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RESUMO 

 

O concreto armado é uma das principais técnicas utilizadas na atualidade, sendo 
assim, é de fundamental importância para o engenheiro saber como dimensionar e 
detalhar corretamente todos os elementos de uma estrutura. Portanto, este trabalho 
irá mostrar a maneira correta, de como dimensionar e detalhar com segurança uma 
estrutura em concreto armado, utilizando a ferramenta d software Eberick da empresa 
AltoQi. Para isto foi realizado uma ampla pesquisa bibliográfica, para ter um 
conhecimento avançado de qual a melhor maneira de fazer o dimensionamento da 
estrutura. Com o conhecimento adquirido foi feito lançamento da estrutura no 
software, detalhando também o passo a passo de todas as etapas até o 
processamento da estrutura, posteriormente foi feita a análise de todos os resultados 
fornecidos juntamente com o melhor arranjo de aço para atender as necessidades de 
cada elemento estrutural, onde também foi passado o resumo de todos os materiais 
utilizados. 
 

 

Palavras-chave: Concreto Armado. Engenheiro. Estrutura. Resultado. Resumo. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Reinforced concrete is one of the main techniques used today, so it is of fundamental 
importance for the engineer to know how to correctly dimension and detail all the 
elements of a structure. Therefore, this work will show the correct way, how to safely 
dimension and detail a reinforced concrete structure, using the tool of AltoQi's Eberick 
software. For this, an extensive bibliographical research was done, to have an 
advanced knowledge of the best way to do the structure sizing. With the knowledge 
acquired, the structure was introduced in the software, detailing also the step-by-step 
of all the stages until the processing of the structure, afterwards the analysis of all the 
results provided along with the best steel arrangement to meet the needs of each 
structural element, where the summary of all materials used was also passed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que concreto armado nada mais é que um tipo de material com a 

utilização de concreto e armadura de aço. As armaduras são utilizadas para absorver 

à baixa resistência aos esforços de tração do concreto, tendo também, uma alta 

resistência à compressão (PEREIRA, 2015). 

Para se dimensionar uma estrutura de concreto armado, o uso de aço em vigas 

e pilares torna-se indispensável, precisando ser bem calculado seguindo as normas 

vigentes dos órgãos reguladores (PEREIRA, 2015). 

Assim sendo, surge o seguinte problema: como dimensionar uma estrutura em 

concreto armado, fazendo o cálculo de todos os seus elementos estruturais utilizando 

o software Eberick com segurança? 

Com o grande avanço de novas tecnologias em diversas áreas, a engenharia 

não é muito diferente, com um leque imenso de ferramentas que auxiliam cada vez 

mais, aumentando a segurança e diminuindo o tempo no cálculo de um projeto, sendo 

menos vulnerável a erros. 

Sendo assim, é indispensável para o profissional da área da engenharia, o 

conhecimento de alguma das inúmeras ferramentas de cálculo de concreto armado 

existentes, tanto pela eficiência, quando pela segurança, para assim evitar as várias 

patologias que possam ocorrer em uma obra.  

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso, é fazer o 

dimensionamento da estrutura de uma cervejaria em concreto armado, utilizando o 

software de cálculo Eberick da empresa AltoQI. 

Os objetivos específicos são: 
 

· Realização de pesquisa bibliográfica em livros e artigos, para assim aprofundar 

o conhecimento em concreto armado; 

· Fazer o dimensionamento da estrutura utilizando o software Eberick; 

· Analisar todos os resultados fornecidos pelo software;  

· Fazer a apresentação do dimensionamento dos pilares, vigas e lajes do projeto.  
 

Assim sendo, o trabalho será embasado em pesquisas bibliográficas e artigos, 

comprovando assim todas as etapas envolvidas, porém, seguindo todos os critérios 

de concreto armado da NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS - ABNT, 2014). 
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2 DESENVOLVIMENTO  

  

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Projeto Arquitetônico 

 

 É onde tudo tem seu início, pois, é por meio dele que será feita a análise 

preliminar da estrutura, assim sendo, podemos começar a definir a melhor localização 

e posição dos elementos estruturais, tais como, vigas, pilares e lajes, para assim fazer 

o lançamento da estrutura. 

Araújo (2010, p. 1) afirma que, “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”. 

 

2.1.2 Concreto 

 

2.1.2.1 Definição de concreto 

 

 Nas palavras de Leonhardt e Mönnig (2008, p. 3), 

 

O concreto (concrete) é um aglomerado constituído de agregados e cimento 
como aglutinante, é portanto uma rocha artificial. A fabricação do concreto é 
feita pela mistura dos agregados (areia e cascalho) com cimento e água, à 
qual, conforme necessidade, são acrescentados aditivos, que influenciam as 
características físicas e químicas do concreto fresco ou endurecido [...]. 

 

 Certamente, o uso do concreto é muito comum, além de ser um dos 

materiais mais utilizados nos dias de hoje, sendo assim, é difícil pensar em uma 

edificação, sem ter a utilização do mesmo. 

 

2.1.2.2 Agregados 

 

 Os agregados são um conjunto de partículas minerais que ajudam a aumentar 

o volume da mistura, auxiliando na redução do seu custo e ajudando a fornecer 

estabilidade volumétrica, entretanto, dependendo de suas dimensões pode ser 
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dividido em dois grupos: agregados miúdos (0,075mm < f < 4,8mm) podendo citar 

como exemplo a areia e agregados graúdos (f ³ 4,8mm) como, por exemplo, à pedra 

brita. Assim sendo, eles devem estar isentos de impurezas para que não seja 

comprometida a junção dos outros componentes (PINHEIRO et al., 2010). 

 Os agregados podem ser encontrados de duas maneiras, uma delas é de forma 

natural, onde os mesmos são retirados diretamente da natureza e a outra é de forma 

artificial. 

 

2.1.2.3 Aglomerantes 

 

Os aglomerantes possuem a função de unir os agregados e outros materiais. 

Assim sendo, no concreto o aglomerante mais empregado é cimento Portland, 

podendo ser chamado de aglomerante hidráulico, ou seja, reage com adição de água 

e endurecendo com passar do tempo (PINHEIRO et al., 2010). 

Segundo Leonhardt e Mönnig (2008, p. 3), 

 

“O cimento é obtido aquecendo-se calcário e argila até a sinterização (clíquer 
de cimento). Depois mói-se até obter um produto de textura fina. Os cimentos, 
como aglomerantes hidráulicos, determinam antes de mais nada, as 
características do concreto. 

 

 Portanto, o uso do cimento é indispensável para a produção do concreto, pois 

quando o mesmo se mistura com a água, forma o que se chama de pasta, que faz a 

união dos agregados. 

 

2.1.2.4 Água para amassamento 

 

A maioria das águas em seu estado natural pode ser utilizada para o 

amassamento, no entanto, deve-se ter precaução quanto as águas de rios e pântanos. 

A água do mar não deve ser utilizada para o preparo do amassamento por conter alto 

teor de sal, a mesma faz com que ocorra a corrosão da armadura de aço onde e tenha 

concreto armado (LEONHARDT; MÖNNIG, 2008). 

  

 



21 
 

2.1.2.5 Aditivos 

 

Os aditivos são componentes que são adicionados ao concreto juntamente com 

o cimento Portland, sendo assim, essa mistura resulta na alteração de suas 

propriedades físicas ou químicas. Os aditivos mais utilizados são: plastificadores, 

retardadores de pega, incorporadores de ar, impermeabilizantes, aceleradores, 

anticongelantes entre outros aditivos (PINHEIRO et al., 2010). 

 

2.1.2.6 Concreto fresco 

 

 Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 30), afirmam que: 

 

As principais propriedades do concreto fresco são a consistência, a 
trabalhabilidade e a homogeneidade. O concreto mesmo depois de 
endurecido, é um material composto de elementos em todas as fases, ou 
seja, gases, líquidos, gel e sólidos, caracterizando-se como essencialmente 
heterogêneo. O objetivo do preparo do concreto estrutural é obter um material 
predominante sólido com grande resistência e com poucos vazios. É obtido 
pela adequada hidratação do cimento, de modo que a pasta resultante possa 
envolver e aderir satisfatoriamente os sólidos presentes. 

 

 Sendo assim, para Leonhardt e Mönnig (2008, p. 7), “A relação entre os 

elementos da mistura, ou seja, a dosagem (mix proportions) entre cimento, agregados 

e agua é decisiva para o estabelecimento do traço do concreto (concrete mix design)”. 

 

2.1.2.6.1 Consistência 

 

 Entende-se que: 

 

[...] Consistência corresponde à maior ou menor capacidade que o concreto 
fresco tem de se deformar; está relacionada ao processo de transporte, 
lançamento e adensamento do concreto e varia, em geral, com a quantidade 
da água empregada, granulometria dos agregados e pela presença de 
produtos químicos específicos (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 
30). 

 

 Sendo assim, os concretos que possuírem menor consistência, deverão ser 

utilizados em elementos com alta taxa de armadura, pois apresentam facilidade de 

adensamento maior, neste caso, se não houver uma elevada quantidade de armadura 
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empregada nas peças, deve- se produzir concretos com mais consistência, e com 

menor quantidade de água (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.2.6.2 Trabalhabilidade 

 

 Sabe- se que para o concreto ocupar de maneira satisfatória todas as fôrmas, 

deve- se ter uma boa plasticidade, ou seja, boa trabalhabilidade. Entretanto, isto é 

obtido através de uma seleção dos tipos de pedra, da quantidade adequada de água 

da mistura e com a utilização de aditivos químicos. Sendo assim, a trabalhabilidade 

pode ser medida, antes mesmo que o concreto chegue às fôrmas, através do slump 

test (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

 

Figura 1 - Slump test 

 
Fonte: Damasceno (2018) 

 

Porém, Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 31) definem que: 

 

O conceito de trabalhabilidade de um concreto está ligado basicamente à 
maneira de efetuar seu adensamento. Existem atualmente os concretos 
chamados autoadensáveis, que são quase fluidos e não necessitam, em 
princípio, de nenhuma energia de adensamento para formar um conjunto 
homogêneo e com características de resistência requeridas. Esses concretos 
são obtidos com a incorporação de aditivos (compostos químicos especiais 
que alteram algumas propriedades dos materiais componentes), e não por 
meio do aumento da quantidade água, que alteraria a relação água/cimento, 
causando considerável diminuição da resistência e elevando a porosidade. 
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 No entanto, se for adicionado mais água que o necessário para a produção do 

concreto, isto faria com que aumentasse a plasticidade, mas poderia diminuir a 

resistência da estrutura. Para compensar essa adição de água, sem perder a 

resistência a compressão, teria que ser adicionado mais cimento, encarecendo assim 

o custo do concreto (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

 

2.1.2.6.3 Homogeneidade 

 

 A má distribuição dos agregados graúdos na massa pode interferir e muito na 

qualidade do concreto. 

 Sabendo disto, Carvalho e figueiredo Filho (2015, p. 31) dizem que: 

 

[...] Quanto mais uniformes, ou regulares os agregados graúdos se 
apresentarem dispersos na massa, estando totalmente envolvidos pela 
pasta, sem apresentar desagregação, melhor será a qualidade do concreto 
principalmente quanto à permeabilidade e à proteção proporcionada à 
armadura, de resultar em um melhor acabamento, sem a necessidade de 
reparos posteriores. Essa distribuição dos agregados é a homogeneidade; 
portanto, quanto mais homogêneo o concreto, melhor será a qualidade da 
estrutura resultante. 

 

 Sendo assim, para se conseguir uma boa homogeneidade, deve-se obter uma 

boa mistura dos agregados na etapa de produção do concreto, tendo cuidados no 

transporte até o local onde será feito o lançamento nas fôrmas e no adensamento 

(BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

 

2.1.2.6.4 Adensamento 

 

 É uma das partes mais importantes, pois se não executado corretamente pode 

interferir nas características finais da obra, assim sendo, o adensamento visa eliminar 

as bolhas de ar, vazios e a segregação dos materiais. Ele deve ser feito de modo que 

o concreto preencha todos os recantos das fôrmas, isto pode ser feito por meio de 

aplicação mecânica (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 Da mesma forma, Carvalho e figueiredo Filho (2015, p. 32) afirmam que “Para 

que seja atingido um adensamento satisfatório, o processo mais simples e usual é a 

vibração mecânica, obtida pela imersão de vibradores na massa de concreto [...]”. 
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 Sendo assim, “A resistência do concreto pode ser sensivelmente aumentada 

através de um adensamento posterior com vibração mecânica, certa de 15 a 45 

minutos após o adensamento inicial com vibradores” (LEONHARDT; MÖNNIG, 2008).  

  

2.1.2.6.5 Inicio da pega do concreto 

 

Sabe- se que a pega do concreto pode ter influência de diversos fatores, como: 

tipo de cimento utilizado, temperatura ambiente e a umidade do ar. 

 Sendo assim, 

 

O endurecimento do concreto começa poucas horas após sua produção, e o 
período entre o início do endurecimento até ele atingir uma situação que 
possa ser deformado, mesmo sem ter sua resistência total, é chamado de 
“pega”. Usualmente defini- se o início da pega quando a consistência do 
concreto não permite mais a sua trabalhabilidade, ou seja, não é mais 
possível lançá-lo nas fôrmas e adensá-lo (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 
2015, p. 32). 

 

 Uma maneira prática de ver se a pega teve início é fazer uma medição de 

profundidade de penetração com uma haste com peso e tamanho pré-definidos, 

sendo assim, quando for atingia a profundidade pré-definida concretiza- se o início da 

pega (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

    

2.1.2.6.6 Cura do concreto 

 

 Deve- se tomar muito cuidado com esta etapa, monitorando- a bem, pois, é ela 

quem vai influenciar diretamente na resistência do concreto. 

 Dessa maneira, após o início da pega, o concreto começa a se desidratar 

rapidamente, assim sendo, a água existente na mistura começa a sair pelos poros dos 

materiais e evaporar, porém, com a esta evaporação pode- se comprometer a 

hidratação do cimento, fazendo com que haja retração maior que o normal. Essa 

retração é impedida parcialmente pelas fôrmas e armaduras que geram assim tensões 

de tração, o que pode levar a fissuras e a diminuição de sua resistência (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 Em outras palavras “[...] A cura consiste em molhar as superfícies aparentes do 

concreto, ou mesmo molhar constantemente as faces das fôrmas de madeira, 

evitando a secagem destas [...]” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 33). 
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2.1.2.6.6.1 Processo de cura 

 

 Adão e Hemerly (2010), dizem que os processos de cura são os seguintes: 

 

· Molhagem continua logo após o início da pega (três vezes ao dia); 

· Manter uma lâmina dágua sobre a superfície concretada, sendo este método 

limitado a lajes, pisos ou pavimentos; 

· Proteção com tecidos ou folhas de papel mantido úmido; 

· Cobertura com lona plástica; 

· Utilizar membranas de cura, que são produtos químicos aplicados na superfície 

do concreto que evitam a evaporação precoce da água; 

· Aplicar emulsão que forma película impermeável; 

· Substituir água por gelo em escamas; 

· Deixar o concreto nas formas, mantendo-as molhadas. 

 

2.1.2.6.7 Resistencia do concreto endurecido 

 

 Segundo Leonhardt e Mönnig (2008, p. 12), 

 

As características de resistência do concreto endurecido (strength of 
concrete) são geralmente determinadas em corpos de prova, que são 
preparados simultaneamente com a concretagem da peça estrutural da qual 
foram retirados e que devem, tanto quanto possível, ser endurecido nas 
mesmas condições. 

 

 Sendo assim, os métodos de ensaios só poderão ser comparados com outros 

tipos de concreto se os corpos de prova forem iguais os da normatização, somente 

assim pode se comparar os valores de resistência obtidos (LEONHARDT; MÖNNIG, 

2008). 

 

2.1.2.7 Resistência do concreto à compressão 

 

 Uma das principais particularidades do concreto é a sua relação com a 

resistência à compressão, a qual é obtida por meio de ensaios de corpos de prova 

submetidos à compressão centrada. Com este ensaio permite- se também obter 

outras informações como o modulo de elasticidade. No entanto, vários fatores 
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interferem na resistência do concreto, dos quais, as principais são o traço e a idade 

do concreto (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 Sabendo disto, a resistência à compressão, obtida por ensaio de curta duração 

de corpo de prova, é dada por:  

 

!"# =
$%&#

'
 

(01) 

 

Em que:  

!() = resistência à compressão do corpo de prova de concreto na idade de (j) 

dias;  

$*+) = carga de ruptura do corpo de prova;  

,' = área da seção transversal do corpo de prova.  

 

 Além disso, Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 31) afirmam que, “No Brasil 

são utilizados corpos de prova cilíndricos, com diâmetro da base de 15 cm e altura de 

30 cm, e também corpos com base de 10 cm e 20 cm de altura. A resistência à 

compressão do concreto deve ser relacionada à idade de 28 dias [...]”. 

 

Figura 2 - Amostra do corpo de prova 

 
Fonte: Adão e Hemerly (2010, p. 3) 
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2.1.2.8 Resistencia do concreto à tração 

 

 O concreto é um material que tem muito pouca resistência à tração, sendo 

assim:  

 

A resistência à tração depende de muitos fatores, especialmente da 
aderência dos grãos dos agregados com a argamassa de cimento. Os 
valores de ensaio são muito dispersos, porque as tensões devidas à 
temperatura e à retração, por exemplo, não são totalmente evitáveis [...] 
(BOTELHO; MARCHETTI, 2015, p. 15). 

 

Figura 3 - Amostra de viga sofrendo tração 

 
Fonte: Botelho e Marchetti (2015, p. 62) 

 

 Sendo assim, para Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 36), “[...] Existem três 

tipos de ensaios para se obter resistência à tração: por flexotração, compressão 

diametral (tração indireta) e tração direta”. 

 

Figura 4 - Demonstração dos ensaios de resistência do concreto à tração 

 
Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 36) 
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2.1.2.9 Fatores que influenciam na caraterística do concreto 

 

 Segundo Pinheiro, Muzardo e Santos (2004), os fatores que influem na 

característica do concreto são: 

 

· Tipo e quantidade de cimento; 

· Qualidade da água e relação água-cimento;  

· Tipos de agregados, granulometria e relação agregado-cimento;  

· Presença de aditivos e adições;  

· Procedimento e duração da mistura;  

· Condições e duração de transporte e de lançamento;  

· Condições de adensamento e de cura;  

· Forma e dimensões dos corpos-de-prova;  

· Tipo e duração do carregamento;  

· Idade do concreto; umidade; temperatura etc. 

 

2.1.3 Concreto Armado 

 

2.1.3.1 História do concreto armado 

 

 Segundo Botelho e Marchetti (2015), antigamente a pedra era o material de 

construção utilizado para edificar as moradias, fosse para construir fortificações, ou 

até mesmo vencer os vãos dos rios, além disso, eram também utilizadas para construir 

templos que servia para se recolherem para buscar apoio de seus deuses. Sendo 

assim, percebeu- se que a pedra era um bom material de construção, pois tinha ótima 

durabilidade e boa resistência a compressão. No entanto, quando se utilizava a pedra, 

como viga para vencer os vãos de rios, formava- se forças de tração e a pedra se 

rompia, por isso, os vãos que a pedra podia vencer eram limitados. 

 Não se sabe ao certo quem foi o criador, muito menos a data do seu 

surgimento, sabe- se apenas que no começo era chamado de cimento armado, no 

entanto, sabemos que ele surgiu com a finalidade de aliar a resistência do aço com a 

durabilidade da pedra, ajudando na resistência à tração. 
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 No entanto, Bastos (2006, p. 2) considera que: 

  

[...] o cimento armado surgiu na França, no ano de 1849, com o primeiro 
objeto do material registrado pela História sendo um barco, do francês 
Lambot, o qual foi apresentado oficialmente em 1855. O barco foi construído 
com telas de fios finos de ferro preenchidas com argamassa. Embora os 
barcos funcionassem, não alcançaram sucesso comercial. 

 

 No Brasil os primeiros relatos de sua utilização são de 1901, onde foram feitas 

galerias de água em concreto armado de 47 metros e 74 metros, posteriormente em 

1904 foram feitos sobrados e casas em Copacabana, Rio de Janeiro (BASTOS, 2006). 

 

2.1.3.2 Definição 

 

 Nas palavras de Araújo (2010, p. 2): 

 

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. 

 

 No entanto, o concreto submetido à tração gera fissuras, sendo assim, as 

barras de aço da armadura devem absorver essas forças à tração, por isso, a 

aderência terá que ser desenvolvida de maneira que a abertura de fissuras seja muito 

pequena (LEONHARDT; MÖNNIG, 2008). 

 

2.1.3.3 Vantagens e desvantagens do concreto armado 

 

Assim como todo tipo de estrutura, o concreto armado tem suas vantagens e 

desvantagens. Portanto, para um ter um projeto dentro do esperado, atendendo todas 

as expectativas impostas a ele, é importante fazer uma avaliação e comparar alguns 

fatores no momento da escolha do tipo de estrutura, sendo isto, indispensáveis para 

a redução de custos e adaptação técnica para cada projeto (PEREIRA, 2015). 

 

2.1.3.3.1 Vantagens 

 

 Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015), suas principais vantagens são: 



30 
 

 

· Apresenta boa resistência à maioria das solicitações; 

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

assim, dar liberdade ao projetista; 

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

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

lançado posteriormente, facilitando a transmissão de esforços; 

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

diversas situações, pode competir com as estruturas de aço em termos 

econômicos; 

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

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

as armaduras; 

· Apresenta durabilidade e resistência ao fogo, superiores em relação à madeira 

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

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

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

facilidade de execução; 

· É resistente a choques e vibrações, efeitos térmicos, atmosféricos e desgastes 

mecânicos. 

  

2.1.3.3.2 Desvantagens 

 

 Nas palavras de Carvalho e Figueiredo Filho (2015), pode- se citar como 

desvantagens: 

 

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

específico elevado (2500 Kg/m³) em peso próprio muito grande, limitando seu 

uso em determinadas situações ou elevando bastante seu custo; 

· As reformas e adaptações são, muitas vezes, de difícil execução; 

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

com outros materiais para sanar esses problemas; 
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· São necessários um sistema de fôrmas e a utilização de escoramentos (quando 

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

local até que o concreto alcance resistência adequada. 

 

2.1.3.4 Massa específica 

 

Os concretos de massa específica norma, tem seu peso compreendido entre 

2000 kg/m3 e 2800 kg/m3. Sendo assim se a massa específica do concreto for 

conhecida, pode-se considerar, para valor da massa específica do concreto armado, 

aquela do concreto simples acrescida de 100 kg/m3 a 150 kg/m3. Portanto, para poder 

ser cálculo, utiliza- se para o concreto simples o valor 2400 kg/m3, já para o concreto 

armado 2500 kg/m3 (PINHEIRO; MUZARDO; SANTOS, 2004). 

 

2.1.3.5 Aço das armaduras 

 

 O aço é um material fabricado, que tem em torno de 98% de "ferro” em sua 

composição, contudo, sua composição básica é o carbono, manganês e o silício, 

sendo o carbono o principal contribuinte para as propriedades mecânicas do aço, por 

ter alta durabilidade e resistência (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

 Sem dúvida alguma, “[...] O uso de aço no concreto foi um fator fundamental 

para o desenvolvimento da construção do século XX. Isto se tornou possível graças à 

quase perfeita aderência entre concreto e aço [...]” (ADÃO; HEMERLY, 2010, p. 11). 

 Sendo assim, ambos apresentam um diagrama de tensão-deformação 

parecido, tendo no início uma configuração linear, conforme figura 05 (ADÃO; 

HEMERLY, 2010). 
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Figura 5 - Diagrama de tensão e deformação do concreto e do aço 

 
Fonte: Adão e Hemerly (2010, p. 12) 

 

Ainda segundo Botelho e Marchetti (2015), as barras são fornecidas com o 

comprimento de 12 metros, sendo que as vezes é necessário emendar as barras. O 

transpasse ocorre em 99% dos casos com as armaduras ligadas e amarradas por 

arame recozido e quem vai fazer a ligação das duas é o concreto. Sendo assim, existe 

um comprimento de ancoragem que pode ser visto na Tabela 01 a seguir. 

 

Tabela 1 - Comprimento de ancoragem para emendas 

Fonte: Botelho e Marchetti (2015, p. 117) 

 

2.1.3.6 Cobrimento mínimo 

 

 A NBR 6118 (ABNT, 2014 p. 19) estabelece que, “[...] o cobrimento mínimo da 

armadura é o menor valor que deve ser respeitado ao longo de todo o elemento 

considerado. Isto constitui um critério de aceitação”. 

Tabela T-6 Comprimentos de ancoragem "L" para emendas 

Concreto fck CA25 CA50 CA60 

20 Mpa 51Ø 44Ø 53Ø 

25 Mpa 45Ø 38Ø 46Ø 

30 Mpa 45Ø 34Ø 40Ø 
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 Contudo, existem os cobrimentos mínimos exigidos pela norma que podem ser 

vistos a seguir. 

 

Quadro 1 - Cobrimento mínimo para armaduras de diferentes classes de 
agressividade 

Tipo de estrutura Componentes 

Classe de agressividade 

ambiental 

I II III IV 

Cobrimento nominal (mm) 

Concreto armado 

Lajes 20 25 35 45 

Viga / pilar 25 30 40 50 

Elementos estruturais 

em contato com o solo 
30 40 50 

Fonte: Adaptado da NBR 6118 (ABNT, 2014 p. 20) 

 

2.1.3.7 Durabilidade do concreto armado 

 

 De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014 p. 15), 

 

As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, 
sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando 
utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem sua segurança, 
estabilidade e aptidão em serviço durante o prazo correspondente à sua vida 
útil. 

 

 Entretanto, para Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 65), “A durabilidade das 

estruturas de concreto requer, ainda, cooperações e esforços coordenados do 

proprietário, dos usuários e dos responsáveis pelo projeto arquitetônico, projeto 

estrutural, pela tecnologia do concreto e pela construção”. 

 Todavia, a deterioração da estrutura depende muito da classe de agressividade 

ambiental como pode ser observado no Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 - Classes de agressividade ambiental 

Classe de 

agressividade 

ambiental 

Agressividade 

Classificação 

geral do tipo de 

ambiente para 

efeito de projeto 

Risco de 

deterioração da 

estrutura 

I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

II Moderada Urbana Pequeno 

III Forte 
Marinha 

Grande 
Industrial 

IV Muito forte 

Industrial 

Elevado Respingos de 

maré 

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

 

 Assim sendo, Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 66) concluem que, “A 

durabilidade das estruturas é altamente dependente das características do concreto e 

da espessura e da qualidade do concreto do cobrimento da armadura”. 

 

2.1.4 Dimensionamento da Estrutura 

 

 De acordo com Adão e Hemerly (2010, p. 6): 

 

Podemos resumir a ideia de dimensionamento como sendo a comparação 
entre dois esforços: um primeiro, proveniente do carregamento, das cargas 
elou das forças que vão atuar sobre uma peça de uma estrutura de concreto 
armado; o segundo, que é a resistência própria da peça desta estrutura de 
concreto. Aos primeiros esforços definimos como sendo "solicitantes". 
Chamamos estes de "solicitações". Aos esforços naturais da peça estrutural 
denominamos de "resistentes". 

 

 No entanto, o dimensionamento consiste em não permitir que a estrutura ou 

partes da mesma apresente ruína (falha). A ruína não é somente o perigo de ruptura 

ou ameaça contra a vida dos ocupantes, todavia, podem ser consideradas situações 

em que a edificação não apresente um bom estado de utilização, devido a fissuras 

inaceitáveis, deformações excessivas, entre outros (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2015). 
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 Ainda segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p. 46), “[...] a finalidade do 

cálculo estrutural é garantir, com segurança adequada, que a estrutura mantenha 

certas características que possibilite a utilização satisfatória da construção durante 

sua vida útil, para as finalidades às quais foi concebida”. 

 

2.1.4.1 Qualidade e segurança da estrutura 

 

 Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014 p. 13), “Os requisitos de qualidade de uma 

estrutura de concreto são classificados, para os efeitos desta Norma, em três grupos 

distintos [...]”. 

 Sendo assim, para Carvalho e Figueiredo Filho (2015), esses três grupos são: 

 

· Grupo I: requisitos relativos à capacidade resistente da estrutura ou de seus 

elementos componentes; 

· Grupo 2: requisitos relativos ao desempenho em serviço, que consiste na 

capacidade de a estrutura se manter em condições plenas de utilização, não 

devendo apresentar danos que comprometam, em parte ou totalmente, o uso 

para o qual foi projetada; e 

· Grupo 3: requisitos relativos à sua durabilidade, que consiste na capacidade de 

a estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto 

pelo autor do projeto estrutural e o contratante. 

 

De forma simplificada, 

  

[...] as exigências do grupo 1 correspondem à segurança contra a ruptura, as 
exigências do grupo 2 referem-se a danos como fissuração excessiva, 
deformações inconvenientes e vibrações indesejáveis e as exigências do 
grupo 3 têm como referência a conservação da estrutura, sem necessidade 
de reparos de alto custo (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p. 64). 

  

 Na parte de segurança, sabe- se que ela é adequada quando a construção 

resiste com uma boa margem o seu limite de ruína, sendo assim, existem três 

garantias que devem ser verificados na construção para se ter uma boa segurança 

(LEONHARDT; MÖNNIG, 2008). 

 Para Leonhardt e Mönnig (2008), é dever das estruturas garantir os três 

requisitos a seguir: 
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· Capacidade de carga e estabilidade suficientes; 

· Boa capacidade de utilização em relação à finalidade prevista; 

· Durabilidade suficiente. 

 

2.1.5 Lançamento da Estrutura 

 

 O lançamento da estrutura consiste no desenho com a disposição de como e 

onde estará à estrutura, sendo assim, ele deverá determinar as posições e dimensões 

dos elementos da estrutura tais como: pilares, lajes e vigas. Todos os elementos 

devem estar de acordo com o projeto arquitetônico (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

  Em virtude dos fatos, Adão e Hemerly (2010, p. 38) afirmam que: 

 

O lançamento da estrutura seria, talvez, o único trabalho, dentro do cálculo 
estrutural, em cuja execução haveria o trabalho direto do homem, no caso, 
do engenheiro civil calculista. Todas as outras etapas, sem exceção, podem 
ser executadas por computador com programas específicos de cálculo e 
desenho. 

 

2.1.5.1 Elementos da estrutura  

 

 São os elementos que compõe a estrutura de uma edificação, como por 

exemplo: lajes, vigas, pilares e a fundação. 

 

Figura 6 - Demonstração dos elementos estruturais 

 
Fonte: Fernandes (2016) 
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2.1.5.1.1 Lajes 

 

2.1.5.1.1.1 Definição 

 

Segundo Adão e Hemerly (2010, p. 65): 

 

Lajes são elementos estruturais planos, com maiores dimensões em plano 
horizontal. São lajes os pisos e tetos dos prédios, assim como tampas e 
fundos de caixas d’agua de concreto armado. O dimensionamento das lajes, 
para o momento fletor leva em conta a unidade de medida para a largura – 
normalmente o metro – e a sua espessura como altura. As lajes são 
dimensionadas na flexão como vigas, desprezando-se, porém, o 
dimensionamento para o cisalhamento. 
 

 Em outras palavras, “Uma laje pode ser entendida no seu trabalho como uma 

malha. Dessa forma, uma laje, ao sofrer o efeito das cargas, apresentará no seu meio 

(meio do vão) Tração embaixo e compressão em cima (ocorrência de momento fletor 

positívo)” (BOTELHO; MARCHETTI, 2015, p. 131). 

 

2.1.5.1.1.2 Lajes maciças 

 

 Nas palavras de Adão e Hemerly (2010, p. 65), 

 

As lajes tradicionais de concreto armado são comumente denominadas 
maciças. Elas formam, juntamente com as vigas e os pilares de uma 
estrutura, um conjunto monolítico de transmissão, entre todos os seus 
elementos, de esforços, deslocamentos e deformações. Verifica-se que sua 
execução encarece a estrutura, com grande quantidade de forma e 
escoramento. Por isto, mesmo sendo o sistema mais seguro quando 
executado corretamente, tem sido substituído por lajes pré-moldadas [...]. 

 
Figura 7 - Amostra de laje maciça 

 
Fonte: Botelho Marchetti (2015, p. 135) 
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2.1.5.1.1.3 Espessura mínima para lajes maciças 

 

Como sabemos, podem ocorrer diversas situações que se utiliza de uma laje 

maciça, assim sendo, existe um item da NBR 6118 (ABNT, 2014) abrangendo 

somente a parte de espessuras mínimas para diversas situações diferentes. 

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014), as espessuras mínimas são: 

 

· 5 cm para lajes de cobertura não em balanço;  

· 7 cm para lajes de piso ou de cobertura em balanço;  

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

· 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN.  

 

2.1.5.1.1.4 Laje pré-moldada  

 

 Segundo Leonhardt (2013, p. 54),  

 

As lajes podem ser fabricadas com pré-moldados, constituídos por elementos 
longitudinais estritos, que são dispostos lado a lado, para o que deve ser 
deixadas juntas suficientemente espaçadas, nas quais possa compactar bem 
a uma argamassa mais rija [...] 

            

 Sendo assim, para Botelho (2016), a laje é o elemento estrutural que mais tem 

soluções pré-fabricadas, por isso, ela apresenta as seguintes vantagens: 

 

· É de uso rápido; 

· Usa menos formas e escoramentos; 

· Deixa a obra mais limpa; 

· Quanto a custos, depende de condições locais e opiniões. 

 

2.1.5.1.2 Vigas 

 

As vigas são elementos estruturais na horizontal, que servem de apoio para as 

lajes, ou até mesmo para o apoio de outras vigas que não possuam pilar em sua 

extremidade (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Ainda segundo Adão e Hemerly (2010, p. 96),  
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As cargas totais distribuídas que atuam nas vigas incluem, além dos quinhões 
de carga das lajes, o peso próprio das vigas e as cargas das paredes, 
situadas sobre a viga. No caso de a alvenaria apresentar esquadrias (portas 
e janelas), devemos descontar estes vãos para o cálculo da carga da parede. 

 

Sendo assim, a NBR 6118 (ABNT, 2014 p. 13) estipula que, “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 [...]”.  

 

2.1.5.1.2.1 Vigas de transição 

 

 Adão e Hemerly (2010, p. 96) dizem que, “Eventualmente, temos carga de pilar 

sobre viga. É o caso de transição. Os pilares aplicam forte carga concentrada sobre 

tais vigas principalmente se temos grande quantidade de pavimentos”. 

 

Figura 8 - Viga sofrendo transição 

 

Fonte: Breternitz (2018) 
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2.1.5.1.3 Pilares 

 

 Sendo um dos principais elementos construtivos, os pilares são de extrema 

importância para uma edificação. 

 

Figura 9 - Amostra de pilar 

 
Fonte: Pinheiro et al. (2010) 

 

2.1.5.1.3.1 Definição de pilar 

 

 Entende-se que, pilares “[...] são barras em geral verticais que recebem as 

ações das vigas ou das lajes e dos andares superiores as transmitem para os 

elementos inferiores ou para a fundação” (PINHEIRO et al., 2010, p. 8). 

 Também pode se dizer que, 

 

Os pilares visam absorver, principalmente, todas as cargas verticais que 
atuam sobre um pavimento (teto ou piso) de um prédio. As cargas são, de 
uma maneira geral, transmitidas por ações de vigas. O peso próprio dos 
pilares também fornece carga vertical, apesar de o valor ser pequeno em 
comparação ao cômputo geral das cargas (ADÃO; HEMERLY, 2010, p.115). 

 

 Ainda de acordo com Adão e Hemerly (2010), ao longo da prumada de um 

prédio ou edificação comercial, os pilares são os únicos elementos estruturais que tem 
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continuidade, ou seja, os únicos ferros que aparecem "aguardando" a próxima 

concretagem são os de "espera" dos pilares. 

 

2.1.5.1.3.2 Seção mínima dos pilares 

 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 73), “A seção transversal de 

pilares e pilares-parede maciços, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar 

dimensão menor que 19 cm”. 

Entretanto, Ha casos em que se permite a consideração das dimensões entre 

19 cm e 14 cm, no entanto, deverá ser multiplicado os esforços solicitantes de cálculo 

no dimensionamento por um coeficiente adicional NBR 6118 (ABNT, 2014). 

 

2.1.6 Fundações 

 

 Entende- se que,  

 

A fundação é um elemento estrutural responsável por transmitir as cargas da 
estrutura ao solo. Para a escolha do tipo mais adequado, devem-se levar em 
conta as condições do solo e as cargas atuantes na fundação a ser 
executada, com o objetivo de transmitir as cargas ao solo sem ocasionar 
ruptura deste (PORTO; FERNANDES, 2010, p. 105). 

 

2.1.6.1 Tipos de fundações 

 

 Para Porto e Fernandes (2015, p. 105) tipos de fundações são: 

 

[...] as superficiais, também chamadas de diretas ou rasas, que são utilizadas 
quando as camadas do solo imediatamente abaixo da fundação têm a 
capacidade de suportas as cargas, e as profundas, também conhecidas como 
indiretas, empregadas quando as camadas mais resistentes encontram- se a 
uma certa profundidade, sendo a fundação apoiada nelas. 

 

2.1.6.1.1 Fundações superficiais (rasas ou diretas) 

 

 A NBR 6122 (ABNT, 2010, p. 2), define fundação superficial como “elemento 

de fundação em que a carga é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sob 

a base da fundação, e a profundidade de assentamento em relação ao terreno 

adjacente à fundação é inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação”. 
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  Ainda de acordo com NBR 6122 (ABNT, 2010), os principais tipos de fundações 

superficiais são: 

  

· Sapata: elemento de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões 

de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura 

especialmente disposta para esse fim; 

· Bloco: elemento de concreto, dimensionado de modo que as tensões de tração 

nele resultantes sejam resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura; 

· Radier: abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura, distribuindo os 

carregamentos; 

· Sapata associada: comum a mais de um pilar; 

· Sapata corrida: sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou de 

pilares ao longo de um mesmo alinhamento. 

 

2.1.6.1.2 Fundações profundas 

 

 Podemos definir fundação profunda como: 

 

Elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base 
(resistência de ponta) ou por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou 
por uma combinação das duas, devendo sua ponta ou base estar assente em 
profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no 
mínimo 3,0 m. Neste tipo de fundação incluem-se as estacas e os tubulões 
(NBR 6122, ABNT, 2010, p. 3). 

 

 Sendo assim a NBR 6122 (ABNT, 2010), afirma que fundações profundas 

podem ser: 

  

· Estaca: elemento de fundação profunda executado inteiramente por 

equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, 

haja descida de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, 

concreto pré-moldado, concreto moldado in loco ou pela combinação dos 

anteriores; 

· Tubulão: elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo 

menos na sua etapa final, há descida de pessoas, que se faz necessária para 

executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da 
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escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas 

preponderantemente pela base (ponta). 

 

2.1.7 Estado Limite 

 

 Segundo Viana (2018), o estado limite é o que define quando uma estrutura em 

imprópria para o uso, por questão de estética, de segurança ou até mesmo de 

funcionalidade, ou que contenha desempenho fora dos padrões especificados o fora 

da norma, ou seja, é o estado em que a estrutura não atende mais os requisitos para 

um bom funcionamento ou seja interrompido por haver um colapso na estrutura. 

 

2.1.7.1 Estado limite último (ELU) 

 

 É o estado em que a estrutura não poderá ser utilizada por questão de oferecer 

risco a segurança e perca ou falta da capacidade resistente, ou seja, quando é 

contatado que a estrutura foi submetida a ELU, são alguns reparos deverão ser feitos 

ou até mesmo em casos mais enérgicos a substituição da estrutura comprometida. 

 

2.1.7.1.1 Verificação do estado limite último 

 

 Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), a verificação do estado limite último deve 

ser feito da seguinte maneira: 

 

· Estado limite último da perda do equilíbrio da estrutura, admitida como corpo 

rígido; 

· Estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no 

seu todo ou em parte, devido às solicitações normais e tangenciais, admitindo-

se a redistribuição de esforços internos, desde que seja respeitada a 

capacidade de adaptação plástica definida na Seção 14, e admitindo-se, em 

geral, as verificações separadas das solicitações normais e tangenciais; 

todavia, quando a interação entre elas for importante, ela estará explicitamente 

indicada nesta Norma; 

· Estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no 

seu todo ou em parte, considerando os efeitos de segunda ordem; 
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· Estado limite último provocado por solicitações dinâmicas (ver Seção 23); 

· Estado limite último de colapso progressivo; 

· Estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no 

seu todo ou em parte, considerando exposição ao fogo, conforme a ABNT NBR 

15200. 

 

Figura 10 - Pilar submetido ao ELU 

 
Fonte: Viana (2018) 

 

2.1.7.2 Estado limite de serviço (ELS) 

 

 Segundo Viana (2018) o estado de limite de serviço nada mais é que os critérios 

de conforto e segurança para todos os moradores ou usuários que estejam nas 

dependências da estrutura, além de ter que possuir uma boa aparecia e uma boa 

durabilidade da estrutura. 
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2.1.7.2.1 Verificação do estado limite de serviço 

 

 Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) os ELS) que devem ser verificados para 

garantir a segurança da estrutura são: 

 

· Estado de limite de formação fissuras (ELS-F); 

· Estado de limite de abertura de fissuras (ELS-W); 

· Estado de limite de deformação excessivas (ELS-DEF); 

· Estado de limite de descompressão (ELS-D); 

· Estado de limite de descompressão parcial (ELS-DP); 

· Estado de limite de compressão excessiva (ELS-CE); 

· Estado de limite de vibrações excessivas (ELS-VE). 

 

Figura 11 - Laje submetida ao ELS 

 
Fonte: Viana (2018) 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Material 

 

 Os materiais a serem utilizados serão os softwares necessários para a 

execução do projeto. 

 

2.2.1.1 AutoCad  

 

 O software Autocad da empresa Autodesk, foi um dos primeiros programas a 

rodar em computadores pessoais, estando no mercado desde o ano de 1982. Com os 

recursos desta ferramenta, ela irá auxiliar nas seguintes etapas: 

 

· Limpeza das plantas para dimensionamentos; 

· Visualização da arquitetura para um melhor detalhamento dos elementos; 

· Configurar as pranchas. 

 

2.2.1.2 Eberick 

 

 O Eberick é destinado para o cálculo estrutural em concreto armado, onde se 

permite o lançamento e detalhamento de todos os elementos estruturais tais como, 

lajes, vigas e pilares, e a fundação, podendo ser ela sapatas ou estacas.  

 Neste trabalho ele irá ter a função de fazer o lançamento e cálculo de toda a 

estrutura. 

 

2.2.2 Metodologia 

 

 A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos e outros TCCs referentes ao assunto, além de vídeos e pesquisas na internet 

para se aprofundar melhor ao tema, buscando assim todo conhecimento necessário 

para o dimensionamento de uma cervejaria em concreto armado, seguindo todas as 

exigências na NBR 6118 (ABNT, 2014), para que haja uma correta segurança em toda 

a estrutura. 
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2.2.2.1 Especificações do projeto 

 

 O projeto a ser dimensionado e detalhado é de uma cervejaria industrial, 

projetada pelo arquiteto Marcelo Wandscheer, e será implantada na Estrada Cristóvão 

Machado de Campos 274 em Vargem Grande- Florianópolis/SC. Sendo assim, a 

cervejaria contará com 3 pavimentos, sendo eles: subsolo, térreo e superior, somando 

juntos, um total de 1079,69 m² de área construída.  

 A estrutura contará com 3 caixas d’água com capacidade de 5000 litros cada, 

na cobertura teremos laje impermeabilizada, telha de fibrocimento e telha térmica 

metálica. 

 

2.2.2.1.1 Pavimentos e áreas 

 

 A obra contém 3 pavimentos, sendo eles: 

 

· Subsolo: contendo área de 104,53 m²; 

· Térreo: contendo área de 472,04 m²; 

· Superior: contendo área de 397,04 m². 

 

2.2.2.1.2 Planta baixa pavimento subsolo 

 

 Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo A. 
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Figura 12 – Amostra da planta baixa pavimento Subsolo  
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2.2.2.1.3 Planta baixa pavimento térreo 

 

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo B. 

 

Figura 13 - Amostra da planta baixa pavimento Térreo 
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2.2.2.1.4 Planta baixa pavimento superior 

                           

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo C. 

 

Figura 14 - Amostra da planta baixa pavimento Superior 
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2.2.2.1.5 Planta baixa caixa d’água 

 

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo A. 

 

Figura 15 - Amostra da planta baixa Caixa d’água  
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2.2.2.1.6 Planta baixa barrilete 

 

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo A. 

 

Figura 16 - Amostra da planta baixa Barrilete 
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2.2.2.1.7 Corte caixa d’água 

 

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo A. 

 

Figura 17 - Amostra do corte caixa d’água 

  



54 
 

2.2.2.1.8 Planta de cobertura 

                                        

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo D. 

 

Figura 18 - Amostra da planta de Cobertura 
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2.2.2.1.9 Corte AA 

 

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo E. 

 

Figura 19 - Amostra do corte AA 
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2.2.2.1.10 Corte BB 

                                

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo F.  

 

Figura 20 - Amostra do corte BB 
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2.2.2.1.11 Fachada frontal 

 

Projeto sem escala, disponível para visualização no Anexo G. 

 

Figura 21 - Amostra da fachada frontal 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Considerações Iniciais 

 

 Para iniciar o pré-dimensionamento dos elementos estruturais, serão 

verificados os dados fornecidos pelo arquiteto responsável pela elaboração projeto 

arquitetônico, sendo assim alguns elementos estruturais já contém uma seção pré-

definida, como por exemplo, os pilares contendo seção b= 30 cm e h= 30 cm, já as 

vigas possuíam seções bw= 20cm e h= 40 cm. Contudo, ao longo do 

dimensionamento, sabe-se que poderão haver algumas modificações, sendo preciso 

redimensionar alguns elementos estruturais 

 No dimensionamento das lajes, serão utilizadas lajes maciças em todos os 

pavimentos, podendo haver modificação conforme necessidade. Já na fundação 

serão utilizadas sapatas. 

 

2.3.2 Configurações do Software da AltoQi – Eberick 

 

 As configurações do software foram adequadas para atender as necessidades 

deste projeto, sendo que todo processo será baseado nas normas da NBR 6118 

(ABNT, 2014). 

 

2.3.2.1 Configuração análise 

 

 As configurações de análises fornecidas pelo software nesta etapa foram 

mantidas, aumentado apenas a redução na torção dos pilares para 90%, podendo ser 

visualizada na figura a seguir: 
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Figura 22 – Configuração "Análisie"  fornecido pelo software Eberick 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.2 Configuração detalhamento 

 

 Nesta etapa foi configurada somente as abas de Pilares, Vigas, Lajes e 

Sapatas, sendo as outras abas desconsideradas neste dimensionamento. 

 

2.3.2.2.1 Configuração detalhamento Pilares 

 

 Nesta configuração foi apenas modificado a escala, para um melhor 

aproveitamento e alocação dos elementos nas pranchas. 
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Figura 23 - Configuração detalhamento pilares 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.3 Configuração detalhamento vigas 

 

 Nesta configuração foram mantidos os dados fornecidos pelo software, com 

pode ser observado na imagem a seguir. 

 

Figura 24 - Configuração detalhamento vigas 

 
Fonte: O próprio autor 
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 No entanto, como pode ser observado na figura 25 a seguir, foram feitas 

alterações na configuração de vigas, na aba otimização. 

 

Figura 25 - Otimização de vigas 

  
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.2.2 Configuração detalhamento lajes 

 

 Nesta etapa foram mantidas todas as configurações fornecidas pelo software, 

ou seja, não houve nenhuma modificação, como pode ser visto na figura a seguir. 

 

Figura 26 - Configuração detalhamento lajes 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2.2.3 Configuração detalhamento lajes escadas 

 

 A presente etapa não houve nenhuma modificação permanecendo os mesmos 

parâmetros fornecidos pelo software. 

 

Figura 27 - Configuração detalhamento lajes escadas 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.2.4 Configuração detalhamento sapatas 

 

 Nesta etapa, foram modificadas apenas as escalas, passando de 1:25 para 

1:50, como pode ser visualizado na figura a seguir. 
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Figura 28 - Configuração detalhamento sapatas 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.3 Configuração dimensionamento  

 

 Para a configuração de dimensionamentos as únicas abas que serão 

modificadas são: Pilares, Vigas, Lajes e Sapatas, sendo que as demais abas não 

serão utilizadas para a realização deste trabalho. 

 

2.3.2.3.1 Dimensionamento pilares 

 

 A única modificação existente nesta etapa foi a habilitação do item “ permitir 

carga negativa”, como pode ser observado na figura 29. 
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Figura 29 - Configuração dimensionamento pilares 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.3.2 Dimensionamento vigas 

 

 Nesta configuração de dimensionamento, a única modificação ficou por conta 

do diâmetro mínimo da armadura de compressão que passou para 8 mm, como 

podemos visualizar a seguir na figura 30. 

 

Figura 30 - Configuração dimensionamento vigas 

 
Fonte: O próprio autor 



65 
 

2.3.2.3.3 Dimensionamento lajes 

 

 Nesta configuração não foram efetuadas modificações, permanecendo os 

valores fornecidos pelo software conforme a figura 31. 

 

Figura 31 - Configuração dimensionamento lajes 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.3.4 Dimensionamento sapatas 

 

 Para esta etapa foi considerado o tipo de solo arenoso, permanecendo os 

demais valores fornecidos pelo software conforme a figura a seguir. 

 



66 
 

Figura 32 - Configuração dimensionamento sapatas 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.4 Configuração de materiais e durabilidade  

 

 Para a configuração de materiais e durabilidade, foram utilizados os seguintes 

parâmetros: 

 

· Classe de agressividade: lll (Forte); 

· Dimensão do agregado: 19 mm; 

· Resistencia do concreto: 30 Mpa; 

· Peso especifico do concreto: 2500 kg/m³; 

· Cobrimento de peças internas: 4 cm; 

· Cobrimento de peças externas: 4 cm; 

· Umidade relativa do ar: 70%; 

· Inicio do carregamento: 28 dias; 

· Vida útil prevista: 50 anos; 

· Abertura máxima de fissuras em contato com o solo: 0,2 mm; 

· Abertura máxima de fissuras em contato com a água: 0,1 mm; 

· Abertura máxima de fissuras das demais peças: 0,3 mm. 
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Todas as alterações podem de materiais e durabilidade podem ser observadas 

na figura a seguir. 

 

Figura 33 - Configuração de materiais e durabilidade 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 A configuração da classe do concreto utilizada também pode ser visualizada na 

figura 34. 

 

Figura 34 -  configuração da classe do concreto 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Outro fator que podemos observar é a fluência do concreto, estando disponível 

para visualização na imagem a seguir. 
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Figura 35 - Configuração da fluência do concreto 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.5 Configuração de vento no software 

 

 As condições do vendo foram adequadas conforme a região onde será 

instalada a cervejaria, sendo pego os dados conforme o mapa das isopletas do vendo 

disponível a seguir. 

 

Figura 36 - Mapa das isopletas 

 
Fonte: Eberick (AltoQi, 2008) 

 

 Sendo analisado o mapa, chegou-se a velocidade estimada do vendo em 42 

km/h na região onde será feita a instalação da cervejaria, já no parâmetro topografia, 

a consideração foi s1= 1,0, e no fator elástico o fator de ocupação foi considerado de 

1,00 como mostra a figura 37. 
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Figura 37 - Configuração do vento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.6 Configuração sistema 

 

 Na configuração sistema que abrange todas as unidades de medida não foram 

feitas alterações, permanecendo assim as configurações fornecidas pelo software. 

 

 

Figura 38 - demonstração da configuração sistema 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2.7 Configuração formas 

 

 Nesta parte do processo de configuração foram feitas apenas modificações nas 

escalas, na aba Pilares passou de 1:25 para 1:50. 

 

Figura 39 - Configuração forma pilares 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Já na aba vigas não houve modificações, ficando com as configurações 

fornecidas pelo software. 

 

Figura 40 - Configuração forma vigas 

 
Fonte: O próprio autor 
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 Na aba de lajes a única modificação ficou por conta da escala que passou de 

1:30 para 1:50 como pode ser observado na figura 41. 

 

Figura 41 - Configuração forma vigas 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A simbologia das lajes foi configurada com a imagem mostrada seguir para laje 

maciça, sendo L= nº da laje e h= espessura da laje. 

 

Figura 42 - Configuração forma lajes (simbologia) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3 Lançamento da Estrutura 

 

 Todo o lançamento da estrutura será feito de acordo com a normatização e 

conforme dados dos elementos fornecidos no projeto, para que se tenha uma perfeita 

integração entre o projeto e seus elementos estruturais, os elementos estruturais a 

serem lançados neste projeto são: pilares, vigas, lajes e a fundação. 

 

2.3.3.1 Lançamento dos pavimentos  

 

A primeira etapa do lançamento da estrutura foi a criação dos pavimentos, 

juntamente com a altura e os níveis de cada pavimento, entretanto para a primeira 

altura  que seria a altura da fundação foi utilizado 150 cm, como pode ser observado 

na imagem a seguir. 

 

Figura 43 - Lançamento dos pavimentos 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.2 Lançamentos dos elementos estruturais 

 

2.3.3.2.1 Lançamento dos pilares 

 

O primeiro elemento estrutural a ser lançado no software são os pilares, que 

possui sua medida pré-definida de b= 30 cm e h= 30 cm, conforme definido pelo 
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projetista, podendo sofrer algum tipo de alteração durante a execução do 

dimensionamento. 

Figura 44 - Lançamento dos pilares 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.2.2 Lançamento das vigas 

 

O segundo elemento a ser lançado serão as vigas, que também possuem uma 

medida pré-definida, sendo as da base, bw= 20cm para pavimento subsolo e bw= 

17cm para os demais pavimentos, já sua altura varia entre h= 50 cm para subsolo e 

h= 40 cm para os demais pavimentos, adicionando cargas de parede onde necessário. 

 

Figura 45 - Lançamento das vigas 

 
Fonte: O próprio autor 
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 As vigas que possuírem apoios em outras vigas serão todas rotuladas, para 

assim evitar ao máximo o momento torsor na estrutura, conforme pode ser visualizado 

na imagem a seguir. 

 

Figura 46 - Viga rotulada apoiada em outra viga 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.2.3 Lançamento das lajes 

 

 O terceiro elemento a ser lançado serão as lajes, que inicialmente todas irão 

ser maciças, já quanto a espessura poderá variar de 12 cm até 17 cm, conforme a 

necessidade do projeto. A carga acidental irá ser 150 kgf/m² e em áreas específicas 

podendo chegar até 1000 kgf/m², entretanto, sua carga de revestimento será fixada 

em 100 kgf/m². 
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Figura 47 - Lançamento da laje 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.2.4 Lançamento da fundação 

 

 O ultimo elemento a ser feito o lançamento será a fundação, que irá ser do tipo 

sapata e irá conter uma profundidade de 150 cm, como pode ser observado a seguir. 

 

Figura 48 - Lançamento da fundação 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3.3.1 Lançamento do pavimento subsolo 

 

 No pavimento subsolo foram lançados os pilares, onde todos foram convertidos 

para fundação, as vigas e as lajes, como pode ser observado a seguir. 

 

Figura 49 - Lançamento do pavimento Subsolo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.3.2 Lançamento do pavimento térreo 

 

 Foi lançado no pavimento térreo os pilares, onde foram convertidos para 

fundação somente aqueles que não tinham continuidade com o pavimento fundação, 

também foram lançados as vigas, as lajes e a escada. 
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Figura 50 - Lançamento o do pavimento Térreo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.3.3 Lançamento do pavimento superior 

 

 No pavimento superior foram lançados os pilares, as vigas, as lajes e a escada 

conforme pode ser observado na figura 51. 

 

Figura 51 - Lançamento do pavimento Superior 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.3.4 Lançamento do pavimento cobertura 

 

 Os elementos lançados neste pavimento foram apenas os pilares que possuem 

continuação com a caixa d’água, as vigas para suportar a cobertura e apenas duas 

lajes, sendo uma delas utilizada como cobertura. 
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Figura 52 - Lançamento do pavimento Cobertura 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.3.5 Lançamento do pavimento barrilete 

 

 Neste pavimento foi continuado os pilares, adicionado as vigas e as lajes que 

suportarão as caixas d’água. 

 

Figura 53 - Lançamento do pavimento Barrilete 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.3.6 Lançamento do pavimento teto da caixa d’água 

 

 O lançamento neste pavimento foi apenas o das vigas e das duas lajes que 

servirão de cobertura, como podemos observar a seguir. 
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Figura 54 - Lançamento do pavimento Teto da caixa d'água 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.3 Pórtico Espacial 

 

 Por meio desde recurso oferecido pelo software, podemos visualizar o 

agrupamento de todos os elementos estruturais, fazendo com que nenhum detalhe 

passe despercebido. 

 

2.3.3.4.1 Pórtico espacial frontal 

 

 Nele podem ser vistos  todos os elementos agrupados de em dimensção 3D, 

fazendo com que fique claramente detalhado os pilares vigas, lajes e a fundação, 

como pode ser observado na imagem 53.  
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Figura 55 - Pórtico espacial vista frontal 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.4.2 Pórtico espacial vista lateral esquerda 

 

 Neste pórtico 3D podemos visualizar melhor a vista olhando do lado esquerdo 

da edificação. 

 

Figura 56 - Pórtico espacial vista lateral esquerda 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3.4.3 Pórtico espacial vista lateral direita 

 

 Aqui podemos visualizar em 3D o detalhamento dos elementos agrupados em 

uma vista da lateral direita. 

 

Figura 57 - Pórtico espacial vista lateral direita 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.3.4.4 Pórtico espacial vista traseira 

 

Figura 58 - Pórtico espacial vista traseira 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.4 Processamento da estrutura 

 

 Após o lançamento da estrutura feito e verificado o pórtico 3D para ver se todos 

os elementos da estrutura estão agrupados corretamente, foi feito o processamento 

de toda a estrutura e conferido se tudo estava de acordo com o projeto. 

 

Figura 59 – Resultado da  análise estática linear 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Por meio dos resultados oferecidos, podemos verificar se todos os 

componentes foram dimensionados corretamente ou se houve algum erro durante o 

lançamento ou no processamento da estrutura, como pode ser visto na figura 58. 
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Figura 60 - Resultado do dimensionamento dos elementos na análise estática linear 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.5 Dimensionamento ao Estado Limite Último (ELU) 

 

 Segundo a NBR  6118 (ABNT, 2014), o estado limite último está relacionado 

diretamente ao colapso de uma estrutura ou qualquer outra forma de ruína, que possa 

fazer com que haja a paralização da estrutura. 

 No entanto, podemos visualizar o pórtico deformado da estrutura ao ELU que 

é fornecido pelo software disponível na figura 61, para verificar esse estado, onde 

quando mais verde menor é o deslocamento da estrutura e quanto mais se aproxima 

do vermelho maior é o deslocamento do elemento estrutural. 
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Figura 61 – Pórtico de deslocamento da estrutura ao (ELU) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.6 Estabilidade Estrutural 

 

A estabilidade estrutural pode ser verificada por meio do coeficiente Gama-Z, 

que tem seu limite máximo de 1,10 para a direção X e para 1,10 para a direção Y, 

sendo assim, em nosso projeto obtivemos os seguintes resultados: 1,03 para a 

direção e 1,04 para direção Y, como gama-z ficou baixo de 1,10, teoricamente não 

precisaríamos levar em consideração os efeitos de segunda ordem pois se trata de 

uma estrutura de nós fixos, se fosse uma estrutura de nós moveis, gama z acima de 

1,10, precisaríamos levar em consideração, traduzindo isso para o eberick, nas 

configurações de analise, poderíamos trabalhar com o P-Delta desligado. Para 

ficarmos a favor da segurança, mesmo com Gama-Z abaixo de 1,10, deixamos a 

configuração de P-Delta ligado, levando em considerações os efeitos de segunda 

ordem. Analise do Gama-Z na figura 62. 
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Figura 62 - Estabilidade estrutural 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.7 Dimensionamento ao Estado Limite de Serviço (ELS) 

 

 O estado de limite de serviço nada mais é do que a relação entre o conforto 

dos usuários e sua segurança, além de contar com uma boa durabilidade, a estrutura 

tem que ter uma aparência boa e sua utilização tem que atender as necessidades a 

qual foi destinada. 

Sendo assim, fica uma ressalva que nesta etapa, fazemos apenas as 

verificações quanto ao estado limite de serviço, como as flechas, por exemplo. Nesta 

etapa não costuma- se alterar muito os dimensionamentos, apenas se tivermos 

problemas de flechas e deformações excessivas. No nosso caso, como não tivemos 

estes problemas, não foram alterados nenhum elemento estrutural, apenas foram 

escolhidos os melhores arranjos de aço para cada elemento estrutural, tendo em vista 

que eles já estavam calculados e pré-definidos pelo software, ficando assim a critério 

do operador do software escolher a opção correta de utilização da armadura, 

facilitando assim, o melhor aproveitamento no canteiro de obras. 

Portanto, a escolha do melhor tipo de arranjos de aço para este projeto, 

juntamente com o detalhamento do pavimento térreo da estrutura, está disponível sem 
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escala apenas para visualização nos apêndices. 

 

Figura 63 - Amostra de arranjos de aço para a viga V8 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.8 Problemas Enfrentados ao Decorrer do Trabalho 

 

 Durante a realização do deste trabalho de conclusão de curso, foram 

enfrentados diversos problemas, sendo todos diagnosticados após o processamento 

da estrutura, como pode ser observado na imagem 64. Diante desses problemas 

apresentados, foi buscado a melhor maneira de soluciona-los. 

 Como o software possui uma ferramenta de diagnóstico de erros, ele mesmo 

nos fornece o número do erro para facilitar a visualização do problema apresentado, 

da mesma maneira se ele te fornece os dados dos erros e uma solução alternativa 

para que esse erro seja sanado. 

 Já na escolha da melhor maneira de solucionar o erro fica a critério de quem 

está manuseando o software, pois é ele quem irá analisar se houve ou não alguma 

modificação quanto significativa no agrupamento os elementos, ou até mesmo na 

parte da estética da estrutura, não comprometendo a ideia inicial do projetista. 
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Figura 64 - Problemas apresentado após o processamento da estrutura 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.8.1 Problema e solução apresentado no pavimento subsolo 

 

 No pavimento Subsolo foi apresentado erro em uma sapata, onde a mensagem 

era, erro na armadura inferior, não existia nenhuma bitola configurada que poderia ser 

utilizada, a solução encontrada foi ir na configuração de materiais e durabilidade, na 

aba bitolas das sapatas e ativar a barra longitudinal de 20 mm. 

 

Figura 65 – Erro do pavimento Subsolo e solução 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.2 Problema e solução apresentado no pavimento térreo 

 

 Neste pavimento, o erro ocorrido ficou por conta das lajes da escada, onde os 

erros foram referentes ao cálculo da armadura na direção X, já o outro erro foi em 

relação a continuidade das lajes, sendo assim, a melhor solução encontra foi refazer 

todos os lances da escada e o patamar, pois havia problema no lançamento. 

 

Figura 66 - Problema apresentado no pavimento Térreo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.8.3 Problemas e soluções apresentados no pavimento superior 

 

 Os problemas apresentados neste pavimento foram: 

 

· O erro no cálculo da armadura na direção X e na continuidade da laje da 

escada, onde o procedimento para a solucionar este erro, foi o mesmo 

procedimento feito no pavimento térreo; 

· Erro na viga V15, a qual suportava o patamar da escada, sendo que o erro era 

relacionado a armadura transversal, onde nenhuma bitola configurada poderia 

ser utilizada, já a solução do erro foi refazer o lançamento da viga e da escada 

pois também tratava- se de erro de lançamento. 

·  Erro nos pilares 27, 28, 29, no qual o índice de esbeltez do pilar ficou maior 

que 140, neste caso, para solucionar o problema, foi aumentada a seção dos 

pilares, que que passou de 30 cm X 30 cm, para 40 cm X 40 cm para todos os 
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pavimentos no qual existem a continuidade desses pilares. Após feita essa 

alteração na seção dos pilares, sanou-se o erro existente no pavimento 

Cobertura, o qual também era pelo mesmo motivo. 

 

Figura 67 - Erro apresentado nos pilares do pavimento Superior 

 
Fonte: O próprio autor 

  

 

2.3.9 Resumo de Materiais 

 

O resumo de materiais fornecidos pelo software são: 

 

· Resumo do CA50 e CA60 de todas as bitolas, fornecidos em kg; 

· Resumo do volume do concreto em fornecido em m³; 

· Resumo da área de formas fornecido em m³; 

· Consumo de aço fornecido kgf/m³. 

 

 Resumos dos materiais estão disponíveis na imagem a seguir. 
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Figura 68 - Resumo dos materiais 

 

Fonte: O próprio autor 
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3 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho, possibilitou verificar quais são os 

níveis de conhecimentos necessários para um melhor detalhamento e 

dimensionamento de uma estrutura em concreto armado, utilizando assim, a 

ferramenta de cálculo Eberick, da empresa AltoQI. Entretanto, mesmo com a 

utilização de um software para o cálculo de toda a estrutura, percebeu- se que existe 

a abrangência de vários temas, que vai desde projeto arquitetônico até a escolha do 

melhor posicionamento dos elementos estruturais e dimensionamento mais 

adequado. 

No entanto, este trabalho teve como objetivos específicos a realização de 

pesquisa bibliográfica em livros e artigos para aprofundar o conhecimento em concreto 

armado, buscando assim a melhor maneira de dimensionar a estrutura utilizando o 

software Eberick, concluindo foi feita a análise de todos resultados fornecidos pelo 

software. 

 Entretanto, mesmo com os cálculos sendo feitos automaticamente pelo 

software, é de suma importância que quem esteja manuseando o projeto seja um 

profissional qualificado, para que haja um perfeito equilíbrio entre o software e o 

conhecimento prático do profissional.  

 Portando, frisamos que este projeto ficou com o resultado dentro do esperado, 

ou seja, atendeu a todos os parâmetros exigidos pelas normas vigentes, obtendo 

assim, uma boa estabilidade da estrutura, bem como o perfeito agrupamento de todos 

os elementos estruturais.  
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