4 - Correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do
concreto

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

2.1.3.9.2 Cobrimento mínimo
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.
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), 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)

2.1.3.9.3 Classe de agressividade ambiental

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a agressividade do meio ambiente
está relacionada às ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de
concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas de
origem térmica, da retração hidráulica e outras previstas no dimensionamento das
estruturas.
Para facilitar o trabalho do projetista a NBR 6118 (ABNT, 2014) dispõe de
tabela que apresenta as classes de agressividade ambiental representada na Figura
6.
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Figura 6 - Classe de agressividade ambiental

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

Ainda de acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), quando houver um controle
adequado de qualidade e limites rígidos de tolerância da variabilidade das medidas
durante a execução, pode ser adotado o valor

= 5 mm, mas a exigência de

controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto. Permite-se, então, a
redução dos cobrimentos nominais, prescritos na tabela da Figura 5, em 5 mm.
Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da
armadura externa, em geral à face externa do estribo. O cobrimento nominal de uma
determinada barra deve sempre ser:
a) Cnom ≥

barra;

b) Cnom ≥

feixe =

c) Cnom ≥ 0,5

n= √ ;

bainha;

A dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado no concreto
não pode superar em 20% a espessura nominal do cobrimento, ou seja:
dmáx ≤ 1,2 Cnom
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2.1.4 Dimensionamento

2.1.4.1 Qualidade e segurança

2.1.4.1.1 Estados limites

De acordo com Araújo (2010), além de aspectos econômicos e estéticos, uma
estrutura deve ser projetada para atender também requisitos de qualidade como
segurança, bom desempenho e durabilidade. Para que a estrutura obtenha bom
desempenho, ou seja, atenda as condições normais de utilização são definidos
estados limites.

2.1.4.1.1.1 Estados limites últimos ou de ruína

Os estados limites últimos (ou de ruína) estão relacionados com o colapso
parcial ou total da estrutura, são eles que determinam a possível paralização do uso
da estrutura. Esses estados definem parâmetros correspondentes ao limite de
segurança do projeto (ARAÚJO, 2010).
Nas palavras de Araújo (2010, p. 60):
No projeto das estruturas de concreto armado, deve-se verificar a
segurança em relação aos seguintes estados limites últimos:
a) ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais;
b) instabilidade do equilíbrio, considerando os efeitos de segunda ordem;
c) perda de equilíbrio da estrutura, admitida como um corpo rígido;
d) estado limite último provocado por solicitações dinâmicas;
e) transformação da estrutura, no todo ou em parte, em um sistema
hipostático.

2.1.4.1.1.2 Estados limites de utilização ou de serviço

De acordo com Araújo (2010), os estados limites de utilização são observados
quando a estrutura apresenta deformações excessivas comprometendo sua
durabilidade deixando sua utilização prejudicada, dessa maneira, os estados limites
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de utilização ou de serviço definem parâmetros de durabilidade, aparência, conforto
e a boa utilização funcional da estrutura.
De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), algumas verificações de estados
limites de serviço podem serem exigidas, são elas:
a) Estado-limite de formação de fissuras ELS-F;
b) Estado-limite de abertura das fissuras ELS-W;
c) Estado-limite de deformações excessivas ELS-DEF;
d) Estado-limite de descompressão ELS-D;
e) Estado-limite de descompressão parcial ELS-DP;
f)

Estado-limite de compressão excessiva ELS-CE.

2.1.4.1.2 Ações na estrutura

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), na análise estrutural deve ser
considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos
significativos para a segurança da estrutura em exame, levando-se em conta os
possíveis estados limites últimos e os de serviço.
Nas palavras de Araújo (2010, p. 63):

Por definição as ações são as causas que provocam esforções ou
deformações nas estruturas. Usualmente as forças e as deformações
impostas pelas ações são consideradas como se elas fossem as próprias
ações. De acordo com a NBR-8581, as forças são designadas por ações
diretas e as deformações impostas por ações indiretas.

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), as ações consideradas classificamse de acordo com a NBR 8681 (ABNT, 2004) em ações permanentes, ações
variáveis e ações excepcionais. Para cada tipo de construção, as ações a considerar
devem respeitar suas peculiaridades e as normas a ela aplicáveis.

2.1.4.1.2.1 Ações permanentes

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), as ações permanentes são as que
ocorrem com valores praticamente constantes durante toda a vida da construção.

43
Também são consideradas permanentes as ações que aumentam no tempo,
tendendo a um valor-limite constante.
As ações permanentes devem ser consideradas com seus valores
representativos mais desfavoráveis para a segurança.
De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), há 2 tipos de ações permanentes,
são elas:
a) Ações permanentes diretas
As ações permanentes diretas são constituídas pelo peso próprio da
estrutura,

pelos pesos dos elementos construtivos

fixos,

das instalações

permanentes e dos empuxos permanentes.
Nas construções atuais, admite-se que o peso próprio da estrutura seja
avaliado com a massa específica de 2400 kg/m 3 para o concreto simples e de 2500
kg/m3 para o concreto armado ou protendido. 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, 2007).

b) Ações Permanentes Indiretas
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), nesse tipo de ação são
especificadas situações particulares, sendo elas:


Retração do concreto;



Fluência do concreto;



Deslocamentos de apoio;



Imperfeições geométricas;



Protensão.
A NBR 6118 (ABNT, 2014) em seu item 11.3.3 especifica a maneira de

consideração para cada situação citada acima.

2.1.4.1.2.2 Ações variáveis

a) Ações variáveis diretas

44
De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), 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.
Nas palavras de Araújo (2010, p. 64):

Consideram-se como ações variáveis as cargas acidentais que atuam nas
construções em função de sua finalidade, como o peso das pessoas,
móveis, veículos, etc. Outras ações variáveis são as forças de frenação, de
impacto e centrífugas, os efeitos do vento e das variações de temperatura, e
as pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas, de um modo geral.

O item 11.4.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014) define como cargas acidentais
prevista para a construção:
a) Cargas verticais de uso da construção;
b) Cargas móveis, considerando o impacto vertical;
c) Impacto lateral;
d) Força longitudinal de frenação ou aceleração;
e) Força centrífuga.
Além das cargas acidentais previstas para construção também fazem parte
das ações variáveis diretas, a ação do vento, a ação da água, as ações variáveis
durante a construção, todas descritas no item 11.4.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014).
“É obrigatória a consideração da ação do vento. Os esforços correspondentes
à ação do vento devem ser determinados de acordo prescrito pela NBR 6123
(ABNT, 2013), permitindo o emprego de regras simplificadas previstas em normas
específicas” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2007, p. 64).

a) Ações variáveis indiretas
De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), esse tipo de variação pode ser:


Variações uniformes de temperatura;



Variações não uniformes de temperatura;



Ações dinâmicas.
Em estruturas de vários andares devem ser respeitadas as exigências

construtivas prescritas pela NBR 6118 (ABNT, 2014) para que possam ser
minimizados os efeitos de variação de temperatura sobre a estrutura. Em caso da
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não obtenção de valores precisos, pode se admitir uma variação linear de
temperatura, desde que essa variação não seja inferior a 5ºC (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2007).

2.1.4.1.2.3 Ações excepcionais

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

2.1.4.1.2.4 Coeficientes de ponderação

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), as ações de cálculo são obtidas
majorando os valores característicos através de coeficientes parciais de segurança
para cada estado limite. Este por sua vez é o produto de três fatores:
(10)
Onde:
a)

- Para a variabilidade das ações;

b)

- Para a simultaneidade de atuação das ações;

c)

- Para os possíveis erros de avaliação dos efeitos das ações, seja por
desvios gerados na construção, ou deficiência do método de cálculo.
Para estado limite último, pode-se considerar

de serviço a consideração em geral é

e para estado limite

em que:

a)

= 1 para combinações raras;

b)

=

para combinações frequentes;

c)

=

para combinações quase permanentes.

Os valores-base para verificação são os apresentados nas Figuras 7 e 8, para
e

, respectivamente.
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Figura 7 - Coeficiente

(ELU)

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

Figura 8 - Valores do coeficiente

(ELS)

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

Os valores de cálculo

das ações são obtidos a partir dos valores

representativos, multiplicando-os pelos respectivos coeficientes de ponderação ou
segurança

definidos em 2.4.1.2.4.
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2.1.4.2 Combinação de ações

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), um carregamento é definido pela
combinação das ações que têm probabilidades não desprezíveis de atuarem
simultaneamente sobre a estrutura, durante um período preestabelecido. A
combinação das ações deve ser feita de forma que possam ser determinados os
efeitos mais desfavoráveis para a estrutura; a verificação da segurança em relação
aos estados-limites últimos e aos estados-limites de serviço deve ser realizada em
função de combinações últimas e de combinações de serviço, respectivamente.

2.1.4.2.1 Combinações últimas

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), uma combinação última pode ser
classificada como normal, especial ou de construção e excepcional. Essas
combinações estão dispostas na tabela 11.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014). De acordo
com Carvalho e Figueiredo Filho (2007), as ações permanentes sempre devem
figurar em todas as combinações de ações.

2.1.4.2.2 Combinações de serviço

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), são classificadas de acordo com
sua permanência na estrutura e devem ser verificadas como estabelecido a seguir:
a) Permanentes: podem atuar durante grande parte do período de vida da
estrutura, e sua consideração pode ser necessária na verificação do estadolimite de deformações excessivas;
b) Frequentes: repetem-se muitas vezes durante o período de vida da estrutura,
e sua consideração pode ser necessária na verificação dos estados-limites de
formação de fissuras, de abertura de fissuras e de vibrações excessivas.
Podem também ser consideradas para verificações de estados-limites de
deformações excessivas decorrentes de vento ou temperatura que podem
comprometer as vedações;
c) Raras: ocorrem algumas vezes durante o período de vida da estrutura, e sua
consideração pode ser necessária na verificação do estado-limite de
formação de fissuras.
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Para facilitar a visualização, essas combinações estão dispostas na Figura 9:

Figura 9 - Combinações de serviço

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

2.1.5 Lançamento da Estrutura

2.1.5.1 Concepção estrutural

De acordo com Teixeira de Albuquerque (1999), de posse do projeto
arquitetônico, em geral se faz um estudo de soluções estruturais para que sejam
analisadas. Algumas restrições estruturais serão apresentadas visando, na maior
parte das vezes, preservar a funcionalidade e a estética do seu projeto. Essa fase é
de suma importância e consiste na introdução dos conceitos de qualidade total e se
chama compatibilização de projetos.
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Abrindo uns parênteses é importante acrescentar que, segundo a Associação
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (1998), reuniões entre o arquiteto e
o engenheiro calculista trazem muitos benefícios, pois algumas dificuldades de
compatibilização encontradas entre a arquitetura e a estrutura podem ser facilmente
solucionadas, gerando economia e resultados mais satisfatórios.
De acordo com Pinheiro (2007), a concepção estrutural, ou simplesmente
estruturação, consiste em escolher um sistema estrutural que constitua a parte
resistente do edifício. Essa fase, é de fundamental importância no projeto estrutural
pois, implica na determinação dos elementos a serem utilizados e definição de suas
posições, de modo a formar um sistema estrutural eficiente, capaz de absorver os
carregamentos oriundos das ações atuantes e transmiti-los ao solo de fundação.
Ainda de acordo com Pinheiro (2007), nos edifícios usuais de concreto armado
os elementos estruturais, que compõem o sistema estrutural global, são constituídos
pelas lajes, vigas e pilares ou a união destes elementos, como por exemplo, as
escadas que são compostas por lajes e vigas. Os pilares, junto ao nível do terreno
ou abaixo dele se houver subsolo, são apoiados em sapatas diretas ou blocos sobre
estacas para transferir as ações para o solo.

2.1.6 Lajes

Nas palavras de Araújo (2010, p. 1):

As lajes são os elementos estruturais que têm a função básica de receber
as cargas de utilização das edificações, aplicadas nos pisos, e transmiti-las
às vigas. As lajes também servem para distribuir as ações horizontais entre
os elementos estruturais de contraventamento, além de funcionarem como
mesas de compressão das vigas T.

Ainda segundo Araújo (2010), o termo “laje” é empregado para se referir as
“placas” de concreto armado. Diversos tipos de lajes podem ser usados nos pisos
das edificações, lajes maciças, lajes nervuradas, lajes tipo cogumelo, lajes
treliçadas, além de diversos tipos de lajes pré-moldadas. A definição do tipo de laje
varia de acordo com parâmetros de segurança e economia e também em função das
características do projeto arquitetônico.
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2.1.6.1 Considerações iniciais

2.1.6.1.1 Classificação quanto a direção da armadura principal

De acordo com Pinheiro (2007), no projeto de lajes a primeira etapa consiste
em determinar os vãos livres ( ), os vãos teóricos ( ) e a relação entre os vãos
teóricos ( ) conforme expressado na Figura 10.

Figura 10 - Vãos teóricos

(menor vão) e

(maior vão)

Fonte: Pinheiro (2007)

Considera-se

como o menor vão,

o maior e

De acordo com o valor de , é usual a seguinte classificação:


→ laje armada em duas direções (Bidirecional);



→ laje armada em uma direção (Unidirecional).
A relação destes vãos é o que determina a direção das armaduras.
Ainda segundo Pinheiro (2007), nas lajes armadas em duas direções, as

armaduras são calculadas para resistir os momentos fletores nas duas direções.
Nas lajes armadas em uma direção, a armadura principal é calculada para
resistir o momento fletor na direção do menor vão, portanto, a laje é calculada como
se fosse um conjunto de vigas-faixa na direção do menor vão. Na direção do maior
vão, coloca-se armadura de distribuição, com seção transversal mínima de acordo
com prescrição da NBR 6118 (ABNT, 2014).
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2.1.6.1.2 Vão efetivo ou teórico

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), quando os apoios puderem ser
considerados suficientemente rígidos quanto à translação vertical, o vão efetivo deve
ser calculado pela seguinte expressão:
(11)
Onde:
a)

é a distância entre faces internas de dois apoios consecutivos;

b)

é o menor valor entre,

-, sendo

a largura do apoio à esquerda;

c)

é o menor valor entre,

-, sendo

a largura do apoio à direita;

d)

é a altura da laje.
Os valores de

e

, em cada extremidade do vão, podem ser determinados

pelos valores apropriados definidos na Figura 11.
.
Figura 11 - Vão efetivo ou teórico

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)
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2.1.6.1.3 Vinculação

De acordo com Pinheiro (2007), existem, basicamente, três tipos de bordas:
borda livre, borda simplesmente apoiada e borda engastada, como especificado na
Figura 12:

Figura 12 - Representação dos tipos de apoio

Fonte: Pinheiro (2007)

Ainda de acordo com Pinheiro (2007), “A borda livre caracteriza-se pela
ausência de apoio, apresentando, portanto, deslocamentos verticais. Nos outros dois
tipos de vinculação, não há deslocamentos verticais”.
Na Figura 13, são apresentados alguns casos de vinculação, com bordas
simplesmente apoiadas e engastadas.

Figura 13 - Tipos de vinculação de lajes

Fonte: Pinheiro (2007)
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2.1.6.1.4 Ações

De acordo com Bastos (2015), os carregamentos a ser considerados são os
mais variados, desde pessoas, móveis, equipamentos fixos ou móveis, divisórias,
paredes, água, solo, etc. As lajes além de atuarem como elementos de rigidez
infinita em seu próprio plano, têm a função de receber cargas de utilização e
transmitir para os apoios, geralmente vigas.

Para determinação das ações atuantes nas lajes deve-se recorrer às
normas NBR 6118, NBR 8681 e NBR 6120, entre outras pertinentes. As
ações peculiares das lajes de cada obra também devem ser
cuidadosamente avaliadas. Se as normas brasileiras não tratarem de
cargas específicas, pode-se recorrer a normas estrangeiras, na bibliografia
especializada, com os fabricantes de equipamentos mecânicos, de
máquinas, etc. Nas construções de edifícios correntes, geralmente as ações
principais a serem consideradas são as ações permanentes (g) e as ações
variáveis (q), chamadas pela norma de carga acidental, termo esse
inadequado (BASTOS, 2015, p. 7).

2.1.6.1.5 Cargas

A NBR 6120 (ABNT, 1980), 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) 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.).
A NBR 6120 (ABNT, 1980), também dispõe de tabelas com peso específico
dos materiais de construção, valores mínimos das cargas verticais, características
dos materiais de armazenagem e redução das cargas acidentais.
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2.1.6.1.6 Aberturas
Segundo Carvalho e Pinheiro (2009, p. 19), “ os furos ou aberturas
executadas em qualquer elemento estrutural dão origem à concentração de tensões
que podem ser prejudiciais”. Os furos, dependendo de sua proximidade, podem ser
considerados como aberturas, o item 13.2.5 da NBR 6118 (ABNT, 2014), estabelece
as considerações previstas para os furos.
De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), em lajes lisas ou lajes-cogumelo, a
verificação de resistência e deformação previstas em seu item 13.2.5 deve sempre
ser realizada. Lajes de outros tipos podem ser dispensadas dessa verificação,
quando armadas em duas direções e sendo verificadas, simultaneamente, as
seguintes condições:
a) As dimensões da abertura devem corresponder no máximo a 1/10 do vão
menor ( )
b) A distância entre a face de uma abertura e o eixo teórico de apoio da laje
deve ser igual ou maior que 1/4 do vão, na direção considerada;
c) A distância entre faces de aberturas adjacentes deve ser maior que a metade
do menor vão.

2.1.6.2 Lajes maciças

De acordo com Araújo (2010), A laje maciça é definida como uma placa de
concreto armado de espessura uniforme apoiada em seu contorno, sendo o tipo
mais comum no emprego de edifícios residenciais e comerciais onde os vãos são
relativamente pequenos.

Figura 14 - Laje maciça

Fonte: Araújo (2010)
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De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), nas lajes maciças devem ser
respeitados os seguintes limites mínimos para a espessura:
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 cm para lajes com protensão apoiadas em vigas, com o mínimo de
lajes de piso bi apoiadas e

para

para lajes de piso contínuas;

g) 16 cm para lajes lisas e 14 cm para lajes-cogumelo, fora do capitel.

2.1.6.2.1 Momentos fletores solicitantes

Nas palavras de Bastos (2015 p. 13):

Os momentos fletores e as flechas nas lajes maciças são determinadas
conforme a laje é armada em uma ou em duas direções”. As lajes armadas
em uma direção são calculadas como vigas segundo a direção principal e
as lajes armadas em duas direções podem ser aplicadas diferentes teorias,
como a Teoria da Elasticidade e a das Charneiras Plásticas.

2.1.6.2.1.1 Laje armadas em uma direção (unidirecionais)

Segundo Bastos (2015), nas lajes armadas em uma só direção se considera
que, a flexão na direção do menor vão da laje, é preponderante à da outra direção,
desta maneira podem ser calculadas como vigas de largura constante de 100 cm,
como representado na Figura 15:
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Figura 15 - Momentos fletores em laje armada em uma direção.

Fonte: Bastos (2015)

A Figura 16, 17 e 18 respectivamente, mostram os casos de vinculação
possíveis de existirem quando se consideram apenas apoios simples e engastes
perfeitos. Estão indicadas as equações para cálculo das reações de apoio,
momentos fletores máximos e flechas imediatas, para carregamento uniformemente
distribuído.

Figura 16 - Laje armada em uma direção sobre apoios simples e com carregamento
uniforme.

Fonte: Bastos (2015)
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Figura 17 - Laje armada em uma direção sobre apoio simples e engaste perfeito com
carregamento uniforme.

Fonte: Bastos (2015)

Figura 18 - Laje armada em uma direção bi engastada com carregamento uniforme.

Fonte: Bastos (2015)

2.1.6.2.1.2 Laje armada nas duas direções (bidirecionais)

Segundo Bastos (2015), as lajes bidirecionais, quando apoiadas nos quatro
lados, possuem um comportamento bem diferente das lajes armadas em uma só
direção, de modo que o seu cálculo é bem mais complexo.
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Nas palavras de Bastos (2015, p.16):

Se a laje estiver ligada a vigas de concreto ou se existirem pilares nos
cantos, o levantamento da laje fica impedido, o que faz surgir momentos
fletores nos cantos, negativos, que causam tração no lado superior da laje
na direção da diagonal, e positivos na direção perpendicular à diagonal, que
causam tração no lado inferior da laje. Os momentos nos cantos são
chamados momentos volventes ou momentos de torção, e recebem a
notação de
.

Figura 19 - Laje retangular com apoios simples nos quatro lados

Fonte: Bastos (2015)

Bastos (2015, p.16) afirma que:
Os esforços solicitantes e as deformações nas lajes armadas em duas
direções podem ser determinados por diferentes teorias, sendo as mais
importantes as seguintes:
Teoria das Placas: desenvolvida com base na Teoria da Elasticidade;
podem ser determinados os esforços e as flechas em qualquer ponto da
laje;
Processos aproximados;
Método das Linhas de Ruptura ou das Charneiras Plásticas;
Métodos Numéricos, como o dos Elementos Finitos, de Contorno, etc.

Bastos (2015) assegura ainda que, a resolução da equação geral das placas
é um tanto quanto complexa, isso motivou o surgimento de diversas tabelas, de
diferentes origens e autores, com coeficientes que proporcionam o cálculo dos
momentos fletores e das flechas para casos específicos de apoios e carregamentos.
Pegando como exemplos o raciocínio e a tabela de Barés, pode-se chegar
aos momentos fletores positivos ou negativos com a seguinte expressão:
(12)
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Onde:
= momento fletor (kN.m/m);
= coeficiente tabelado, de acordo com cada tipo de laje e em função de
⁄
Sendo:
e

= coeficientes para cálculo dos momentos fletores positivos atuantes

nas direções paralelas a
e

e

, respectivamente;

= coeficientes para cálculo dos momentos fletores negativos atuantes

nas bordas perpendiculares às direções

e

, respectivamente;

= valor da carga uniforme ou triangular atuante na laje (kN/m 2);
= menor vão da laje (m).

2.1.6.2.1.3 Compatibilização dos momentos fletores

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), quando houver predominância de
cargas permanentes, as lajes vizinhas podem ser consideradas isoladas, realizandose a compatibilização dos momentos sobre os apoios de forma aproximada.
Ainda segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), para o caso de análise plástica, a
compatibilização pode ser realizada mediante alteração das razões entre momentos
de borda e vão, em procedimento interativo, até a obtenção de valores equilibrados
nas bordas. Permite-se, então, simplificadamente, a adoção do maior valor de
momento negativo em vez de equilibrar os momentos de lajes diferentes sobre uma
borda comum.
Bastos (2015), afirma que há vários anos aqui no Brasil é utilizado um método
de compatibilização, onde o momento fletor negativo ( ) de duas lajes adjacentes é
tomado como:
(13)
{

Ainda de acordo com Bastos (2015), a compatibilização dos momentos
positivos e negativos deve ser feita nas duas direções, os momentos positivos
podem ser corrigidos e ou aumentados quando necessário conforme Figura 20:
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Figura 20 - Compatibilização dos momentos fletores negativos e positivos

Fonte: Bastos (2015)

Segundo

Bastos

(2015,

p.

19)

“Uma

opção

ao

procedimento

da

compatibilização de momentos fletores é adotar para a borda comum a maior
armadura negativa, o que simplifica muito o cálculo e não resulta um procedimento
antieconômico”.

2.1.6.2.1.4 Momentos volventes

Pinheiro (2007, p.127) afirma que:

Nos cantos de lajes retangulares, formados por duas bordas simplesmente
apoiadas, há uma tendência ao levantamento provocado pela atuação de
momentos volventes (momentos torçores). Quando não for calculada
armadura específica para resistir a esses momentos, deve ser disposta uma
armadura especial, denominada armadura de canto. A armadura de canto
deve ser composta por barras superiores paralelas à bissetriz do ângulo do
canto e barras inferiores a ela perpendiculares. Tanto a armadura superior
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quanto a inferior devem ter área de seção transversal, pelo menos, igual à
metade da área da armadura no centro da laje, na direção mais armada.

Segundo Bastos (2015), para os momentos volventes devem ser dispostas
armaduras convenientemente calculadas. As armaduras podem ser dispostas como
mostrado na Figura 21.

Figura 21 - Armadura para os momentos volventes nos cantos

Fonte: Bastos (2015)

Segundo Pinheiro (2007), não existe necessidade de armadura adicional
inferior de canto pois em geral as barras da armadura inferior são adotadas
constantes em toda a laje, diferentemente do que acontece com a armadura
superior, onde se faz necessário e recomendando a utilização de malha ortogonal
superior com seção transversal, em cada direção, não inferior a

⁄ para facilitar

a execução.

2.1.6.2.2 Reações de apoio

De acordo com Pinheiro (2007), as ações que atuam nas lajes são
transferidas para as vigas de apoio. O procedimento de cálculo proposto pela NBR
6118 (ABNT, 2014) é conhecido como processo das áreas e baseia-se no
comportamento em regime plástico, a partir da posição aproximada das linhas de
plastificação, também denominadas charneiras plásticas.
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2.1.6.2.2.1 Método das áreas

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), para o cálculo das reações de apoio das
lajes maciças retangulares com carga uniforme, podem ser feitas as seguintes
aproximações:
a) As reações em cada apoio são as correspondentes às cargas atuantes nos
triângulos ou trapézios determinados através das charneiras plásticas
correspondentes à análise efetivada com os critérios do item 14.7.4 da NBR
6118 (ABNT, 2014), sendo que essas reações podem ser, de maneira
aproximada, consideradas uniformemente distribuídas sobre os elementos
estruturais que lhes servem de apoio;
b) Quando a análise plástica não for efetuada, as charneiras podem ser
aproximadas por retas inclinadas, a partir dos vértices, com os seguintes
ângulos:


45° entre dois apoios do mesmo tipo;



60° a partir do apoio considerado engastado, se o outro for considerado

simplesmente apoiado;


90° a partir do apoio, quando a borda vizinha for livre.

Este processo encontra-se ilustrado nos exemplos da Figura 22. Com base
nessa figura, as reações de apoio por unidade de largura serão dadas por:
(14)

(15)

(16)

(17)
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Figura 22 - Exemplos de aplicação do processo das áreas

Fonte: Pinheiro (2007)

2.1.6.3 Flechas

2.1.6.3.1 Estado limite de deformação excessiva (ELS-DEF)

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), A verificação dos valores-limites
estabelecidos em sua tabela 13.3 para a deformação da estrutura, mais
propriamente rotações e deslocamentos em elementos estruturais lineares,
analisados isoladamente e submetidos à combinação de ações conforme a Seção
11, deve ser realizada através de modelos que considerem a rigidez efetiva das
seções do elemento estrutural, ou seja, que levem em consideração a presença da
armadura, a existência de fissuras no concreto ao longo dessa armadura e as
deformações diferidas no tempo.
Ainda de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a deformação real da
estrutura depende também do processo construtivo, assim como das propriedades
dos materiais (principalmente do módulo de elasticidade e da resistência à tração)
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no momento de sua efetiva solicitação. Em face da grande variabilidade dos
parâmetros citados, existe uma grande variabilidade das deformações reais. Não se
pode esperar, portanto, grande precisão nas previsões de deslocamentos dadas
pelos processos analíticos prescritos.

2.1.6.3.2 Avaliação aproximada das flechas

De acordo com o item 17.3.2.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014), O modelo de
comportamento da estrutura pode admitir o concreto e o aço como materiais de
comportamento elástico e linear, de modo que as seções ao longo do elemento
estrutural possam ter as deformações específicas determinadas no estádio I, desde
que os esforços não superem aqueles que dão início à fissuração, e no estádio II,
em caso contrário. Deve ser utilizado no cálculo o valor do módulo de elasticidade
secante

definido na Seção 8 da NBR 6118 (ABNT,2014), sendo obrigatória a

consideração do efeito da fluência.

2.1.6.3.3 Fluência do concreto

A fluência do concreto pode ser classificada em fluência básica e fluência
por secagem. A fluência básica é a que se desenvolve sem transferência de
água entre o concreto e o meio ambiente. Nos ensaios de laboratório, a
fluência básica é determinada em corpos de prova selados. Para isto, o
corpo de prova é envolvido por uma tira de borracha que é colada com
resina epóxi. Dessa forma, evita-se a perda de umidade para o meio
exterior. (ARAÚJO, 2014, p. 33)

Ainda segundo Araújo (2010), nas estruturas de grandes dimensões como,
por exemplo, as barragens de concreto massa, a fluência básica é predominante.
Em estruturas esbeltas, como as estruturas usuais dos edifícios, a fluência por
secagem torna-se importante.
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), nos casos em que a tensão
não varia significativamente, permite-se que essas deformações sejam
calculadas simplificadamente pela expressão:
(18)

Onde:
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é a deformação específica total do concreto entre os instantes e
;
é a tensão no concreto devida ao carregamento aplicado em

;

é o limite para o qual tende o coeficiente de fluência provocado por
carregamento aplicado em
O valor de

.

pode ser calculado por interpolação dos valores da Tabela

8.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014). Essa Tabela fornece o valor característico superior
de

em algumas situações usuais (ver Seção 8) da NBR 6118 (ABNT, 2014).
O valor característico inferior de

é considerado nulo.

2.1.6.3.4 Existência de fissuras

Ainda de acordo com Pinheiro (2007), sempre que atuar um carregamento
que provoque um determinado estágio de fissuração, durante a vida útil da estrutura
ou até mesmo ainda na sua fase de construção, a rigidez correspondente a esse
estágio sempre ocorrerá. Com a diminuição da intensidade do carregamento, as
fissuras podem até fechar, mas nunca deixarão de existir.

2.1.6.3.4.1 Momento de fissuração

De acordo com 17.3.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014), nos estados-limites de
serviço as estruturas trabalham parcialmente no estádio I e parcialmente no estádio
II. A separação entre esses dois comportamentos é definida pelo momento de
fissuração. Esse momento pode ser calculado pela seguinte expressão aproximada:
(19)

Sendo:

α = 1,2 para seções T ou duplo T;
α = 1,3 para seções I ou T invertido;
α = 1,5 para seções retangulares;
Onde:
= momento de fissuração
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= momento fletor na seção crítica
é o fator que correlaciona aproximadamente a resistência à tração na flexão
com a resistência à tração direta;
é a distância do centro de gravidade da seção à fibra mais tracionada;
é o momento de inércia da seção bruta de concreto;
é a resistência à tração direta do concreto, conforme 8.2.5, com o quantil
apropriado a cada verificação particular. Para determinação do momento de
fissuração, deve ser usado o

no estado-limite de formação de fissuras e o

no estado-limite de deformação excessiva.

2.1.6.3.5 Momento de inércia

De acordo com Pinheiro (2004), com os valores de
no item anterior, duas situações podem ocorrer:

e

e

, obtidos conforme

>

.”

:

a) Quando

Neste caso admite-se que não há fissuras. Nesta situação, pode ser usado o
momento de inércia da seção bruta de concreto

, considerado no item anterior.

:

b) Quando

Ainda de acordo com Pinheiro (2007), neste caso considera-se que há
fissuras na laje, embora partes da laje permaneçam sem fissuras, nas regiões em
que o momento de fissuração não for ultrapassado. Neste caso poderá ser
considerado o momento de inércia equivalente, conforme equação adaptada dada
por item 17.3.2.1.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

(

)

*

(

) +

(20)

é o momento de inércia da seção fissurada - estádio II e a posição da linha
neutra no estádio II é dada por:
(21)

Sendo

resultante de:
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(22)

Onde:
= módulo de elasticidade do aço;
= módulo de elasticidade secante do concreto;
= área de aço cm²/m (ELU);
= momento fletor na seção crítica do vão considerado;
=

= momento de inércia da seção bruta de concreto;

= altura útil;
= 1,00 m (largura).

2.1.6.3.6 Flecha imediata

De acordo com Pinheiro (2007), a flecha imediata

pode ser obtida por meio

da tabela 2.2a de Pinheiro (1993), com a expressão adaptada:
(23)

Onde:
= é o coeficiente adimensional tabelado, função do tipo de vinculação e de
=

⁄ .
= 100 cm
=

é o valor da carga para a combinação quase permanente.
= 0.3 para edifícios residenciais
= menor vão

=

= 0,85.5600√

(em Mpa) é o módulo de elasticidade secante do

concreto.
Se

≥

deve-se usar

2.1.6.3.7 Flecha diferida

no lugar de .
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De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), A flecha adicional diferida,
decorrente das cargas de longa duração em função da fluência, pode ser calculada
de maneira aproximada pela multiplicação da flecha imediata pelo fator

dado pela

expressão:
(24)

Onde:
(25)

= é um coeficiente função do tempo, que pode ser obtido diretamente na
Figura 23 ou calculado pelas expressões seguintes:
(26)
Onde:
= 0.68 (0,996t) t0,32 para t ≤ 7ª meses
= 2 para t > 70 meses

Figura 23 - Valores do coeficiente

em função do tempo

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

Sendo:
= o tempo, em meses, quando se deseja o valor da flecha diferida;
= a idade, em meses, relativa à data de aplicação da carga de longa
duração. No caso de parcelas da carga de longa duração serem aplicadas em
idades diferentes, pode-se tomar para

o valor ponderado a seguir:
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(27)
Onde:
= representa as parcelas de carga;
= é a idade em que se aplicou cada parcela

, expressa em meses.

2.1.6.3.8 Flecha total

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), o valor da flecha total deve ser
obtido multiplicando a flecha imediata por (

2.1.6.3.9 Flechas limites

Nas palavras de Pinheiro (2007, p. 123):

As flechas obtidas conforme os itens anteriores não devem ultrapassar os
deslocamentos limites estabelecidos na Tabela 13.3 da NBR 6118 (ABNT,
2014), na qual há várias situações a analisar. Uma delas, que pode ser a
situação crítica, corresponde ao limite para o deslocamento total, relativo à
aceitabilidade visual dos usuários, dado por:

2.1.6.4 Força cortante em lajes

2.1.6.4.1 Lajes sem armadura de cisalhamento

Nas palavras de Araújo (2010, p. 213):

As lajes podem ser executadas sem armadura transversal, desde que a
tensão convencional de cisalhamento
seja menor que um determinado
valor limite. A tensão limite,
depende da resistência do concreto, da
espessura da laje e da taxa de armadura longitudinal do banzo tracionado.

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), as lajes maciças ou nervuradas,
conforme 17.4.1.1.2-b), podem prescindir de armadura transversal para resistir as
forças de tração oriundas da força cortante, quando a força cortante de cálculo, a
uma distância

da face do apoio, obedecer à expressão:
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(28)
Sendo a força cortante resistente de cálculo dada por:
(29)
Onde:
= 0,25
=

, não maior que (0,02),
=

fctd

é um coeficiente que tem os seguintes valores:
a) para elementos onde 50 % da armadura inferior não chega até o apoio:

=

|1|;
b) para os demais casos:

= | 1,6 −

|, não menor que | 1 |, com

em metros;

é a tensão resistente de cálculo do concreto ao cisalhamento;
é a área da armadura de tração que se estende até não menos que
, além da seção considerada, com

+

, definido em 9.4.2.5 e na Figura 24;

é a largura mínima da seção ao longo da altura útil ;
é a força longitudinal na seção devida à protensão ou carregamento (a
compressão é considerada com sinal positivo).

Figura 24 - Comprimento de ancoragem necessário

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

Ainda de acordo com a 6118 (ABNT, 2014), na zona de ancoragem de
elementos com protensão com aderência prévia, a equação que define

só se
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aplica quando os requisitos de ancoragem são satisfeitos conforme 9.4.5.
Analogamente, aplica-se aos elementos contendo armadura passiva.
A distribuição dessa armadura ao longo da laje deve respeitar o prescrito em
18.3.2.3.1, considerando para

o valor 1,5 .

No caso da pré-tração, deve ser levada em conta a redução da protensão
efetiva no comprimento de transmissão.

2.1.6.4.2 Lajes com armadura para força cortante

De acordo com a 6118 (ABNT, 2014), a resistência do elemento estrutural,
em uma determinada seção transversal, deve ser considerada satisfatória, quando
verificadas simultaneamente as seguintes condições:

=
Onde:
é a força cortante solicitante de cálculo, na seção;
é a força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais
comprimidas de concreto, de acordo com os modelos indicados em 17.4.2.2 ou
17.4.2.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014);
=

é a força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína por

tração diagonal, onde:
é a parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares
ao da treliça e

a parcela resistida pela armadura transversal, de acordo com os

modelos indicados em 17.4.2.2 ou 17.4.2.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014);
Ainda de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), na região dos apoios, os
cálculos devem considerar as forças cortantes agentes nas respectivas faces,
levando em conta as reduções prescritas em 17.4.1.2.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014).
A resistência dos estribos pode ser considerada com os seguintes valores
máximos, sendo permitida interpolação linear:
a) 250 MPa, para lajes com espessura até 15 cm;
b) 435 Mpa

, para lajes com espessura maior que 35 cm.
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2.1.6.5 Detalhamento das armaduras

2.1.6.5.1 Armadura mínima

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a ruptura frágil das seções
transversais, quando da formação da primeira fissura, deve ser evitada
considerando-se, para o cálculo das armaduras, um momento mínimo dado pelo
valor correspondente ao que produziria a ruptura da seção de concreto simples,
supondo que a resistência à tração do concreto seja dada por

, devendo

também obedecer às condições relativas ao controle da abertura de fissuras dadas
em 17.3.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014).
Ainda segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), as armaduras mínimas nas lajes
têm a função de melhorar o desempenho e a ductilidade à flexão, assim como
controlar a fissuração. Para que isso aconteça, são necessários valores mínimos de
armadura passiva definidos na Figura 25. Alternativamente, estes valores mínimos
podem ser calculados com base no momento mínimo, conforme 17.3.5.2.1 da NBR
6118 (ABNT, 2014). É importante salientar que essa armadura deve ser constituída
preferencialmente por barras com alta aderência ou por telas soldadas.
A armadura mínima de tração, em elementos estruturais armados ou
protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento
fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a taxa mínima absoluta de
0,15 %:
(30)
Onde:
é o módulo de resistência da seção transversal bruta de concreto, relativo
à fibra mais tracionada;
é a resistência característica superior do concreto à tração (ver 8.2.5).
A NBR 6118 (ABNT, 2014), prescreve também que nos apoios de lajes que
não apresentem continuidade com planos de lajes adjacentes e que tenham ligação
com os elementos de apoio, deve-se dispor de armadura negativa de borda,
conforme Figura 25. Essa armadura deve se estender até pelo menos 0,15 do vão
menor da laje a partir da face do apoio.
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Figura 25 - Valores mínimos para armaduras passivas aderentes

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

Sendo que os valores de

estão definidos em 17.3.5.2.1 da referida

norma.

2.1.6.5.2 Armadura máxima
Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2007, p. 158) “A soma das armaduras
de tração e compressão (
concreto de seção (

) não deve ter valor maior que 4% da área de

, calculada em região fora da zona de emendas.”

2.1.6.5.3 Armadura e distribuição de estribos

A NBR 6118 (ABNT, 2014), no item 20.1 apresenta as seguintes prescrições:
a) As armaduras devem ser detalhadas no projeto de forma que, durante a
execução, seja garantido o seu posicionamento durante a concretagem;
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b) Qualquer barra da armadura de flexão deve ter diâmetro

;

c) As barras da armadura principal de flexão devem apresentar espaçamento no
máximo igual a 2 ou 20 cm, prevalecendo o menor desses dois valores na
região dos maiores momentos fletores;
d) Nas lajes maciças armadas em uma ou em duas direções, em que seja
dispensada armadura transversal de acordo com o item figura 4.1 da NBR
6118 (ABNT, 2014), e quando não houver avaliação explícita dos acréscimos
das armaduras decorrentes da presença dos momentos volventes nas lajes,
toda a armadura positiva deve ser levada até os apoios, não se permitindo
escalonamento desta armadura. A armadura deve ser prolongada no mínimo
4 cm além do eixo teórico do apoio.
e) A armadura secundária de flexão deve ser igual ou superior a 20% da
armadura principal, mantendo-se, ainda, um espaçamento entre barras de no
máximo 33 cm. A emenda dessas barras deve respeitar os mesmos critérios
de emenda das barras da armadura principal.
f)

Os estribos em lajes nervuradas, quando necessários, não podem ter
espaçamento superior a 20 cm.

2.1.7 Lajes Nervuradas

De acordo com Araújo (2010), os pisos de edifícios projetados com lajes
nervuradas se tornam uma solução mais econômica quando se necessita vencer
grandes vãos ou grandes carregamentos. Lajes maciças podem apresentar
espessuras elevadas podendo exigir espessuras tão grandes que a maior parte de
seu carregamento pode ser constituída de seu próprio peso.
Nas palavras de Araújo (2010, p. 1):

Para reduzir o peso próprio da estrutura, pode-se adotar a solução em lajes
nervuradas. Nessas lajes, a zona de tração é constituída por nervuras entre
as quais podem ser colocados materiais inertes, de forma a tornar plana a
superfície externa. Os materiais inertes devem ter peso específico reduzido
em comparação com o peso do concreto, podendo ser empregados tijolos
cerâmicos furados, blocos de concreto leve, blocos de isopor, etc.
alternativamente os espaços entre as nervuras poder ser preenchidos com
formas industrializadas, que após a sua retirada, deixam a mostras as
nervuras da laje.10
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As Figuras 26, 27 e 28 indicam um corte transversal de uma laje nervurada
indicando uma laje nervurada com superfície plana, uma laje com nervuras
aparentes e uma laje com nervura contínua respectivamente.

Figura 26 - Laje nervurada com superfície plana

Fonte: Araújo (2010)

Figura 27 - Laje nervurada com nervuras aparentes

Fonte: Araújo (2010)

Figura 28 - Laje nervurada contínua

Fonte: Araújo (2010)

Ainda de acordo com Araújo (2010), em geral, as lajes nervuradas exigem
uma espessura total ( ) 50% superior à que seria necessária para as lajes maciças,
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porém o peso próprio da laje nervurada diminui significativamente por apresentar
menor consumo de concreto e consequentemente resulta em uma solução mais
econômica para vencer vãos acima de 8 metros.
Ainda de acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), as lajes nervuradas podem
ser calculadas como lajes maciças por processos elásticos desde que respeitem as
seguintes prescrições:
a) Espessura da mesa:


A espessura da mesa, quando não existirem tubulações horizontais

embutidas, deve ser maior ou igual a 1/15 da distância entre as faces das
nervuras 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 10 mm.
Para tubulações com diâmetro

maior que 10 mm, a mesa deve ter a

espessura mínima de 4 cm + , ou 4 cm + 2 no caso de haver cruzamento
destas tubulações.
b) Espessura das nervuras:


A espessura das nervuras não pode ser inferior a 5 cm;



Nervuras com espessura menores que 8 cm não podem conter

armadura de compressão;


Para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras menor ou igual a

65 cm, pode ser dispensada a verificação da flexão da mesa, e para a
verificação

do

cisalhamento

da

região

das

nervuras,

permite-se

a

consideração dos critérios de laje;
c) Espaçamento entre as nervuras


Para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras entre 65 cm e

110 cm, exige-se a verificação da flexão da mesa, e as nervuras devem ser
verificadas ao cisalhamento como vigas; permite-se essa verificação como
lajes se o espaçamento entre eixos de nervuras for até 90 cm e a largura
média das nervuras for maior que 12 cm;


Para lajes nervuradas com espaçamento entre eixos de nervuras maior

que 110 cm, a mesa deve ser projetada como laje maciça, apoiada na grelha
de vigas, respeitando-se os seus limites mínimos de espessura.
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2.1.7.1 Lajes treliçadas

Segundo Bastos (2015) as lajes treliçadas surgiram na Europa com a
finalidade de ser uma opção mais econômica que as lajes maciças, elas permitem o
vencimento de grandes vãos com um menor peso próprio e redução de mão-de-obra
durante sua execução.
Nas palavras de Bastos (2015, p. 77)

Na laje treliçada, a armadura das nervuras tem a forma de uma treliça
espacial (Figura 29). O banzo inferior é constituído por duas barras e o
banzo superior por uma barra. Os banzos inferior e superior são unidos por
barras diagonais inclinadas (em sinusóide), soldadas por eletrofusão.
Proporcionam rigidez ao conjunto, melhoram o transporte e manuseio das
vigotas já prontas e aumentam a resistência aos esforços cortantes.

Figura 29 - Armação em forma de treliça espacial

Fonte: Bastos (2015)

Ainda segundo Bastos (2015), as vigotas ou trilhos são constituídos pela
armação treliçada com as barras do banzo inferior envolvidas por concreto, em
forma de uma placa fina, como mostrado na Figura 30. Dessa maneira, atuam
simultaneamente com a capa de concreto (ou mesa), fornecendo assim a resistência
necessária à laje e operando para resistir aos momentos fletores e às forças
cortantes. Servem de apoio também aos blocos cerâmicos ou de isopor (EPS).
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As vigotas treliçadas constituem as nervuras principais (vigas) da laje treliça
e podem conter barras longitudinais adicionais, que proporcionam maior
resistência à flexão possibilitando vencer vãos maiores. Os blocos de
enchimento exercem a função de dar forma ao concreto (Figura 31), dando
forma às nervuras e à capa, além de proporcionarem superfícies inferiores
lisas. Os materiais de enchimento devem ser preferencialmente leves e de
custo baixo, sendo mais comuns os de material cerâmico, principalmente
para as construções de pequeno porte. Outros materiais são o concreto
celular auto clavado e o EPS. Por serem elementos vazados e constituídos
de material mais leve que o concreto, reduzem o peso próprio das lajes.
(BASTOS, 2015, p. 78)

Figura 30 - Nervura da laje treliça

Fonte: Bastos (2015)

Figura 31 - Bloco cerâmico de enchimento

Fonte: Bastos (2015)
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“Os blocos cerâmicos são produzidos segundo diversas e diferentes
dimensões, conforme o fabricante. São normalmente fornecidos pelo fabricante em
conjunto com as vigotas da laje treliça”. (BASTOS, 2015, p. 78)

Figura 32 - Dimensões dos blocos cerâmicos de enchimento

Fonte: Bastos (2015)

Figura 33 - Nervura transversal

Fonte: Bastos (2015)

2.1.7.2 Analogia de grelha

Nas palavras de Coelho (2000, p. 87):
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Para analisar uma laje por Analogia de Grelha, deve-se discretizá-la com
uma série de faixas com determinada largura. Considerando que as faixas
possam ser substituídas por elementos estruturais de barras exatamente
nos seus eixos, obtém-se uma grelha plana. As grelhas podem ser
consideradas como um conjunto de vigas individuais, interconectadas nos
seus nós ou pontos nodais.

Figura 34 - Discretização de uma laje em uma grelha plana

Fonte: Coelho (2000)

Ainda de acordo com Coelho (2000), a figura 29 representa a discretização de
uma laje quadrada de 16 m² em uma malha de faixas, cada faixa mede 57,14 cm de
largura. A delimitação em um número ímpar de faixas possibilita a existência de um
nó central na placa, nó esse, usado por conveniência para comparação dos valores
máximos dos esforços obtidos na comparação com teorias e ou tabelas.

A aplicação da analogia de grelha para o cálculo de lajes, a princípio parece
tratar-se de simples aplicação do programa de análise de grelhas planas
com o painel discretizado. Os resultados dos esforços e deslocamentos
obtidos seriam então, usados para o dimensionamento. No entanto, é
necessário analisar a influência dos diversos paramentos nos resultados,
tais como número de faixas, rigidez à flexão e à torção, etc, para observar
como o modelo se comporta. (COELHO, 2000, p. 88)

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), os pavimentos dos edifícios podem
ser modelados como grelhas, para o estudo das cargas verticais, considerando-se a
rigidez à flexão dos pilares de maneira análoga à que foi prescrita para as vigas
contínuas.
De maneira aproximada, nas grelhas e nos pórticos espaciais, pode-se
reduzir a rigidez à torção das vigas por fissuração, utilizando-se 15% da rigidez
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elástica, exceto para os elementos estruturais com protensão limitada ou completa
(classes 2 ou 3).
Ainda de acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), modelos de grelha e pórticos
espaciais, para verificação de estados-limites últimos, podem ser considerados com
rigidez à torção das vigas nulas, de modo a eliminar a torção de compatibilidade da
análise, ressalvando o indicado em 17.5.1.2 da mesma.
Partindo do raciocínio de Coelho (2000), para a influência da rigidez a torção,
os esforços nas extremidades das barras correspondentes aos graus de liberdade
podem ser expressados da seguinte forma:

Figura 35 - Relação das barras correspondentes aos graus de liberdade

Fonte: Coelho (2000)

Segundo Coelho (2000, p. 88), “estes esforços são proporcionais as rigidezes
correspondentes das barras, que, na matriz das barras, correspondem aos
parâmetros de rigidez à torção

e de rigidez a flexão

”.

Ainda de acordo com Coelho (2000), O parâmetro de rigidez a torção

é

constituído por módulo de elasticidade transversal ( ) do material, que pode ser
obtido ou calculado em função do módulo de elasticidade transversal (

) ou módulo

de Young e do momento de inércia polar da seção transversal da barra ( ).
De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), para o concreto armado, o
Coeficiente de Poisson (

e o módulo de elasticidade transversal

tomados como 0,2 e

respectivamente.

podem ser

Para o momento de inércia, outro parâmetro é o polar da seção transversal da
barra ( ). Nesse caso as barras da grelha possuem seção retangular com largura
igual a largura das faixas e altura igual a espessura da placa. O momento de inércia
pode então ser calculado pela equação:
(31)
Onde:

82
(

)(

(32)

)

Ainda de acordo com Coelho (2000),

é sempre a menor dimensão. Assim

sendo quando as faixas tiverem largura maior que a altura, o valor
espessura e

é igual a

igual a largura da faixa. Situação invertida quando as faixas passarem

a ter uma largura menor que a espessura .

2.1.8 Vigas

2.1.8.1 Definição

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), as vigas são elementos lineares
em que a flexão é preponderante.

2.1.8.2 Pré-dimensionamento

2.1.8.2.1 Vigas e vigas-parede

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a seção transversal das vigas não
pode apresentar largura menor que 12 cm e a das vigas-parede, menor que 15 cm.
Estes limites podem ser reduzidos, respeitando-se um mínimo absoluto de 10 cm em
casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições:
a) Alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de outros
elementos

estruturais,

respeitando

os

espaçamentos

e

cobrimentos

estabelecidos nesta Norma;
b) Lançamento e vibração do concreto de acordo com a NBR 14931 (ABNT,
2014).

2.1.8.2.2 Modelo da viga contínua

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), pode ser utilizado o modelo
clássico de viga contínua, simplesmente apoiada nos pilares, para o estudo das
cargas verticais, observando-se a necessidade das seguintes correções adicionais:
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a) Não podem ser considerados momentos positivos menores que os que se
obteriam se houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios internos;
b) Quando a viga for solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio,
medida na direção do eixo da viga, for maior que a quarta parte da altura do
pilar, não pode ser considerado o momento negativo de valor absoluto menor
do que o de engastamento perfeito nesse apoio;
c) Quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos
pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios extremos, momento
fletor igual ao momento de engastamento perfeito multiplicado pelos
coeficientes estabelecidos em algumas relações dispostas na letra C, do item
14.6.6.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

2.1.8.3 Cargas

Nas palavras de Araújo (2010, p. 191):

A estrutura usual dos edifícios é constituída por um pórtico espacial ligado
às lajes dos pisos, dispostas ao longo de diversos andares. Trata-se,
portanto, de uma estrutura tridimensional formada por elementos lineares
(barras) e por elementos bidimensionais planos (lajes).

Ainda segundo Araújo (2010), em virtude das diversas incertezas sobre, o
carregamento, as condições de apoio, a rigidez dos elementos componentes, o
comportamento dos nós, etc, o cálculo de carregamento nas estruturas verticais se
torna muito trabalhoso e desnecessário. Dessa maneira são apresentadas
simplificações de cálculo que privilegiam a segurança.
De acordo com Araújo (2010), o primeiro passo constitui em determinar o
carregamento atuante nas vigas, e segundo ele as cargas mais frequentes são:
a) Peso próprio: O peso próprio da viga é considerado como uma carga linear
uniformemente distribuída e corresponde ao peso de 1 metro de viga. É
representado pela seguinte equação:
(33)
Onde

é a área da seção transversal de uma viga em m2.
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b) Alvenarias: também considerado uniformemente distribuído é representado
pela seguinte equação:
(34)
Onde

é o peso específico da alvenaria,

é a espessura e

é a altura da

parede.
Para o peso específico da alvenaria, podem ser adotados 13 kN/m³ para
alvenarias de tijolos cerâmicos furados e 18 kN/m³ para tijolos cerâmicos maciços.
c) Ações nas lajes:
De acordo com Araújo (2010), as ações das lajes nas vigas também são
consideradas como uniformemente distribuídas, porém somente é correto o
procedimento quando calculada pela teoria das grelhas, pela teoria das placas devese considerar as distribuições triangular e trapezoidal.
Ainda segundo Araújo (2010), para um pavimento composto por lajes
continuas, existe a possibilidade de considerar as reações uniformemente
distribuídas, mesmo que a laje tenha sido calculada pela teoria das placas.
d) Ações nas vigas:
Nos casos de apoios indiretos a viga principal recebe uma carga concentrada
de valor igual a reação de apoio da viga secundária.
e) Ações nos pilares:
Quando um pilar se apoia em uma viga de transição, ou seja, quando nasce
em um andar acima das fundações ele, por sua vez, recebe uma carga concentrada
igual a força normal do pilar.

2.1.8.4 Vão efetivo ou teórico

As considerações sobre o vão efetivo estão dispostas no item 2.1.6.1.2 deste
trabalho.

2.1.8.5 Domínios de dimensionamento

De acordo com Araújo (2010), o estado limite último que é o estado que
correspondente à ruína de uma seção transversal, pode ocorrer por ruptura do
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concreto ou por uma deformação excessiva da armadura. Admite-se a ocorrência da
ruína, quando a distribuição das deformações ao longo da altura de uma seção
transversal se enquadrar em um dos domínios da Figura 36.

Figura 36 - Domínios de estado-limite último de uma seção transversal

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a ruptura convencional pode
acontecer em duas situações, são elas:
a) Ruptura convencional por deformação plástica excessiva:


Reta a: tração uniforme;



Domínio 1: tração não uniforme, sem compressão;



Domínio 2: flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do

concreto ( <

e com o máximo alongamento permitido).

b) Ruptura convencional por encurtamento-limite do concreto:


Domínio 3: flexão simples (seção sub-armada) ou composta com

ruptura à compressão do concreto e com escoamento do aço (


≥

);

Domínio 4: flexão simples (seção super-armada) ou composta com

ruptura à compressão do concreto e aço tracionado sem escoamento (
);


Domínio 4a: flexão composta com armaduras comprimidas;



Domínio 5: compressão não uniforme, sem tração;



Reta : compressão uniforme.

≥
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Ainda segundo Araújo (2010), os domínios caracterizam os seguintes tipos de
ruína:
a) Deformação excessiva da armadura: quando a deformação na armadura mais
tracionada atingir o valor 10‰ (domínios 1 e 2)
b) Esmagamento do concreto em seções parcialmente comprimidas: quando a
deformação na fibra mais comprimida atingir o valor 3,5‰ (domínios 3, 4 e
4a)
c) Esmagamento do concreto em seções totalmente comprimidas: quando a
deformação na fibra situada a
2‰ sendo,

⁄ da borda mais comprimida atingir o valor

a altura da seção (domínio 5).

2.1.8.6 Flexão normal simples

De acordo com Bastos (2005), a flexão normal simples define-se como a
flexão sem força normal. Quando a flexão ocorre acompanhada de força normal
tem-se a flexão composta.
Bastos (2005, p.1) afirma que:

As solicitações normais são aquelas cujos esforços solicitantes produzem
tensões normais (perpendiculares) às seções transversais dos elementos
estruturais. Os esforços que provocam tensões normais são o momento
fletor (M) e a força normal (N).De acordo com Araújo (2010), existem três
hipóteses básicas admitidas para o dimensionamento de uma seção de
concreto armado, seja ela uma situação de flexão normal simples ou flexão
composta.

Nas palavras de Araújo (2010, p. 85):
a) Hipótese das seções planas:
Admite-se que uma seção transversal ao eixo do elemento estrutural
indeformado, que inicialmente era plana e normal a esse eixo, permanece
nessa condição após as deformações do elemento. Essa é a hipótese
fundamental da teoria de flexão de barras esbeltas. Em consequência da
hipótese das seções planas, resulta uma distribuição linear das
deformações normais ao longo da altura das seções transversais. Assim, a
deformação em uma fibra genérica da seção é diretamente proporcional à
sua distância até a linha neutra.
b) Aderência perfeita:
Admite-se a existência de uma aderência perfeita entre o concreto e o aço,
ou seja, nenhum escorregamento da armadura é considerado. Com isso, as
armaduras vão estar sujeitas às mesmas deformações do concreto que as
envolve. Logo, a deformação em um ponto da seção transversal será
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calculada de acordo com a hipótese, independentemente de este ponto
corresponder ao aço ou ao concreto.
c) Concreto em tração:
Despreza-se totalmente a resistência a tração do concreto. Com isso, todo o
esforço de tração é resistido pelas armaduras. Essa hipótese é
perfeitamente justificada em vista a baixa resistência à tração do concreto.
De fato, o concreto tracionado só é importante nas condições de serviço da
estrutura. No estado limite último, para qual se faz o dimensionamento, o
concreto tracionado dá uma colaboração muito pequena para a resistência.

2.1.8.7 Dimensionamento da armadura longitudinal

2.1.8.7.1 Posição da linha neutra

Segundo mencionado por Botelho (2004), depois de definidos todos os
esforços atuantes na viga deve ser efetuado o dimensionamento à flexão calculando
o valor da linha neutra, altura útil e o domínio de deformação, para obter a área de
aço necessária. Deste modo, é necessária a obtenção da posição da linha neutra .
Define-se então a altura útil

, que é a distância entre o centro de gravidade da

armadura longitudinal tracionada até a fibra mais comprimida de concreto.

Figura 37 - Altura total e altura útil da laje

Fonte: Botelho (2004)

Sendo:
(35)

(36)
.√

/

Ainda segundo botelho, (2004), esse valor representa uma posição em
relação à altura útil , a posição da altura útil é que divide a seção em duas partes:
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comprimida e tracionada. O domínio em que a peça se encontra é estabelecido pela
razão

.
Para o dimensionamento ocorrer nos domínios 2 ou 3 é necessário que essa

razão permaneça abaixo de 0,628. Sendo que até o limite de 0,259 tem-se o
domínio 2 e no intervalo de 0,259 e 0,628 o domínio 3. Acima destes valores se
encontra o domínio 4, onde se faz necessária a utilização de armadura dupla.
Ainda segundo Botelho, (2004) visando a facilidade em sua execução, é
possível configurar a viga para o Domínio 4, entretanto a NBR 6118 (ABNT, 2014),
em seu item 14.6.4.3, prescreve que devem ser respeitados alguns limites para
melhorar a dutilidade nas regiões de apoios ou de ligação com outros elementos
estruturais.

2.1.8.7.2 Limites para redistribuição de momentos e condições de dutilidade

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), A capacidade de rotação dos
elementos estruturais é função da posição da linha neutra no ELU. Quanto menor for
o resultado da razão

, tanto maior será essa capacidade.

Para proporcionar o adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, a
posição da linha neutra no ELU deve obedecer aos seguintes limites:
≤ 50 MPa;

a)

, para concretos com

b)

, para concretos com 50 MPa <

≤ 90 MPa.

Esses limites podem ser alterados se forem utilizados detalhes especiais de
armaduras, como, por exemplo, os que produzem confinamento nessas regiões.
Quando for efetuada uma redistribuição, reduzindo-se um momento fletor de
para

, em uma determinada seção transversal, a profundidade da linha neutra

nessa seção

, para o momento reduzido

a)

–

b)

–

, deve ser limitada por:

para concretos com

≤ 50 MPa;

, para concretos com 50 MPa <

≤ 90 MPa.

O coeficiente de redistribuição deve, ainda, obedecer aos seguintes limites:
a)

para estruturas de nós móveis;

b)

para qualquer outro caso.
Pode ser adotada redistribuição fora dos limites estabelecidos nesta Norma,

desde que a estrutura seja calculada mediante o emprego de análise não linear ou
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de análise plástica, com verificação explícita da capacidade de rotação das rótulas
plásticas.
2.1.8.7.3 Valores-limites para armaduras longitudinais de vigas

2.1.8.7.3.1 Armadura de tração

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), a armadura mínima de tração, em
elementos estruturais armados ou protendidos deve ser determinada pelo
dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo dado pela expressão a
seguir, respeitada a taxa mínima absoluta de 0,15 %:
(37)
Onde:
é o módulo de resistência da seção transversal bruta de concreto, relativo
à fibra mais tracionada;
é a resistência característica superior do concreto à tração (ver 8.2.5
da NBR 6118 (ABNT, 2014)).
Alternativamente, a armadura mínima pode ser considerada atendida se
forem respeitadas as taxas mínimas de armadura da Tabela 17.3 da NBR 6118
(ABNT, 2014).
Ainda de acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), em elementos estruturais,
exceto elementos em balanço, cujas armaduras sejam calculadas com um momento
fletor igual ou maior ao dobro de

, não é necessário atender à armadura mínima.

Neste caso, a determinação dos esforços solicitantes deve considerar de forma
rigorosa todas as combinações possíveis de carregamento, assim como os efeitos
de temperatura, deformações diferidas e recalques de apoio. Deve-se ter ainda
especial cuidado com o diâmetro e espaçamento das armaduras de limitação de
fissuração.

2.1.8.7.3.2 Valores mínimos para armadura de tração

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), em elementos estruturais onde o
controle da fissuração seja imprescindível por razões de estanqueidade ou estéticas,
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na falta de um método mais rigoroso de avaliação dos esforços gerados pela
restrição de deformações impostas e desde que sejam tomadas medidas
tecnológicas que restrinjam esses esforços, o cálculo da armadura mínima deve
seguir os parâmetros do item 17.3.5.2.2 da mesma.

2.1.8.7.3.3 Armadura de pele

Nas palavras de Araújo (2010, p.218):

Em vigas altas, a armadura do banzo tracionado não é suficiente para
limitar a fissuração. Nesses casos é necessário colocar uma armadura
longitudinal adicional, em cada face lateral da viga, denominada armadura
de pele. Essa armadura é constituída por barras de pequeno diâmetro e é
colocada ao longo da zona tracionada.

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a mínima armadura lateral deve
ser 0,10 %

em cada face da alma da viga e composta por barras de CA-50

ou CA-60, com espaçamento não maior que 20 cm e devidamente ancorada nos
apoios, respeitado o disposto em 17.3.3.2 da referida norma, não sendo necessária
uma armadura superior a 5 cm²/m por face.
Em vigas com altura igual ou inferior a 60 cm, pode ser dispensada a
utilização da armadura de pele.
As armaduras principais de tração e de compressão não podem ser
computadas no cálculo da armadura de pele.

2.1.8.7.4 Cálculo da armadura longitudinal

Nas palavras de Araújo (2010, p. 201):

As armaduras longitudinais são calculadas para os máximos momentos
positivos nos vãos e para os momentos negativos sobre os apoios da viga.
No caso das vigas de seção retangular, deve-se calcular o momento fletor
reduzido.

Ainda segundo Araújo (2010) o momento reduzido é dado por:
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(38)

Onde:
e

são a largura e a altura útil da seção;
é a resistência de compressão de cálculo do concreto;

é o coeficiente majorado dos esforços;
é o momento fletor característico da seção considerada;
é o momento fletor de cálculo.
Ainda segundo Araújo (2010), para as seções de viga T o momento reduzido
é dado por:
(39)

Onde

é a largura da mesa de compressão.

Araújo (2010), menciona ainda, que depois de realizado o dimensionamento e
obtido a área da armadura tracionada

, e a área da armadura comprimida

.A

armadura mínima deve ser maior que a armadura de tração. Obrigatoriamente deve
ser seguida a seguinte equação.
(40)
Onde:
é a área da seção transversal;
é a taxa mínima de armadura.
A área total de armadura

não deve ser maior que 4% da área de

,

fora da zona de emendas.
Segundo Araújo (2010), depois de obtida uma seção de armadura, deve-se
escolher uma combinação de barras de determinados diâmetros, procurando
equiparar a área de aço com a área calculada. Dificilmente essas áreas serão de
mesmo valor, porem deve-se tomar cuidado para evitar desperdícios ficando-se
logicamente do lado da segurança.
Como menciona Araújo (2010), deve-se dar preferência as barras de menor
diâmetro já que elas são mais favoráveis quanto a fissuração e à ancoragem, porem
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deve-se respeitar os espaçamentos mínimos, neste caso elas devem ser dispostas
em mais uma camada o que não deixaria o cálculo totalmente correto.

2.1.8.8 Aderência e ancoragem

Nas palavras de Carvalho e Figueiredo Filho (2007, p. 208):

A aderência é o fenômeno que permite o funcionamento do concreto
armado como material estrutural. Sem aderência, as barras da armadura
não seriam submetidas aos esforções de tração, pois deslizariam dentro da
massa de concreto, e a estrutura se comportaria como sendo apenas de
concreto simples. A aderência faz com que os dois materiais, de
resistências diferentes tenham a mesma deformação e trabalhem juntos de
modo que os esforços resistidos por uma barra de aço sejam transmitidos
para o concreto e vice-versa.

Ainda segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2007), a aderência é composta
por 3 parcelas: aderência por adesão, aderência por atrito e aderência por
engrenamento ou aderência mecânica.

2.1.8.8.1 Tensão de aderência

A tensão de aderência de cálculo,
é aquela que corresponde a um
deslocamento convencional da extremidade da barra, como indicado na
Figura 38. Observa-se que, para as barras lisas, a força última de
ancoragem é atingida logo depois de vencida a adesão e iniciado o
escorregamento. Por isso, as normas de projeto exigem o emprego de
ganchos nas extremidades das barras lisas tracionadas (ARAÚJO, 2014, p.
222).

Figura 38 - Relação tensão de aderência - escorregamento

Fonte: Araújo (2010)
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De acordo com Pinheiro (2007), para uma barra de aço imersa em uma peça
de concreto, como a indicada na Figura 39, a tensão média de aderência é dada por:
(41)

Onde:
é a força atuante na barra;
é o diâmetro da barra;
o comprimento de ancoragem

Figura 39 - Tensão por aderência

Fonte: Pinheiro (2007)

De acordo com Araújo (2010, p. 216) “As tensões de aderência

são

variáveis ao longo do comprimento de ancoragem

Entretanto, para efeito de

projeto é suficiente considerar o valor médio de cálculo

.”

Ainda segundo Pinheiro (2007), a tensão de aderência depende de diversos
fatores, entre os quais:
a) Rugosidade da barra;
b) Posição da barra durante a concretagem;
c) Diâmetro da barra;
d) Resistência do concreto;
e) Retração;
f)

Adensamento;

g) Porosidade do concreto etc.
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2.1.8.8.2 Regiões favoráveis ou desfavoráveis quanto à aderência

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), consideram-se em boa situação
quanto à aderência os trechos das barras que estejam em uma das posições
seguintes:
a) Com inclinação maior que 45° sobre a horizontal;
b) Horizontais ou com inclinação menor que 45° sobre a horizontal, desde que:
 Para elementos estruturais com h < 60 cm, localizados no máximo 30 cm
acima da face inferior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima;
 Para elementos estruturais com h ≥ 60 cm, localizados no mínimo 30 cm
abaixo da face superior do elemento ou da junta de concretagem mais
próxima.
Os trechos das barras em outras posições, e quando do uso de formas
deslizantes, devem ser considerados em má situação quanto à aderência.
Pinheiro (2007), ilustram na Figura 40, trechos de boa e má aderência
conforme sua localização na peça

Figura 40 - Situações de boa e de má aderência

Fonte: Pinheiro (2007)

95
2.1.8.8.3 Valores das resistências de aderência

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a resistência de aderência de
cálculo entre a armadura e o concreto na ancoragem de armaduras passivas deve
ser obtida pela seguinte expressão:
(42)
Onde:
(43)

= 1,0 para barras lisas (ver Tabela 8.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014));
= 1,4 para barras entalhadas (ver Tabela 8.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014));
= 2,25 para barras nervuradas (ver Tabela 8.3 da NBR 6118 (ABNT,
2014));
= 1,0 para situações de boa aderência (ver 9.3.1 da NBR 6118 (ABNT,
2014));
= 0,7 para situações de má aderência (ver 9.3.1 da NBR 6118 (ABNT,
2014));
= 1,0 para

< 32 mm;

= (132 – )/100, para

≥ 32 mm;

2.1.8.8.4 Ancoragem de armaduras passivas por aderência

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), as barras tracionadas podem ser
ancoradas ao longo de um comprimento retilíneo ou com grande raio de curvatura
em sua extremidade, de acordo com as condições a seguir:
a) Obrigatoriamente com gancho (ver 9.4.2.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014) para
barras lisas;
b) Sem gancho nas que tenham alternância de solicitação, de tração e
compressão;
c) Com ou sem gancho nos demais casos, não sendo recomendado o gancho
para barras de

> 32 mm ou para feixes de barras.
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As barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos.
2.1.8.8.5 Comprimento de ancoragem básico

A NBR 6118 (ABNT, 2014), define o comprimento de ancoragem básico como
o comprimento reto de uma barra de armadura passiva necessário para ancorar a
força-limite

nessa barra, admitindo-se, ao longo desse comprimento,

resistência de aderência uniforme e igual a

, conforme 9.3.2.1 da referida norma.

O comprimento de ancoragem básico é dado por:
(44)

2.1.8.8.6 Comprimento de ancoragem necessário

De acordo com Araújo (2010), quando a área de aço efetivamente adotada,
superar à área de aço de cálculo,

o comprimento de ancoragem pode ser

reduzido, já que a tensão na armadura é inferior à tensão de escoamento.
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014) o comprimento de ancoragem
necessário pode ser calculado por:
(45)

Onde:
= 1,0 para barras sem gancho
= 0,7 para barras tracionadas com gancho, com cobrimento no plano normal
ao do gancho ≥ 3 ;
= 0,7 quando houver barras transversais soldadas conforme 9.4.2.2 da NBR
6118 (ABNT, 2014);
= 0,5 quando houver barras transversais soldadas conforme 9.4.2.2 NBR
6118 (ABNT, 2014) e gancho com cobrimento no plano normal ao do gancho ≥ 3 ;
é calculado conforme equação 45;
é o maior valor entre 0,3

, 10 e 100 mm.
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2.1.8.8.7 Barras com ganchos

De acordo com Araújo (2010), uma forma eficaz para reduzir o comprimento
da ancoragem incide em empregar barras com ganchos de extremidade, dessa
maneira uma parcela da força na barra de aço é transmitida ao concreto por meio de
pressões de contato no trecho curvo da barra, conforme indicado na Figura 41.

Figura 41 - Tensões de contato no gancho

Fonte: Araújo (2010)

Ainda de acordo com Araújo (2010), a tensão de compressão
gancho depende da tensão na armadura,

, do diâmetro da barra,

no plano do
, e do raio de

dobramento R. De uma forma simplificada, essa tensão pode ser representada por:
(46)

Onde

é o fator de proporcionalidade.

O item 9.4.2.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014) define as condições mínimas
necessárias para o uso deste procedimento, bem como dispõe de uma tabela com
diâmetro dos pinos de dobramento conforme a bitola da barra.

2.1.8.8.8 Armadura transversal nas ancoragens

Segundo Araújo (2010), conforme indica a Figura 42, as tensões de tração
transversais são provocadas na região das ancoragens e provocam o fendilhamento

98
do concreto e, consequentemente, prejudicam as condições de ancoragem. O
esforço máximo de fendilhamento ocorre no terço extremo do comprimento de
ancoragem e vale aproximadamente 25% da força ancorada.
Ainda segundo Araújo (2010), essas tensões de tração podem ser eliminadas
quando há uma compressão transversal à barra ancorada, semelhante ao que
ocorre nos apoios das vigas. Todavia, nos locais onde essa compressão não existe
ou é insatisfatória, deve-se prever uma armadura capaz de opor-se ao esforço de
tração transversal.

A armadura transversal deve ser distribuída ao longo do comprimento de
ancoragem
e deve ser capaz de resistir a 25% do esforço de uma das
barras ancoradas. Havendo barras de diâmetros diferentes, considera-se a
barra de maior diâmetro. (ARAÚJO, 2014, p. 247)

Figura 42 - Trajetórias das tensões principais na ancoragem

Fonte: Araújo (2010)

Ainda de acordo com Araújo (2010), quando a armadura longitudinal tiver que
ser disposta em várias camadas, se torna necessário a aplicação de uma armadura
transversal adicional. Em geral, a armadura transversal já existente, como os
estribos para o cisalhamento ou a armadura de suspensão nos apoios indiretos, é
suficiente para absorver o esforço de fendilhamento, todavia, se os estribos já
existentes tiverem um espaçamento pequeno (≤ 10 cm), pode-se adicionar barras
adicionais à armadura transversal, como indicado na Figura 43. Contudo, é sempre
preferível o emprego de estribos adicionais, de altura reduzida, envolvendo a
armadura longitudinal.
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Figura 43 - Armadura transversal nas ancoragens

Fonte: Araújo (2010)

Para barras com

≥ 32 mm, deve ser verificada a armadura em duas

direções transversais ao conjunto de barras ancoradas. Essas armaduras
transversais devem suportar as tensões de fendilhamento segundo os planos
críticos, respeitando o espaçamento máximo de 5

(onde

é o diâmetro da barra

ancorada).
Quando se tratar de barras comprimidas, pelo menos uma das barras
constituintes da armadura transversal deve estar situada a uma distância igual a
quatro diâmetros ( ) (da barra ancorada) além da extremidade da barra.

2.1.8.8.9 Ancoragem nos apoios

Nas palavras de Carvalho e Figueiredo Filho (2007, p. 226):

Quando o diagrama de momentos deslocado, em seu ramo positivo, atingir
o apoio, torna-se necessário ancorar a biela de concreto na região inferior
da viga. Na parte superior, o concreto comprimido é responsável pela
ancoragem. Nas vigas simples ou continuas, os esforços de tração junto
aos apoios, necessitam ser resistidos por armaduras longitudinais.

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), as condições que devem ser
atendidas por essas armaduras longitudinais são:
a) No caso de ocorrência de momentos positivos, as armaduras obtidas através
do dimensionamento da seção;
b) Em apoios extremos e intermediários, por prolongamento de uma parte da
armadura de tração do vão
positivo do tramo

, correspondente ao máximo momento

, de modo que:
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≥ 1/3 (



, se

| ≤ 0,5

;

≥ 1/4

, se

for nulo ou negativo e de valor absoluto |

for negativo e de valor absoluto |

| > 0,5

c) Em apoios extremos, para garantir a ancoragem da diagonal de compressão,
armaduras capazes de resistir a uma força de tração
é a força cortante no apoio e

, onde

é a força de tração eventualmente

existente.

2.1.8.8.9.1 Ancoragem mínima em apoios extremos

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), na ancoragem da armadura de
tração no apoio, quando se tratar de momento positivo, caso a do item 2.1.9.8.9,
deverão ser obedecidos os critérios usais de detalhamento. Para as situações de
apoios extremos com momentos negativos ou nulos, casos b) e c) do item 2.1.9.8.9,
as barras dessas armaduras deverão ser ancoradas a partir da face do apoio, com
comprimentos iguais ou superiores ao maior dos seguintes valores:
a)

, conforme 9.4.2.5 da NBR 6118 (ABNT, 2014);

b) (

), onde

é o raio de curvatura dos ganchos, conforme definido na

Tabela 9.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014);
c) 60 mm. Ancoragem nos apoios intermediários
Ainda de acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), quando houver cobrimento da
barra no trecho do gancho, medido normalmente ao plano do gancho, de pelo
menos 70 mm, e as ações acidentais não ocorrerem com grande frequência com
seu valor máximo, o primeiro dos três valores anteriores pode ser desconsiderado,
prevalecendo as duas condições restantes.

2.1.8.8.9.2 Apoios intermediários

Para os casos b) e c) do item 2.1.9.8.9, em apoios intermediários, o
comprimento de ancoragem pode ser igual a 10 , desde que não haja qualquer
possibilidade de ocorrência de momentos positivos na região dos apoios,
provocados por situações imprevistas, particularmente por efeitos de vento e
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eventuais recalques. Quando essa possibilidade existir, as barras devem ser
contínuas ou emendadas sobre o apoio.

2.1.8.8.10

Dimensionamento da armadura transversal

2.1.8.8.10.1 Analogia da treliça de Morsch

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2007), por volta de 1900, W.
Ritter e E. Morsch, propuseram uma teoria para determinar a armadura de
cisalhamento necessária para equilibrar uma viga de concreto armado, em que o
mecanismo resistente da viga no estádio ll (fissurada), pudesse ser associado ao de
uma treliça e que a armadura e o concreto equilibrassem, conjuntamente, o esforço
cortante.
Ainda de acordo Carvalho e Figueiredo Filho (2007), essa teoria inicialmente
não foi muito bem aceita, no entanto com algumas correções e com o desuso de
barras lisas a teoria ganhou força e teve reconhecimento mundial sendo hoje a base
do cálculo para o cisalhamento dos mais importantes já regulamentados. A grande
vantagem é que sua base é simples e eficaz, conduzindo a resultados satisfatórios
para a armadura transversal no ELU.
A NBR 6118 (ABNT, 2014), preconiza que para o cálculo da armadura
transversal e verificação das bielas, são admitidos dois modelos que se baseiam no
princípio de treliça de Morsch, o modelo de cálculo l e o modelo de cálculo ll.
O presente projeto adotará o modelo de cálculo l que admite diagonais de
compressão inclinadas de

= 45° em relação ao eixo longitudinal do elemento

estrutural e admite ainda que a parcela complementar
independentemente de

tenha valor constante,

.

Nas palavras de Bastos (2015, p. 18):
é a parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares
ao da treliça. Tem valor empírico e serve para levar em consideração os
mecanismos básicos de resistência de vigas à força cortante, que são
difíceis de serem quantificados. Os três mecanismos principais de
resistência são proporcionados por:
a) banzo de concreto comprimido da flexão;
b) engrenamento dos agregados ao longo das fissuras inclinadas;
c) efeito de pino da armadura longitudinal.
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2.1.8.8.10.2 Verificação das diagonais de compressão

Nas palavras de Bastos (2015, p. 19):
A NBR 6118 (ABNT, 2014) limita a tensão de compressão nas bielas ao
valor
, como definido no código MC- 90 do COMITÉ EUROINTERNATIONAL DU BÉTON (CEB). O valor
atua como um fator
redutor da resistência à compressão do concreto, quando há tração
transversal por efeito de armadura e existem fissuras transversais às
tensões de compressão. O valor
é definido por:

(

(47)

)

Ainda de acordo Bastos, (2015), A NBR 6118 em seu (item 17.4.2.2) chama o
fator (

) de

. Na equação 45, substituindo o braço de alavanca z por 0,9d,

onde d é a altura útil, substituindo também
força cortante resistente (

por

e fazendo V como a máxima

) correspondente à ruína das diagonais comprimidas

de concreto, tem-se:
(48)

A inclinação da armadura transversal ( ) deve estar compreendida entre 45º e
90º. Desta forma tem-se ( ) igual a 90º para estribo vertical, desta forma a equação
49 fica:
(49)
Onde:
é expresso em Megapascal;
é a menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil
entretanto, no caso de elementos estruturais protendidos, quando existirem bainhas
injetadas com diâmetro

, a largura resistente a considerar deve ser (

∑ ), na posição da alma em que essa diferença seja mais desfavorável, com
exceção do nível que define o banzo tracionado da viga;
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é a altura útil da seção, igual à distância da borda comprimida ao centro de
gravidade da armadura de tração; entretanto no caso de elementos estruturais
protendidos com cabos distribuídos ao longo da altura, d não precisa ser tomado
com valor menor que 0,8 , desde que exista armadura junto à face tracionada, de
forma a satisfazer o descrito em 17.4.1.2.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014).
Portanto, conforme a equação 49, para não ocorrer o esmagamento das
diagonais comprimidas deve-se ter:

2.1.8.8.10.3 Cálculo da armadura transversal

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), o cálculo da armadura transversal
é obtido pela equação:
(50)
Onde:
=(

)

;

= 0 nos elementos estruturais tracionados quando a linha neutra se situa
fora da seção;
=

na flexão simples e na flexo-tração com a linha neutra cortando a

seção;
(1 + (

=

)

na flexo-compressão;

=
=
Onde:
é o espaçamento entre elementos da armadura transversal

, medido

segundo o eixo longitudinal do elemento estrutural;
é a tensão na armadura transversal passiva, limitada ao valor

no

caso de estribos e a 70 % desse valor no caso de barras dobradas, não se tomando,
para ambos os casos, valores superiores a 435 MPa; entretanto, no caso de
armaduras transversais ativas, o acréscimo de tensão devida à força cortante não
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pode ultrapassar a diferença entre

e a tensão de protensão, nem ser superior a

435 MPa;
é o ângulo de inclinação da armadura transversal em relação ao eixo
longitudinal do elemento estrutural, podendo-se tomar 45° ≤

≤ 90°;

é o valor do momento fletor que anula a tensão normal de compressão na
borda da seção (tracionada por
origens concomitantes com

), provocada pelas forças normais de diversas

, sendo essa tensão calculada com valores de

e

iguais a 1,0 e 0,9, respectivamente; os momentos correspondentes a essas forças
normais não podem ser considerados no cálculo dessa tensão, pois são
considerados em

; devem ser considerados apenas os momentos isostáticos de

protensão;
é o momento fletor de cálculo máximo no trecho em análise, que pode
ser tomado como o de maior valor no semitramo considerado (para esse cálculo não
se consideram os momentos isostáticos de protensão, apenas os hiperestáticos);

2.1.9 Pilares

A NBR 6118 (ABNT, 2014), define pilares como elementos lineares de eixo
reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão
são preponderantes.
Os pilares em geral apresentam seções transversais quadradas, retangulares
ou circulares, e têm a função de suportar as ações nos diversos níveis da estrutura e
transmití-las até a fundação. É um elemento de suma importância, pois a sua ruína
pode provocar danos globais, podendo levar ao colapso progressivo. Recebem
predominantemente ações de compressão, podendo também estar submetidos à
compressão composta normal ou oblíqua (CARDOZO, 2013).
Nas palavras de Bastos (2015, p.1) “O dimensionamento dos pilares é feito
em função dos esforços externos solicitantes de cálculo, que compreendem as
forças normais (
e

), os momentos fletores (

e

) e as forças cortantes (

) no caso de ação horizontal.”
Seguindo o raciocínio de Bastos (2015), a NBR 6118 (ABNT, 2003), modificou

algumas

metodologias

de

cálculo

e

alguns

parâmetros

aplicados

no

dimensionamento e verificação das estruturas de concreto armado. No caso dos
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pilares, ela implantou várias modificações, como no valor da excentricidade
acidental, no cobrimento do concreto, uma nova metodologia para o cálculo da
esbeltez limite relativa à consideração ou não dos momentos fletores de 2ª ordem e,
principalmente, com a consideração de um momento fletor mínimo, que pode
substituir o momento fletor devido à excentricidade acidental.
Ainda de acordo com Bastos (2015), a versão da NBR 6118 (ABNT, 2014)
mantém essas prescrições, e ainda introduziu que, a verificação do momento fletor
mínimo pode ser feita comparando uma envoltória resistente, que englobe a
envoltória mínima com 2ª ordem.

2.1.9.1 Conceitos principais

2.1.9.1.1 Solicitações normais

a) Compressão Simples
Segundo Bastos (2015, p.4) “A compressão simples também é chamada
compressão centrada ou compressão uniforme. A aplicação da força normal

é no

centro geométrico (CG) da seção transversal do pilar, cujas tensões na seção
transversal são uniformes”.

Figura 44 - Solicitação de compressão simples ou uniforme

Fonte: Bastos (2015)

b) Flexão Composta
De acordo com Bastos (2015), na flexão composta ocorre a atuação conjunta
de força normal e momento fletor sobre o pilar. Há dois casos:
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Flexão Composta Normal (ou Reta): existe a força normal e um momento
fletor em uma direção, tal que



=

.

(Figura 45a);

Flexão Composta Oblíqua: existe a força normal e dois momentos fletores,
relativos às duas direções principais do pilar, tal que
.

=

e

=

. (Figura 45b)

Figura 45 - Tipos de flexão composta

Fonte: Bastos (2015)

2.1.9.1.2 Flambagem

Nas palavras de Bastos (2015, p.4):

Flambagem pode ser definida como o “deslocamento lateral na direção de
maior esbeltez, com força menor do que a de ruptura do material” ou como
a “instabilidade de peças esbeltas comprimidas”. A ruína por efeito de
Flambagem é repentina e violenta, mesmo que não ocorram acréscimos
bruscos nas ações aplicadas.

Ainda de acordo Bastos (2015), uma barra que sofre compressão constituída
por determinados materiais pode resistir a cargas substancialmente superiores à
carga crítica (

), nestes casos a flambagem não corresponde a um estado-limite

último, no entanto, para uma barra comprimida de concreto armado, a flambagem
caracteriza um estado limite último.
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2.1.9.1.3 Não-linearidade
“No dimensionamento de alguns elementos estruturais, especialmente os
pilares, é importante considerar duas linearidades que ocorrem, uma relativa ao
material concreto e outra relativa à geometria do pilar” (BASTOS, 2015, p. 5).

a) Não-linearidade Física

A linearidade física de cada um dos materiais e do conjunto, está
diretamente ligada ao seu módulo de elasticidade (E). No caso do material
linear, admite-se que seu módulo de elasticidade será sempre o mesmo, ou
seja, o concreto deformará sempre proporcionalmente à tensão aplicada
sobre ele. Já no caso do material não-linear, seu módulo de elasticidade, e
consequentemente sua rigidez (EI), admitirá diferentes valores, logo a
previsão da deformada torna-se muito mais complexa que na forma linear.
(REIS, 2013, p.30)

Segundo Bastos (2015), a não-linearidade física é quando alguns materiais
não obedecem à Lei de Hooke, como materiais com diagramas

x

mostrados na

Figura 46b e Figura 46c. A Figura 46a e a Figura 46d mostram materiais onde há
linearidade física.

Figura 46 - Diagramas

x

de alguns materiais

Fonte: Bastos (2015)
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b) Não-linearidade geométrica

A não-linearidade geométrica está relacionada à deformação da estrutura
ao receber carregamentos horizontais. Essa deformação cria
excentricidades nos pontos de aplicação das cargas verticais, gerando
momentos os quais não existiam na geometria inicial, esses efeitos são
conhecidos como efeitos de segunda ordem. (REIS, 2013, p.33)

De acordo com Bastos (2015, p.5), “Ocorre quando as deformações
provocam esforços adicionais que precisam ser considerados no cálculo, gerando os
chamados esforços de segunda ordem, como o momento fletor

. Como

indicado na fogura 40.

Figura 47 - Não-linearidade geométrica originando esforços de segunda ordem

Fonte: Bastos (2015)

2.1.9.1.4 Equação da curvatura de elementos fletidos
De acordo com Bastos (2015), é possivel determinar os efeitos locais de 2a
ordem em barras comprimidas por métodos aproximados. Entre eles o do pilarpadrão com curvatura aproximada, como preconizado na NBR 6118 (ABNT, 2014)
em seu item 15.8.3.3.2.
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), o método do pilar-padrão pode ser
empregado apenas no cálculo de pilares com

, com seção constante e

armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo. A não linearidade geométrica
é considerada de forma aproximada, supondo-se que a deformação da barra seja
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senoidal e a não linearidade física é considerada através de uma expressão
aproximada da curvatura na seção crítica.
O momento total máximo no pilar deve ser calculado pela expressão:
(51)

sendo

a curvatura na seção crítica, que pode ser avaliada pela expressão

aproximada:
(52)

Onde:
(53)

Onde:
é a altura da seção na direção considerada;
é a força normal adimensional;
O momento

e o coeficiente

NBR 6118 (ABNT, 2014), sendo

têm as mesmas definições de 15.8.2 da

o valor de cálculo de 1ª ordem do momento

.

2.1.9.1.5 Pilar-padrão

Nas palavras de Bastos (2015, p.9):

O pilar-padrão é uma simplificação do chamado “Método Geral”, o qual
a
consiste na análise não linear de 2 ordem efetuada com discretização
adequada da barra, consideração da relação momento curvatura real em
cada seção e consideração da não linearidade geométrica de maneira não
aproximada. O método geral é obrigatório para
.

Ainda segundo Bastos (2015), para se obter o máximo momento fletor de
segunda ordem local, a ser aplicado no dimensionamento de pilares pelo método do
pilar-padrão com curvatura aproximada utiliza-se a seguinte equação:
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[

(54)

]

2.1.9.2 Análise da estrutura de nós fixos e nós móveis

De acordo com Bastos (2015), as estruturas devem ser projetadas de modo a
apresentarem a chamada “estabilidade global”, ou seja, a necessária estabilidade às
ações verticais e horizontais. Os pilares são os elementos destinados à estabilidade
vertical, entretanto, é indispensável projetar outros elementos mais rígidos que, além
de também transmitirem as ações verticais, deverão garantir a estabilidade
horizontal do edifício à ação do vento e de sismos (quando existirem). Ao mesmo
tempo, são esses elementos mais rígidos que garantirão a indeslocabilidade dos nós
dos pilares menos rígidos.
A NBR 6118 (ABNT, 2014), prescreve que, por conveniência de análise, é
possível identificar, dentro da estrutura, subestruturas que, devido à sua grande
rigidez a ações horizontais, resistem à maior parte dos esforços decorrentes dessas
ações. Essas subestruturas são chamadas subestruturas de contraventamento, que
podem ser de nós fixos ou de nós móveis.

Figura 48 - Pilares contraventados e elementos de contraventamento

Fonte: Bastos (2015)
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2.1.9.2.1 Análise das estruturas de nós fixos

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), nas estruturas de nós fixos, o
cálculo pode ser realizado considerando cada elemento comprimido isoladamente,
como barra vinculada nas extremidades aos demais elementos estruturais que ali
concorrem, onde se aplicam os esforços obtidos pela análise da estrutura efetuada
segundo a teoria de 1ª ordem. Sob a ação de forças horizontais, a estrutura é
sempre calculada como deslocável. O fato de a estrutura ser classificada como
sendo de nós fixos dispensa apenas a consideração dos esforços globais de 2ª
ordem.

2.1.9.2.2 Análise das estruturas de nós móveis

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), na análise estrutural de estruturas
de nós móveis, devem ser obrigatoriamente considerados os efeitos da não
linearidade geométrica e da não linearidade física, e no dimensionamento devem ser
obrigatoriamente considerados os efeitos globais e locais de 2ª ordem.
Os subitens a seguir estão prescritos na NBR 6118 (ABNT, 2014) em seu
item 15.7.
a) Análise não linear com 2ª ordem
Uma solução aproximada para a determinação dos esforços globais de 2ª
ordem consiste na avaliação dos esforços finais (1ª ordem + 2ª ordem) a partir da
majoração adicional dos esforços horizontais da combinação de carregamento
considerada por

. Esse processo só é válido para

b) Consideração aproximada da não linearidade física
Para a análise dos esforços globais de 2ª ordem, em estruturas reticuladas
com no mínimo quatro andares, pode ser considerada a não linearidade física de
maneira aproximada, tomando-se como rigidez dos elementos estruturais os valores
seguintes:


Lajes:



Vigas:

para
para



Pilares:

e
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Onde:
é o momento de inércia da seção bruta de concreto, incluindo, quando for o
caso, as mesas colaborantes.
Os valores de rigidez adotados nesta subseção são aproximados e não
podem ser usados para avaliar esforços locais de 2ª ordem, mesmo com uma
discretização maior da modelagem.
c) Análise dos efeitos locais de 2ª ordem
A análise global de 2ª ordem fornece apenas os esforços nas extremidades
das barras, devendo ser realizada uma análise dos efeitos locais de 2ª ordem ao
longo dos eixos das barras comprimidas, de acordo com o prescrito em 15.8 da NBR
6118 (ABNT, 2014).
Os elementos isolados, para fins de verificação local, devem ser formados
pelas barras comprimidas retiradas da estrutura, com comprimento

de acordo

com o estabelecido em 15.6 da NBR 6118 (ABNT, 2014), porém aplicando-se às
suas extremidades os esforços obtidos através da análise global de 2ª ordem.

2.1.9.2.3 Elementos isolados

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), são considerados elementos
isolados os seguintes:
a) Os elementos estruturais isostáticos;
b) Os elementos contraventados;
c) Os elementos das estruturas de contraventamento de nós fixos;
d) Os elementos das subestruturas de contraventamento de nós móveis, desde
que, aos esforços nas extremidades, obtidos em uma análise de 1ª ordem,
sejam acrescentados os determinados por análise global de 2ª ordem.

2.1.9.3 Excentrecidade

2.1.9.3.1 Excentricidades de 1ª ordem

a

A excentricidade de 1 ordem ( ) é devida à possibilidade de ocorrência de
momentos fletores externos solicitantes, que podem ocorrer ao longo do
comprimento do pilar, ou devido ao ponto teórico de aplicação da força
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normal não estar localizado no centro de gravidade da seção transversal, ou
seja, existência da excentricidade inicial . (BASTOS, 2015, p.14)

Considerando a força normal

e o momento fletor

(independente de

), a

Figura 49 mostra os casos possíveis de excentricidade de 1a ordem.
Figura 49 - Casos de excentricidade de 1a ordem

Fonte: Bastos (2015)

2.1.9.3.2 Excentricidade acidental

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), no caso do dimensionamento ou
verificação de um lance de pilar, dever ser considerado o efeito do desaprumo ou da
falta de retilinidade do eixo do pilar. Admite-se que, nos casos usuais de estruturas
reticuladas, a consideração apenas da falta de retilinidade ao longo do lance de pilar
seja suficiente.
De acordo com Bastos (2015), a imperfeição geométrica pode ser avaliada
pelo ângulo

:
(55)
√

Onde:
é a altura do lance, em metros (m), conforme Figura 50;
é igual ⁄

;
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é igual a ⁄

.

A excentrecidade acidental para um lance do pilar resulta do ângulo

:
(56)

Figura 50 - Imperfeições geométricas locais

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

2.1.9.3.3 Momento mínimo

De acordo com Reis (2013), o desaprumo do pilar pode causar imperfeições
geométricas, o que ocasiona excentricidade na aplicação dos esforços.
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), O efeito das imperfeições locais
nos pilares e pilares-parede pode ser substituído, em estruturas reticuladas, pela
consideração do momento mínimo de 1ª ordem dado a seguir:
(57)
Onde:
é a altura total da seção transversal na direção considerada, expressa em
metros (m);
é a força normal de cálculo.
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Para pilares de seção retangular, pode-se definir uma envoltória mínima de 1ª
ordem, tomada a favor da segurança, de acordo com a Figura 51.

Figura 51 - Envoltória mínima de 1ª ordem

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

2.1.9.3.4 Excentricidades de 2ª ordem

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), Os esforços locais de 2ª ordem em
elementos isolados podem ser desprezados quando o índice de esbeltez for menor
que o valor-limite

O valor de

depende de diversos fatores, mas os

preponderantes são:
 A excentricidade relativa de 1ª ordem

na extremidade do pilar onde

ocorre o momento de 1ª ordem de maior valor absoluto;
 A vinculação dos extremos da coluna isolada;
 A forma do diagrama de momentos de 1ª ordem.
O valor de

pode ser calculado pela expressão:
(58)

Com
Onde:
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é a excentricidade de 1a ordem (não inclui a excentricidade acidental

);

a

é a excentricidade relativa de 1 ordem.
O item 15.8.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014) preconiza que o pilar deve ser do
tipo isolado, e de seção e armadura constantes ao longo do eixo longitudinal,
submetidos à flexo-compressão.
Ainda de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), os pilares devem ter índice
de esbeltez (

). Apenas no caso de elementos pouco comprimidos com força

normal menor que,

, o índice de esbeltez pode ser maior que 200. Para

pilares com índice de esbeltez superior a 140, na análise dos efeitos locais de 2 a
ordem, devem-se multiplicar os esforços solicitantes finais de cálculo por um
coeficiente adicional dado por:
–

*

Os valores de

(59)

+

devem ser obtidos de acordo com cada situação, conforme

preconizadas nos subitens a), b) e c) do item 15.8.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014)
respectivamente.

2.1.9.3.5 Excentricidade devida à fluência

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), a consideração da fluência deve
obrigatoriamente ser realizada em pilares com índice de esbeltez

e pode ser

efetuada de maneira aproximada, considerando a excentricidade adicional

dada

a seguir:

(

)(

)

(60)

(61)

onde:
= excentricidade devida a imperfeições locais;
e

= esforços solicitantes devidos à combinação quase permanente;
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= coeficiente de fluência;
= módulo de elasticidade tangente;
= momento de inércia;
= comprimento de flambagem.

2.1.9.4 Índice de esbeltez

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), O índice de esbeltez é a razão entre o
comprimento de flambagem e o raio de giração, nas direções a serem consideradas
podendo ser representado pela seguinte equação:
(62)

com o raio de giração sendo:

√ ⁄

Para seção retangular o índice de esbeltez é:
(63)

Onde:
= comprimento de flambagem;
= raio de giração da seção geométrica da peça (seção transversal de
concreto, não se considerando a presença de armadura);
= momento de inércia;
= área da seção;
= dimensão do pilar na direção considerada
Bastos (2015, p. 17) afirma que: “O comprimento de flambagem de uma barra
isolada depende das vinculações na base e no topo”. Essa situação pode ser
verificada conforme os esquemas mostrados na figura 52.
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Figura 52 - Comprimento de flambagem

Fonte: Bastos (2015)

Ainda segundo Bastos (2015), em edifícios, a linha deformada dos pilares
contraventados apresenta-se como mostrada na Figura 53a. Uma simplificação pode
ser feita como indicada na Figura 53b.

Figura 53 - Situação real e simplificada de pilares contraventados de edifícios

Fonte: Bastos (2015)

Como já mencinado no item 2.1.10.2.1, nas estruturas de nós fixos, o cálculo
pode ser realizado considerando cada elemento comprimido isoladamente, assim, o
comprimento equivalente de flambagem ( ) , do elemento comprimido (pilar),
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suposto vinculado em ambas as extremidades, deve ser o menor dos seguintes
valores:

(64)

{
Onde:

é a distância entre as faces internas dos elementos estruturais, supostos
horizontais, que vinculam o pilar;
é a altura da seção transversal do pilar, medida no plano da estrutura em
estudo;
é a distância entre os eixos dos elementos estruturais aos quais o pilar está
vinculado.

Figura 54 - Valores de

e .

Fonte: Bastos (2015)

2.1.9.4.1 Classificação quanto à esbeltez

Em função do índice de esbeltez, os pilares podem ser classificados como:
a) Pilar curto se

35;

b) Pilar médio se 35

90;

c) Pilar medianamente esbelto se 90
d) Pilar esbelto se 140

200.

140;
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De acordo com Bastos (2015, p.19) “Os pilares curtos e médios representam
a grande maioria dos pilares das edificações. Os pilares medianamente esbeltos e
esbeltos são bem menos frequentes”.

2.1.9.5 Situações básicas de projeto
De acordo com Bastos (2015, p.22) “Para efeito de projeto, os pilares dos
edifícios podem ser classificados nos seguintes tipos: pilares intermediários, pilares
de extremidade e pilares de canto. A cada um desses tipos básicos corresponde
uma situação de projeto diferente”.

Figura 55 - Classificação de pilares quanto à situação do projeto

Fonte: Araújo (2010)

2.1.9.5.1 Pilar intermediário

Nas palavras de Araújo, (2010, p.144):

Os pilares intermediários são assim denominados por corresponderem a
apoios intermediários para as vigas. Considerando apenas o carregamento
vertical atuante nas vigas, verifica-se que os momentos que são
transmitidos a esses pilares são pequenos e, em geral, podem ser
desprezados. Quando os vãos da viga, adjacentes ao pilar, forem muito
diferentes entre si, ou quando há significativa diferença no carregamento
desses vãos, pode ser necessário considerar os momentos iniciais
transmitidos pela viga.
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Figura 56 - Arranjo estrutural e situação de projeto dos pilares intermediários

Fonte: Bastos (2015)

Ainda de acordo com Araújo (2010), um pilar intermediário contraventado está
em uma situação de projeto de compressão centrada, a menos que, por razões
construtivas, a força de compressão não atue no seu eixo. Isto pode ocorrer quando
existe uma variação nas dimensões da seção transversal do pilar ou quando as
vigas são excêntricas em relação ao seu eixo.

2.1.9.5.2 Pilar de extremidade
Segundo Araújo, (2010, p.144): “Os pilares de extremidade correspondem a
apoios de extremidade para as vigas. Neste caso, os momentos transmitidos pelas
vigas devem ser considerados e a situação de projeto é de flexo-compressão
normal”.
Segundo Bastos (2015, p. 23):

O termo “pilar de extremidade” advém do fato do pilar ser extremo para uma
viga, aquela que não tem continuidade sobre o pilar, como mostrado na
Figura 50. Na situação de projeto ocorre a flexão composta normal,
decorrente da não continuidade da viga. Existem, portanto, os momentos
a
fletores
e
de 1 ordem em uma direção do pilar, como descritos no
item 2.1.10.2.1. O pilar de extremidade não ocorre necessariamente na
borda da edificação, ou seja, pode ocorrer na zona interior de uma
edificação, desde que uma viga não apresente continuidade no pilar.
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Figura 57 - Arranjo estrutural e situação de projeto dos pilares de extremidade

Fonte: Bastos (2015)

Ainda segundo Bastos (2015), nas seções de topo e base ocorrem
excentricidades

de 1a ordem, na direção principal x ou y do pilar conforme

equação 65 e 66 respectivamente:
(65)

(66)

Como já dito no item 2.1.9.2.2, quando não for realizado o cálculo exato da
influência da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios
extremos, momento fletor igual ao momento de engastamento perfeito multiplicado
pelos coeficientes estabelecidos nas seguintes relações:
a) Na viga:
(67)

b) No tramo superior do pilar:
(68)
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c) No tramo inferior do pilar:
(69)

Sendo:
(70)

Onde:
é a rigidez do elemento no nó considerado.
= momento de inércia da seção transversal do pilar na direção considerada;
= vão efetivo do tramo adjacente da viga ao pilar extremo, ou comprimento
de flambagem do pilar.

Figura 58 - Aproximação em apoios extremos

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)

2.1.9.5.3 Pilar de canto

Nas palavras de Araújo (2010, p. 155)

Os pilares de canto, devem-se considerar os momentos iniciais transmitidos
pelas vigas que nele determinam, segundo as duas direções. Dividindo
esses momentos pela força normal, obtém-se os diagramas de
excentricidades iniciais. Observa-se que todas as seções transversais do
pilar estão submetidas à flexo-compressão oblíqua, como uma condição
inicial. Neste caso, os dimensionamentos devem ser feitos sempre à flexocompressão oblíqua.
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De acordo com Bastos (2015), flexão composta oblíqua é decorrente da não
continuidade das vigas apoiadas no pilar, dessa maneira, o procedimento de cálculo
dos momentos pode ser o mesmo adotado para os pilares de extremidade já que, os
momentos existentes são de 1ª ordem
ou seja,

e

e

e nas suas duas direções do pilar,

.

Figura 59 - Arranjo estrutural e situação de projeto dos pilares de canto

Fonte: Bastos (2015)

2.1.9.6 Determinação da seção sob o máximo momento fletor

Sendo constante a força normal ( ) ao longo da altura do pilar, no
dimensionamento deve ser analisada qual seção do pilar, ao longo de sua
altura, estará submetida ao maior momento fletor total, segundo as direções
principais do pilar. Normalmente basta verificar as seções de extremidade
(topo e base) e uma seção intermediária C, que é aquela correspondente ao
máximo momento fletor de 2ª ordem (
) (BASTOS, 2015, p. 25).

A figura exposta por Bastos (2015), mostra alguns casos diferentes de
atuação dos momentos fletores de 1ª ordem (

e

) e mostra também os

momentos fletores mínimo e de 2ª ordem. No caso de momento fletor de 1ª ordem
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variável ao longo da altura (lance) do pilar, o valor maior deve ser nomeado

,e

considerado positivo. O valor menor, na outra extremidade, será nomeado

,e

considerado negativo se tracionar a fibra oposta à de

. O momento fletor de 1ª

ordem existente deve ser comparado ao momento fletor mínimo (

), e adotado

o maior.

Figura 60 - Momentos fletores de 1ª ordem com o de 2ª ordem nas seções do lance
do pilar

Fonte: Bastos (2015)

Prosseguindo com o raciocínio de Bastos (2015), na determinação do máximo
momento fletor total, da base ao topo do pilar, em cada direção, e considerando as
seções de extremidade e a seção intermediária C, tem-se:
a) Seções de extremidade (topo ou base):
(71)

{

b) Seção intermediária (C):
(72)

{

Com o momento de 1ª ordem

{

avaliado como:
(73)
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A equação 71 tem os coeficientes 0,6 e 0,4 referentes à variável

,

preconizados no item 15.8.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014).
2.1.9.7 Cálculo da armadura longitudinal

Para uma rápida determinação da taxa de armadura, sem necessidade de
aplicar as equações teóricas da flexão composta normal ou oblíqua, a utilização de
ábacos é imprescindível. Além disso, os ábacos proporcionam a fácil escolha de
diferentes arranjos de armadura na seção transversal (BASTOS, 2015).
As considerações a seguir referem-se apenas no dimensionamento de pilares
≤ 50 MPa), porque foram

com concretos do Grupo I de resistência (

desenvolvidos com alguns parâmetros numéricos que não se aplicam aos concretos
do Grupo II .

2.1.9.7.1 Flexão composta normal

Figura 61 - Notação para a flexão composta normal

Fonte: Bastos (2015)

Ainda segundo Bastos (2015), a determinação da armadura longitudinal é
iniciada pelo cálculo dos esforços adimensionais

(ni) e

(mi). O valor adimensional

foi definido na Equação 74:
(74)

O valor de , em função do momento fletor ou da excentricidade, é:

127
(75)

Ou
(76)

Sendo:
= força normal de cálculo;
= área da seção transversal do pilar;
= resistência de cálculo do concreto à compressão (
= momento fletor total de cálculo;
= dimensão do pilar na direção considerada;
= excentricidade na direção considerada
Escolhida uma disposição construtiva para a armadura no pilar, determina-se
o ábaco a ser utilizado, em função do tipo de aço e do valor da relação
ábaco, com o par

. No

e , obtém-se a taxa mecânica . A armadura é calculada pela

expressão:
(77)

2.1.9.7.2 Flexão composta oblíqua

Figura 62 - Notação para a flexão composta normal

Fonte: Bastos (2015)
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Segundo Bastos (2015), a determinação da armadura é iniciada pelo cálculo
dos esforços adimensionais

e , com

segundo as duas direções principais do

pilar:
(78)

(79)

A equação para armadura é a mesma da equação 77.
(80)

2.1.9.7.3 Coeficiente de ponderação

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), seção transversal de pilares e
pilares-parede maciços, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar
dimensão menor que 19 cm. Em casos especiais, permite-se a consideração de
dimensões entre 19 cm e 14 cm, desde que se multipliquem os esforços solicitantes
de cálculo a serem considerados no dimensionamento por um coeficiente adicional
, de acordo com o indicado na Figura 63. Em qualquer caso, não se permite pilar
com seção transversal de área inferior a 360 cm².

Figura 63 - Valores do coeficiente adicional

para pilares e pilares-parede

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)
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De acordo com Bastos (2015), os pilares com seção transversal retangular são
diferenciados dos pilares-parede em função da relação entre os lados, conforme a
regra (Figura 64):
5

pilar

5

pilar-parede

Figura 64 - Classificação dos pilares e pilares-parede de seção retangular

Fonte: Bastos (2015)

2.1.9.7.4 Diâmetro mínimo e taxa de armadura

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), o diâmetro das barras
longitudinais não pode ser inferior a 10 mm nem superior a 1/8 da menor dimensão
transversal.
A taxa geométrica de armadura deve respeitar os seguintes valores:
a) Valores mínimos:
A armadura longitudinal mínima deve ser:
(81)

b) Valores máximos
A armadura longitudinal máxima deve ser:
(82)

2.1.9.7.5 Espaçamento das barras longitudinais

a) Espaçamento mínimo
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De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), O espaçamento mínimo tem por
função a garantia de uma concretagem adequada, e deve ser igual ou superior ao
maior dos seguintes valores:
{

b) Espaçamento máximo
Deve ser igual ou menor ao menor dos seguintes valores:
{

2.1.9.8 Dimensionamento da armadura transversal

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), a armadura transversal de pilares,
constituída por estribos e, quando for o caso, por grampos suplementares, deve ser
colocada em toda a altura do pilar, sendo obrigatória sua colocação na região de
cruzamento com vigas e lajes.

2.1.9.8.1 Diâmetro dos estribos

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), o diâmetro dos estribos nos pilares não
deve ser inferior ao maior dos seguintes valores:

{

2.1.9.8.2 Espaçamento longitudinal dos estribos

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), o espaçamento longitudinal entre
estribos, medido na direção do eixo do pilar, para garantir o posicionamento, impedir
a flambagem das barras longitudinais e garantir a costura das emendas de barras
longitudinais nos pilares usuais, deve ser igual ou inferior ao menor dos seguintes
valores:
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{

Pode ser adotado o valor de

⁄

quando as armaduras forem

constituídas do mesmo tipo de aço e o espaçamento respeite também a limitação:

(

Com

(83)

)

, em Megapascal.

2.1.9.8.3 Proteção contra flambagem

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), sempre que houver possibilidade de
flambagem das barras da armadura, situadas junto à superfície do elemento
estrutural, devem ser tomadas precauções para evitá-la. Os estribos poligonais
garantem contra a flambagem as barras longitudinais situadas em seus cantos e as
por eles abrangidas, situadas no máximo à distância de 20
trecho de comprimento 20

do canto, se nesse

não houver mais de duas barras, não contando a de

canto. Quando houver mais de duas barras nesse trecho ou barra fora dele, deve
haver estribos suplementares.

Figura 65 - Critério para proteção das barras longitudinais contra a flambagem

Fonte: Bastos (2015)
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2.1.9.8.4 Taxa geométrica

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), todos os elementos lineares
submetidos a força cortante, com exceção dos casos indicados em 17.4.1.1.2 da
NBR 6118 (ABNT, 2014), devem conter armadura transversal mínima constituída por
estribos.
A equação que define esta taxa geométrica é apresentada com a seguinte
equação:
(84)

Onde:
é a área da seção transversal dos estribos;

s é o espaçamento dos estribos, medido segundo o eixo longitudinal do
elemento estrutural;
é a inclinação dos estribos em relação ao eixo longitudinal do elemento
estrutural;
é a largura média da alma, medida ao longo da altura útil da seção,
respeitada a restrição indicada em 17.4.1.1.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014);
é a resistência característica ao escoamento do aço da armadura
transversal;
é dado em 8.2.5 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

2.1.9.9 Pré-dimensionamento da seção transversal do pilar

As equações para pré-dimensionamento da seção transversal de pilares,
apresentadas a seguir, servem apenas para pilares de edificações de
pequeno porte (baixa altura), e aço do tipo CA-50. Edifícios onde a ação do
vento origina solicitações significativas devem ter a seção transversal
majorada em relação àquelas resultantes deste pré-dimensionamento, ou
outras equações devem ser utilizadas (BASTOS, 2015 p. 75).

Ainda segundo Bastos (2015 apud FUSCO, 1994) consta um processo
simplificado para o pré-dimensionamento da seção de pilares, e simplificando ainda
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mais o processo chegou-se às equações seguintes, em função do tipo de pilar, e
para aço CA-50.
a) Pilar intermediário
(85)
b) Pilares de extremidade e de canto
(86)

Onde:
= área da seção transversal do pilar (cm²);
= força normal de cálculo (kN);
= resistência característica do concreto (kN/cm²).
As equações podem ser refinadas para apresentarem resultados melhores,
em função de algumas variáveis, principalmente da largura de pilares retangulares.

2.1.10 Fundações

De Acordo com Araújo (2010), a compatibilidade das características da
superestrutura do edifício com a sua capacidade de acomodação plástica e cargas
atuantes torna o estudo de fundações uma das etapas mais importantes de um
projeto. As características do solo devem ser analisadas com rigor para que se
encontre a real situação de sua deformabilidade e resistência.
Para Carvalho e Pinheiro (2009), as fundações devem afiançar de forma
inalterável a estabilidade da infraestrutura que suporta. O projeto de uma fundação
apresenta complexidade em seus parâmetros e por esse motivo requer na
participação de um projetista de fundações e também de um projetista estrutural.

2.1.10.1

Tipos de fundações

Nas palavras de Araújo (2010 p. 241):
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As fundações podem ser classificadas em superficiais e profundas. As
sapatas e as placas de fundação são exemplos de fundações superficiais,
enquanto as estacas são fundações profundas.
As sapatas são indicadas quando o terreno apresenta, já na sua superfície,
resistência satisfatória para as cargas da estrutura e é suficientemente
homogêneo para evitar recalques diferenciais importantes.
As placas de fundação são empregadas quando o solo é menos resistente
ou menos homogêneo, ou para estruturas mais pesadas com maior
capacidade de acomodação. Com essa solução, sugere-se aumentar a área
de contato com o solo e reduzir os recalques diferenciais. As placas
também são indicadas quando a fundação deva se situar abaixo do lençol
freático, para suportar a subpressão.

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009 p. 453), o projeto de fundações
envolve as seguintes análises:
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2.1.10.1.1

Estudo do terreno: tipo de solo, deformabilidade, resistência,
consistência, compacidade, plasticidade, granulometria, etc.;
Estudo dos recalques
Nível freático
Situação geográfica da edificação: presença de galerias, outras
edificações no entorno, etc.;
Escolha do tipo, profundidade, dimensões: funções da estrutura a ser
suportada e condições do terreno;
Análise das ações: do edifício, do solo acima, peso próprio, empuxos
(terra, hidrostático);
Dimensionamento dos diversos elementos.

Fundações profundas

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), esse tipo de fundação geralmente
é empregado em estruturas de grande porte ou, em estruturas de pequeno porte
com terrenos que apresentem resistência apenas em uma certa profundidade,
necessitando de pouca armadura.
Ainda segundo Carvalho e Pinheiro (2009), quando a tensão principal de
tração é inferior à resistência característica do concreto não se torna necessário a
colocação de armaduras, este é o caso dos tubulões de concreto, das estacas e
também alguns blocos. Nesses tipos de fundações o solo tem a propriedade de
impedir deslocamentos transversais nos elementos, se isso não ocorrer torna-se
necessário que o dimensionamento seja feito considerando a flexão composta e
deformações de peças submersas em solos.
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Figura 66 - Tensões na base do tubulão (a), em estaca (b) e um bloco sem
armadura (c)

Fonte: Carvalho e Pinheiro (2009)

2.1.10.1.2

Fundações superficiais

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), as fundações superficiais são
indicadas para solos que apresentam uma boa ou média capacidade de carga,
basicamente as fundações superficiais são compostas de sapatas e radiers e
possuem um bom comportamento com custos não tão elevados.
Ainda segundo Carvalho e Pinheiro (2009), os radiers são indicados para
estruturas pesadas com solos homogêneos, devido ao se custo um pouco mais
elevado que as sapatas e devido ao fato de se encontrar dificuldades de efetuar
cálculos precisos por sofrer influência de esgotos e outras instalações, os radiers se
tornam uma das últimas soluções viáveis, é recomendado quando já estiverem
descartadas a viabilidade de outros tipos de fundações.

2.1.10.2

Sapatas

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), as sapatas são estruturas de
volume usadas para transmitir ao terreno as cargas de fundação, no caso de
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fundação direta. Quando se verifica a expressão a seguir, nas duas direções, a
sapata é considerada rígida. Caso contrário, a sapata é considerada flexível:
(87)

Onde:
é a altura da sapata;
é a dimensão da sapata em uma determinada direção;
é a dimensão do pilar na mesma direção.
Ainda segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), para a sapata rígida pode-se
admitir plana a distribuição de tensões normais no contato sapata-terreno, caso não
se disponha de informações mais detalhadas a respeito.
Para sapatas flexíveis ou em casos extremos de fundação em rocha, mesmo
com sapata rígida, essa hipótese deve ser revista.
De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), o ponto mais positivo das sapatas
é a sua rápida execução haja visto que não necessitam de equipamentos
específicos e de transporte como é o caso das fundações profundas.

2.1.10.2.1

Tipos de sapatas

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), existem diversos tipos de sapatas
e as sapatas mais comumente usadas são classificadas em:
a) Isoladas: suportam somente um pilar e podem ser rígidas ou flexíveis,
dependendo de duas dimensões;
b) Corridas: são usualmente usadas para suportar muros e paredes;
c) Combinadas ou Associadas: suportam dois ou mais pilares em número
reduzido;
d) Associadas por meio de alavancas: empregada em divisas para evitar carga
excêntrica sobre a última sapata.
e) Contínuas: suportam dois ou mais pilares alinhados.
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Figura 67 - Sapatas: a) isoladas, b) corridas sob parede ou muro, c) associadas com
viga-alavanca, d) contínua sob pilares

Fonte: Carvalho e Pinheiro (2009)

2.1.10.2.2

Classificação das sapatas

Como mencionado no item 2.1.11.2, as sapatas são classificadas conforme
seu comportamento estrutural e divididas em sapatas rígidas e sapatas flexíveis.
De acordo com Araújo (2010), pode se classificar as sapatas também
conforme suas dimensões conforme indicadas na Figura 68.

Figura 68 - Sapatas rígidas e sapatas flexíveis

Fonte: Araújo (2010)
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2.1.10.2.2.1 Sapatas rígidas
“As sapatas rígidas têm a vantagem do menor consumo de aço, além de ser
possível o emprego de concreto de menor resistência. Por se tratar de uma sapata
mais pesada, ela é mais econômica em solos de melhor qualidade” (ARAÚJO, 2010
p. 242).
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), o comportamento estrutural das
sapatas rígidas pode ser caracterizado por:
a) Trabalho à flexão nas duas direções, admitindo-se que, para cada uma delas,
a tração na flexão seja uniformemente distribuída na largura correspondente
da sapata. Essa hipótese não se aplica à compressão na flexão, que se
concentra mais na região do pilar que se apoia na sapata e não se aplica
também ao caso de sapatas muito alongadas em relação à forma do pilar;
b) Trabalho ao cisalhamento também em duas direções, não apresentando
ruptura por tração diagonal, e sim por compressão diagonal verificada
conforme item 19.5.3.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014). Isso ocorre porque a
sapata rígida fica inteiramente dentro do cone hipotético de punção, não
havendo, portanto, possibilidade física de punção.

Figura 69 - Tensões em sapatas de acordo com o tipo de solo: nas rígidas podem
ser admitidas uniformes

Fonte: Carvalho e Pinheiro (2009)

139
2.1.10.2.2.2 Sapatas flexíveis
“As sapatas flexíveis têm a vantagem do menor consumo de concreto e, por
serem mais leves, são mais adequadas em um solo de menor capacidade de carga.
Por outro lado, elas exigem um maior consumo de armadura” (ARAÚJO, 2010 p.
242)
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), embora seu uso seja mais raro,
essas sapatas são utilizadas para fundação de cargas pequenas e solos
relativamente fracos. Seu comportamento se caracteriza por:
a) Trabalho à flexão nas duas direções, não sendo possível admitir tração na
flexão uniformemente distribuída na largura correspondente da sapata. A
concentração de flexão junto ao pilar deve ser, em princípio, avaliada;
b) Trabalho ao cisalhamento que pode ser descrito pelo fenômeno da punção
(ver item 19.5 da referida norma).
A distribuição plana de tensões no contato sapata-solo deve ser verificada.

2.1.10.2.3

Dimensões da sapata

2.1.10.2.3.1 Área da sapata

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), é necessário conhecer os tipos de
tensões causadas pelo solo para que a tensão admissível do solo não seja
ultrapassada e para que se possa calcular os esforços na sapata. Como já
mencionado no item 2.1.11.2, para a sapata rígida pode-se admitir plana a
distribuição de tensões normais no contato sapata-terreno, caso não se disponha de
informações mais detalhadas a respeito, portanto a distribuição é uniforme.
Segundo Carvalho e Pinheiro (2009), o primeiro passo é iniciar a verificação
das tensões no solo, essas tensões não devem ultrapassar o valor admissível
encontrado em ensaios de caracterização. É importante salientar que para se obter
as dimensões em planta torna-se necessário que a base e o pilar tenham as
mesmas características geométricas, ou seja, se a base do pilar for retangular é
aconselhável que o pilar também seja retangular e com lados proporcionais aos da
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sapata. Em uma sapata de área

e peso próprio , em que o pilar aplica uma carga

, deve-se então ter:
(88)

2.1.10.2.3.2 Determinação da altura da sapata

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), a altura da sapata é dada pela
equação 85, mas em geral pode ser obtê-la atribuindo o valor para

de 30o. Para

recomenda-se um valor mínimo de 10 cm.

2.1.10.2.4

Tensão de cisalhamento no concreto

a) Tração diagonal (puncionamento)
De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), a tangente do ângulo
(inclinação da sapata), desprezando

, é dada por:
(89)

Carvalho e Pinheiro (2009, p. 463) afirmam que:

o

Assim = 33,69 é o ângulo limite para a sapata ser admitida como rígida.
o
o,
Como o cone de punção se forma com ângulo entre 26 e 30 conclui-se
que ela estará sempre fora da sapata. Dessa maneira, nas sapatas rígidas
não é preciso verificar a tração diagonal, conforme inclusive prescreve a
NBR 6118 (ABNT, 2014), no seu item 22.6.2.2; nas sapatas flexíveis ocorre
o contrário, e a punção deve ser verificada.

b) Compressão diagonal
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), é necessário que se verifique a
compressão diagonal na superfície crítica, que neste caso só tem lógica se
verificado no primeiro pilar. Conforme indicado na seguinte equação:
(90)
Onde:
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é a tensão de cisalhamento solicitante de cisalhamento;
é a força cortante no perímetro do pilar; por segurança pode ser a força
normal do pilar;
é o perimietro ao longo do contorno do pilar e

é a altura útil da sapata;

é a tensão de cisalhamento resistente de cálculo;
é igual a

2.1.10.2.5

com

em Mpa.

Dimensionamento a flexão

Segundo Carvalho e Pinheiro (2009), no comportamento estrutural das
sapatas rígidas admite-se flexão nas duas direções, ou seja, a tração na flexão é
uniformemente distribuída na largura correspondente da sapata. No entanto essa
hipótese não é aplicada em sapatas muito alongadas em relação a forma do pilar.
Nesse casso para o cálculo de dimensionamento, devem ser utilizados modelos
tridimensionais lineares ou modelos biela-tirante tridimensionais.
a) Cálculo das forças de compressão
De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), para a facilitação do cálculo a
força de compressão pode ser decomposta em duas:

) e

Com essa

decomposição de forças é possível equilibrar a seção determinando assim a
armadura necessária
pelas forças

), observando que, o momento interno resistente produzido

) e

momento externo aplicado

(em relação à linha de ação de

)) deve ser igual ao

).

Figura 70 - Esquema para a determinação da armadura longitudinal

Fonte: Carvalho e Pinheiro (2009)
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Desta maneira as forças de compressão são dadas pelas expressões
seguintes:
(91)

(92)

b) Momento resistente devido a parcela

da força de compressão

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), o momento resistente é dado pelo
produto da força pelo braço de alavanca, sendo

a altura útil da seção (distância do

centro de gravidade da armadura até a barra comprimida). Esse momento pode ser
encontrado pela seguinte expressão:
(93)
c) Momento resistente devido a parcela

da força de compressão

(

)

(94)

d) Momento resistente total
De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), o momento total é igual ao da
seção que a sapata resiste e o momento de cálculo é a soma dos momentos a cada
uma das parcelas das forças.
(95)
e) Cálculo da armadura
Ainda seguindo o raciocínio de Carvalho e Pinheiro (2009), depois de
encontrado o

pode-se obterá armadura

(

pela seguinte equação:

)

(96)
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2.1.10.2.6

Cálculo do momento solicitante

A armadura principal de tração, colocada na face inferior da sapata em cada
direção, deve ser calculada para o momento fletor atuante na seção mais
solicitada, o que ocorre em uma das faces do pilar (Figura 71); é preciso
levar em conta a largura
da sapata na outra direção, distribuindo
posteriormente a armadura por toda essa dimensão (CARVALHO;
PINHEIRO, 2009, p.467).

Figura 71 - Esquema para o dimensionamento da armadura longitudinal

Fonte: Carvalho e Pinheiro (2009)

O momento fletor solicitante na seção da face do pilar é dado por:

(

)

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), o momento
atuante e deve ser transformado em momento de cálculo
armadura.

(97)

é o momento
para calcular a
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2.1.10.2.7

Detalhamento da armadura de flexão

Carvalho e Pinheiro (2009, p. 469) preconizam que:

O espaçamento entre as barras da armadura principal de flexão não deve
ser maior que 30 cm, e deve ser uniformemente distribuída ao logo da
largura da sapata e prolongar-se de um extremo a outro da base da sapata,
sem redução de seção e com ganchos nas extremidades. Cuidados com o
cobrimento devem ser redobrados para evitar a corrosão da armadura, pois
a sapata estará em contato com o solo.

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a armadura de flexão deve ser
uniformemente distribuída ao longo da largura da sapata, estendendo-se
integralmente de face a face da sapata e terminando em gancho nas duas
extremidades. Para barras com

≥ 25 mm, deve ser verificado o fendilhamento em

plano horizontal, uma vez que pode ocorrer o destacamento de toda a malha da
armadura.
Ainda de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), A sapata deve ter altura
suficiente para permitir a ancoragem da armadura de arranque. Nessa ancoragem
pode ser considerado o efeito favorável da compressão transversal às barras,
decorrente da flexão da sapata.

2.1.10.3

Blocos de fundação

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), os blocos são estruturas de
volume usadas para transmitir às estacas e aos tubulões as cargas de fundação,
podendo ser considerados rígidos ou flexíveis por critério análogo ao definido para
sapatas. No caso de conjuntos de blocos e estacas rígidas, com espaçamento de
2,5

a3

(onde

é o diâmetro da estaca), pode-se admitir plana a distribuição de

carga nas estacas. Para blocos flexíveis ou casos extremos de estacas curtas,
apoiadas em substrato muito rígido, essa hipótese pode ser revista. No caso de
blocos flexíveis é necessária

a realização de uma análise mais completa, desde a

distribuição dos esforços nas estacas, dos tirantes de tração, até a necessidade da
verificação da punção.
Nas palavras de Bastos (2013, p. 1)
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Os blocos sobre estacas podem ser para 1, 2, 3, e teoricamente para n
estacas. Blocos sobre uma ou duas estacas são mais comuns em
construções de pequeno porte, como casas térreas, sobrados, galpões, etc.,
onde a carga vertical proveniente do pilar é geralmente de baixa
intensidade. Nos edifícios de diversos pavimentos, como as cargas são
maiores, geralmente o número de estacas supera duas. Há também o caso
de bloco assente sobre tubulão, quando o bloco atua como elemento de
transição de carga entre o pilar e o fuste do tubulão (Figura 72).

Figura 72 - Bloco sobre: a) estacas; b) tubulão

Fonte: Bastos (2013)

2.1.10.3.1

Comportamento estrutural dos blocos rígidos

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), o comportamento estrutural dos blocos
rígidos é caracterizado por:
a) Trabalho à flexão nas duas direções, mas com trações essencialmente
concentradas nas linhas sobre as estacas (reticulado definido pelo eixo das
estacas, com faixas de largura igual a 1,2 vez seu diâmetro);
b) Cargas transmitidas pelo pilar para as estacas essencialmente por bielas de
compressão, de forma e dimensões complexas;
c) Trabalho ao cisalhamento também em duas direções, não apresentando
ruptura por tração diagonal, e sim por compressão das bielas, analogamente
às sapatas.
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Figura 73 - Bielas de concreto no bloco sobre duas estacas

Fonte: Bastos (2013)

2.1.10.3.2

Método de cálculo “biela-tirante” tridimensional

De acordo com Araújo (2010), o método de cálculo utilizado para se
dimensionar os blocos rígidos sobre estacas é feito por meio do modelo bielas e
tirantes. Entretanto, não há consenso geral sobre a garantia dos parâmetros
geométricos do bloco, tão pouco consenso sobre a altura mínima necessária para
garantir um perfeito comportamento.
De acordo com Bastos (2013), no Brasil se admite dois métodos para o
cálculo dos blocos rígidos, um proposto pelo Comitê Europeu de Concreto (CEB-70),
e o outro idealizado por Blévot (1967), chamado de “Método das Bielas”. A NBR
6118 (ABNT, 2014), demonstra preferência pelo modelo de cálculo chamado “bielatirante” tridimensional, por entender que este método defini melhor a distribuição de
esforços pelos tirantes, onde a biela é a representação do concreto comprimido e o
tirante as armaduras tracionadas.
Nas palavras de Bastos (2013, p. 2)
O Método das Bielas é recomendado quando:
a)
O carregamento é quase centrado, comum em edifícios. O método
pode ser empregado para carregamento não centrado, admitindo-se
que todas as estacas estão com a maior carga, o que tende a tornar o
dimensionamento antieconômico;
b)
Todas as estacas devem estar igualmente espaçadas do centro do
pilar;
c)
O método das bielas é o método simplificado mais empregado,
porque:
d)
Tem amplo suporte experimental (116 ensaios de Blévot, entre
outros);
e)
Ampla tradição no Brasil e Europa;
f)
Modelo de treliça é intuitivo.
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2.1.10.3.3

Bloco sobre uma estaca

Bastos (2013), afirma que o bloco e os pilares possuem dimensões próximas,
o bloco atua como um elemento transferidor de carga, necessário por razões
construtivas, para a locação correta dos pilares, chumbadores, correção de
pequenas excentricidades da estaca, uniformização da carga sobre a estaca, etc.
neste caso, são colocados estribos horizontais fechados para o esforço de
fendilhamento e estribos verticais construtivos como indica a Figura 74.

Figura 74 - Bloco sobre uma estaca: esquema de forças e detalhes das armaduras

Fonte: Bastos (2013)

A metodologia de cálculo para blocos rígidos sobre uma estaca, contida nos
itens a), b), e c) deste item, é simplificada e sugerida por Bastos (2013).
a) Força de tração:
Cálculo simplificado da força de tração horizontal

(Figura 74):
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(98)

Valor de cálculo da força de tração:
(99)
b) Armadura:
A armadura, na forma de estribos horizontais, para resistir a força de tração
é:
(100)

Geralmente adotam-se para os estribos verticais, nas duas direções do bloco,
áreas iguais à armadura principal

(estribos horizontais).

c) Dimensão
Para edifícios, a dimensão

do bloco pode ser tomada como:
(101)

Para construções de pequeno porte, com cargas baixas sobre o bloco (casas,
sobrados, galpões, etc.):
(102)
Neste caso tomando como exemplo um sobrado com

= 20 cm, Figura 75.

Figura 75 - Dimensões mínimas (em cm) sugeridas para bloco sobre uma estaca em
construção de pequeno porte com cargas baixas.

Fonte: Bastos (2013)
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2.1.10.3.4

Bloco sobre duas estacas

De acordo com Bastos (2013), adotando o método de bielas proposto por
Blévot, pode-se visualizar o bloco sobre duas estacas, com a biela de concreto
comprimido e o esquema de forças atuantes de acordo com a Figura 76.

Figura 76 - Esquema de forças no bloco sobre duas estacas

Fonte: Bastos (2013)
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Figura 77 - Polígono de forças no bloco sobre duas estacas

Fonte: Bastos (2013)

De acordo com Bastos (2013), a partir da interpretação da figura 76 se obtém:
(103)

Ainda segundo Bastos (2013), a força de tração na armadura principal,

é

obtida pela seguinte equação:
(

(104)

)

(105)

2.1.10.3.4.1 Altura útil

Ainda segundo Bastos (2013), as bielas comprimidas de concreto não
apresentam risco de ruptura por punção, desde que:

Ou
(

)

(

)

(106)
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Segundo Machado apud Bastos (2013, p. 6), obtém-se

com a seguinte

equação:
(107)

Considerando os ângulos limites para
(

)

(

tem-se:
)

(108)

Para garantir a ancoragem à compressão da armadura longitudinal vertical do
pilar tem-se:
(109)
A altura

do bloco é:

,

(110)

Onde:
é o lado de uma estaca de seção quadrada, com mesma área da estaca
de seção circular obtida por:
√

(111)

2.1.10.3.4.2 Verificação das bielas

De acordo com Bastos (2013), é necessário a verificação das seções junto ao
pilar e junto à estaca, pois a seção ou área das bielas, varia ao longo da altura do
bloco.
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Figura 78 - Área da biela (

) de concreto comprimido

Fonte: Bastos (2013)

Onde, no pilar:
(112)

Na estaca:
(113)
Onde:
= área da biela;
= área do pilar;
= área da estaca.
Seguindo com raciocínio de Bastos (2013), temos:
Equação básica da tensão:
(114)

Da equação básica da tensão obtém-se a tensão da biela relativa ao pilar e à
estaca com as equações 113 e 114 respectivamente:
(115)
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(116)

Para evitar o esmagamento do concreto, as tensões atuantes devem ser
menores que as tensões resistentes (máximas ou últimas). Desta forma, Blévot
considerou:
(117)

Onde

= 0,9 a 0,95 = coeficiente que leva em consideração a perda de

resistência do concreto ao longo do tempo devido às cargas permanentes (efeito
Rüsch).

2.1.10.3.4.3 Cálculo da armadura principal

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), a armadura de flexão deve ser
disposta essencialmente (mais de 85%) nas faixas definidas pelas estacas,
considerando o equilíbrio com as respectivas bielas.
Segundo Bastos (2013), Blevót verificou que a força medida na armadura
principal, superou em 15% a força indicada pelo cálculo teórico, desta maneira se
torna necessário considerara força

acrescida de 15%.
(118)

A Armadura principal, disposta sobre a cabeça das estacas, é:
(119)

2.1.10.3.4.4 Armaduras complementares

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), para controlar a fissuração, deve
ser prevista armadura positiva adicional, independente da armadura principal de
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flexão, em malha uniformemente distribuída em duas direções para 20 % dos
esforços totais, valor este que pode ser reduzido desde que seja justificado o
controle das fissuras na região entre as armaduras principais.
Se for prevista armadura de distribuição para mais de 25 % dos esforços
totais ou se o espaçamento entre estacas for maior que 3 vezes o diâmetro da
estaca, deve ser prevista armadura de suspensão para a parcela de carga a ser
equilibrada.
Como prescrito na NBR 6118 (ABNT, 2014), Bastos (2013), sugere as
seguintes considerações:
a) Armadura de pele e estribos verticais em cada face lateral:

(

)

Onde

(

(120)

)

é a largura do bloco em cm (Figura 79), podendo ser tomado como:
(121)

Figura 79 - Largura do bloco

Fonte: Bastos (2013)

b) Espaçamento da armadura de pele:


Segundo NBR 6118 (ABNT, 2014):
{



Segundo recomendação prática:
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c) Espaçamento dos estribos verticais:


,

√



2.1.10.3.4.5 Ancoragem na armadura principal e comprimento do bloco

A NBR 6118 (ABNT, 2014) preconiza que as barras devem se estender de
face a face do bloco e terminar em gancho nas duas extremidades, também é
necessário garantir a ancoragem das armaduras de cada uma dessas faixas, sobre
as estacas, medida a partir das faces internas das estacas.
Ainda de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), em caso de estacas
tracionadas, a armadura da estaca deve ser ancorada no topo do bloco, conforme
ilustra a Figura 80. Alternativamente, podem ser utilizados estribos que garantam a
transferência da força de tração até o topo do bloco.

Figura 80 - Bloco com estacas tracionadas

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014)
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Nas palavras de Bastos (2013, p. 9):

A ancoragem da armadura positiva do bloco deve ter no mínimo o
comprimento de ancoragem básico
, iniciada a partir da face da estaca
próxima à extremidade do bloco, como indicado na Figura 81. O gancho
vertical da armadura pode ser considerado como parte do comprimento de
ancoragem necessário, porém, a distância da face externa da estaca à
borda extrema do bloco deve garantir uma boa ancoragem da armadura, de
tal modo que o comprimento do bloco pode ser estimado como:

(122)
Ou
(123)
Sendo

o cobrimento nominal da armadura.

Figura 81 - Ancoragem da armadura principal no bloco sobre duas estacas

Fonte: Bastos (2013)

Detalhamento das armaduras:
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Figura 82 - Esquema do detalhamento das armaduras do bloco sobre duas estacas

Fonte: Bastos (2013)

2.1.11 Escadas

2.1.11.1

Considerações iniciais

De acordo com Araújo (2010), as escadas dos edifícios podem ser projetadas
de diversas formas, leva-se em consideração alguns fatores como aspectos
arquitetônicos, espaço disponível e tráfego de pessoas. Podem apresentar vários
lances retangulares ou curvos.
Nas palavras de Araújo (2010, p. 66)

Normalmente, as escadas são apoiadas em vigas, paredes de alvenaria ou
paredes de concreto. Dependendo da localização dos apoios, elas podem
ser classificadas como escadas armadas transversalmente, escadas
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armadas longitudinalmente ou escadas em cruz, indicando-se dessa
maneira as direções das armaduras principais. Essas três situações são
apresentadas na figura 83.

Figura 83 - Classificação quanto a direção das armaduras

Fonte: Araújo (2010)

2.1.11.1.1

Largura das escadas

Segundo Araújo (2010), as escadas podem ter as mais diversas larguras,
dependerá de sua finalidade, as escadas secundárias ou de serviço tem largura
variando entre 70 a 90 cm. Em edifícios residências a largura usual é de 120 cm,
enquanto as escadas de edifícios públicos em média são de 2 m ou mais.
Ainda segundo Araújo (2010), diversas relações entre a largura
(

e a altura

dos degraus se encontram disponíveis em diversas bibliografias, entretanto a

relação mais empregada é a fórmula de Blondel, dada por:
(124)
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Figura 84 - Dimensões dos degraus da escada

Fonte: Araújo (2010)

Segundo Araújo (2010), a altura
largura

, deve compreender entre 16 e 19 cm e a

, deve se situar entre 26 e 32 cm. A espessura

da laje sob os degraus

varia entre 6 e 12 cm, dependendo dos vãos e das cargas bem como das condições
de apoio das escadas. Conhecendo-se a altura
se obter o número

de degraus pela relação,

a ser vencida pela escada pode⁄

considerando que, se

não

resultar em um número inteiro, adota-se imediatamente um número superior ou
inferior e procura-se a altura

, pela relação

, definindo assim a geometria

dos degraus.
Ainda segundo Araújo (2010), é possível achar o ângulo de inclinação da
escada, através da equação:
(125)
√

2.1.11.1.2

Carga

De acordo com Araújo (2010), as cargas são constituídas de cargas
permanentes e cargas acidentais. As permanentes constituem-se do peso próprio,
do revestimento e do peso dos parapeitos. A NBR 6118 (ABNT, 2014), exige a
consideração de cargas acidentais aplicadas ao longo dos parapeitos, como será
visto a seguir.
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a) Peso Próprio
Segundo Araújo (2010) o peso próprio é constituído por:


Peso do patamar dado por:
(126)

Onde


é a espessura da laje do patamar.
Peso do trecho inclinado dado por:
(127)

Onde

é a espessura média na vertical e é obtida por:
(128)

Figura 85 - Corte longitudinal da escada

Fonte: Araújo (2010)

b) Revestimento:
De acordo com Araújo (2010), este peso pode ser obtido por tabelas na
literatura. Na falta de um projeto detalhado dos degraus ode se adotar

.

c) Parapeitos:
Segundo Araújo (2010), para escada apoiadas em vigas laterais inclinadas
pode se adotar a seguinte equação:
(129)
Onde:
é o peso especifico da alvenaria;
é a altura do parapeito;
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é a espessura da parede.
Para o peso específico da alvenaria, podem-se admitir os seguintes valore:


Alvenaria de tijolos cerâmicos furados:



Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços:

Figura 86 - Consideração do peso do parapeito

Fonte: Araújo (2010)

Ainda

de

acordo

com

Araújo

(2010),

para

escadas

armadas

longitudinalmente, é necessário transformar o peso do parapeito em uma carga
distribuída por unidade de área da escada. Nesses casos, tem-se:
(130)

Onde

é a largura da escada.

d) Cargas acidentais nos parapeitos:
De acordo com a NBR 6120 (ABNT, 1980), ao longo dos parapeitos e balcões
devem ser consideradas aplicadas uma carga horizontal de 0,8 kN/m na altura do
corrimão e uma carga vertical mínima de 2 kN/m. Essas cargas são representadas
na figura 87.

Figura 87 - Cargas acidentais nos parapeitos

Fonte: Araújo (2010)
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e) Sobrecarga distribuída:
Segundo a NBR 6120 (ABNT, 1980), a carga acidental vertical, distribuída
uniformemente sobre a superfície da escada, tem os seguintes valores

2.1.11.1.3



Escadas sem acesso ao público: 2,5 kN/m².



Escadas com acesso ao público: 3,0 kN/m².

Escada de dois lances com um patamar intermediário

De acordo com Araújo (2010), a escada representada na figura 88, está
apoiadas na viga

, situadas nos níveis dos pisos, e na viga intermediária

,

situada no nível do patamar. Se a viga intermediária não for projetada, a escada
será autoportante, devendo ser calculada como uma estrutura espacial hiperestática.

Figura 88 - Escada de dois lances com um patamar intermediário

Fonte: Araújo (2010)

Ainda segundo Araújo (2010), pode ser necessário que se projete uma viga
no início do trecho inclinado caso o vão

seja grande. Neste caso, a laje deve ser

calculada separadamente da escada.
A representação da figura 89 indica o modelo de cálculo e o diagrama de
momentos fletores, nesta situação é dada a carga

, que é o somatório do peso
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próprio, do revestimento e carga acidental uniformemente distribuída e

, que

corresponde ao peso dos degraus e as cargas de parapeito. (ARAÚJO, 2010).
Para

escadas

armadas

transversalmente

os

esforções

máximos

unitariamente, são obtidos por:
(131)

(132)

Onde:
é o vão horizontal;
é o ângulo de inclinação da escada

Figura 89 - Carregamento e momentos fletores

Fonte: Araújo (2010)

Encontrado o momento fletor máximo
se uma seção retangular com largura

através da equação 131, dimensiona-

= 1m e altura . Se

necessário dimensionar os patamares para os momentos

também se torna
e

(ARAÚJO, 2010).
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Figura 90 - Seção para dimensionamento

Fonte: Araújo (2010)

De acordo com Araújo (2010), a armadura principal dever ser colocada na
direção longitudinal, na direção transversal coloca-se a armadura de distribuição. A
armadura principal deve ser ancorada nos apoios se extremidade da maneira usual.
Os detalhes das armaduras estão dispostas na Figura 91, Araújo (2010),
enfatisa que nas regiões de mudança de direção existe a possibilidade da barra se
expulsa do concreto, essa situação, chamada de empuxo no vazio, pode ser
resolvida colocando as barras longitudinais no inicio do patamar intermediário e
ancorando-as na face superior da laje.

Figura 91 - Empuxo ao vazio

Fonte: Araújo (2010)
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2.1.11.1.4

Escadas de emergência

A NBR 9077 (ABNT, 2001), preconiza situações de segurança exigíveis em
relação a incêndios para o dimensionamento de escadas.
Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço
livre exterior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou não, as quais
devem:
a) Quando enclausuradas, ser constituídas com material incombustível;
b) Quando não enclausuradas, além da incombustibilidade, oferecer nos
elementos estruturais resistência ao fogo de, no mínimo,

;

c) Ter os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes à
propagação superficial de chama, isto é, com índice "A" da NBR 9442
(ABNT,1986);
d) Ser dotados de guardas em seus lados abertos, conforme 4.8 da referida
norma;
e) Ser dotadas de corrimãos, conforme 4.8 da referida norma;
f)

Atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando
obrigatoriamente no piso desta, não podendo ter comunicação direta com
outro lanço na mesma prumada (ver Figura 3);

g) Ter

os

pisos

com

condições

antiderrapantes,

e

que

permaneçam

antiderrapantes com o uso;
h) Atender à seção 4.5.1.2. da referida norma.

2.1.11.1.4.1 Largura

De acordo com a NBR 9077 (ABNT, 2001), as larguras das escadas devem
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser proporcionais ao número de pessoas que por elas devam transitar em
caso de emergência, conforme 4.4 da referida norma;
b) Ser medidas no ponto mais estreito da escada ou patamar, excluindo os
corrimãos (mas não as guardas ou balaustradas), que se podem projetar até
10 cm de cada lado, sem obrigatoriedade de aumento na largura das
escadas;
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c) Ter, quando se desenvolver em lanços paralelos, espaço mínimo de 10 cm
entre lanços, para permitir localização de guarda ou fixação do corrimão.

2.1.11.1.4.2 Dimensionamento segundo a NBR 9077 (ABNT, 2001)

Os degraus devem:
a) Ter altura

(ver Figura 76) compreendida entre 16,0 cm e 18,0 cm, com

tolerância de 0,05 cm;
b) Ter largura

(ver Figura 85) dimensionada pela fórmula de Blondel:
;

c) Ser balanceados quando o lanço da escada for curvo (escada em leque),
caso em que a medida do degrau (largura do degrau) será feita segundo a
linha de percurso (ver 3.32 da referida norma) e a parte mais estreita destes
degraus ingrauxidos não tenha menos de 15 cm;
d) Ter, num mesmo lanço, larguras e alturas iguais e, em lanços sucessivos de
uma mesma escada, diferenças entre as alturas de degraus de, no máximo, 5
mm;
e) Ter bocel de 1,5 cm, no mínimo, ou, quando este inexistir, balanço da quina
do degrau sobre o imediatamente inferior com este mesmo valor mínimo

Figura 92 - Altura e largura do degrau (escada com e sem bocel)

Fonte: NBR 9077 (ABNT, 2001)
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2.2

METODOLOGIA E MATERIAL

2.2.1 Descrição do Projeto Arquitetônico

O Edifício proposto possui uma arquitetura simples, sua estrutura foi
planificada de acordo com o capítulo XIII do código de obras do município de
Caçador que trata dos Locais de Estacionamento ou Guarda Veículos e que em seu
artigo 93 estabelece diretrizes para este tipo de estrutura.
O projeto arquitetônico consiste em uma estrutura de um Edifício-Garagem,
localizado na rua Américo Wordel, no bairro centro do município de Caçador, Santa
Catarina. É constituído por 4 pavimentos sendo um Térreo, dois pavimentos Tipos e
um pavimento Cobertura com áreas de iguais dimensões totalizando uma área
construída de 3488,85 m².
Todos os pavimentos são destinados a garagem de veículos e cada
pavimento possui uma área construída de 1162,95 m², é caracterizado por lances de
3,00m por pavimento, paredes externas em alvenaria com espessura de 0,22m e
altura de 1,50m, piso cerâmico, escada e rampa de acesso e telhado com estrutura
de madeira com inclinação de 10%.
Cada pavimento é composto por 33 vagas para veículos médios.

Figura 93 - Pavimento Térreo

Fonte: O próprio autor
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Figura 94 - Pavimento Tipo 1

Fonte: O próprio autor

Figura 95 - Pavimento Tipo 2

Fonte: O próprio autor

Figura 96 - Corte AB

Fonte: O próprio autor
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Figura 97 - Corte CD

Fonte: O próprio autor

Figura 98 - Pórtico 3D da estrutura

Fonte: O próprio autor

Figura 99 - Local para implementação do projeto

Fonte: O próprio autor
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2.2.2 Ferramentas de Apoio

O projeto estrutural aqui proposto utilizará dois softwares como ferramentas
de apoio para a sua construção, o primeiro é o Autocad, que será responsável pela
criação da planta baixa e 2 cortes do projeto arquitetônico, o segundo é o Eberick
software destinado para projetos de estruturas de concreto armado e protendido.

2.2.2.1 AutoCAD

O AutoCAD é um software do tipo CAD, abreviação de, Computer Aided
Design, ou projeto assistido por computador. Ele foi criado e é comercializado pela
empresa Autodesk, e está no mercado mundial desde 1982. É empregado para a
elaboração de peças de desenho técnico em duas e três dimensões. É largamente
empregado na arquitetura, design de interiores, na engenharia mecânica e em vários
outros ramos da indústria e atualmente vem disponibilizando alguns recursos para
visualização em diferentes formatos.
Com o auxílio desta ferramenta este trabalho irá apresentar:
a) Planta baixa;
b) Corte AB e CD;

2.2.2.2 Eberick

O AltoQi Eberick destina-se a projetos estruturais em concreto armado. É
composto de um poderoso sistema gráfico de entrada de dados, que permite a
análise da estrutura através de um modelo de pórtico espacial. Dispõe de uma
completa gama de recursos para o dimensionamento e detalhamento dos elementos
estruturais, como lajes, vigas, pilares, blocos sobre estacas e sapatas.
Sua estrutura é definida através de pavimentos representados por diferentes
níveis o que permite executar o lançamento dos elementos de forma gráfica
possibilitando a visualização das diversas hipóteses na análise da estrutura. É
possível definir vínculos entre elementos estruturais, através de rótulas, engastes e
nós semirrígidos. O processo de análise é configurado de acordo a necessidade de
cada projetista e é possível definir diferentes parâmetros de cálculo.
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2.2.2.2.1 Características principais


Entrada de dados gráfica em ambiente de CAD integrado, com possibilidade
de importação da arquitetura em formato DXF; visualização tridimensional da
estrutura;



Análise da estrutura em modelo de pórtico espacial, com verificação da
estabilidade global;



Possibilidade de modelar as ligações entre os elementos (rótulas, engastes,
ligações semirrígidas);



Possibilidade de analisar os painéis de lajes em um modelo de grelha plana,
com discretização semiautomática;



Dimensionamento dos elementos de acordo com a norma NBR 6118:2014;



Detalhamento dos elementos com possibilidade de edição da ferragem e
atualização da relação de aço;



Geração de quantitativos de materiais por elemento, prancha, pavimento ou
projeto;



Geração de diversos diagramas, apresentando reações de lajes e vigas,
flechas em pavimentos, entre outros;



Geração

de

relatórios

formatados

graficamente,

em

versão

interna

(visualização dentro do programa), em formato HTML (para Internet) ou RTF
(para leitura no Microsoft Word®);


Geração de pranchas de formato configurável distribuindo os detalhamentos.

2.2.2.2.2 Processo de Análise

O software Eberick oferece um conjunto opções de configurações permitindo
ao profissional, flexibilidade na escolha do tipo de análise, dimensionamento e
detalhamento da estrutura, essas configurações permitem ao profissional incidir com
as preferências e necessidades de cada projeto.
Para que se aplique a correta interpretação dos resultados, dentre as diversas
configurações do software, este trabalho destaca as seguintes configurações de
análise.
De acordo com koerich (2015, p. 135), são elas:
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a)
Processo pórtico espacial: modelo completo de cálculo com a
estrutura calculada espacialmente considerando os efeitos horizontais
efetuando as verificações de estabilidade global, é possível considerar a
ação do vento na estrutura, determinar os efeitos de 2ª ordem globais
analisados pelo processo P-delta, levar em conta as imperfeições
geométricas globais e analisar as combinações previstas na NBR 6118
(ABNT, 2014);
b)
Redução para o engaste para nós semirrígidos: responsável por
configurar o valor de redução de rigidez da ligação entre as barras que pode
ser atribuído quando na disposição de nós semirrígidos nas ligações entre
vigas e entre vigas e pilares;
a)
Redução na torção para as vigas: configura o percentual de redução
de rigidez a torção a ser considerado na análise que pretende de forma
simplificada considerar o efeito de fissuração da rigidez a torção nas vigas;
b)
Não linearidade física: defini os valores de rigidez simplificada do
material conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014) considerando o
comportamento não linear do concreto;
c)
Painéis de lajes: o método utilizado é o de grelha onde o material é
discretizado em uma grelha plana formada pelas faixas das lajes nas duas
direções e pelas vigas do pavimento. Por esse processo são considerados
as deformações das vigas no cálculo das lajes;
d)
Redução na torção das lajes: estabelece o percentual de redução de
rigidez do termo cruzado da equação de equilíbrio das placas diminuindo a
ocorrência de momentos de torção nas lajes;
e)
Espaçamento das faixas: determina a distância das barras da grelha
que representa a laje;
f)
Modelo para dimensionamento das lajes:
 Modelo simplificado: dimensionamento dos painéis de lajes pelos
esforços máximos sem a definição de regiões de armadura e sem a
consideração de momentos volventes;
 Modelo completo: defini a regiões de armadura e considera os
momentos volventes;
g)
Flechas:
 Deslocamentos visíveis devido a carga total de ⁄
para lajes e
vigas;
 Combinações consideradas como frequentes;
 Vibrações sentidas no piso devido a carga acidental de ⁄
.

2.2.2.2.3 Filosofia de lançamento dos pilares e vigas

De acordo com koerich (2015), o software Eberick V10 cria automaticamente
trechos rígidos no interior dos pilares, como estabelece a NBR 6118 (ABNT, 2014).
O modelo matemático utilizado pelo software baseia-se na “Análise Matricial de
estruturas”, que discretiza a estrutura em elementos de “barra”.

De acordo com um pilar real sólido e tridimensional é discretizado através
de uma “barra”, que é um elemento linear, que possui propriedades físicas e
geométricas que descrevem o comportamento daquele elemento real. Da
mesma forma como um pilar, uma viga também é uma “barra”, porém
horizontal. Sendo uma barra vertical, um pilar visto de cima, fica resumido a
um ponto, que pode ser chamado de nó de inserção, ou simplesmente nó.
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Já a viga é uma barra que pertence ao plano XY do pavimento e aparece
em verdadeira grandeza no lançamento.
No Eberick os pilares são criados sempre a partir de seu centro geométrico,
independentemente de sua dimensão e de como varia sua seção
transversal ao longo da prumada.
O apoio para as vigas se dá por que existe um trecho do pilar que é
considerado “rígido”, onde se admite que a viga está totalmente apoiada.
Este ponto de apoio é o menor dos seguintes valores:

, sendo a altura da viga;
 Distância da face do pilar ao centro de gravidade do pilar, na direção
paralela à viga.
Nesse caso, é calculado o ponto de apoio da viga dentro do pilar, na
posição do ponto convencionado como trecho rígido e criada uma barra
rígida ligando este ponto ao centro de gravidade do pilar. Esta barra rígida é
conhecida como “trecho rígido” e é construída e atualizada
automaticamente pelo Eberick v10. (KOERICH, 2015 p. 59).

Figura 100 - Modelo esquemático para vinculação entre vigas e pilares

Fonte: koerich (2015)

2.2.2.3 Metodologia para a análise e dimensionamento da estrutura

Koerich (2015), enfatiza ainda que para que se possa maximizar o
procedimento de dimensionamento e de uma estrutura é imperativo que se tenha em
mente a necessidade de compreender a sistemática de obtenção dos esforços e
deslocamentos, também é preciso conhecer uma maneira adequada de abordar o
problema da análise e dimensionamento, e por último, conhecer quais devem ser as
verificações globais que são indispensáveis na análise da estrutura.

Uma vez que se tenham definidas todas as configurações do modelo, podese dizer que o modelo está pronto para ser processado pelo software. É
fundamental que se tenha clara a maneira de proceder com a resolução da
estrutura de modo que se possa evitar erros deixando etapas ou
verificações importantes para trás, e ao mesmo tempo em que o tempo
dedicado a essa etapa seja maximizado. A análise e dimensionamento dos
elementos estruturais consiste em uma etapa relativamente grande, neste
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sentido, é necessário criar uma metodologia bem definida a fim de cumprir
todas as etapas sem que haja desperdício de tempo. (KOERICH, 2015 p.
149).

A metodologia que será utilizada neste trabalho seguirá a mesma metodologia
proposta pela AltoQi, empresa responsável pela criação e distribuição do software
Eberick.
Essa metodologia sugere que primeiro se tenha uma visão geral para depois
obter uma visão mais particular do problema. Tanto a análise como o
dimensionamento terão dois escopos distintos, o primeiro se trata de uma avaliação
ao estado limite último e de serviço global e o segundo uma avaliação local. Desta
forma se obterá uma visão global antes da análise separada dos elementos, esse
procedimento tem por objetivo evitar que se tome medidas inadequadas para o
problema cuja a origem não esteja diretamente racionada com o efeito.

Sendo

assim o fluxograma a seguir elucida a metodologia adotada para a análise e
dimensionamento deste projeto.

Figura 101 - Metodologia para análise e dimensionamento da estrutura

Fonte: koerich (2015)
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Para a análise do comportamento estrutural do projeto em questão a
metodologia escolhida será de primeiro dimensionar a estrutura para atender a
estrutura de nós fixos, ou seja, dimensioná-la sem as considerações dos esforços do
vento e os esforços de segunda ordem, e posteriormente dimensionar a estrutura
para atender todas as verificações exigidas pela NBR 6118 (ABNT, 2014).
Com o auxílio desta ferramenta este trabalho irá apresentar:
a) Lançamento dos pilares, vigas e lajes;
b) Lançamento das cargas das paredes;
c) Detalhamento de vínculos entre os elementos caso haja;
d) Configurações da análise, dos materiais e dos dimensionamentos,
e) Verificação da estabilidade global;
f) Análise dos diagramas de esforços solicitantes;
g) Verificação das flechas;
h) Dimensionamento das vigas lajes e pilares na estrutura de nos fixos;
i) Analise dos deslocamentos dos pavimentos;
j) Interpretação dos resultados da Grelha 3D;
k) Análise dos diagramas;
l) Análise crítica dos resultados;
m) Dimensionamento das vigas lajes e pilares ao Estado Limite de serviço;
n) Escolha das armaduras das lajes, vigas e pilares;
o) Geração e detalhamento das pranchas;

2.3

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Considerações Iniciais

Para este projeto não se levou em consideração a compatibilidade com os
projetos hidrosanitário e elétrico, também não foram previstas cargas para caixa
d’água.
O tipo adotado para as lajes do pavimento Térreo e o pavimento Cobertura foi
a maciça, para as lajes do pavimento Tipo1 e Tipo 2 foi adotado a laje do tipo
treliçada. Adotaram-se paredes de 22 cm de espessura para que fosse possível
esconder o máximo de pilares possível.
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Para as vigas externas de todos os pavimentos foi previsto uma carga de 4.29
kN/m, resultante de uma parede de alvenaria de 150 cm de altura. Para todas as
lajes do edifício, exceto a do pavimento Cobertura e as que compõem as escadas,
foram previstas cargas de 3 e 1,5 kN/m2 para carga acidental e revestimento
respectivamente. Para as lajes do pavimento Cobertura foi previsto uma carga
acidental 0.5 kN/m2, e para carga de revestimento 1,5 kN/m2.

2.3.2 Parâmetros de Configuração e Materiais do Software

2.3.2.1 Materiais e durabilidade


Classe de agressividade ll (moderada);



Agregado arbitrado como granito com dimensão máxima de 19 mm;



Classe de resistência do concreto de 30 MPa para todos os elementos da
estrutura;



Peso específico do concreto de 25 kN/m3;



Módulo de elasticidade de 26838,4 Mpa;



Resistência à tração média de 2,9 Mpa;



Cobrimento peças internas de 2,5 cm;



Cobrimento de peças externas de 3 cm;



Cobrimento para peças em contato com o solo 3 cm para vigas, 4,5 cm para
pilares e 3 cm para lajes;



Abertura máxima de fissuras de 2 mm para peças em contato com o solo e 3
mm para as demais peças;



Combinações arbitradas como frequentes;



Umidade relativa do ar de 80%;



Aço de tipos CA50 e CA60;



Diâmetro máximo de 20 mm para o aço CA 50.

2.3.2.2 Detalhamento

a) Pilares:


Colocação de estribos dentro da fundação;
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Ancoragem com gancho 90 nas barras longitudinais;



Comprimento da ancoragem de 20 cm;



Detalhamento nas esperas caso a altura seja menor que a ancoragem do
pilar;



Cálculo automático do comprimento das esperas;



Distância máxima de proteção das barras longitudinais de 20



Escala seção: 1:25



Escala corte: 1:40

.

b) Vigas:


Sobreposição das barras construtivas de 10 cm;



Escala de formas de 1:75;



Escala da seção de 1:25.

c) Lajes:


Escala 1:100



Ancoragem reta para as armaduras;



Plantas separadas para as armaduras positivas e negativas;



Descrição completa para as armaduras positivas.

d) Blocos:


Agrupamento de pilares diferentes na mesma fundação;



Escalas de planta e de corte de 1:25.

2.3.2.3 Dimensionamento

a) Pilares:


Separação de trechos com diferença de armadura superior a 10%;



Espaçamento mínimo de 10 cm;



Espaçamento mínimo de topo e base de 6 cm;



Tamanho mínimo dos trechos de 40 cm;



Permissão de bitola menor que a superior na espera;



Espera da fundação igual à do pilar superior;
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Limite máximo para taxa de armadura de 4%;



Número máximo de 90 barras para uma face da seção;



Seção transversal mínima de 320 cm²;

b) Vigas:
 Relação máxima entre armadura e centro de gravidade de 5%;
 Taxa de armadura máxima de 3%;
 Diâmetro mínimo da armadura de compressão de 8%;
 Diâmetro do vibrador de 3%;
 Armadura de pele com diâmetro mínimo de 6.3 cm, espaçamento máximo de
17 cm e altura inicial em 60 cm;
 Uso de armadura para vigas com largura entre 12 e 40 cm para o apoio em
pilares extremos;
 Largura máxima de 40 cm para estribos de dois ramos em armaduras de
cisalhamento;
 Comprimento mínimo de 100 cm para os trechos das armaduras de
cisalhamento;
 Espaçamento para armadura de cisalhamento de no mínimo 10 cm e máximo
de 50 cm;
 Diâmetro mínimo para ancoragem de 6,3 cm;
 Espaçamento de máximo de 3 cm para a ancoragem;
 Número máximo de 3 camadas para a ancoragem;


Para a armadura de torção diâmetro mínimo de 12,5 cm e espaçamento
máximo de 45 cm.

c) Lajes:


Comprimento mínimo do trecho para armaduras positivas de 100 cm;



Espaçamento máximo para armadura positiva de 20 cm para armadura
principal e 30 cm para armadura secundária;



Momento positivo mínimo a ser considerado na ancoragem de 110 kgf/m;



Tração mínima a ser considerada na ancoragem de 100 kgf/m;



Armaduras de continuidades com diâmetro mínimo de 8 cm e espaçamento
máximo de 25 cm;
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Relação máxima entre altura e centro de gravidade da armadura de 5%;



Taxa de armadura máxima de 4%;



Espaçamento mínimo de 5 cm.

d) Blocos:


Estacas com seção circular;



Espaçamento mínimo entre as estacas de



Porcentagem da resistência a compressão de 5%;



Cobrimento mínimo de 15 cm;



Altura útil mínima de 30 cm;

;

2.3.3 Dimensionamento da estrutura usando nós fixos

Para otimizar o este primeiro processamento de análise da estrutura, optou-se
por arbitrar seções iguais para todos os elementos que compõem o mesmo
pavimento. Para o pré-dimensionamento dos elementos em primeiro lugar foram
respeitados os limites mínimos de dimensão e de área estabelecidos pela NBR 6118
(ABNT, 2014) e posteriormente calculados por processo aproximado, obtido através
do cálculo de 70% da seção mínima proveniente da pior situação de cada tipo de
elemento do pavimento em questão.
A configuração simplificada dos elementos para atender a estrutura de nós
fixos é apresentada por pavimento na tabela 1.

Tabela 1 - Configuração simplificada dos elementos da estrutura
Pavimento
Cobertura

Tipo 2

Tipo 1

Térreo

Elemento
Lages
Vigas
Pilares
Lages
Vigas
Pilares
Rampa
Lages
Vigas
Pilares
Rampa
Lages
Vigas
Pilares

Nº de elementos
33
46
55
27
50
55
1
27
50
55
1
39
52
55
Fonte: O próprio Autor

Seção (cm)
10x100
19x40
19x40
12x100
19x40, 19x45 e 19x50
19x40
12x100
12x100
19x40, 19x45 e 19x50
19x40
12x100
10x100, 12x100 e 15x100
19x40 e 19x45
19x40 e 19x45
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É possível visualizar a situação dos elementos do projeto na figura 102 que
apresenta o croqui do pavimento Tipo 1.

Figura 102 - Croqui do pavimento Tipo 1

Fonte: O próprio Autor

Nesta

primeira

análise

alguns

elementos

apresentaram

erros

de

dimensionamento.
No pavimento Cobertura, houve a necessidade de aumentar a espessura das
lajes L10, L11, L12 e L32 de 10 para 12 cm, do pilar P51 de 19x40 para seção de
19x50 cm e da viga V5 de 19x40 cm para 19x60 cm.
Nos pavimentos Tipo 1 e Tipo 2, houve a necessidade de aumentar as seções
dos pilares P51 e P52 de 19x40 cm para 19x50 cm e o pilar P53 de 19x40 cm para
19x70 cm, também necessitou aumentar a seção da viga v1 de 19x40 cm para
19x45 cm, e as vigas V10, V11, V12, V3, V14, V16, V17, V18, V19 e V20 de 19x40
cm para 19x50 cm.
No pavimento Térreo, da mesma forma que no pavimento Cobertura, também
houve a necessidade de aumentar a espessura das lajes L10, L11 e L12, como este
pavimento apresenta uma carga acidental maior que a do pavimento cobertura e a
seção inicial era de 12 cm, coube o acréscimo de 3 cm na espessura passando a
para 15 cm nessas lajes. Quanto aos pilares, houve necessidade de aumentar as
seções dos pilares P13, P23, P24, P37, P40, P42, P55 de 19x40 cm para 19x50 cm,
os pilares P19, P49, P51, P52 de 19X40 cm para 25x60 cm e por último o pilar P53
de 19x40 cm para 25x70 cm.
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Para a verificação de estabilidade (Gama-Z) os resultados obtidos no primeiro
processamento foram os seguintes:


Direção X = 1.08 (limite = 1.10)



Direção Y = 1.19 (limite = 1.10)

2.3.4 Dimensionamento dos elementos da estrutura de nós deslocados

2.3.4.1 Análise Global

A primeira análise aos resultados obtidos pelo Gama-Z, sugerem uma
deslocabilidade maior para o eixo X da estrutura. Essa deslocabilidade pode ser
atribuída a uma série de fatores. Dentre estes fatores destaca-se a configuração
estrutural dos pórticos da estrutura, a força do vento e a baixa rigidez de alguns
elementos estruturais.
As figuras 103, 104, 105, 106 e 107 que correspondem ao pórtico deformado
da estrutura e as análises das grelhas 3D dos pavimentos Cobertura, Tipo1, Tipo2 e
Térreo respectivamente, nos permitem ter uma pré-visualização do comportamento
da estrutura.
Através de uma pequena análise das deformações das barras representadas
na

figura

103

é

possível

perceber

que

algumas

vigas

necessitam

ser

redimensionadas, pois apresentam deslocamentos excessivos, como a análise deste
pórtico ainda não contempla as alterações necessárias nas lajes dos pavimentos,
ela serve exclusivamente como resposta dos deslocamentos ao dimensionamento
da estrutura de nós fixos.

Figura 103 - Pórtico deformado com nós fixos

Fonte: O próprio Autor
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Figura 104 - Grelha 3D dos deslocamentos das lajes do pavimento Cobertura na
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio Autor

Figura 105 - Grelha 3D dos deslocamentos das lajes do pavimento Tipo 2 na
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio Autor

Figura 106 - Grelha 3D dos deslocamentos das lajes do pavimento Tipo 1 na
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio Autor
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Figura 107 - Grelha 3D dos deslocamentos das lajes do pavimento Térreo na
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor

Após uma análise dos deslocamentos das lajes através da grelha 3D
percebem-se grandes deslocamentos em todas as lajes dos pavimentos da
estrutura. Esses deslocamentos já eram previstos já que, a estrutura ainda está
configurada somente para atender a estrutura de nós fixos.

2.3.4.2 Pavimento Cobertura

2.3.4.2.1 Medidas adotadas para reduzir os deslocamentos nas lajes

É importante destacar que os deslocamentos deste pavimento dependem da
adoção ou não de telhado. Conforme especificado na tabela 13.3 da NBR 6118
(ABNT, 2014), as superfícies devem ser suficientemente inclinadas ou o
deslocamento previsto compensado por contra flechas, de modo a não se ter
acúmulo de água. Para superfícies que devam drenar água o deslocamento admitido
é dado pela razão de l/250.
Este pavimento é composto inicialmente por 33 lajes, O pavimento Cobertura
apresenta os seguintes resultados para os deslocamentos nas lajes:
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Tabela 2 - Resultados dos momentos e flechas do pavimento Cobertura para
atender a estrutura de nós fixos
Nome

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33

Espessura
(cm)

10
12
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10

Carga
(kn/m²)

Mdx
(kn.m/m)

Mdy
(kn.m/m)

Flecha
(cm)

4.50
5.00
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
5.00
5.00
5.00
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
5.00
4.50

13.61
17.03
5.17
7.82
8.00
7.62
7.58
8.17
8.52
33.32
32.45
33.04
12.50
8.84
7.54
7.05
7.18
7.56
9.14
4.85
8.86
9.35
8.90
12.34
10.45
10.06
9.83
9.63
13.10
6.21
12.53
11.34
11.98

9.58
10.74
3.50
6.54
6.19
6.58
6.65
5.94
7.54
10.86
8.88
10.48
8.34
9.04
6.47
7.20
7.05
6.48
8.04
3.76
7.71
6.65
8.83
12.71
9.64
10.03
10.15
10.10
11.57
5.67
11.16
16.01
13.00

-3.22
-2.73
-0.43
-1.19
-1.14
-1.11
-1.12
-1.10
-1.61
-4.44
-4.63
-4.41
-2.58
-2.15
-1.03
-1.14
-1.13
-1.05
-1.95
-0.33
-1.71
-1.51
-2.07
-3.74
-2.53
-2.56
-2.49
-2.40
-3.64
-1.37
-3.35
-2.46
-3.73

Fonte: O próprio autor

Para solucionar os problemas de deslocamento do pavimento cobertura
adotou-se o aumento de espessura em todas as lajes, foram inseridas novas vigas
pois as lajes L10, L11 e L12 apresentaram deslocamentos excessivos necessitando
de espessuras muito elevadas. Dessa maneira neste pavimento houve um aumento
em número de lajes de 33 para 38 lajes. As novas vigas inseridas também foram
rotuladas nas extremidades de apoio com outras vigas para evitar momentos
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torsores. Optou-se também, pelo engaste em algumas lajes representado na figura
109 por linha contínua em seu contorno. Nas figuras 108 e 109 é possível a
visualização do atendimento a estrutura de nós fixos e estrutura de nós deslocados
respectivamente, depois destes quatro procedimentos adotados.

Figura 108 - Dimensionamento das lajes do pavimento cobertura para atender a
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor

Figura 109 - Resultado do dimensionamento final das lajes do pavimento Cobertura
para atender a estrutura de nós móveis

Fonte: O próprio autor

Figura 110 - Aplicação de rótula

186

Fonte: O próprio autor

2.3.4.2.2 Redimensionamento das vigas do pavimento Cobertura

Com o redimensionamento das lajes e a inserção de novas vigas no
pavimento Cobertura foi necessária uma nova análise em todas as vigas deste
pavimento. Os critérios de análise para o redimensionamento destas vigas passaram
pela análise de seus momentos fletores e torsores, verificações em suas armaduras
superiores e inferiores, e análise comportamental na implantação de alguns tipos de
vínculos.
Na figura 111 está apresentado o dimensionamento das vigas do pavimento
Cobertura para atender a estrutura de nós fixos. Neste dimensionamento foi
aplicados rótulos nas extremidades da das vigas V29, V31 e V40.

Figura 111 - Dimensionamento das vigas do pavimento Cobertura para atender a
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor
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Não houve um aumento significativo das vigas do pavimento cobertura já que
a maioria das lajes não apresentaram grandes modificações em sua espessura. Os
engastes de algumas lajes causaram momentos torsores em algumas vigas que não
apresentaram esforços tão significativos ao ponto de causarem redimensionamentos
consideráveis. As vigas V1 e V5 apresentaram efeito torsor e por isso optou-se em
aumentar a largura das seções.
Foram inseridas novas vigas neste pavimento com intuito de melhorar o
comportamento de algumas lajes, com esta inserção as vigas acabaram sendo
renomeadas.
Como exemplificação, nas figuras 112 e 113 respectivamente, é possível
visualizar o comportamento dos momentos fletores da viga V4 antes e depois da
aplicação do nó semirrígido. Na figura 112 pode-se visualizar o resultado final do
dimensionamento das vigas do pavimento Cobertura.

Figura 112 - Momentos fletores de cálculo da viga V4

Fonte: O próprio autor

Figura 113 - Momentos fletores da viga V4 com aplicação de nó semirrígido

Fonte: O próprio autor
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Vale o destaque que a inserção de nós semirrígidos mostrou-se ser
satisfatória em todos os casos de aplicação, pois a redistribuição de esforços
possibilitou um maior equilíbrio nas vigas, as novas vigas inseridas, vigas V11, V13,
V18, V20, V25 e V27, apresentaram as maiores solicitações do pavimento e foram
dimensionadas em 19x60 cm junto com as demais vigas deste pórtico.
Figura 114 - Resultado final do dimensionamento das vigas do pavimento Cobertura
para atender a estrutura de nós deslocados

Fonte: O próprio autor

2.3.4.3 Pavimento Tipo 2

2.3.4.3.1 Medidas adotadas para reduzir os deslocamentos nas lajes

Este pavimento é composto inicialmente por 27 lajes e uma rampa, O
pavimento Tipo 2 apresenta os seguintes resultados de dimensionamento nas lajes
para atender a estrutura de nos fixos:
Sendo:


= 30 Mpa



= 26838 Mpa



Peso Específico = 25.00 kN/m³



Cobrimento = 2.50 cm
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Tabela 3 - Resultados dos momentos e flechas do pavimento Tipo 2
Nome
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
R1

Espessura
(cm)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Carga
(kN/m²)
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.12

Mdx
(kN.m/m)
35.95
37.85
12.82
24.06
24.06
24.06
24.06
24.06
23.78
47.74
47.92
46.30
39.53
23.61
24.22
24.22
24.22
24.20
23.55
25.31
25.48
23.55
45.11
45.00
46.84
48.68
45.00
46.72

Mdy
(kN.m/m)
-

Flecha
(cm)
-7.52
-7.95
-0.97
-3.42
-3.31
-3.33
-3.32
-3.25
-3.79
-12.44
-12.11
-12.14
-8.37
-3.94
-3.16
-3.23
-3.23
-3.12
-3.68
-3.77
-3.59
-3.81
-11.78
-11.51
-11.79
-12.16
-11.58
-11.48

Fonte: O próprio autor

É possível perceber que este pavimento apresentou deslocamentos em todas
as lajes, com destaques para as lajes L10, L11 e L12 com deslocamentos
superando os 12 cm. Para solucionar os problemas de deslocamento, a solução
encontrada para atender aos esforços foi a adoção de lajes treliçadas, exceto para a
laje LE4.
As variações de espessura ficaram entre 25 cm e 27 cm.
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Na figura 115 é possível verificar a configuração adotada para a laje L1. A
configuração é semelhante para maioria das lajes deste pavimento, as mudanças de
configuração entre as lajes se restringem ao aumento de espessura do cobrimento
(ec) e a quantidade de repetições das treliças.

Figura 115 - Configuração adotada para a laje L1 do pavimento Tipo 2

Fonte: O próprio autor

Além da adoção de lajes treliçadas, outras medidas foram tomadas para
reduzir os limites de deslocamentos. Com exceção das lajes L3, L24 e LE4, todas as
lajes foram engastadas entre si na direção Y. Optou-se também em engastar as
lajes L1 e L2 na viga externa V1, esse engastamento causou momentos torsores
significativos nesta viga,

necessitando o aumento de sua largura. Essa

representação pode ser visualizada na figura 116 representada por linhas continuas.
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Figura 116 - Representação do engastamento das lajes do pavimento Tipo 2

Fonte: O próprio autor

A espessura adotada para atender os esforços na maioria das lajes foi de 25
cm com repetições de treliças igual a 2. Esse procedimento inicialmente não
atendeu os esforços das lajes L24, L2 e a rampa R1, deste modo adotou-se o
aumento da espessura de cobrimento (ec) para 7 cm e o aumento de repetições de
valor 2 para 3 para as lajes L1, L2, L23, L24, L25, L26, L27 e para rampa R1. A
configuração final para as vigotas destas lajes pode ser vista na planta gerada pelo
software na figura 118.

Figura 117 - Espessura das lajes do pavimento Tipo 2 para atender a estrutura de
nós deslocados

Fonte: O próprio autor
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Figura 118 - Planta de vigotas pré-moldadas do pavimento Tipo 2

Fonte: O próprio autor

Nas figuras 119 e 120 é possível fazer um pequeno comparativo entre a
configuração das lajes primeiro para atender a estrutura de nós fixos e depois para
atender a estrutura de nós deslocados, após a execução destes cinco
procedimentos.

Figura 119 - Dimensionamento das lajes do pavimento Tipo 2 para atender a
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor
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Figura 120 - Resultado do dimensionamento final das lajes do pavimento Tipo 2 para
atender a estrutura de nós deslocados

Fonte: O próprio autor

2.3.4.3.2 Redimensionamento das vigas do pavimento Tipo 2 para atender a
estrutura de nós deslocados

Ao contrário do pavimento Cobertura, houve mudanças consideráveis nas
seções das vigas, isso se deu devido ao aumento do peso das lajes causado pela
carga acidental diferente e pela necessidade de enrijecimento de muitas vigas para
atender aos efeitos de deslocamento.
Os parâmetros de análise adotados para o redimensionamento das vigas do
pavimento Tipo 2 foram os mesmos que os do pavimento Cobertura, ou seja,
aplicação de nós semirrígidos, aplicação de rótulas nas vigas V31, V33 e V41 para
evitar momentos torsores, redimensionamento de seção para atender os momentos
fletores e torsores e verificação das armaduras.
Neste pavimento destaca-se o aumento da largura da viga V1 que
inicialmente era de 19 cm e passou para 22 cm, esse aumento foi adotado como
medida para atender o momento torsor causado pelo seu engastamento com as
lajes L1 e L2. Nas figuras 122 e 123 é possível visualizar o comportamento dos
momentos torsores da viga V1 antes e depois do engastamento com as lajes L1 e
L2.
As vigas V30, V32, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44,
V45, V46 e V47 apresentaram momentos fletores pequenos e momentos torsores
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quase nulos necessitando de pouca armadura, por esse motivo essas vigas foram
redimensionadas diminuindo sua seção de 19x40 cm para 19x30 cm. Como
exemplificação, na figura 121 é possível visualizar o resultado final da armadura e
dos momentos da viga V30.

Figura 121 - Armadura e momentos da viga V30

Fonte: O próprio autor

Figura 122 - Momentos torsores de cálculo da viga V1

Fonte: O próprio autor

Figura 123 - Momentos torsores da viga V1 após engastamento com as lajes L1 e L2

Fonte: O próprio autor

195
As

figuras

124

e

125

expressam

as

modificações

efetuadas

no

dimensionamento das vigas deste pavimento.

Figura 124 - Dimensionamento das vigas do pavimento Tipo 2 para atender a
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor

Figura 125 - Resultado final do dimensionamento das vigas do pavimento Tipo 2
para atender a estrutura de nós deslocados

Fonte: O próprio autor
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2.3.4.4 Pavimento Tipo 1

2.3.4.4.1 Medidas adotadas para reduzir os deslocamentos nas lajes

Como no pavimento Tipo 2, o pavimento Tipo 1 também é composto
inicialmente por 27 lajes e uma rampa, O pavimento Tipo 1 apresenta os seguintes
resultados para os deslocamentos nas lajes para atender a estrutura de nos fixos:

Sendo:


= 30 Mpa



= 26838 Mpa



Peso Específico = 25.00 kN/m³



Cobrimento = 2.50 cm

Tabela 4 - Resultados dos momentos e flechas do pavimento Tipo 1 para tender a
estrutura de nós fixos
Nome

Espessura
(cm)

Carga
(kN/m²)

Mdx
(kN.m/m)

Mdy
(kN.m/m)

Flecha
(cm)

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
R1

12’
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.14

34.42
37.85
12.82
24.06
24.06
24.06
24.06
24.06
23.78
47.74
47.92
46.30
39.53
23.61
24.22
24.22
24.22
24.20
23.55
25.31
25.48
23.55
45.11
47.88
47.85
45.00
45.00
45.92

-

-7.14
-7.91
-0.95
-3.40
-3.30
-3.32
-3.30
-3.26
-3.71
-12.32
-12.08
-12.06
-8.36
-3.92
-3.20
-3.32
-3.30
-3.23
-3.68
-3.61
-3.44
-3.87
-11.82
-11.81
-11.78
-11.48
-11.68
-11.46

Fonte: O próprio autor
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Este pavimento possui configuração semelhante ao pavimento Tipo 2, com
mudança na localização e comprimento da rampa R1 e com isso modificações de
posicionamento nas lajes e vigas neste pórtico. Todos os outros elementos, exceto
pilares, possuem recebem cargas idênticas ao pavimento Tipo 2.
Nas figuras 126 e 127 é possivel visualizar a semelhança dos croquis dos 2
pavimentos dimensionados para atender a estrutura de nós fixos.

Figura 126 - Croqui do pavimento Tipo 1

Fonte: O próprio autor

Figura 127 - Croqui do pavimento Tipo 2

Fonte: O próprio autor
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O procedimento de análise para reduzir os deslocamentos excessivos das
lajes do pavimento Tipo 1 são os mesmos adotados para o pavimento Tipo 2.

Tabela 5 - Resultado final do dimensionamento das lajes do Pavimento Tipo 1 para
atender a estrutura de nós deslocados
(Continua)
Nome

Espessura
(cm)

Carga
(kN/m²)

Mdx
(kN.m/m)

Asx

Flecha
(cm)

L1

27

10.48

32.55

As = 1.70 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(3ø8.0 c/N - 1.51 cm²/N)

-0.89

L2

27

10.48

34.42

As = 1.86 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø10.0 c/N - 1.57 cm²/N)

-1.19

18.17

As = 0.82 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.24

-0.40

L3

25

9.83

L4

25

9.83

16.23

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

L5

25

9.83

16.17

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.31

L6

25

9.83

15.78

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.30

L7

25

9.83

16.21

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.34

L8

25

9.83

16.75

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.30

L9

25

9.83

17.11

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.66

L10

27

10.48

31.41

As = 1.61 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(3ø8.0 c/N - 1.51 cm²/N)

-1.06

-1.02

L11

25

9.83

42.86

As = 2.46 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(3ø10.0 c/N - 2.36 cm²/N)

L12

25

9.83

28.86

As = 1.73 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(3ø8.0 c/N - 1.51 cm²/N)

-1.04

L13

25

9.83

38.13

As = 2.16 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(4ø8.0 c/N - 2.01 cm²/N)

-0.86
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Tabela 5 - Resultado final do dimensionamento das lajes do Pavimento Tipo 1 para
atender a estrutura de nós deslocados
Espessura

Carga

Mdx

(cm)

(kN/m²)

(kN.m/m)

L14

25

9.83

7.44

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.63

L15

25

9.83

5.36

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.14

L16

25

9.83

4.53

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.16

L17

25

9.83

3.72

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.15

L18

25

9.83

6.40

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.15

L19

25

9.83

6.30

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.47

L20

25

9.83

19.59

As = 0.92 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.49

L21

25

9.83

16.30

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.36

L22

25

9.83

10.00

As = 0.81 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø6.3 c/N - 0.62 cm²/N)

-0.67

L23

27

10.48

46.16

As = 2.65 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(3ø10.0 c/N - 2.36 cm²/N)

-1.17

L24

25

9.83

41.33

As = 2.37 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(4ø8.0 c/N - 2.01 cm²/N)

-1.04

L25

25

9.83

41.37

As = 2.38 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(4ø8.0 c/N - 2.01 cm²/N)

-1.04

L26

25

9.83

44.10

As = 2.51 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(3ø10.0 c/N - 2.36 cm²/N)

-1.38

L27

27

10.48

47.78

As = 2.76 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø12.5 c/N - 2.45 cm²/N)

-1.23

R1

27

10.60

67.01

As = 4.04 cm²/N
(TR 06644 - 0.28 cm²/N)
(2ø16.0 c/N - 4.02 cm²/N)

-1.50

Nome

Asx

Fonte: O próprio autor

Flecha
(cm)
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Tabela 6 - Armadura negativa das lajes do pavimento Tipo 1 para atender a
estrutura de nós deslocados
(Continua)
Armadura negativa
Resultados
Laje 2

Reação 1
(kN.m/m)

As (cm²)

Laje 1

Md
(kN.m/m)

Trecho

Reação 2
(kN.m/m)

Viga

Dados

V3

2

L2

L10

29.80

29.76

-51.66

As = 5.44 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V1

2

L2

-24.40

As = 2.52 cm²/m
(ø10.0 c/25 - 3.14 cm²/m)

V6

4

L13

L16

25.74

21.08

-41.22

As = 4.70 cm²/m
(ø12.5 c/25 - 4.91 cm²/m)

V6

5

L13

L17

31.11

16.48

-48.39

As = 5.64 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V4

2

L4

L11

24.93

27.15

-45.74

As = 5.32 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V6

6

L11

L17

27.43

24.51

-51.40

As = 5.97 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

V6

7

L11

L18

27.18

18.28

-47.29

As = 5.52 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V6

8

L11

L19

25.14

16.95

-37.89

As = 4.28 cm²/m
(ø12.5 c/25 - 4.91 cm²/m)

V6

10

L11

L20

26.24

26.14

-42.87

As = 4.90 cm²/m
(ø12.5 c/25 - 4.91 cm²/m)

V6

10

L11

L20

26.24

26.14

-42.87

As = 4.90 cm²/m
(ø12.5 c/25 - 4.91 cm²/m)

V6

13

L12

L22

26.42

18.96

-39.44

As = 4.50 cm²/m
(ø12.5 c/25 - 4.91 cm²/m)

V4

7

L12

L9

27.92

25.00

-44.95

As = 5.22 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V8

1

L14

L23

20.57

34.01

-62.61

As = 7.62 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V6

1

L14

L10

18.55

28.32

-44.79

As = 5.26 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V8

2

L15

L24

20.21

33.43

-54.27

As = 6.42 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V6

2

L15

L10

18.52

27.54

-46.35

As = 5.41 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V8

3

L16

L24

20.85

29.81

-49.55

As = 5.81 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

21.62
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Tabela 6 – Armadura negativa das lajes do pavimento Tipo 1 para atender a
estrutura de nós deslocados
Armadura negativa
Resultados

Viga

Trecho

Laje 1

Laje 2

Reação 1
(kN.m/m)

Reação 2
(kN.m/m)

Md
(kN.m/m)

As (cm²)

Dados

V6

3

L16

L10

15.67

30.04

-56.91

As = 6.76 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V8

5

L18

L25

20.57

29.83

-51.49

As = 6.05 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

V8

6

L19

L26

21.50

31.15

-55.98

V1

1

L1

------

21.05

------

-14.28

V3

1

L1

L10

30.42

30.37

-48.43

V8

10

L22

L27

19.52

32.43

-46.13

As = 6.65 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)
As = 1.83 cm²/m
(ø8.0 c/25 - 2.01 cm²/m)
As = 5.00 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)
As = 5.45 cm²/m
(ø16.0 c/25 - 8.04 cm²/m)

Fonte: O próprio autor

2.3.4.4.2 Redimensionamento das vigas do pavimento Tipo 1

Figura 128 - Dimensionamento das vigas do pavimento Tipo 1 para atender a
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor
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O resultado final para o redimensionamento das vigas do pavimento Tipo 1 é
semelhante aos resultados obtidos no pavimento Tipo 2. A mudança de localização
da rampa R1 resulta em uma nova configuração nas vigas deste pavimento
ocasionando lajes de dimensão um pouco maior, necessitando a criação de um
segundo trecho na viga V15 e eliminação de um trecho na viga V25.

Figura 129 - Resultado final do dimensionamento das vigas do pavimento Tipo 1
para atender a estrutura de nós deslocados

Fonte: O próprio autor

Figura 130 - Croqui de reações nos apoios

Fonte: O próprio autor
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Tabela 7 - Seções subarmadas das vigas do pavimento Tipo 1 para atender a
estrutura de nós fixos
Seção (cm)
Viga BW

H

Seções
Subarmadas (cm)
Seção
Seção
sub. 1
sub. 2

Seção (cm)
Viga BW

H

Seções
Subarmadas (cm)
Seção
Seção
sub. 1
sub. 2

V1

22

70

22 x 38.84

6.77 x 70

V27

19

40

19 x 20.32

4.9 x 40

V2

19

40

19 x 26.01

8.03 x 40

V28

19

40

19 x 20.2

4.85 x 40

V3

19

40

19 x 24.96

7.4 x 40

V29

19

40

19 x 18.49

4.06 x 40

V4

19

40

19 x 28.27

9.49 x 40

V30

19

30

19 x 12.59

3.35 x 30

V5

25

70

25 x 56.65

16.37 x 70

V31

19

50

19 x 26.25

5.24 x 50

V6

19

70

19 x 42.85

7.12 x 70

V32

19

40

19 x 19.32

4.43 x 40

V7

19

70

19 x 43.42

7.31 x 70

V33

19

60

19 x 37.43

7.39 x 60

V8

19

70

19 x 44.79

7.78 x 70

V34

19

30

19 x 13.58

3.89 x 30

V9

19

60

19 x 43.4

9.94 x 60

V35

19

30

19 x 19.91

8.37 x 30

V10

19

70

19 x 46.07

8.23 x 70

V36

19

40

19 x 17.7

3.72 x 40

V11

19

70

19 x 40.68

6.42 x 70

V37

19

30

19 x 12.71

3.41 x 30

V12

19

70

19 x 43.05

7.19 x 70

V38

19

40

19 x 22.54

6.03 x 40

V13

19

70

19 x 48.03

8.95 x 70

V39

19

30

19 x 12.23

3.16 x 30

V14

19

70

19 x 48.49

9.12 x 70

V40

19

40

19 x 22.95

6.26 x 40

V15

12

30

12 x 16

3.41 x 30

V41

19

60

19 x 22.43

5.98 x 40

V16

19

70

19 x 49.81

9.62 x 70

19

40

19 x 22.43

5.98 x 40

V17

19

70

19 x 43.87

7.46 x 70

V42

19

30

19 x 11.65

2.87 x 30

V18

19

70

19 x 52.53

10.7 x 70

V43

19

30

19 x 12.55

3.33 x 30

V19

19

70

19 x 30.77

3.67 x 70

V44

19

30

19 x 11.17

2.63 x 30

V20

19

70

19 x 52.05

10.51 x 70

V45

19

30

19 x 12.54

3.32 x 30

V21

19

60

19 x 34.8

6.39 x 60

V46

19

40

19 x 21.58

5.53 x 40

V22

19

60

19 x 30.33

4.86 x 60

V47

19

40

19 x 19.49

4.51 x 40

V23

19

60

19 x 37.54

7.44 x 60

V48

19

60

19 x 39.73

8.33 x 60

V24

19

60

19 x 17.76

1.66 x 60

V49

19

60

19 x 39.52

8.24 x 60

V25

19

60

19 x 37.21

7.31 x 60

VE1

12

30

12 x 8.67

1 x 30

V26

19

40

19 x 19.93

4.72 x 40
Fonte: O próprio autor

2.3.4.5 Pavimento Térreo

O pavimento Térreo, assim como o pavimento Cobertura, também é composto
por lajes maciças. É importante destacar que para este pavimento a configuração de
ambiente para os elementos é de em contato com o solo. Essa configuração no
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Eberick altera automaticamente o cobrimento mínimo dos elementos de acordo com
a classe de agressividade da estrutura.
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), para estruturas com classe de
agressividade ll (moderada), torna-se necessário a alteração no cobrimento mínimo
das lajes, que passam então de 2,5 cm em ambientes externos para 3,0 cm em
ambientes em contato com o solo.
Neste pavimento foi possível o acréscimo de algumas vigas ocasionando a
diminuição nas dimensões de algumas lajes e consequentemente a diminuição dos
deslocamentos nas mesmas.

2.3.4.5.1 Redimensionamento das lajes

Figura 131- Dimensionamento das lajes do pavimento Térreo para atender estrutura
de nós fixos

Fonte: O próprio autor

Este pavimento é composto inicialmente por 39 lajes, a tabela 8 apresenta um
resumo do dimensionamento para atender a estrutura de nós fixos. Nela é possível
visualizar as espessuras, as cargas, as áreas de aço e as flechas de todas as lajes
deste pavimento dimensionadas para atender a estrutura de nós fixos.
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Tabela 8 - Resultados das lajes do pavimento Térreo para atender a estrutura de
nós fixos

Mdx (kN.m/m)

Mdy (kN.m/m)

7.50

21.94

16.37

L2

12

7.50

24.65

15.52

L3

10

7.00

8.57

4.71

L4

10

7.00

11.90

10.35

L5

10

7.00

12.01

10.08

L6

10

7.00

11.82

10.30

L7

10

7.00

12.02

10.08

L8

10

7.00

12.17

9.88

L9

10

7.00

13.84

10.66

L10

12

7.50

21.83

21.26

L11

12

7.50

29.75

17.77

L12 12 7.50

28.54

16.83

L13 12 7.50

18.83

17.69

L14 12 7.50

17.28

17.92

L15 12 7.50

14.84

11.86

L16 12 7.50

18.15

17.81

L17 12 7.50

21.58

17.92

L18 15 8.25

23.15

16.14

L19 12 7.50

15.42

13.94

As = 6.66 cm²/m

As = 5.86 cm²/m

(ø12.5 c/18 - 6.82 cm²/m)
As = 7.59 cm²/m
(ø12.5 c/16 - 7.67 cm²/m)
As = 3.22 cm²/m
(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)
As = 4.71 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.76 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.67 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.76 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.83 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.57 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 6.62 cm²/m
(ø12.5 c/18 - 6.82 cm²/m)
As = 9.44 cm²/m
(ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m)
As = 8.99 cm²/m
(ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m)
As = 5.62 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.12 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.34 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.40 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 6.53 cm²/m
(ø12.5 c/18 - 6.82 cm²/m)
As = 4.94 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.24 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.52 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 2.02 cm²/m
(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)
As = 5.30 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.14 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.27 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.14 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.02 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.48 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 7.91 cm²/m
(ø12.5 c/15 - 8.18 cm²/m)
As = 6.43 cm²/m
(ø12.5 c/19 - 6.46 cm²/m)
As = 6.04 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 6.40 cm²/m
(ø12.5 c/19 - 6.46 cm²/m)
As = 6.49 cm²/m
(ø12.5 c/18 - 6.82 cm²/m)
As = 4.03 cm²/m
(ø10.0 c/19 - 4.13 cm²/m)
As = 6.44 cm²/m
(ø12.5 c/19 - 6.46 cm²/m)
As = 6.49 cm²/m
(ø12.5 c/18 - 6.82 cm²/m)
As = 3.79 cm²/m
(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)
As = 4.53 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

Flecha (cm)

Carga (kN/m²)

12

Asy

Espessura (cm)

L1

Asx

Nome

(Continua)

-2.66
-3.05
-0.53
-1.49
-1.43
-1.43
-1.43
-1.43
-1.91
-3.29
-3.88
-3.45
-2.59
-2.22
-1.60
-2.41
-2.81
-1.33
-1.74
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Tabela 8 - Resultados das lajes do pavimento Térreo para atender a estrutura de

Mdx (kN.m/m)

Mdy (kN.m/m)

7.00

12.01

10.07

L21

10

7.00

11.82

10.29

L22

10

7.00

11.84

10.28

L23

10

7.00

11.99

10.09

L24

12

7.50

15.62

13.08

L26

12

7.50

15.35

12.46

L27

12

7.50

15.65

11.62

L28

12

7.50

15.34

13.74

L29

12

7.50

7.01

6.38

L30

12

7.50

20.92

20.70

L31

10

7.00

16.37

13.77

L32

10

7.00

16.61

13.51

L33

10

7.00

16.61

13.49

L34

10

7.00

16.42

13.66

L35

12

7.50

19.31

22.00

L36

10

7.00

9.72

5.93

L37

12

7.50

18.67

20.90

L38 12 7.50

17.98

22.09

L39 12 7.50

19.62

21.84

As = 4.76 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.67 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.68 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.75 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.59 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.50 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.60 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.50 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 1.93 cm²/m
(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)
As = 6.31 cm²/m
(ø12.5 c/19 - 6.46 cm²/m)
As = 6.76 cm²/m
(ø12.5 c/18 - 6.82 cm²/m)
As = 6.88 cm²/m
(ø12.5 c/17 - 7.22 cm²/m)
As = 6.88 cm²/m
(ø12.5 c/17 - 7.22 cm²/m)
As = 6.79 cm²/m
(ø12.5 c/18 - 6.82 cm²/m)
As = 5.78 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 3.39 cm²/m
(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)
As = 5.57 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.34 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.88 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
Fonte: O próprio autor

As = 5.13 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.26 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.26 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 5.14 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.57 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 4.34 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 3.94 cm²/m
(ø10.0 c/19 - 4.13 cm²/m)
As = 4.83 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)
As = 1.94 cm²/m
(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)
As = 7.67 cm²/m
(ø12.5 c/16 - 7.67 cm²/m)
As = 7.48 cm²/m
(ø12.5 c/16 - 7.67 cm²/m)
As = 7.30 cm²/m
(ø12.5 c/16 - 7.67 cm²/m)
As = 7.29 cm²/m
(ø12.5 c/16 - 7.67 cm²/m)
As = 7.41 cm²/m
(ø12.5 c/16 - 7.67 cm²/m)
As = 8.24 cm²/m
(ø12.5 c/14 - 8.77 cm²/m)
As = 2.34 cm²/m
(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)
As = 7.76 cm²/m
(ø12.5 c/15 - 8.18 cm²/m)
As = 8.28 cm²/m
(ø12.5 c/14 - 8.77 cm²/m)
As = 8.17 cm²/m
(ø12.5 c/15 - 8.18 cm²/m)

Flecha (cm)

Carga (kN/m²)

10

Asy

Espessura (cm)

L20

Asx

Nome

nós fixos

-1.41
-1.45
-1.45
-1.41
-1.64
-1.47
-1.35
-1.67
-0.34
-3.05
-2.92
-2.92
-2.91
-2.91
-3.04
-1.21
-2.76
-2.87
-3.04
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No pavimento Térreo foi necessário o aumento de espessura em todas as
lajes. A espessura máxima adotada para as lajes deste pavimento foi de 16 cm,
considerando que em algumas lajes ainda se notou alguns deslocamentos
considerados aceitáveis, caso das lajes L10 L11 e L12. Para as lajes que
apresentaram as maiores flechas, optou-se pelo engaste na direção y. Também
buscou uniformizar as espessuras das lajes do mesmo pórtico.

Figura 132 - Resultado do dimensionamento final das lajes do pavimento Térreo
para atender a estrutura de nós deslocados

Fonte: O próprio autor

Figura 133 - Grelha 3D dos deslocamentos finais das lajes do pavimento Térreo para
atender a estrutura de nós deslocados

Fonte: O próprio autor
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Tabela 9 - Resultados finais das lajes do pavimento Térreo para atender a estrutura
de nós deslocados
Mdx (kN.m/m)

Mdy (kN.m/m)

8.50

16.63

10.15

L2

16

8.50

19.51

11.38

L3

12

7.50

8.92

5.88

L4

12

7.50

13.31

10.44

L5

12

7.50

13.35

10.23

L6

12

7.50

13.03

10.77

L7

12

7.50

12.88

10.77

L8

12

7.50

13.31

10.10

L9

16

8.50

15.70

15.32

L10

16

8.50

19.49

18.22

L11

16

8.50

27.28

13.00

L12

16

8.50

23.44

11.81

L13

16

8.50

13.41

14.60

L14

16

8.50

22.33

18.48

L15

16

8.50

14.27

16.59

L16

16

8.50

20.25

20.90

L17

16

8.50

19.81

25.05

L18

16

8.50

22.92

17.05

L19

16

8.50

17.07

16.72

As = 3.15 cm²/m

As = 2.06 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

As = 3.72 cm²/m

As = 2.31 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

As = 2.47 cm²/m

As = 1.78 cm²/m

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

As = 3.80 cm²/m

As = 3.38 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.82 cm²/m

As = 3.31 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.72 cm²/m

As = 3.50 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.68 cm²/m

As = 3.50 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.80 cm²/m

As = 3.27 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 2.97 cm²/m

As = 3.17 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.72 cm²/m

As = 3.79 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 5.35 cm²/m

As = 2.74 cm²/m

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 4.56 cm²/m

As = 2.46 cm²/m

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

As = 2.51 cm²/m

As = 2.96 cm²/m

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 4.33 cm²/m

As = 3.94 cm²/m

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

(ø10.0 c/19 - 4.13 cm²/m)

As = 2.69 cm²/m
(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)
As = 3.87 cm²/m

As = 3.44 cm²/m
(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)
As = 4.43 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

As = 3.78 cm²/m

As = 5.37 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

As = 4.45 cm²/m

As = 3.62 cm²/m

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.24 cm²/m

As = 3.47 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

Flecha (cm)

Carga (kN/m²)

16

Asy

Espessura (cm)

L1

Asx

Nome

(Continua)

-0.76
-0.98
-0.37
-0.96
-0.93
-0.93
-0.92
-0.91
-0.75
-1.23
-1.38
-1.04
-0.85
-1.21
-0.91
-1.24
-1.44
-1.08
-0.93
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Tabela 9 - Resultados finais das lajes do pavimento Térreo para atender a estrutura

Mdx (kN.m/m)

Mdy (kN.m/m)

8.50

13.53

13.35

L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

13.49
13.33
9.67
5.28
9.99
9.75
9.46
8.49
24.56
19.79
19.81
20.23
20.02
15.08
10.40
14.48
13.54

13.62
13.50
8.96
11.80
13.15
10.12
13.78
6.67
22.29
18.35
18.75
18.55
18.12
23.12
12.18
21.52
22.48

L38

16

8.50

15.56

22.20

LE1

16

8.50

0.61

4.38

Flecha (cm)

Carga (kN/m²)

16

Asy

Espessura (cm)

L20

As = 2.53 cm²/m

As = 2.70 cm²/m

-0.49

(ø8.0 c/19 - 2.65 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 2.52 cm²/m

As = 2.76 cm²/m

(ø8.0 c/19 - 2.65 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 2.49 cm²/m

As = 2.73 cm²/m

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 1.80 cm²/m

As = 1.78 cm²/m

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

Asx

Nome

de nós deslocados

As = 1.61 cm²/m

As = 2.32 cm²/m

(ø6.3 c/19 - 1.64 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

As = 1.86 cm²/m

As = 2.63 cm²/m

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

(ø8.0 c/19 - 2.65 cm²/m)

As = 1.81 cm²/m

As = 2.01 cm²/m

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

As = 1.76 cm²/m

As = 2.79 cm²/m

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 1.61 cm²/m

As = 1.68 cm²/m

(ø6.3 c/19 - 1.64 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

As = 4.79 cm²/m

As = 4.86 cm²/m

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

As = 3.78 cm²/m

As = 3.82 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.78 cm²/m

As = 3.91 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.86 cm²/m

As = 3.87 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 3.82 cm²/m

As = 3.77 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 2.85 cm²/m

As = 4.93 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

As = 1.93 cm²/m

As = 2.43 cm²/m

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

(ø8.0 c/20 - 2.51 cm²/m)

As = 2.73 cm²/m

As = 4.57 cm²/m

(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

As = 2.53 cm²/m

As = 4.69 cm²/m

(ø8.0 c/19 - 2.65 cm²/m)

(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

As = 2.94 cm²/m
(ø10.0 c/20 - 3.93 cm²/m)

As = 4.72 cm²/m
(ø12.5 c/20 - 6.14 cm²/m)

As = 1.20 cm²/m
(ø8.0 c/33 - 1.52 cm²/m)

As = 2.57 cm²/m
(ø8.0 c/19 - 2.65 cm²/m)

Fonte: O próprio autor

-0.51
-0.49
-0.26
-0.45
-0.50
-0.44
-0.66
-0.17
-1.53
-1.10
-1.13
-1.14
-1.08
-1.23
-0.57
-1.10
-1.10
-1.22

-0.06
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Tabela 10 - Armadura negativa nas lajes do pavimento Térreo para atender a
estrutura de nós deslocados
ARMADURA NEGATIVA
Dados
Resultados
Reação 1 Reação 2
Md
Viga Trecho Laje 1 Laje 2
(kN.m/m) (kN.m/m) (kN.m/m)

As (cm²)

V1

1

L1

-----

10.84

-----

-9.44

As = 2.45 cm²/m
(ø12.5 c/25 - 4.91 cm²/m)

V5

1

L1

L10

21.79

23.45

-38.72

As = 7.78 cm²/m
(ø12.5 c/15 - 8.18 cm²/m)

V5

2

L2

L11

23.66

23.88

-47.11

As = 9.65 cm²/m
(ø12.5 c/12 - 10.23 cm²/m)

V12

1

L23

L12

21.19

18.79

-73.98

As = 16.32 cm²/m
(ø12.5 c/7 - 17.53 cm²/m)

V18

2

L24

L34

20.80

23.04

-36.51

As = 7.30 cm²/m
(ø12.5 c/16 - 7.67 cm²/m)

V12

2

L24

L13

13.72

12.85

-50.87

As = 10.52 cm²/m
(ø12.5 c/11 - 11.16 cm²/m)

V19

2

L25

L36

21.57

22.81

-42.72

As = 8.66 cm²/m
(ø12.5 c/14 - 8.77 cm²/m)

V20

1

L26

L37

20.49

22.00

-41.02

As = 8.29 cm²/m
(ø12.5 c/14 - 8.77 cm²/m)

V20

2

L38

L27

21.99

19.33

-38.01

As = 7.63 cm²/m
(ø12.5 c/16 - 7.67 cm²/m)

V50

1

L12

L13

21.77

21.36

-44.25

As = 9.01 cm²/m
(ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m)

Fonte: O próprio autor

2.3.4.5.2 Redimensionamento das vigas do pavimento Térreo.

O pavimento térreo é composto inicialmente por 52 vigas. Este pavimento
apresenta características diferentes dos pavimentos Tipo 1 e Tipo 2 pois é composto
por lajes maciças e por uma configuração com um maior número de de vigas.
Como neste pavimento as vigas não ficarão aparentes optou-se em introduzir
vigas para reduzir os deslocamentos nas lajes. Essas vigas permitem dividir as lajes
do pórtico e consequentemente melhorar o desempenho das mesmas.
O dimensionamento das vigas deste pavimento seguiu a mesma filosofia dos
demais pavimentos, que consistiu na análise dos momentos torsores e fletores,
adição de nós semirrígidos, análise das armaduras e aplicação de vínculos.
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A aplicação das vigas V29, V46, V50, V51 e V52 diminuiu os deslocamentos
das lajes, em contrapartida sua aplicação exigiu redimensionamento dos pilares em
que se apoiam. Essas novas vigas apresentaram certo desiquilíbrio apresentado
momentos negativos muito superiores aos positivos, para diminuir esses momentos
foram aplicados nós semirrígidos em suas extremidades.

Figura 134 - Dimensionamento das vigas do pavimento Térreo para atender
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor

Figura 135 - Resultado final do dimensionamento das vigas do pavimento Térreo
para atender a estrutura de nós deslocados

Fonte: O próprio autor
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Figura 136 - Armadura da viga V5 do pavimento Térreo

Fonte: O próprio autor

Figura 137 - Deslocamentos da viga V5 do pavimento Térreo

Fonte: O próprio autor

Figura 138 - Esforços cortantes de cálculo da viga V3 do pavimento Térreo

Fonte: O próprio autor

A

maioria

das

vigas

do

pavimento

Térreo

apresentou

um

bom

comportamento, é possível visualizar os resultados de todas as vigas deste
pavimento na tabela 11.
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Tabela 11 - Momentos e amaduradas das vigas do pavimento Térreo para atender a
armadura de nós fixos
(Continua)
Vãos
Viga

Nós

Md
(kN.m)
64.37
75.10

As

Als

4 ø 10.0
4 ø 10.0

2 ø 10.0

6.48
23.56
21.54

2 ø 10.0
2 ø 10.0
2 ø 10.0

V3

21.68
21.77

2 ø 10.0
2 ø 10.0

V4

20.21
31.85

2 ø 10.0
3 ø 10.0

V5

170.58
224.45

5 ø 12.5
7 ø 12.5

7.81
40.81
34.73

2 ø 10.0
3 ø 10.0
3 ø 10.0

V7

47.48
42.76

2 ø 12.5
2 ø 12.5

V8

43.55
68.46

2 ø 12.5
3 ø 12.5

V9

29.41

2 ø 12.5

V10

83.84
43.86

4 ø 12.5
3 ø 10.0

V11

57.02
39.74

4 ø 10.0
3 ø 10.0

V12

58.17
68.69

3 ø 12.5
3 ø 12.5

V13

0.00
86.23

2 ø 12.5
4 ø 12.5

V14

61.20
74.72

3 ø 12.5
4 ø 12.5

V16

18.59
98.58
52.04

2 ø 10.0
4 ø 12.5
2 ø 12.5

V17

66.42
61.35

2 ø 16.0
2 ø 16.0

V1

V2

V6

V15

Md
(kN.m)
-59.50
-111.88
-109.15
-7.44
-36.20
-43.98
-41.46
-43.01
-43.07
-40.62
-41.07
-59.04
-45.31
-194.88
-347.47
-220.48
-39.67
-65.72
-72.06
-83.25
-76.56
-99.18
-85.24
-83.85
-120.89
-89.69
-103.39
-49.88
-111.69
-117.09
-93.38
-97.51
-97.55
-109.01
-128.99
-89.36
-128.01
-61.44
-114.66
-141.89
-137.22
-125.71
-86.75

As

Als

4 ø 10.0
5 ø 12.5
4 ø 12.5
2 ø 12.5
2 ø 12.5
3 ø 12.5
3 ø 12.5
3 ø 12.5
3 ø 12.5
3 ø 12.5
4 ø 10.0
2 ø 16.0
4 ø 10.0
4 ø 16.0
7 ø 16.0
4 ø 16.0
3 ø 10.0
3 ø 12.5
3 ø 12.5
4 ø 12.5
4 ø 12.5
5 ø 12.5
4 ø 12.5
4 ø 12.5
4 ø 16.0
4 ø 12.5
4 ø 16.0
3 ø 12.5
5 ø 12.5
4 ø 16.0
4 ø 12.5
5 ø 12.5
5 ø 12.5
5 ø 12.5
4 ø 16.0
4 ø 12.5
4 ø 16.0
2 ø 16.0
3 ø 16.0
4 ø 16.0
4 ø 16.0
4 ø 16.0
4 ø 12.5

2 ø 10.0
2 ø 10.0

-130.38
-129.31
-88.97
-73.71
-101.38
-53.88

5 ø 12.5
5 ø 12.5
3 ø 12.5
4 ø 10.0
3 ø 16.0
3 ø 10.0
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Tabela 11 - Momentos e amaduradas das vigas do pavimento Térreo para atender a
armadura de nós fixos
(Continua)
Vãos
Viga

V18

Md
(kN.m)
32.77
116.46

2 ø 12.5
4 ø 12.5

V19

5.20
101.13

2 ø 12.5
4 ø 12.5

V20

102.51
116.41

4 ø 12.5
4 ø 12.5

V21

57.92
33.00

2 ø 12.5
2 ø 12.5

V22

36.48
34.81

2 ø 12.5
2 ø 12.5

V23

35.22
47.41

2 ø 12.5
2 ø 12.5

V24

7.01
53.27

3 ø 10.0
3 ø 10.0

V25

46.21
45.16

2 ø 12.5
2 ø 12.5

V26

24.05
34.36

2 ø 12.5
2 ø 12.5

V27

22.29
25.61

2 ø 10.0
3 ø 10.0

V28

86.53
34.72

4 ø 12.5
2 ø 12.5

V29

65.05

3 ø 12.5

V30

46.50

3 ø 10.0

V31

78.82
37.13

4 ø 12.5
3 ø 10.0

102.96
37.47
83.45
36.66

4 ø 12.5
2 ø 12.5
4 ø 12.5
2 ø 12.5

94.83
38.33

4 ø 12.5
2 ø 12.5

V32
V33
V34

As

Nós
Als

Md
(kN.m)
-67.46
-179.81
-177.16
-41.06
-154.94
-157.06
-167.20
-205.73
-154.24
-59.05
-82.73
-46.91
-47.10
-49.77
-48.51
-45.34
-88.98
-63.88
-16.92
-72.16
-73.96
-72.34
-80.37
-81.91
-55.34
-63.58
-66.86
-48.67
-58.95
-80.47
-153.84
-135.26
-92.60
-152.17
-70.68
-98.11
-52.41
-140.51
-163.69
-66.00
-189.68
-62.73
-136.77
-132.36
-73.49
-199.70
-47.47

As
2 ø 16.0
4 ø 16.0
4 ø 16.0
3 ø 10.0
4 ø 16.0
4 ø 16.0
4 ø 16.0
5 ø 16.0
4 ø 16.0
2 ø 12.5
2 ø 16.0
2 ø 12.5
2 ø 12.5
3 ø 10.0
3 ø 10.0
3 ø 10.0
2 ø 16.0
4 ø 10.0
2 ø 12.5
2 ø 16.0
3 ø 12.5
4 ø 10.0
3 ø 12.5
3 ø 12.5
2 ø 16.0
3 ø 16.0
3 ø 16.0
3 ø 12.5
5 ø 10.0
5 ø 12.5
5 ø 16.0
4 ø 16.0
3 ø 16.0
5 ø 16.0
3 ø 12.5
5 ø 12.5
4 ø 10.0
4 ø 16.0
5 ø 16.0
3 ø 12.5
5 ø 16.0
3 ø 12.5
4 ø 16.0
4 ø 16.0
4 ø 12.5
5 ø 16.0
3 ø 10.0

Als
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Tabela 11 - Momentos e amaduradas das vigas do pavimento Térreo para atender a
armadura de nós fixos
Vãos
Viga

V35

Md
(kN.m)
79.68
31.82

4 ø 12.5
2 ø 12.5

V36

29.92

3 ø 10.0

V37

73.76
28.08

4 ø 12.5
2 ø 12.5

V38

28.75

3 ø 10.0

68.03
28.67

5 ø 10.0
2 ø 10.0

30.40

2 ø 12.5

66.03
37.87

3 ø 12.5
3 ø 10.0

V43

113.88
34.00
67.15
19.95

4 ø 12.5
2 ø 12.5
3 ø 12.5
2 ø 12.5

V44

28.88

2 ø 12.5

V45

56.14
30.16

3 ø 12.5
2 ø 12.5

V46

112.96

4 ø 12.5

V47

28.48

2 ø 12.5

V48

33.91
14.99

2 ø 12.5
2 ø 12.5

V49

28.01
17.50

2 ø 12.5
2 ø 12.5

V50

107.51

4 ø 12.5

V51

78.26

4 ø 12.5

V52

104.16

4 ø 12.5

V39

V40

V41

V42

As

Nós
Md
Als
(kN.m)
-120.35
-165.04
-61.21
-66.22
-41.54
-122.93
-124.30
-66.35
-81.91
-34.67
-110.72
-83.05
-52.11
-73.54
-81.55
-36.98
-116.64
-87.99
-36.27
-86.94
-249.29
-32.64
-130.68
-64.60
-64.82
-75.98
-34.43
-141.49
-107.27
-81.36
-157.09
-154.24
-79.11
-34.16
-70.24
-46.00
-37.34
-71.22
-67.05
-43.51
-239.36
-220.95
-111.58
-119.60
-149.65
-149.84
Fonte: O próprio autor

As
4 ø 16.0
5 ø 16.0
4 ø 10.0
4 ø 12.5
4 ø 10.0
4 ø 16.0
4 ø 16.0
3 ø 12.5
5 ø 12.5
3 ø 10.0
3 ø 16.0
3 ø 16.0
2 ø 16.0
2 ø 16.0
5 ø 12.5
3 ø 10.0
4 ø 16.0
3 ø 16.0
2 ø 16.0
3 ø 16.0
6 ø 16.0
3 ø 10.0
4 ø 16.0
3 ø 12.5
3 ø 12.5
5 ø 12.5
3 ø 10.0
4 ø 16.0
5 ø 12.5
4 ø 12.5
4 ø 16.0
4 ø 16.0
3 ø 16.0
2 ø 12.5
4 ø 12.5
3 ø 12.5
2 ø 12.5
3 ø 16.0
3 ø 16.0
4 ø 10.0
6 ø 16.0
6 ø 16.0
5 ø 12.5
4 ø 16.0
4 ø 16.0
4 ø 16.0

Als
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2.3.4.6 Escadas

Para inserir as escadas no Eberick é necessário a criação de um novo
pavimento, esse pavimento é chamado de nível intermediário e é através dele que é
possível inserir o patamar intermediário da escada.
Para a criação deste novo croqui é preciso que se tenha em mente qual vai
ser a altura e dimensão do patamar entre os lances. O programa permite o cálculo
automático dos lances dos degraus, mas no caso deste projeto modelo a dimensão
das lajes da escada foi adequada partir do dos degraus preestabelecidos. No caso
deste edifício garagem que possui diferença entre níveis de 3.00 metros criou-se um
nível intermediário com exatamente a metade deste valor, ou seja, 1,50 metros.
A laje deste patamar e as lajes adjacentes ao início e término dos degraus
são maciças e a configuração final das dimensões da escada podem se visualizadas
no corte esquemático expresso na figura 138.

Figura 139 - Corte esquemático da escada

Fonte: O próprio autor

Para a adição do patamar da escada foi configurada uma viga com dimensão
de 19x40 cm, o ambiente da escada é vedado por paredes laterais, para isso foi
necessário prever uma carga extra para as vigas. Para estas paredes foram
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previstas cargas correspondentes a paredes de 260 cm de altura e 22 cm de
espessura, essa configuração resultou em uma carga de 7,44 KN/m.
Para as paredes sob viga do patamar a altura considerada foi de 110 cm, o
que resultou em uma carga extra de 3,15 KN/m e para parede sobre a viga do
patamar, uma parede de 70 cm de altura que resultou em uma carga extra de 2
KN/m. Na figura 139 é possível visualizar os 3 croquis que compõem a escada que
liga o pavimento Térreo ao pavimento Tipo 1.

Figura 140 - Croquis da escada que o pavimento Térreo ao pavimento Tipo 1

Fonte: O próprio autor

Tabela 12 - Dados da escada do pavimento Tipo 1
Seção (cm)

Carregamento (kN/m²)

Trecho Piso Espelho Espessura

LE1

30

18.8

LE2
LE3
LE4

30

18.8

Peso
Acidental
Paredes
Próprio Revestimento Outras

Total

10

546.34

300.00
150.00

0.00
0.00

996.34

10

250.00

300.00
150.00

0.00
0.00

700.00

10

546.34

300.00
150.00

0.00
0.00

996.34

10

250.00

300.00
150.00

0.00
0.00

700.00

Fonte: O próprio autor
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Figura 141 - Armadura positiva da escada E1

Fonte: O próprio autor

Figura 142 - Detalhe da armadura de bordo livre da laje

Fonte: O próprio autor
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Figura 143 - Corte A-A (LE1)

Fonte: O próprio autor

Figura 144 - Corte B-B (LE3)

Fonte: O próprio autor
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2.3.4.7 Dimensionamento dos pilares

2.3.4.7.1 Considerações iniciais

Cada pavimento deste edifício garagem é composto por 55 pilares.
Inicialmente para a análise de dimensionamento dos pilares não se preocupou
apenas em obter a melhor solução estrutural do elemento e/ou da estrutura, mas
também houve preocupação com a estética. A opção por adotar paredes de 22 cm
de espessura teve exclusivamente o intuito de proporcionar a possibilidade de
esconder o maior número de pilares possível, por esse motivo em todas as
situações do projeto onde se tem paredes houve a opção de se posicionar a direção
do pilar paralela à parede.
Outro fator importante a se destacar é que a além da estética, as imposições
arquitetônicas do projeto também determinaram o posicionamento da maior parte
dos pilares já que grande parte das vagas de garagem foi planificada no seu limite
de espaçamento, o que, em muitas situações, impossibilitou uma eventual decisão
de rotacionar os pilares ou aumentar a sua dimensão

para a um melhor

comportamento.

2.3.4.7.2 Dimensionamento para atender a estrutura de nós fixos

Inicialmente para o pré-dimensionamento foram arbitradas seções de 19x40
cm para todos os pilares do projeto. Essa dimensão é resultante de 70% da área de
concreto necessária para atendimento do pilar P13, que apresentou inicialmente a
maior área de influência dentre os pilares. Apesar de arbitrar em apenas 70% da
área de exigência para atender os deslocamentos do pilar P13, para este prédimensionamento não se teve a preocupação com superdimensionamento destes
elementos, pois neste primeiro momento não houve necessidade de uma análise
crítica dos resultados.
A primeira configuração dos pilares para análise pode ser vista no croqui do
pavimento exemplo representado na figura 144.
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Figura 145 - Pré-dimensionamento inicial para atendimento para atender a
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor

Para esta primeira análise o software apontou erros de dimensionamento em
16 pilares no pavimento Térreo e 2 no pavimento Tipo 1, os pavimentos Tipo 2 e
Cobertura não apresentaram erros de dimensionamento para atender a estrutura de
nós fixos.
O pavimento Tipo 1 apresentou erros de dimensionamento nos pilares P12,
P13, P23, P28, P29, P32, P33, P34, P40, P43, P46, P47, P48, P49, P50 e P51. O
pavimento Tipo 2 apresentou erros no dimensionamento dos pilares P52 e P53.
Para corrigir os erros de dimensionamento foi feita uma análise superficial dos
resultados. Todos os elementos apresentaram o erro “D9” que de acordo com o
software, significa erro de dimensionamento apresentando a seguinte mensagem:
Nenhuma bitola configurada para armadura longitudinal pode ser usada.
Para solucionar este problema optou-se em executar um aumento gradativo
nas seções dos pilares de 5 em 5 cm para a face , e de 19 para 25 cm na face
nos pilares do pavimento Térreo. Para o pavimento Tipo 1 o aumento de seção se
deu somente na face .
Devido as medidas adotadas para atender os deslocamentos das lajes e
vigas dos pavimentos, as vigas V1 e V5 sofreram aumento de suas larguras de 19
para 25 cm. Devido a esse acréscimo, os pilares P2, P3 e P13 também sofreram
aumento de seção.
As figuras 146 e 147 apresentam o dimensionamento final para atender a
estrutura de nós fixos do pavimento Térreo e pavimento Tipo 1 respectivamente. O
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pavimento Tipo 2 e o pavimento Cobertura mantiveram a dimensionamento inicial
arbitrado inicialmente em seção de19x40 cm.

Figura 146 - Dimensionamento dos pilares do pavimento Térreo para atender a
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor

Figura 147 - Dimensionamento dos pilares do pavimento Tipo 1 para atender a
estrutura de nós fixos

Fonte: O próprio autor

Na tabela 13 é possível visualizar o resultado das seções e das cargas dos
pilares de todos os pavimentos.
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Tabela 13 - Resultado das seções e cargas dos pilares para atender a estrutura de
nós fixos
Térreo
Tipo 1
Tipo 2
Seção
NPos
Seção NPos
Seção NPos
Pilares
(cm)
(kN)
(cm)
(kN)
(cm)
(kN)
P1
25x60 420.38 19x60 329.81 19x60 210.47
P2
25x30 809.43 25x30 636.79 25x30 394.21
P3
25x40 523.55 25x40 423.45 25x40 257.33
P4
19x30 223.11 19x30 183.42 19x30 106.86
P5
19x25 373.73 19x25 289.61 19x25 181.07
P6
19x25 419.22 19x25 326.37 19x25 204.51
P7
19x25 405.96 19x25 312.20 19x25 197.44
P8
19x25 402.29 19x25 312.53 19x25 194.12
P9
19x25 398.26 19x25 307.58 19x25 190.54
P10
19x25 458.02 19x25 352.43 19x25 218.66
P11
19x50 295.16 19x50 224.78 19x50 141.05
P12
25x70 907.53 25x70 699.31 25x70 419.69
P13
40x40 1914.65 40x40 1435.11 40x40 877.89
P14
19x70.5 1454.66 19x70.5 1097.62 19x70.5 675.78
P15
19x70.5 824.32 19x70.5 618.67 19x70.5 400.16
P16
25x40 762.02 19x40 595.06 19x40 354.46
P17
25x50 1135.52 19x50 860.96 19x50 518.19
P18
25x40 1112.34 19x40 871.69 19x40 516.89
P19
25x50 1211.82 19x50 909.73 19x50 553.61
P20
25x50 1145.71 19x50 889.31 19x50 553.16
P21
25x50 1271.13 19x50 979.75 19x50 607.79
P22
19x80 661.03 19x80 514.53 19x80 311.64
P23
19x70 668.46 19x70 508.12 19x70 308.81
P24
19x80 646.54 19x80 501.70 19x80 305.94
P25
25x60 1157.42 19x60 877.05 19x60 544.98
P26
25x40 950.96 19x40 733.75 19x40 444.33
P27
19x50 1007.44 19x50 795.84 19x50 488.59
P28
19x50 1027.32 19x50 773.19 19x50 475.20
P29
25x60 1246.48 19x60 918.91 19x60 598.55
P30
25x60 1079.83 19x60 815.11 19x60 530.67
P31
19x50 930.02 19x50 676.27 19x50 365.11
P32
25x50 1196.48 19x50 903.86 19x50 520.40
P33
25x50 1237.31 19x50 944.50 19x50 556.71
P34
25x90 811.80 25x90 637.36 19x90 380.76

(Continua)
Cobertura
Seção
NPos
(cm)
(kN)
19x60
83.37
25x30 165.39
25x40
90.18
19x30
32.63
19x25
74.28
19x25
83.01
19x25
83.31
19x25
78.67
19x25
74.53
19x25
86.39
19x50
61.48
25x70 144.25
40x40 360.60
19x70.5 264.55
19x70.5 183.92
19x40 118.15
19x50 179.03
19x40 165.99
19x50 200.92
19x50 212.70
19x50 234.87
19x80 111.45
19x70 117.95
19x80 112.04
19x60 192.71
19x40 130.01
19x50 139.62
19x50 137.20
19x60 233.08
19x60 207.13
19x50 129.28
19x50 183.59
19x50 195.34
19x90 138.17
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Tabela 13 - Resultado das seções e cargas dos pilares para atender a estrutura de
nós fixos

Pilares
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55

Térreo
Tipo 1
Seção
NPos Seção
NPos
(cm)
(kN)
(cm)
(kN)
25x50 1330.40 25x50
1044.20
25x50 1113.13 19x50
831.07
25x50 1168.11 19x50
889.76
25x50 1109.00 19x50
856.66
25x50 1316.02 19x50
1002.43
25x50 1048.41 25x50
773.90
25x60 1080.79 25x60
811.41
25x90 824.51 19x90
633.77
19x60 1367.34 19x60
1019.09
25x60 1575.66 19x60
1041.95
25x50 426.82 25x50
332.60
25x60 766.91 25x60
579.90
25x60 681.51 25x60
516.30
25x50 683.20 19x50
517.73
25x40 643.20 19x40
487.03
25x50 745.85 19x50
573.01
25x50 626.96 19x50
491.50
25x60 652.59 19x60
510.74
25x70 789.40 19x70
608.65
19x50 750.65 19x50
486.71
25x60 475.43 19x60
375.33

Tipo 2
Cobertura
Seção NPos Seção NPos
(cm)
(kN)
(cm)
(kN)
19x50 630.69 19x50 227.62
19x50 493.36 19x50 183.74
19x50 519.04 19x50 194.26
19x50 501.97 19x50 184.67
19x50 492.70 19x50 223.67
25x50 446.79 25x50 165.81
25x60 472.27 25x60 173.53
19x90 381.08 19x90 138.59
19x60 630.70 19x60 220.01
19x60 722.34 19x60 253.09
25x50 201.81 19x50 76.03
19x60 365.80 19x60 133.50
19x60 347.04 19x60 107.87
19x50 330.59 19x50 105.15
19x40 318.26 19x40 100.55
19x50 292.98 19x50 132.06
19x50 292.80 19x50 97.34
19x60 282.85 19x60 105.11
19x70 349.29 19x70 131.01
19x50 351.89 19x50 130.13
19x60 229.56 19x60 88.56

Fonte: O próprio autor

2.3.4.7.3 Análise e dimensionamento parcial dos pilares

No Eberick é possível realizar a análise para o dimensionamento dos pilares
de duas formas, a análise para o dimensionamento por pavimento e a análise para o
dimensionamento por lance. Para a análise dos pilares deste edifício garagem o
método utilizado foi o dimensionamento por lance. Esse método permitiu uma visão
geral da prumada de todos os pavimentos e, em alguns testes executados durante o
a análise, apresentou aparentemente um dimensionamento mais eficiente.
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Figura 148 – Análise para o dimensionamento dos pilares por pavimento

Fonte: O próprio autor

Figura 149 – Análise para o dimensionamento dos pilares por lance

Fonte: O próprio autor
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Com o dimensionamento das lajes e vigas da estrutura para atender a
estrutura de nós fixos já finalizado, o primeiro passo foi configurar os pilares de
acordo com os resultados obtidos para atender a estrutura de nós fixos.
A primeira análise feita pelo Eberick apresentou erros de dimensionamento
para o pavimento Térreo e Tipo 1, sendo 4 pilares no pavimento Térreo e 1 pilar no
pavimento Tipo 1. No pavimento Tipo 1 o pilar que apresentou erro de
dimensionamento foi o pilar P41 que apresentou a força cortante atuante no
concreto (VSd) ultrapassando o limite da força cortante resistente de cálculo relativa
à ruína das diagonais comprimidas de concreto (VRd2).

Figura 150 - Situação do pilar 41 do pavimento Tipo 1 para atender a estrutura de
nós fixos

Fonte: O próprio autor

A medida adotada para solucionar este erro de dimensionamento foi
redimensionar a seção do pilar P41 de 19x40 cm para 25x60 cm.
Os pilares P13, P28, P35 e P43 do pavimento Térreo apresentaram o erro
“D9”, ou seja, erro de configuração da armadura. Este erro também sugere seções
inconsistentes, mas por prudência foi realizada uma análise mais criteriosa dos
mesmos.
Para essa análise foram avaliadas opções como a da rotação do pilar na
estrutura, aplicação de vínculos e verificação dos momentos de segunda ordem em
relação a direção de menor inércia.
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Após essa análise chegou-se à conclusão que nenhuma das alternativas
propostas foram satisfatórias para nenhum dos pilares, desta maneira a medida
adotada foi redimensionar as seções dos pilares.
Após o redimensionamento das seções dos pilares a configuração final para
corrigir os erros de dimensionamento pode ser observada na tabela 14.

Tabela 14 - Resultado parcial das seções e cargas dos pilares para atender a
estrutura de nós fixos
(Continua)
Térreo

Tipo 1

Tipo 2

Cobertura

Seção

NPos

Seção

NPos

Seção

NPos

Seção

NPos

(cm)

(kN)

(cm)

(kN)

(cm)

(kN)

(cm)

(kN)

P1

19x40

401.82

19x40

317.65

19x40

200.85

19x40

76.74

P2

25x40

830.54

25x40

652.03

25x40

403.41

25x40

172.19

P3

25x40

514.26

25x40

415.39

25x40

250.52

25x40

86.73

P4

19x40

239.93

19x40

193.38

19x40

108.89

19x40

31.20

P5

19x40

397.93

19x40

308.04

19x40

193.64

19x40

80.78

P6

19x40

446.84

19x40

347.75

19x40

220.41

19x40

94.97

P7

19x40

432.22

19x40

331.86

19x40

210.37

19x40

91.00

P8

19x40

432.39

19x40

337.23

19x40

214.30

19x40

86.95

P9

19x40

426.77

19x40

327.90

19x40

203.78

19x40

81.07

P10

19x40

493.53

19x40

378.53

19x40

236.10

19x40

95.19

P11

19x40

290.91

19x40

224.70

19x40

139.30

19x40

55.58

P12

19x40

834.75

19x40

645.47

19x40

390.86

19x40

134.92

P13

25x50

1960.46

25x40

1463.10

25x40

890.20

25x40

358.46

P14

19x70.5

1507.53

19x70.5

1147.44

19x70.5

702.55

19x70.5

268.57

P15

19x70.5

805.29

19x70.5

595.01

19x70.5

385.74

19x70.5

182.41

P16

19x40

768.86

19x40

600.55

19x40

356.33

19x40

117.98

P17

19x40

1129.68

19x40

857.48

19x40

506.34

19x40

163.98

P18

19x40

1108.26

19x40

868.37

19x40

514.58

19x40

164.16

P19

19x40

1203.17

19x40

900.91

19x40

548.68

19x40

191.42

P20

19x40

1126.62

19x40

876.72

19x40

540.89

19x40

203.89

P21

19x40

1273.99

19x40

988.76

19x40

607.33

19x40

228.54

P22

19x40

637.57

19x40

495.91

19x40

300.61

19x40

107.40

P23

19x50

661.92

19x40

507.18

19x40

306.84

19x40

112.83

P24

19x40

1160.48

19x40

888.68

19x40

541.52

19x40

186.46

P25

19x40

963.10

19x40

743.22

19x40

451.13

19x40

131.59

P26

19x40

980.44

19x40

781.41

19x40

479.75

19x40

133.85

P27

19x40

1024.57

19x40

774.78

19x40

474.21

19x40

133.71

P28

19x45

1231.86

19x40

907.35

19x40

589.45

19x40

225.78

Pilares
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Tabela 14 - Resultado parcial das seções e cargas dos pilares para atender a
estrutura de nós fixos
Térreo

Tipo 1

Tipo 2

Cobertura

Seção

NPos

Seção

NPos

Seção

NPos

Seção

NPos

(cm)

(kN)

(cm)

(kN)

(cm)

(kN)

(cm)

(kN)

P29

19x40

1042.78

19x40

784.10

19x40

511.58

19x40

197.39

P30

19x40

926.58

19x40

679.44

19x40

368.89

19x40

125.70

P31

19x40

1191.67

19x40

905.92

19x40

521.74

19x40

180.39

P32

19x40

1255.40

19x40

962.93

19x40

567.93

19x40

194.93

P33

19x50

640.79

19x40

493.60

19x40

301.12

19x40

108.68

P34

19x45

759.54

19x40

598.34

19x40

360.69

19x40

125.35

P40

25x40

1015.10

25x40

737.70

19x40

450.41

19x40

165.15

P41

25x60

1157.89

25x60

882.47

19x40

496.05

19x40

173.12

P42

19x40

1336.58

19x40

989.42

19x40

619.50

19x40

218.88

P43

25x45

1578.06

19x45

1054.76

19x45

726.47

19x45

253.47

P44

19x50

788.24

19x40

606.47

19x40

363.64

19x40

126.49

P45

19x40

439.72

19x40

344.55

19x40

211.43

19x40

80.05

P46

25x40

774.38

19x40

592.34

19x40

377.69

19x40

131.75

P47

25x40

656.77

19x40

497.37

19x40

329.75

19x40

101.17

P48

25x40

663.71

19x40

506.11

19x40

325.83

19x40

102.93

P49

25x50

655.75

19x40

495.64

19x40

323.54

19x40

101.09

P50

19x40

734.00

19x40

570.05

19x40

296.63

19x40

131.16

P51

25x50

615.89

19x40

480.76

19x40

297.14

19x40

96.32

P52

25x52

611.88

19x50

470.86

19x40

270.56

19x40

100.12

P53

25x70

807.41

19x70

624.57

19x40

343.58

19x40

124.06

P54

19x40

754.24

19x40

517.88

19x40

371.38

19x40

135.42

P55

19x50

450.14

19x40

356.80

19x40

218.61

19x40

81.95

Pilares

Fonte: O próprio autor

2.3.4.7.4 Análise para dimensionamento final dos pilares

Para efetuar o dimensionamento final dos pilares os critérios de análise
adotados foram:
a) Análise de reposicionamento dos elementos para atender a melhor simetria
da estrutura;
b) Análise dos momentos de segunda ordem nas direções de a maior e menor
inércia;
c) Análise de aplicação de vínculos para melhor redistribuição de esforços;
d) Análise do índice de esbeltez;
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e) Análise da taxa de armadura;
f)

Análise de redimensionamento da seção;

2.3.4.7.4.1 Análise por índice de esbeltez

A primeira análise consistiu em verificar o índice de esbeltez dos pilares.
Dessa forma, por questões de estética, excluiu-se desta análise todos os pilares
externos, bem como os pilares com restrição de rotação e restrição no aumento de
seção devido ao limite de distâncias mínimas paras as vagas.
Através desta verificação decidiu-se redimensionar o pilar P13 que
inicialmente estava com seção de 25x50 cm e passou para seção 40x40 cm.
Embora o pilar P13 apresentasse um índice de esbeltez dentro do limite, essa
medida também permitiu um redimensionamento mais eficiente para a prumada dos
pavimentos superiores e que puderam ser seccionados em 30x40 cm apresentando
um melhor comportamento e uma taxa de armadura mais equilibrada. As figuras 150
e 151 apresentam a diferença de comportamento do pilar P13 do pavimento Térreo.
Figura 151 – Pilar P13 do Pavimento Térreo com seção inicial para atender a
estrutura de nós fixos de 25x50 cm

Fonte: O próprio autor
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Figura 152 - Pilar P13 do Pavimento Térreo com seção final de 40x40 cm

Fonte: O próprio autor

Os demais pilares analisados mantiveram suas posições e características
iniciais e não necessitaram de modificações, pois as mudanças testadas não
apresentaram resultados significativos de melhoramento.

2.3.4.7.4.2 Análise dos momentos de 2ª ordem

A segunda análise consistiu em verificar a atuação dos momentos de
segunda ordem para a aplicação de vínculos. É importante destacar que a aplicação
de vínculos causa alterações significativas nos momentos das vigas exigindo uma
reanálise das mesmas.
Em muitos pilares a aplicação de nós semirrígidos se mostrou satisfatória,
essa medida foi executada nos pilares P12, P22, P23, P24, P34, P40, P41, P42 e
P47, essa aplicação seguiu toda prumada do pilar, ou seja, foram aplicadas no
mesmo pilar em todos os pavimentos.
Para os pilares P35, P37 e P43, a aplicação de nós semirrígidos ocorreu
somente no pavimento Térreo, para os pilares P36, P39 e P44, a aplicação ocorreu
somente no pavimento Tipo 1, para os pilares P40, P54 e P55, a aplicação ocorreu
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somente no pavimento Cobertura e para os pilares P45, P46 e P48 a aplicação de
nós semirrígidos ocorreu tanto no pavimento cobertura como no pavimento Tipo 2.
É possível verificar a mudança de comportamento dos esforços no pilar 41, do
pavimento Tipo 1, nas figuras 153 e 154 respectivamente.

Figura 153 - Representação da aplicação de nós semirrígidos do pavimento Tipo 1

Fonte: O próprio autor

Figura 154 - Esforços de cálculo do pilar 41, do pavimento Tipo 1, sem a aplicação
de nó semirrígido

Fonte: O próprio autor
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Figura 155 - Esforços de cálculo do pilar 41 do pavimento Tipo 1 com a aplicação de
nó semirrígido

Fonte: O próprio autor

2.3.4.7.4.3 Análise da taxa de armadura e relação entre

A terceira verificação consistiu em analisar a taxa de armadura e a relação
entre o momento resistente da peça e momento solicitante de cálculo. Essas
verificações causaram modificações nas dimensões em muitos pilares, para essa
análise procurou-se configurar uma taxa de armadura entre 0,5% e 1,5%, sempre
que conveniente e a relação (

)/(

) entre 1 e 1,5.

Os pilares P47 e P48 do pavimento Cobertura e os pilares P52 e P53 do
pavimento Tipo 1 apresentaram elevados índices de esbeltez. Esses índices foram
causados principalmente pela impossibilidade de travamento consequente do
posicionamento das rampas R1, para essa situação optou-se em não modificar a
dimensão e o posicionamento dos pilares para não prejudicar o fator estético do
edifício.
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Figura 156 - Índice de esbeltez do pilar P47 do pavimento Cobertura

Fonte: O próprio autor

2.3.4.7.4.4 Resultado final do dimensionamento

Tabela 15 - Resultado final das seções e cargas dos pilares para atender a estrutura
de nós deslocados
(Continua)
Pilares
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19

Térreo
Seção
NPos
(cm)
(kN)
25x60
420.38
25x30
809.43
25x40
523.55
19x30
223.11
19x25
373.73
19x25
419.22
19x25
405.96
19x25
402.29
19x25
398.26
19x25
458.02
19x50
295.16
25x70
907.53
40x40
1914.65
19x70.5
1454.66
19x70.5
824.32
25x40
762.02
25x50
1135.52
25x40
1112.34
25x50
1211.82

Tipo 1
Seção
(cm)
19x60
25x30
25x40
19x30
19x25
19x25
19x25
19x25
19x25
19x25
19x50
25x70
40x40
19x70.5
19x70.5
19x40
19x50
19x40
19x50

NPos
(kN)
329.81
636.79
423.45
183.42
289.61
326.37
312.20
312.53
307.58
352.43
224.78
699.31
1435.11
1097.62
618.67
595.06
860.96
871.69
909.73

Tipo 2
Seção
NPos
(cm)
(kN)
19x60
210.47
25x30
394.21
25x40
257.33
19x30
106.86
19x25
181.07
19x25
204.51
19x25
197.44
19x25
194.12
19x25
190.54
19x25
218.66
19x50
141.05
25x70
419.69
40x40
877.89
19x70.5
675.78
19x70.5
400.16
19x40
354.46
19x50
518.19
19x40
516.89
19x50
553.61

Cobertura
Seção
NPos
(cm)
(kN)
19x60
83.37
25x30
165.39
25x40
90.18
19x30
32.63
19x25
74.28
19x25
83.01
19x25
83.31
19x25
78.67
19x25
74.53
19x25
86.39
19x50
61.48
25x70
144.25
40x40
360.60
19x70.5
264.55
19x70.5
183.92
19x40
118.15
19x50
179.03
19x40
165.99
19x50
200.92
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Tabela 15 - Resultado final das seções e cargas dos pilares para atender a estrutura
de nós deslocados
Térreo
Tipo 1
Seção
NPos
Seção
NPos
(cm)
(kN)
(cm)
(kN)
25x50
1145.71
19x50
889.31

Tipo 2
Seção
NPos
(cm)
(kN)
553.16
19x50

Cobertura
Seção
NPos
(cm)
(kN)
19x50
212.70

P21

25x50

1271.13

19x50

979.75

19x50

607.79

19x50

234.87

P22

19x80

661.03

19x80

514.53

19x80

311.64

19x80

111.45

P23

19x70

668.46

19x70

508.12

19x70

308.81

19x70

117.95

P24

19x80

646.54

19x80

501.70

19x80

305.94

19x80

112.04

P25

25x60

1157.42

19x60

877.05

19x60

544.98

19x60

192.71

P26

25x40

950.96

19x40

733.75

19x40

444.33

19x40

130.01

P27

19x50

1007.44

19x50

795.84

19x50

488.59

19x50

139.62

P28

19x50

1027.32

19x50

773.19

19x50

475.20

19x50

137.20

P29

25x60

1246.48

19x60

918.91

19x60

598.55

19x60

233.08

P30

25x60

1079.83

19x60

815.11

19x60

530.67

19x60

207.13

P31

19x50

930.02

19x50

676.27

19x50

365.11

19x50

129.28

P32

25x50

1196.48

19x50

903.86

19x50

520.40

19x50

183.59

P33

25x50

1237.31

19x50

944.50

19x50

556.71

19x50

195.34

P34

25x90

811.80

25x90

637.36

19x90

380.76

19x90

138.17

P35

25x50

1330.40

25x50

1044.20

19x50

630.69

19x50

227.62

P36

25x50

1113.13

19x50

831.07

19x50

493.36

19x50

183.74

P37

25x50

1168.11

19x50

889.76

19x50

519.04

19x50

194.26

P38

25x50

1109.00

19x50

856.66

19x50

501.97

19x50

184.67

P39

25x50

1316.02

19x50

1002.43

19x50

492.70

19x50

223.67

P40

25x50

1048.41

25x50

773.90

25x50

446.79

25x50

165.81

P41

25x60

1080.79

25x60

811.41

25x60

472.27

25x60

173.53

P42

25x90

824.51

19x90

633.77

19x90

381.08

19x90

138.59

P43

19x60

1367.34

19x60

1019.09

19x60

630.70

19x60

220.01

P44

25x60

1575.66

19x60

1041.95

19x60

722.34

19x60

253.09

P45

25x50

426.82

25x50

332.60

25x50

201.81

19x50

76.03

P46

25x60

766.91

25x60

579.90

19x60

365.80

19x60

133.50

P47

25x60

681.51

25x60

516.30

19x60

347.04

19x60

107.87

P48

25x50

683.20

19x50

517.73

19x50

330.59

19x50

105.15

P49

25x40

643.20

19x40

487.03

19x40

318.26

19x40

100.55

P50

25x50

745.85

19x50

573.01

19x50

292.98

19x50

132.06

P51

25x50

626.96

19x50

491.50

19x50

292.80

19x50

97.34

P52

25x60

652.59

19x60

510.74

19x60

282.85

19x60

105.11

P53

25x70

789.40

19x70

608.65

19x70

349.29

19x70

131.01

P54

19x50

750.65

19x50

486.71

19x50

351.89

19x50

130.13

P55

25x60

475.43

19x60
375.33
19x60
Fonte: O próprio autor

229.56

19x60

88.56

Pilares
P20
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A tabela 16 apresenta os resultados de somente 3 pilares de cada pavimento.
por questões didáticas foram escolhidos os pilares que apresentaram a maior taxa
de armadura.

Tabela 16 - Resultado final dos esforços e taxa de armadura dos pilares
Pavimento Térreo
Pilar
P14

P39

P42

Seção
(cm)
19.00
X
70.50
25.00
X
50.00
25.00
X
90.00

Nível
Altura
(cm)
0.00
65.00

lib
vinc
lih
vinc
(cm)
150.00 RR
150.00 RR

Nd máx
Nd mín
(kN)
2003.07
1125.17

MBd topo
MBd base
(kN.m)
58.49
0.00

MHd topo
MHd base
(kN.m)
96.30
0.00

0.00
75.00

150.00
150.00

RR
RR

1768.97
956.03

58.70
0.00

100.42
0.00

0.00
85.00

150.00
150.00

RR
RR

1125.76
618.36

79.26
40.19

74.17
571.96

As b
As h
% armad
1.57
14.14
2.1
2.45
8.59
1.4
8.04
8.04
1.1

Ferros
total
2 ø 10.0
18 ø 10.0
36 ø 10.0
2 ø 12.5
7 ø 12.5
14 ø 12.5
4 ø 16.0
4 ø 16.0
12 ø 16.0

Estribo
Topo
Base
ø 5.0 c/12

Esb b
Esb h

ø 8.0 c/10

20.76
10.38

ø 6.3 c/10

20.76
5.77

Estribo
Topo
Base
ø 5.0 c/12

Esb b
Esb h

ø 5.0 c/15

109.26
17.30

ø 5.0 c/15

109.26
14.83

Estribo
Topo
Base
ø 5.0 c/12

Esb b
Esb h

ø 5.0 c/12

54.63
11.53

ø 5.0 c/12

54.63
11.53

Estribo
Topo
Base
ø 5.0 c/12

Esb b
Esb h

ø 5.0 c/12

54.63
11.53

ø 5.0 c/12

54.63
11.53

27.32
7.36

Pavimento Tipo 1
Pilar
P14

P52

P53

Seção
(cm)
19.00
X
70.50
19.00
X
60.00
19.00
X
70.00

Nível
Altura
(cm)
300.00
300.00

lib
vinc
lih
vinc
(cm)
300.00 RR
300.00 RR

Nd máx
Nd mín
(kN)
1523.17
887.17

MBd topo
MBd base
(kN.m)
58.10
57.65

MHd topo
MHd base
(kN.m)
62.35
61.84

300.00
300.00

600.00
300.00

RR
RR

652.92
263.67

6.09
23.98

14.90
48.11

300.00
300.00

600.00
300.00

RR
RR

845.54
328.84

4.40
34.69

22.00
70.94

As b
As h
% armad
1.57
10.21
1.5
2.45
13.50
2.4
2.45
17.18
2.6

Ferros
total
2 ø 10.0
13 ø 10.0
26 ø 10.0
2 ø 12.5
11 ø 12.5
22 ø 12.5
2 ø 12.5
14 ø 12.5
28 ø 12.5

54.63
14.72

Pavimento Tipo 2
Pilar
P12

P34

P42

Seção
(cm)
25.00
X
70.00
19.00
X
90.00
19.00
X
90.00

Nível
Altura
(cm)
600.00
300.00

lib
vinc
lih
vinc
(cm)
300.00 RR
300.00 RR

Nd máx
Nd mín
(kN)
572.37
334.94

MBd topo
MBd base
(kN.m)
139.00
140.24

MHd topo
MHd base
(kN.m)
65.61
26.65

600.00
300.00

300.00
300.00

RR
RR

521.22
308.47

85.35
73.28

142.03
73.14

600.00
300.00

300.00
300.00

RR
RR

522.92
300.50

90.14
93.55

138.21
88.00

As b
As h
% armad
1.57
14.14
1.6
1.57
15.71
1.8
1.57
16.49
1.9

Ferros
total
2 ø 10.0
18 ø 10.0
36 ø 10.0
2 ø 10.0
20 ø 10.0
40 ø 10.0
2 ø 10.0
21 ø 10.0
42 ø 10.0

41.52
14.83

Pavimento Cobertura
Pilar
P12

P34

P42

Seção
(cm)
25.00
X
70.00
19.00
X
90.00
19.00
X
90.00

Nível
Altura
(cm)
900.00
300.00

lib
vinc
lih
vinc
(cm)
300.00 RR
300.00 RR

Nd máx
Nd mín
(kN)
192.65
120.49

MBd topo
MBd base
(kN.m)
86.03
112.14

MHd topo
MHd base
(kN.m)
22.18
16.13

900.00
300.00

300.00
300.00

RR
RR

184.83
114.89

65.50
81.50

21.95
67.11

900.00
300.00

300.00
300.00

RR
RR

184.03
111.74

69.74
78.91

83.41
93.28

Fonte: O próprio autor

As b
As h
% armad
1.57
12.57
1.4
1.57
14.92
1.7
1.57
14.92
1.7

Ferros
total
2 ø 10.0
16 ø 10.0
32 ø 10.0
2 ø 10.0
19 ø 10.0
38 ø 10.0
2 ø 10.0
19 ø 10.0
38 ø 10.0

41.52
14.83
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2.3.4.7.5 Adequação de bitolas, seções e nº de barras do projeto

O resultado final para o dimensionamento exposto no item 2.3.4.7.4.4,
apresenta uma configuração de pilares não usual para a aplicação em projeto. Desta
maneira tornou-se necessário fazer alterações na configuração das bitolas e no
número de barras de aço constituintes nos pilares.
As modificações foram efetuadas em todos os pilares com mesma
denominação nos pavimentos inferiores que apresentaram bitolas e/ou, número de
barras menores que nos pavimentos superiores. Na prática, a medida tomada foi
simplesmente igualar a bitola e/ou, o número de barras com o pavimento superior
que possuiu maior taxa de armadura.
Outra medida tomada foi igualar as seções dos pilares em toda a sua
prumada, ou seja, todos os pilares de mesma denominação do pavimento Tipo 1 até
o pavimento Cobertura possuem a mesmas dimensões.
Como exemplo, a figura 155 mostra a modificação executada no pilar P12, é
possível perceber que este pilar inicialmente apresentava um número de barras
superior no pavimento Tipo 2 (L3) em relação aos pavimentos Tipo 1 e Térreo.

Figura 157 - Padronização do número de barras na prumada do pilar P12

Fonte: O próprio autor

O Eberick oferece uma ferramenta de otimização para executar estas
modificações nos pilares. A tabela 16 apresenta o resultado final da otimização dos
pilares da estrutura.
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Tabela 17 - Resumo da uniformização das prumadas

Pilar

N° lances

N° lances
uniformizados

As efetivo
anterior
(cm²)

As efetivo
atual
(cm²)

(Continua)
Diferença
As efetivo
(cm²)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

66.27
31.91
51.54
19.63
19.63
19.63
17.87
19.63
12.57
12.57
49.09
112.90
34.83
95.72
31.91
19.63
29.45
39.27
36.82
29.45
44.18
103.08
95.72
95.72
29.45
21.89
29.45
29.45
58.90
61.36
29.45
34.36
39.27
125.17
29.45
29.45
29.45
29.45
54.00
29.45

66.27
31.91
51.54
19.63
19.63
19.63
17.87
19.63
12.57
12.57
49.09
112.90
34.83
95.72
31.91
19.63
29.45
39.27
36.82
29.45
44.18
103.08
95.72
95.72
29.45
21.89
29.45
29.45
58.90
61.36
29.45
34.36
39.27
125.17
29.45
29.45
29.45
29.45
54.00
29.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Tabela 17 - Resumo da uniformização das prumadas
Pilar

N° lances

N° lances
uniformizados

P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

As efetivo
anterior
(cm²)

29.45
134.99
36.82
39.27
49.09
71.18
76.09
49.09
39.27
58.90
49.09
98.17
110.45
68.72
49.09
Fonte: O próprio autor

As efetivo
atual
(cm²)

Diferença
As efetivo
(cm²)

29.45
134.99
36.82
39.27
49.09
71.18
76.09
49.09
39.27
58.90
49.09
98.17
110.45
68.72
49.09

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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CONCLUSÃO

Este trabalho se tratou de um pequeno aprofundamento no estudo dos
principais elementos constituintes de uma estrutura de concreto armado. A sua
construção teve um olhar acadêmico que, além de citar determinações normativas
procurou também elucidar alguns conceitos e princípios básicos da concepção
estrutural e seus respectivos elementos constituintes.
Apesar de, existir uma quantidade considerável de bibliografias referentes ao
assunto, optou-se em escolher poucos autores para a pesquisa. Uma das causas
por essa opção foi que, apesar de muitos autores ponderarem dos mesmos
princípios e procedimentos, suas linhas de raciocínio e metodologia nem sempre são
as mesmas, o que acaba por dificultar principalmente no que se diz respeito a
referenciar o conteúdo.
Durante do referencial teórico, constatou-se que o assunto é extremamente
amplo e que existe um grande número de bibliografias referentes à essa área.
Diante esse fato entende-se que, para se seguir na área estrutural, o profissional
precisará realizar um estudo mais aprofundado, além de se manter em constante
atualização nas literaturas, procedimentos e tecnologias, haja vista a amplitude e
complexidade que caracteriza essa área.
Independente de se utilizar um software para o cálculo da estrutura a
avaliação final foi extremamente positiva, pois o lançamento e o dimensionamento
proporcionaram esclarecimentos sobre muitos itens das normas vigentes, em
especial a NBR 6118 (ABNT, 2014).
Do ponto de vista prático, nesse dimensionamento, percebeu-se uma
significativa melhora na sensibilidade da interpretação dos resultados, pois, na
medida em que se testam variações e se busca soluções, também se obtém uma
percepção cada vez mais aguçada sobre o comportamento de um elemento e de
uma estrutura, o que proporciona análises mais coerentes e corretas minimizando
erros de procedimentos e interpretações no projeto.
Outro ponto positivo a se destacar é que o dimensionamento de uma
estrutura, ainda enquanto acadêmico, promove uma experiência diferenciada com o
professor, pois a elaboração deste projeto específico proporciona uma situação mais
profissional e evita que se adquiram algumas interpretações equivocadas durante a
fase inicial da profissão.
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Por fim, acredita-se que os objetivos buscados por este trabalho foram
alcançados, pois, apesar do projeto proposto não contemplar todas as situações
necessárias para um projeto real, a sua pesquisa e o seu dimensionamento
proporcionaram um maior entendimento sobre a importância e responsabilidade que
a área estrutural exige.
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APÊNDICES

Apêndice A – Pranchas da Estrutura

