
 
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 

JOHN PAULO FANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO ESTRUTURAL DE UMA RESIDÊNCIA COM O SOFTWARE EBERICK 
 

VOLUME I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2017  



 
 

JOHN PAULO FANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO ESTRUTURAL DE UMA RESIDÊNCIA COM O SOFTWARE EBERICK 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como exigência para a obtenção do título de 
Bacharel, do Curso de Engenharia Civil, 
ministrado pela, Universidade Alto Vale do Rio 
do Peixe – UNIARP, sob orientação do professor 
Gilsinei da Silva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2017  



 
 

PROJETO ESTRUTURAL DE UMA RESIDÊNCIA COM O SOFTWARE EBERICK 
 

 

 

 

JOHN PAULO FANTIN 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi submetido ao processo de avaliação pela 

Banca Examinadora para a obtenção do Título de: 

 

Bacharel em Engenharia Civil 

 

E aprovada na sua versão final em 01/12/2017, atendendo às normas da legislação 

vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Coordenação do Curso de 

Engenharia Civil. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente а Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, ao longo de 

minha vida. 

Agradeço à minha esposa Giane, pelo amor e incentivo nos momentos difíceis, 

pela paciência ao longo destes anos. 

Agradeço a minha família, especialmente aos meus pais, Lisete e Justino, 

minha irmã Mônica, meu cunhado Tiago e minha sobrinha Thalita, por sempre 

acreditarem em mim. 

Agradeço aos meus sogros, Fioravante e Maria Salete, pelo incentivo. 

Agradeço ao meu orientador Professor Gilsinei da Silva por toda a dedicação e 

ajuda. 

Ao corpo docente do Curso de Engenharia Civil pelos ensinamentos. 

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu 

muito obrigado. 

  



 
 

RESUMO 
 

Este trabalho trata do desenvolvimento de uma estrutura em concreto armado para 

uma residência contendo dois pavimentos. Para chegar a solução de tal problema, foi 

efetuado uma investigação bibliográfica sobre concreto armado, visando embasar as 

decisões tomadas referentes ao dimensionamento da estrutura. Tal estudo passou 

por assuntos como: apresentação da arquitetura; definições sobre concreto armado, 

seus materiais constituintes e propriedades; definição de estruturas, elementos 

estruturais (pilares, vigas, lajes e escadas), vínculos estruturais; solicitações as quais 

as estruturas podem estar sujeitas; tipos de estrutura e noção de equilíbrio estrutural, 

entre outros. O cálculo estrutural propriamente dito foi auxiliado pelo software Eberick, 

sendo que o lançamento seguiu as orientações contidas no manual do programa. 

Após o lançamento, realizou-se o processamento automático do modelo estrutural, 

tendo como retorno diversas sugestões de arranjos de armaduras de aço, para cada 

elemento estrutural sugeridas pelo software, que um a um foram analisados, e 

escolhidos de acordo com as prescrições contidas nas normas pertinentes e nos 

conceitos investigados na pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-Chave: Concreto Armado. Dimensionamento. Projeto Estrutural. 

Concepção estrutural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

This work deals with the development of a reinforced concrete structure for a residence 

with two floors. To arrive at a solution to this problem, a bibliographical investigation 

was carried out on reinforced concrete, aiming to support the decisions made 

regarding the dimensioning of the structure. Such a study went through subjects such 

as: architecture presentation; Definitions of reinforced concrete, its constituent 

materials and properties; Definition of structures, structural elements (pillars, beams, 

slabs and stairs), structural links; Requests to which structures may be subject; Types 

of structure and notion of structural equilibrium, among others. The structural 

calculation itself was aided by Eberick software, and the launch followed the guidelines 

contained in the program manual. After the launch, the automatic processing of the 

structural model was carried out, taking as feedback several suggestions of steel 

reinforcement arrangements, for each structural element suggested by the software, 

that one by one were analyzed, and chosen according to the prescriptions contained 

in the pertinent norms and in the concepts investigated in the bibliographic research. 

 

Keywords: Reinforced concrete. Dimensioning. Structural design. Conception 

Structural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata do desenvolvimento de uma estrutura em concreto 

armado para uma residência unifamiliar, possuindo dois pavimentos, com o auxílio do 

software de cálculo Eberick da empresa AltoQI. 

De posse destes elementos, surge o problema ao qual este trabalho propõe-se 

a resolver: qual o melhor dimensionamento dos elementos estruturais para a obra 

supracitada, baseado nos conceitos aprendidos durante o curso, e utilizando o 

software Eberick como auxílio para o cálculo estrutural? 

Sabemos que dentro de toda a multidisciplinaridade que envolve o 

desenvolvimento de um projeto como um todo, a estrutura é a disciplina mais 

importante, pois é ela que garantirá a estabilidade da edificação. Desde a concepção 

inicial do modelo estrutural baseada no projeto arquitetônico até o seu 

dimensionamento final, ela deve ser pensada de maneira racional, visando que os 

elementos estruturais sejam coerentes com a arquitetura e que resistam as cargas às 

quais serão solicitadas, sem esquecer, no entanto, as normas vigentes no país. Outra 

justificativa que pode ser citada, é que um projeto bem elaborado, além de 

funcionalidade gera economia financeira. 

Este trabalho tem como objetivo geral, realizar o dimensionamento da estrutura 

de uma residência unifamiliar com dois pavimentos, com o auxílio do software Eberick. 

Os objetivos específicos são: realizar o lançamento inicial da estrutura; fazer o 

lançamento no software Eberick; analisar os resultados fornecidos pelo software; 

decidir qual a melhor solução; comprovar através da pesquisa bibliográfica os 

conceitos utilizados na escolha das dimensões dos elementos estruturais. 

A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica a qual fornece o 

embasamento teórico e/ou comprobatório necessário à todas as etapas envolvidas 

neste trabalho de conclusão de curso. Para cumprir esta tarefa foi utilizada uma 

arquitetura meramente sugerida para os fins acadêmicos deste trabalho, constituída 

por dois pavimentos, utilizados como habitação. Nas fundações considerou-se solo 

do tipo arenoso com pressão admissível de 1,5 Kgf/cm², apresentando peso 

específico de 1.600 Kgf/m³ à 150 cm de profundidade. De posse destes dados, 

realizou-se inicialmente a análise da arquitetura, efetuou-se o lançamento da estrutura 

no software eberick v. 10, buscando o melhor posicionamento dos elementos 

estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas), garantindo assim a sua funcionalidade e 
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melhor distribuição de cargas oriundas da edificação. O pré-dimensionamento dos 

elementos de concreto armado foi efetuado seguindo o método sugerido pelo manual 

do programa, que indica a utilização inicial das dimensões mínimas exigidas pela 

norma e posteriormente o seu redimensionamento, conforme a necessidade do 

projeto. Logo após analisou-se as opções de resultados para as armaduras de aço 

sugeridas pelo software, e com base nos conceitos aprendidos no curso foram 

escolhidos os dimensionamentos adequados para cada elemento estrutural. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Projeto Arquitetônico 

 

O ponto de partida de qualquer projeto de edificação é o projeto arquitetônico. 

Em nosso estudo o projeto de arquitetura foi meramente sugerido para os fins 

acadêmicos deste trabalho e constitui-se de uma casa (residência) unifamiliar com 

dois pavimentos. 

A NBR 13531 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 

1995, p.2), define edificação como: 

 

[...] o produto constituído de elementos definidos e articulados em 
conformidade com os princípios e as técnicas de arquitetura e engenharia 
para, ao integrar a urbanização, desempenhar determinadas funções 
ambientais e níveis adequados. Exemplos: casas, hospitais, teatros, 
estações rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, armazéns, estádios, ruas, 
avenidas, parques e monumentos. 

 

Para se definir uma edificação, é necessário o desenvolvimento de um projeto, 

que é a determinação e a representação prévia de edificações, instalações prediais, 

projeto elétrico, hidrossanitário, preventivo contra incêndios, estrutural, mediante o 

uso de técnicas específicas, inerentes à arquitetura e a engenharia como um todo 

(NBR 13531, ABNT, 1994). 

Dentre as especialidades contidas em um projeto de uma edificação existe o 

projeto arquitetônico, que tem como objetivos delimitar espaços, definir ambientes, 

definir suas funções, e como dito anteriormente, é a partir dele que são desenvolvidos 

todos os projetos complementares. Em resumo, é no projeto de arquitetura que é 

materializado todo o plano de necessidades estabelecido pelo cliente. 

A NBR 13531 (ABNT, 1994, p.4) define um programa de necessidade como 

“[...] a etapa destinada à determinação das exigências de caráter prescritivo ou de 

desempenho (necessidades e expectativas do usuário) a serem satisfeitas pela 

edificação a ser concebida”. 
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Tudo o que será contemplado no projeto da edificação, sua função, localização, 

tamanho, ou seja, o problema ao qual a obra pretende resolver e todas as informações 

pertinentes à necessidade do cliente devem ser por este meio levantadas.  

Por sua vez, a NBR 6492 (ABNT, 1994, p.2), complementa a definição de 

programa de necessidade como: 

 

Documento preliminar do projeto que caracteriza o empreendimento ou o 
projeto objeto de estudo, que contém o levantamento das informações 
necessárias, incluindo a relação dos setores que o compõem, suas ligações, 
necessidades de área, características gerais e requisitos especiais, posturas 
municipais, códigos e normas pertinentes. 

 

A dificuldade que surge então é como representar graficamente a solução para 

tal plano de necessidades. 

Segundo Ching (2011, p.35) “o problema fundamental do desenho de 

arquitetura é como representar formas, construções e espaços tridimensionais em 

apenas duas dimensões”. 

Para facilitar o processo representativo, os desenhos podem ser 

desmembrados em desenhos separados contendo detalhes específicos, que são os 

desenhos de vistas múltiplas. 

Segundo Ching (2011, p.50), 

 

Os desenhos em vistas múltiplas compreendem os tipos de desenho que 
conhecemos como plantas, elevações e cortes. Cada um deles é uma 
projeção ortográfica de um aspecto particular de um objeto ou de uma 
construção tridimensional. Estas vistas ortográficas ou ortogonais são 
abstratas, uma vez que não correspondem à realidade ótica; elas são uma 
forma conceitual de representação baseada naquilo que sabemos sobre uma 
coisa, e não em como ela talvez pareça aos nossos olhos. No projeto de 
arquitetura, os desenhos em vistas múltiplas estabelecem campos 
bidimensionais nos quais conseguimos estudar padrões formais e espaciais 
bem como relações de proporção e escala em uma composição. A 
capacidade de regular tamanho, posicionamento e configuração também 
torna os desenhos em vistas múltiplas úteis para comunicar a informação 
gráfica necessária à descrição, pré-fabricação e execução de um projeto. 

 

Têm-se então para um bom projeto de arquitetura a necessidade da presença 

de algumas das vistas múltiplas que possibilitam a visualização da maior quantidade 

de detalhes construtivos, imprescindíveis para o desenvolvimento do modelo 

estrutural e também dos outros projetos complementares que em seu somatório 

formam o projeto de uma edificação como um todo. 
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Adão e Hemerly (2010, p.37) afirmam que o projeto de arquitetura “[...] é 

composto basicamente das plantas dos diversos níveis, cortes (pelo menos dois: um 

longitudinal e outro transversal), fachadas [...]. É imprescindível ter o projeto completo 

de arquitetura para elaborarmos o projeto estrutural”. 

 

2.1.1.1 Planta baixa 

 

Dentre os desenhos de vistas múltiplas as plantas baixas ocupam lugar de 

extrema importância na representação de uma edificação pois nos dão a idéia de 

espaço necessária para todo o projeto. 

As plantas são desenhos de projeção ortográfica que representam vistas de 

uma edificação observada de cima para baixo (CHING, 2011). 

Elas permitem a visualização de detalhes internos da edificação através de um 

corte horizontal imaginário que passa em uma determinada altura em relação ao nível 

zero do pavimento em que passa. 

“Em uma planta, o plano horizontal atravessa a construção de modo a remover 

a porção superior do plano de corte. As plantas baixas expressam e comunicam o 

objetivo de um projeto, bem como a exeqüibilidade de um leiaute” (YEE, 2009, p.90). 

Este plano horizontal divide a edificação permitindo representar detalhes 

inerentes à arquitetura, os quais não seriam visualizados caso ele não existisse. 

A NBR 6492 (ABNT, 1994, p.1) define que: 

 

A planta baixa de uma edificação é a vista superior do plano secante 
horizontal, localizado a, aproximadamente 1,50 m do piso em referência. A 
altura desse plano pode ser variável para cada projeto de maneira a 
representar todos os elementos considerados necessários. 

 

Sendo assim, a altura do plano de corte deve ser definida pelo projetista 

levando em consideração os elementos que querem representar. 

Porém, uma melhor representação de planta baixa é conseguida quando o 

corte horizontal varia entre 1,2 m e 1,8 m a partir do piso e passa por todos os vãos 

como portas e janelas (YEE, 2009). 

Dessa maneira, as plantas baixas representam a localização das paredes, 

portas, janelas e outros elementos arquitetônicos abaixo do plano de corte. 
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Para Ching (2011, p.53), “as plantas baixas geralmente mostram a 

configuração das paredes e dos pilares, a forma e as dimensões dos espaços, o 

padrão de aberturas de janela e porta, as conexões entre cômodos e o interior e 

exterior”. 

O estudo da planta baixa faz-se necessário para podermos posicionar os 

elementos estruturais. Sem a planta baixa a distribuição e desenvolvimento de um 

modelo estrutural seria impossível, pois não saberíamos onde colocar cada elemento 

e nem mesmo qual o tipo de elemento necessário. 

 

2.1.1.2 Corte 

 

A planta baixa, citada anteriormente, mostra os detalhes horizontais da 

edificação. Porém, existe a necessidade de verificarmos também os detalhes verticais, 

que são definidos nos cortes.  

Para Yee (2009, p.91) “um corte é análogo à planta (seção de corte horizontal) 

exceto pelo fato de que o plano de corte é vertical”. 

Ou seja, os cortes são desenhos de projeção ortográfica que tem por objetivo 

mostrar detalhes como altura de nível entre pavimentos, alturas de portas e janelas, 

altura de pontaletes de telhados, entre outros. 

A NBR 6492 (ABNT, 1994, p.1 e 2) define corte como: 

 

[...] o plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, seja no 
sentido longitudinal, seja no transversal. Nota: O corte, ou cortes, deve ser 
disposto de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhes 
construtivos. Pode haver deslocamentos do plano secante onde necessário, 
devendo ser assinalados, de maneira precisa, o seu início e final. Nos cortes 
transversais, podem ser marcados os cortes longitudinais e vice-versa. 

 

Para uma melhor representação dos detalhes construtivos verticais, costuma-

se usar no mínimo dois cortes. A necessidade de mais cortes, fica a critério do 

projetista. 

Em resumo, “em um corte, um plano vertical secciona a construção 

longitudinalmente ou transversalmente de modo a remover a porção que se encontra 

na frente do plano secante” (YEE, 2009, p.90). 
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2.1.1.3 Fachada 

 

Uma fachada, também chamada de vista, é mais um desenho de vista múltipla 

necessária para o entendimento do projeto, que semelhante ao corte, mostra a 

edificação verticalmente, porém, não possui o plano seccionador que divide o projeto 

em duas seções removendo a parte frontal, que permite assim mostrar à parte 

posterior. 

Para Yee (2009, p.90), 

 

[...] A vista ou fachada de uma construção apresenta as relações entre as 
dimensões verticais, a disposição do volume e a escala de proporção dos 
vãos. Também apresenta a posição das portas e janelas, assim como os 
padrões e texturas dos materiais da construção, apenas o plano do piso 
exterior da construção será representado por uma linha sólida.  

 

Elas têm por objetivo mostrar uma das faces externas de uma edificação. 

Assim, uma fachada é a “representação gráfica de planos externos da 

edificação [...]” (NBR 6492, ABNT, 1994, p.2). 

 

2.1.1.4 Perspectivas 

 

Todas as vistas até aqui estudadas são projeções que representam o objeto 

em estudo em duas dimensões, porém muitas vezes, surge a necessidade de se 

visualizar o projeto em três dimensões. Para isso, faz-se o uso das perspectivas. 

“Uma perspectiva bem desenhada é o melhor meio de representar a 

experiência de estar em um espaço tridimensional" (CHING, 2011, p.44). 

Dessa maneira, as perspectivas conseguem mostrar ao mesmo tempo detalhes 

que só poderiam ser representadas separadamente com desenhos de vistas 

múltiplas. 

Yee (2009, p.107) ressalta que “o processo de projetar sempre envolve a 

visualização de como essas partes fragmentadas compõe o todo tridimensional e vice-

versa". 

Por isso, a perspectiva é o tipo de desenho que mais se aproxima do que 

realmente veríamos se este objeto estivesse materializado. 
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Pois, "a perspectiva mostra os objetos como eles aparecem à nossa vista, como 

um volume [...]. A perspectiva dá a visão de conjunto ou global do objeto [...]" 

(MONTENEGRO, 2010, p.1). 

Na prática, as perspectivas registram uma cena ou um objeto, existente ou não, 

onde uma pessoa, hipoteticamente, olha para a referida cena ou objeto. 

Ching (2011, p.44), pressupõe que nas perspectivas “[...] há um observador 

localizado em um ponto especifico do espaço e olhando em uma direção especifica".  

 

2.1.2 Concreto 

 

O concreto é um dos materiais mais utilizados na atualidade, porém, sua 

utilização já existia na antiguidade. 

Graziano (2005, p.15), afirma que: 

 

As origens do concreto, em sua forma mais primitiva, remontam ao império 
egípcio e romano, sendo hoje o segundo material mais consumido pelo 
homem, superado apenas pela água. Sua história confunde-se com a do 
cimento, que, adicionado de água, atua como aglomerante necessário para a 
união dos materiais constituintes do concreto, costumeiramente pedra e 
areia, denominados agregados. O cimento, em sua forma moderna, foi 
patenteado em 1824, por James Parker e Joseph Aspdin, com a 
denominação de Cimento Portland. 

 

A idéia central que justifica o desenvolvimento do concreto como material 

estrutural é a necessidade de se desenvolver um material com alta resistência, assim 

como uma pedra, porém com a possibilidade de ser moldado. 

Assim, Botelho e Marchetti (2015, p.221) justificam o desenvolvimento do 

concreto como “[...] uma tentativa de construir uma pedra artificial e que tem sobre a 

pedra natural uma grande e fundamental vantagem: o concreto durante a sua 

preparação é moldável permitindo adquirir a forma que sua fôrma indicar”. 

 

2.1.2.1 Materiais constituintes do concreto 

 

O concreto é obtido por meio da mistura de quantidades certas de cimento, 

água e agregados (finos e graúdos). Algumas propriedades do concreto, como 

trabalhabilidade, resistência e retardo da velocidade das reações químicas, podem 
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ser alteradas através da adição de produtos químicos ou outros componentes, como 

microssílica e polímeros (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.2.1.1 Cimento ou aglomerante 

 

O cimento ou Cimento Portland é o material mais importante da composição do 

concreto, pois ele é o responsável por manter unidos todos os materiais que 

constituem o concreto. 

Segundo Adão e Hemerly (2010, p.1) “[...] o cimento é denominado 

aglomerante, já que tem a propriedade de ser ligante, ou seja, permite que a areia e 

pedra, chamados de agregados, formem uma mistura ‘ligada’ com alguma 

homogeneidade, que após seca torna-se sólida”. 

De forma mais técnica, o cimento é o produto responsável por realizar todos os 

processos que tornam possível a união dos agregados. 

Borges (2014, p.14) define o cimento como: 

 

[...] A substância sílico-calcária pulverizada, retirada de jazidas minerais, 
responsável pelas reações químicas no interior do concreto, que propiciam 
coesão e causam seu endurecimento. Estas reações surgem devido a adição 
de água em proporções adequadas, que enrijecem a mistura como decorrer 
do tempo. 

 

2.1.2.1.2 Agregado graúdo 

 

O agregado graúdo nada mais é do que rochas trituradas em diferentes 

dimensões. 

A NBR 9935 (ABNT, 2011, p.4) define agregado graúdo como “agregado cujos 

grãos passam pela peneira com abertura de malha de 75 mm e ficam retidos na 

peneira com abertura de malha de 4,75 mm [...]”. 

O agregado graúdo é o material que dá resistência ao concreto. Ele que garante 

a dureza necessária, para resistir aos esforços aos quais as estruturas estão 

submetidas. 
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Para Borges (2010, p.14) agregado graúdo, 

 

É a chamada brita, ou pedra britada para concreto, que é responsável pela 
resistência mecânica da mistura. É ela juntamente com o agregado miúdo, 
que propicia a elevada resistência à compressão do concreto. É retirado de 
jazidas de granito (pedreiras), onde a rocha bruta é cortada em blocos de 
diversos tamanhos, e os pedaços menores são triturados até atingirem as 
dimensões estipuladas em norma, denominadas brita zero, 1, 2, 3, etc., sendo 
a brita zero a de menor dimensão. 

 

Por sua vez, a dimensão do agregado graúdo à ser utilizado em uma obra, é 

limitado pelas dimensões da estrutura a qual irá compor. 

Para Botelho e Marchetti (2015, p. 221), 

 

[...] Em obras de grande porte, como construção de maciços de barragens, 
pode-se jogar no concreto grandes matacões, que é a pedra natural de 
grandes diâmetros, economizando-se em custos. Nas obras médias, no 
concreto em que o espaçamento entre barras da armadura é da ordem de 
centímetros, não podemos usar pedras de grandes diâmetros, pois estas não 
se distribuem adequadamente ao longo da massa. É uma grande restrição, 
pois a escolha do agregado graúdo será o distanciamento entre barras de 
aço, além de outros aspectos construtivos. 

 

2.1.2.1.3 Agregado miúdo 

 

O agregado miúdo é o material constituinte do concreto que apresenta menor 

granulometria. 

Ele tem por função preencher os espaços entre os agregados graúdos 

(BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

A NBR 9935 (ABNT, 2011, p.4) define agregado miúdo como “agregado cujos 

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

peneira com abertura de malha de 150 µm [...]”. 

As areias são encontradas normalmente na natureza, porém, elas também 

podem ser produzidas industrialmente, ou ainda, obtidas através da reciclagem de 

resíduos de construção. 

A NBR 9935 (ABNT, 2011, p.4) afirma que a areia pode ser obtida, 

 

[...] Através de processos naturais ou artificiais de desintegração de rochas, 
ou provenientes de processos industriais. É chamada de areia natural se 
resultante de ação de agentes da natureza, areia artificial quando proveniente 
de processos industriais; de areia reciclada, quando proveniente de 
processos de reciclagem; de areia de britagem, quando proveniente do 
processo de cominuição mecânica de rocha [...]. 
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Porém, precisa-se tomar cuidado ao utilizar agregados que possam conter 

componentes químicos que possam interferir nas reações internas do concreto, visto 

que a areia natural, é retirada de jazidas que podem conter elementos como o sal, que 

é extremamente danoso à resistência final do concreto. 

Borges (2010, p.14) aborda este tema dos produtos químicos, e define 

agregado miúdo como, “[...] a areia para concreto ou areia lavada, normalmente 

retirada de rios e lagos ou jazidas naturais, desde que não estejam contaminadas por 

sal ou outras substâncias que possam afetar o concreto”. 

Além, da areia natural e reciclada, o pó de pedra ou pó de brita podem ser 

usados como agregado miúdo. Sendo o pó de brita obtido através da trituração 

(britagem) do granito até a dimensão dos grãos de areia (BORGES, 2010). 

 

2.1.2.1.4 Água 

 

Para se ter a ação aglomerante do cimento ele precisa ser hidratado, e a água 

é o elemento responsável por este processo, porém, precisa-se tomar cuidado quanto 

a quantidade de água à ser utilizada. 

Botelho e Marchetti (2015, p.222) afirmam que, 

 

Água em falta impede a completa hidratação do cimento, diminuindo a 
Resistência final do concreto. Além disso, a falta de água leva a um concreto 
muito seco e de difícil trabalhabilidade (moldagem). Por outro lado, água em 
demasia favorece a trabalhabilidade, mas produz um concreto fraco e sem 
resistência. 

 

Sendo assim, a quantidade de água é fundamental para se conseguir um 

equilíbrio entre a trabalhabilidade e resistência final.  

 

2.1.2.1.4.1 Fator água/cimento 

 

O fator água/cimento é proporção utilizada em uma determinada mistura de 

concreto, considerando os seus dois elementos principais, água e cimento, que são 

os responsáveis pelas reações químicas, que garantirão a resistência ao qual este 

concreto foi designado. 
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Adão e Hemerly (2010, p.5) definem que “[...] o fator ‘água-cimento’ é a relação, 

[...] entre o peso da água e o do cimento contidos em certo volume unitário de concreto 

[...]”. 

Sem dúvida nenhuma, essa proporção é tão importante, que, é ela, que definirá 

a resistência, a trabalhabilidade e outras propriedades inerentes ao concreto. 

Botelho e Marchetti (2015, p.222), ressaltam, que “face a importância do teor 

de água em relação à resistência do concreto, diz-se que a resistência do concreto é 

função primordial da relação água/cimento”. 

Em resumo, conclui-se que quanto menor a quantidade de água, ou seja, 

quanto menor o fator água-cimento melhor será o concreto (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Podemos observar na tabela 1, um exemplo prático, comparando a mesma 

massa de cimento, produzidos com diferentes índices de fator água/cimento, e o seu 

respectivo resultado, mostrando as diferentes resistências a compressão obtidos em 

diferentes idades. 

 

Tabela 1 - Variação da quantidade de água e variação de resistência 

Fator 
água/cimento 

Litros de água 
por saco de 

cimento de 50 
Kg 

Resistência à compressão 
(Mpa) 

3 dias 7 dias 28 dias 

0,4 20,0 19,5 25,4 35,0 
0,6 30,0 11,4 15,3 21,5 
0,8 40,0 6,7 9,6 13,2 

Fonte: BOTELHO e MARCHETTI (2015, p.223). 
 

2.1.2.1.5 Aditivos 

 

Como o concreto em sua estrutura final, é o resultado de inúmeras reações 

químicas entre diferentes substâncias, podemos acrescentar elementos químicos com 

objetivo de modificar sua estrutura básica, e conseqüentemente suas propriedades. 

Botelho e Marchetti (2015, p.222), afirmam que “em alguns casos, para 

aumentar a trabalhabilidade do concreto sem aumentar a quantidade de água (que 

reduziria a resistência final do concreto, como visto), adicionam-se à mistura produtos 

plastificantes que aumentam a trabalhabilidade, sem precisar aumentar o teor de 

água”. 
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Essas substâncias são chamadas aditivos, que alteram as características, para 

uma determinada finalidade, como: menor ou maior tempo de pega, menor ou maior 

tempo de cura, etc. (BORGES, 2010). 

Sabendo que produtos químicos podem alterar as propriedades do concreto, 

reitera-se o cuidado para não se adicionar substâncias prejudiciais ao seu 

desempenho como material estrutural, materiais estes que podem por exemplo, 

diminuir a sua resistência. Dentre esses materiais podemos citar: o sal, cascalho de 

pouca resistência, água poluída, etc. (BORGES, 2010). 

Os principais tipos de aditivos são: acelerador de pega, retardador de pega, 

aumento da resistência mecânica, grount. 

 

2.1.2.1.5.1 Acelerador de pega 

 

É um aditivo feito especialmente para conseguir altas resistências iniciais, 

causa um endurecimento rápido e deve ser utilizado imediatamente na estrutura 

(ADÃO; HEMERLY, 2010). 

 

2.1.2.1.5.2 Retardador de pega 

 

É um aditivo desenvolvido para o concreto, que atrasa a sua pega, através da 

dissipação do calor de hidratação, ao longo do tempo, impedindo a perda rápida de 

água, prolongando sua plasticidade (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

 

2.1.2.1.5.3 Aumento da resistência mecânica 

 

Pode ser obtido com a utilização de diversos aditivos, como: plastificante, 

microssílica, cinzas volante, escória de alto forno, fibras de aço e de nylon (ADÃO; 

HEMERLY, 2010). 

 

2.1.2.1.5.4 Grount 

 

O grount, é uma mistura em que é acrescentado ao cimento, areia de quartzo, 

com o objetivo de conseguir um concreto de melhor qualidade, muito utilizado em 

reforço estrutural (ADÃO; HEMERLY, 2010). 
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2.1.2.2 Traço 

 

O traço é a quantidade/proporção dos elementos constituintes do concreto, que 

são: cimento, areia e pedra. 

Adão e Hemerly (2010, p.5) definem o traço como:  

 

[...] A medida em volume dos três elementos sólidos – cimento, areia, pedra 
– nesta ordem, com números separados por dois pontos indicando suas 
medidas. Por exemplo: o traço 1:2:3 significa que 1 unidade de volume de 
cimento será misturada a 2 unidades para areia e 3 para a pedra. Este traço 
é clássico e se obtém um concreto com cerca de 20 Mpa (200 Kg/cm²). Um 
metro cúbico de concreto, segundo este traço, teria 170 litros de água, 361 
kg de cimento (sete sacos mais onze quilos) 516 litros de areia, 387 litros de 
pedra um e 387 litros de pedra dois. Como 361 kg de cimento corresponde a 
0,258 m³, teremos na relação: 258:516:2 x 387, o traço 1:2:3. O fator água-
cimento deste concreto é 170 kg de água/361 kg de cimento = 0,47. 

 

Para grandes obras, onde é necessário um controle mais rigoroso, pode-se 

utilizar o cálculo de granulometria. 

Borges (2010, p.14), afirma que, 

 

Em construções de grande porte, utiliza-se o cálculo da granulometria, que 
avalia os volumes de cada agregado em suas várias dimensões, para compor 
uma variação ótima dos diâmetros dos grãos, segundo as peneiras padrões, 
para um melhor rendimento da mistura. 

 

2.1.2.3 Características e propriedades do concreto 

 

O concreto em toda sua vida útil, desde a sua produção, até a sua utilização 

final, passa por diferentes fases físico-químicas, e, em cada uma destas fases, 

observa-se a presença de diferentes propriedades. Buscando ao final, quando 

endurecido, ter a resistência necessária para suportar os esforços aos quais serão 

solicitados. 

As diferentes características que o concreto endurecido precisa apresentar 

para que seja utilizado, necessita de um bom planejamento e cuidados na sua 

execução. Precisa ser definido as propriedades desejadas do concreto, fazer a análise 

e a escolha adequada dos materiais disponíveis, definir uma metodologia para 

escolher o traço (proporção entre componentes), equipamentos para misturar, 

transportar, definir o adensamento e a cura (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 

2015). 
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2.1.2.3.1 Concreto fresco 

 

Podemos definir a fase do concreto fresco, quando o concreto se encontra, 

entre a sua fase de produção, ou seja, sua mistura e hidratação, até a fase da pega. 

Botelho e Marchetti (2015, p.30) afirmam que “o concreto, quando de sua 

produção, é uma massa sem forma (quase fluída), e deverá ocupar o espaço interno 

das fôrmas, competindo, assim, em termos de ocupação do espaço, com a armadura 

interna às fôrmas”. 

Sendo assim, o concreto deve ser obtido através da adequada hidratação do 

cimento, de forma que a pasta que resultar possa envolver e aderir satisfatoriamente 

os sólidos presentes (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.2.3.1.1 Consistência 

 

A consistência está ligada a capacidade que o concreto fresco tem de se 

deformar, é influenciada diretamente pelo transporte, lançamento, adensamento, fator 

água-cimento, espessura dos agregados e presença de aditivos (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Para mensurar a consistência do concreto, pode ser utilizado o teste de 

abatimento, ou Slump. Nele, é colocado uma quantidade de massa fresca em um 

molde de metal, em formato de tronco cônico, logo após, é retirado o molde, e medido 

o quanto este concreto deformou verticalmente, como ilustra a figura 1 (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

Figura 1 - Teste de abatimento de Slump 

 
Fonte: DAMASCENO (2017). 
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2.1.2.3.1.1.1 Classes de consistência 

 

Os concretos são classificados por sua consistência no estado fresco, 

determinada a partir do ensaio de abatimento, de acordo com a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classes de consistência do concreto 

Classe 
Abatimento 

mm 
Aplicações típicas 

S10 10 ≤ A < 50 Concreto extrusado, vibroprensado ou centrifugado 

S50 50 ≤ A < 100 
Alguns tipos de pavimentos e de elementos de 

fundação 

S100 100 ≤ A < 160 
Elementos estruturais, com lançamento 

convencional do concreto 

S160 160 ≤ A < 220 
Elementos estruturais com lançamento bombeado 

do concreto 

S220 ≥ 220 
Elementos estruturais esbeltos ou com alta 

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

 

2.1.2.3.1.2 Trabalhabilidade 

 

Diz respeito à facilidade de trabalho com a massa de concreto. 

“É a propriedade do concreto fresco que identifica sua maior ou menor aptidão 

para ser empregado com determinada facilidade sem a perda de sua homogeneidade. 

Caracteriza-se pela medida da consistência do concreto” (GUERRA, 2017). 

A trabalhabilidade e a consistência estão ligadas à granulometria dos 

agregados, se foram empregados aditivos, e principalmente à relação água-cimento 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015) 

Sendo assim, a boa trabalhabilidade do concreto, depende dos materiais 

empregados, e das dosagens de cada elemento constituinte, e também pode ser 

medido através do teste de Slump. 

Botelho e Marchetti (2015, p.30), afirmam que: 

 

Para um concreto ocupar bem as fôrmas, ele tem de ter plasticidade 
(trabalhabilidade). Consegue-se isso com a seleção dos tipos de pedra, do 
teor de água da mistura e, eventualmente, com o uso de aditivos químicos. A 
trabalhabilidade do concreto antes de ser lançado nas fôrmas pode ser 
medida pelo teste do abatimento do cone (slump test) [explicado no item 
2.1.2.3.1.1 e na figura 1]. 
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Um concreto de boa trabalhabilidade tem facilidade em ser lançado e 

adensado, e é conseguido quando o abaixamento no teste de Slump é alto 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

Tabela 3 - Relação entre trabalhabilidade e grandeza de abatimento de Slump 

Trabalhabilidade Abatimento 
Abatimento zero 0 

Muito baixa 5 a 10 
Baixa 15 a 30 
Média 45 a 75 
Alta 80 a 155 

Muito alta 160 ao desmoronamento 
Fonte: GUERRA (2017). 

 

Botelho e Marchetti (2015, p.30), ressaltam que “[...] se pusermos muita água 

na mistura do concreto com o objetivo de aumentar sua plasticidade, isso pode 

diminuir a resistência e durabilidade da estrutura [...]”. 

 

2.1.2.3.1.3 Homogeneidade 

 

Propriedade que trata da distribuição dos agregados graúdos na massa do 

concreto, e que pode interferir na sua qualidade. 

Deve-se buscar ao máximo a uniformidade na distribuição dos agregados 

graúdos na massa, e envolvê-los totalmente na pasta do concreto. Esses dois fatores 

contribuem para qualidade do concreto, principalmente, nos quesitos permeabilidade 

e proteção à armadura de aço (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Um conjunto de fatores podem garantir uma boa homogeneidade do concreto, 

entre elas, podemos citar: boa mistura na fabricação, transporte adequado, cuidadoso 

lançamento e adensamento (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.2.3.1.4 Adensamento 

 

A técnica consiste na movimentação do concreto para eliminar bolhas de ar, 

espaços vazios e excesso de água do interior da massa, tornando-a mais compacta, 

com superfície lisa, plana e estática, evitando falhas e garantindo um bom 

acabamento e qualidade do material acomodado no interior do molde. 
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“Para que seja atingido um adensamento satisfatório, o processo mais simples 

e usual é a vibração mecânica, obtida pela imersão de vibradores na massa do 

concreto [...]” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p.32). 

Quando é aplicada a energia mecânica (vibração), primeiramente os diferentes 

materiais se separam, e, posteriormente, são misturados adequadamente. Tem por 

objetivo, evitar que se formem bolhas de ar, vazios e segregação (separação) de 

materiais, e, principalmente fazer com que o concreto preencha todos os espaços das 

formas (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.2.3.1.5 Início do endurecimento (pega) do concreto 

 

O concreto inicia seus processos químicos, logo após a sua mistura inicial, ou 

seja, quando é adicionado água ao cimento. A chamada pega, se inicia algum tempo 

após a hidratação, e a partir deste momento o concreto não pode mais ser moldado, 

lançado e adensado. Esta fase se encerra quando podemos retirar as fôrmas, mesmo 

sem ter atingido a resistência máxima (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Para Borges (2010, p.15) a pega do concreto é “[...] o início do endurecimento, 

que ocorre algumas horas após feita a mistura. Iniciada a pega, o concreto não pode 

mais ser moldado nem ser acrescentada água, pois tudo isto pode interferir no 

processo da cura”. 

 

2.1.2.3.1.6 Cura do concreto 

 

A cura é um fator crucial, e deve ser monitorado cuidadosamente, pois a 

resistência final do concreto depende de uma correta hidratação nesta fase. 

Borges (2010, p.15) define a cura do concreto como “[...] o endurecimento total 

ou quase total do concreto, que se dá 28 dias após a mistura. A partir da cura, o 

concreto já possui a resistência total a que se destina. Esta resistência aumenta 

gradativamente, a partir da pega, até o seu ponto máximo [...]”. 

Porém, devemos ressaltar, que iniciada a pega do concreto, a hidratação se 

desenvolve rapidamente, e a água contida na mistura, tem a tendência a sair pelos 

poros e evaporar, comprometendo a hidratação do cimento, resultando em diminuição 

do seu volume (retração). Retração esta, que é parcialmente impedida pelas fôrmas 

e armaduras, gerando tração, que não é suportada pelo concreto devido a sua pouca 
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idade, gerando assim fissuras, que causam diminuição da resistência final 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Para resolver tal problema, é necessário realizar a hidratação extra, fornecendo 

água ao concreto, procurando assim, manter a umidade necessária para as reações, 

até que as propriedades esperadas sejam atingidas. À essas medidas dá-se o nome 

de cura (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

“Para peças usuais, a cura geralmente consiste em molhar as superfícies 

aparentes do concreto, ou mesmo molhar constantemente as faces das formas de 

madeira, evitando a secagem desta” (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015, p.33). 

 

2.1.2.3.2 Concreto endurecido 

 

Todas as propriedades do concreto até aqui estudadas, tratam do concreto em 

sua fase plástica, ou seja, quando ele ainda está moldável, ou em fase de cura. 

Obviamente, que todas estas características iniciais, devem ser bem elaboradas, pois 

interferem nas propriedades finais, que nos interessam, que são as do concreto 

endurecido. 

“No concreto endurecido, as principais características de interesse são as 

mecânicas, destacando-se as resistências à compressão e à tração”. (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015, p.33). 

Destaca-se, porém, que ainda não se conseguiu definir uma única lei de 

resistência de materiais que englobe todos os tipos de solicitações, sendo assim, não 

é possível, a partir de um ensaio relativo a uma solicitação específica, como a 

compressão, definir diretamente seu comportamento quando submetido ao esforço de 

torção, por exemplo. No entanto, atualmente, aceita-se como aproximação razoável 

que se estime diferentes solicitações, baseado nos valores da resistência à 

compressão (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Além da compressão e tração, serão tratadas nesta seção, também as 

propriedades da maturação, retração e fluência, por caracterizarem aspectos 

importantes no desenvolvimento das propriedades finais do concreto. 
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2.1.2.3.2.1 Maturação 

 

O concreto está sempre adquirindo mudanças em suas propriedades, com o 

passar do tempo. Um dos fenômenos que perduram por toda a vida do concreto é 

maturação. 

Segundo Mendes Neto (2009, p.30) “[...] o fenômeno da maturação, [...] pode 

ser resumido como um ganho de resistência do concreto com a idade da peça, ou 

seja, quanto mais velho, mais resistente [...]”. 

A idade e o carregamento são os fatores que mais influenciam na maturação. 

Para Mendes Neto (2009, p.30) “o concreto é um material complexo que 

apresenta variabilidade de resistência com a idade do material e variabilidade de suas 

deformações com a permanência de carregamento constante, entre outros fatores 

[como mostra a figura 2]”. 

 

Figura 2 - Influência da maturidade t0 do concreto no instante do carregamento 

 
Fonte: GRAZIANO (2005, p.33). 

 

2.1.2.3.2.2 Fluência e retração do concreto 

 

A fluência é uma propriedade que está presente ao longo do tempo. É também 

conhecida como deformação lenta, pois, consiste no aumento da deformação do 

concreto sem que ocorra um acréscimo de tensão correspondente. Este fenômeno 

está associado a variável tempo, como mostra a figura 3 (GRAZIANO, 2005). 
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Figura 3 - Fluência e retração 

 
Fonte: GRAZIANO (2005, p.36). 

 

Com as cargas aplicadas sobre a estrutura de forma permanente, ela tem a 

tendência a continuar deformando-se. 

Para Mendes Neto (2009, p.30) fluência “[...] pode ser resumida como o 

aumento das deformações sob carregamento constante [...]”  

Uma outra propriedade, que também ocorre ao longo do tempo, é a retração 

do concreto que se manifesta como uma contração volumétrica, também observada 

na figura 3 (GRAZIANO, 2005). 

 

2.1.2.3.2.3 Resistência à compressão 

 

A resistência à compressão é a principal característica do concreto. Ela é 

determinada através do ensaio de corpos de prova submetidos à compressão simples 

centrada, ensaio este, que também permite determinar outras características como o 

módulo de elasticidade (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Adão e Hemerly (2010, p.3) afirmam que “[...] a nossa norma de concreto 

armado determina que o teste no concreto, para verificar sua resistência, deve ser 

feito em corpos de prova cilíndricos, com diâmetro de 15 cm e altura de 30 cm [como 

mostra a figura 4]”. 
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Figura 4 - Corpo de prova de concreto 

 
Fonte: ADÃO e HEMERLY (2010, p.3) 

 

A resistência à compressão, obtida por ensaio de curta duração do 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; e �  = área da seção transversal do corpo de prova. 

 

Lembrando que vários fatores influenciam na resistência do concreto 

endurecido, tais como: traço e a idade do concreto (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2015). 

Além disso, a NBR 6118 (ABNT, 2014, p.23) define que “quando não for 

indicada a idade, as resistências referem-se à idade de 28 dias”. 

 

 

 



40 
 

2.1.2.3.2.4 Resistência característica do concreto à compressão 

 

Somente um ensaio de resistência à compressão não é suficiente para definir 

o seu valor. É necessário um certo número de ensaios para avaliar sua resistência. 

Porém, os valores de resistência apresentados por distintos corpos de prova, variam 

de uma obra para outra, influenciado pelo rigor na confecção do concreto 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Botelho e Marchetti (2015, p.205), explicam que a causa de tal variação está 

nas “[...] matérias-primas do concreto [que] são de origem variável e, ao mesmo 

tempo, o processo de preparação é de difícil controle e a mão de obra que prepara o 

concreto é de baixa qualificação”. 

Por isso, surge a dúvida: qual seria o valor representativo da resistência a 

compressão destes diversos corpos de prova? 

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p.35), colocam que: 

 

A idéia inicial é adotar, para tal valor representativo, a média aritmética  �	� 
dos valores obtidos dos ensaios, chamada de resistência média à 
compressão. Entretanto, esse valor não reflete a verdadeira qualidade do 
concreto na obra, pois não considera a dispersão dos resultados (entre dois 
concretos com a mesma resistência média, é mais confiável o que apresenta 
menor dispersão). 

 

Para resolver tal problema, desenvolveu-se o conceito de resistência 

característica, baseado não só na média aritmética �	� do valor das cargas dos 

ensaios de ruptura dos corpos de prova, mas também no desvio da série de valores, 

por meio do coeficiente de variação δ, calculado conforme equação 02 (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

δ =  �1� . �. ��	
 − �	��	� ���
���   (02)

 

Para o cálculo da resistência característica, faz-se o uso da seguinte equação: 

 �	� =  �	� .  1 − 1,645. δ%  (03)
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Adão e Hemerly (2010, p.4) definem então, que “a resistência característica à 

compressão do concreto �	� é o valor que tem 95% de grau de confiança. Dessa forma 

aceita-se que 5% dos valores estejam abaixo. Segundo a estatística, o �	� é 

determinado pelo valor que separa as áreas de 5% e 95% da curva [de Gauss, 

conforme figura 5]”. 

 

Figura 5 - Curva de Gauss 

 
Fonte: ADÃO e HEMERLY (2010, p.4) 

 

Os valores da resistência características, além da sua maior confiabilidade em 

relação a resistência média, ainda permite, quando não existe ensaios específicos a 

obtenção de outros parâmetros de cálculo. 

Graziano (2005, p.38) afirma que: 

 

A resistência característica ƒck [...] é comumente utilizada para parametrizar 
as características do concreto, tais como: o modo de elasticidade e a 
resistência à tração do concreto. Isto se justifica porque, na fase do projeto, 
é praticamente impossível a obtenção dessas grandezas por meio de ensaios  

 

2.1.2.3.2.4.1 Classes de resistência de concretos estruturais 

 

A partir da resistência característica, a NBR 8953 (ABNT, 2015) estabelece as 

classificações como segue a tabela: 
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Tabela 4 - Classes de resistência de concretos estruturais 

Classe de 
resistência Grupo 

I 

Resistência 
característica à 

compressão MPa 

Classe de 
resistência Grupo 

II 

Resistência 
característica à 

compressão MPa 
C20 20 C55 55 
C22 22 C60 60 
C30 30 C70 70 
C35 35 C80 80 
C40 40 C90 90 
C45 45 

C100 100 
C50 50 

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

A NBR 8953 (ABNT, 2015, p.2), faz uma observação de que “os concretos com 

classe de resistência inferior a C20, não são estruturais [...]”. 

 

2.1.2.3.2.5 Resistencia à tração 

 

A resistência à tração do concreto representa cerca de 10% da resistência à 

compressão, ou seja, sua resistência a tração é bem menor do que a de compressão 

(ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Para Graziano (2005, p.38) “a resistência à tração do concreto tem 

aproximadamente as mesmas características de comportamento ao do tempo, que se 

apresentam no estudo da resistência à compressão, porém com uma grandeza da 

ordem de um décimo desta”. 

Como visto anteriormente, na falta de ensaios específicos para obter os valores 

referentes a esforços diversos, como os de tração, por exemplo, a nossa norma aceita 

como aproximação razoável a utilização de valores baseados no �	�. 

Sendo assim, a NBR 6118 (ABNT, 2014, p.23) estabelece que “a resistência à 

tração direta �	& pode ser considerada igual a 0,9 �	&,'� ou  �	&,(, ou na falta de ensaios 

para obtenção de �	&,'� e �	&,(, pode ser avaliado o seu valor médio ou característico 

por meio das [equações 04, 05 e 06]”. 

 �	&�,��( = 0,7. �	&,�  (04)

 �	&�,'�� = 1,3. �	&,�  (05)
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Para concretos de classe até C50: 

�,-,. = 0,3. /�,0�1
  (06)

 

2.1.2.3.3 Módulo de elasticidade do concreto 

 

O módulo de elasticidade (ou módulo de deformação) trata de uma grandeza 

mecânica que mensura a rigidez de um material sólido (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2015). 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.24) afirma que: 

 

O modulo de elasticidade (2	
) deve ser obtido segundo o método de ensaio 
estabelecido na ABNT NBR 8522, sendo considerado nesta Norma o módulo 
de deformação tangente inicial, obtido aos 28 dias de idade. Quando não 
forem realizados ensaios, pode-se estimar o valor do módulo de elasticidade 
inicial usando as expressões a seguir [equações 07 e 08]. 

 2	� =  34 . 56005�	�  , 6787 �	� 9: 20 <=7 7 50 <=�  (07)
 

2	� = 21,5. 10>. 34 . ?�	�10 + 1,25A� , 6787 �	� 9: 55 <=7 7 90 <=� (08)

 

Sendo: 34 = 1,2 para basalto e diabásio 34 = 1,0 para granito e gnaisse 34 = 0,9 para calcário 34 = 0,7 para arenito 

 

Já, “O módulo de deformação secante pode ser obtido segundo método de 

ensaio estabelecido na ABNT NBR 8522, ou estimado pela expressão [equação 09]” 

NBR 6118 (ABNT, 2014, p.24). 

 2	' =  3� . 2	�  (09)
 

Sendo: 

3� = 0,8 + 0,2 . �	�80  ≤ 1,0  (10)
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A tabela 5 apresenta valores estimados arredondados que podem ser usados 

no projeto estrutural. 

 

Tabela 5 - valores estimados de módulo de elasticidade em função da  resistência 

característica à compressão do concreto (considerando o uso de granito como 

agregado graúdo) 

Classe de 

resistência 
C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C60 C70 C80 C90 

EFG (GPa) 25 28 31 33 35 38 40 42 43 45 47 EFH (GPa) 21 24 27 29 32 34 37 40 42 45 47 IG 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,00 

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

2.1.2.3.4 Diagrama tensão-deformação do concreto em compressão 

 

As relações entre tensões (σ) e deformação (ε), são demonstradas nos 

diagramas tensão-deformação (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Graziano, (2005, p.33) afirma que, 

 

[...] Em termos de resistência, o concreto responde de forma variável com o 
tempo, adota-se como resistência padrão para o concreto aquela obtida no 
ensaio de resistência à compressão do concreto, que deve ser realizado aos 
28 dias. [...] A resistência obtida deste ensaio é denominada ƒc,28 ou 
simplesmente ƒc. A caracterização completa do diagrama tensão-deformação 
deste ensaio e nesta idade gera um diagrama aproximadamente parabólico, 
com uma tensão de pico correspondente a uma deformação especifica de 
0,2% [...]. 

 

Observando-se os fenômenos do desenvolvimento da resistência à 

compressão, a maturidade e o carregamento ao longo do tempo, percebe-se a 

necessidade estabelecer padrões de resistência ao concreto. 

As premissas para o desenvolvimento de estruturas de concreto armado foram 

estudadas por Hubert Rüsch, em meados de 1940. Ele propôs um diagrama tensão-

deformação parabólico do segundo grau, que atinge a tensão máxima de 0,85. �	,�J , 
com um encurtamento de 0,2%, que corresponde apenas a base da resistência aos 

28 dias (GRAZIANO, 2005). 
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A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.26) afirma que “para a análise no estado-limite 

último, podem ser empregados o diagrama tensão-deformação idealizado [figura 6] 

[...]”. 

 

Figura 6 - Diagrama tensão-deformação idealizado 

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

 

Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p.41) enfatizam que “[...] para o caso 

específico de concretos de classe até C50, o que é usual em estruturas correntes, as 

expressões para as curvas inferior (K	 = 0,85. �	L) e superior (K	 =  �	�) da figura [6] 

são”: 

 K	 =  �	�  . M1 − N1 − εP2‰R�S  (11)

 K	 = 0,85. �	L  . M1 − N1 − εP2‰R�S  (12)

 

Os valores a adotar para os parâmetros para concretos de classe até C50 s ε	� 

(deformação específica de encurtamento do concreto no patamar plástico) e ε	� 

(deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura) e o índice n são: ε	� = 2,0‰, ε	� = 3,5‰, � = 2. 
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A título de exemplo, a tabela 6 apresenta os valores comuns de ƒck, ƒcd, σcd. 

 

Tabela 6 - Características dos concretos comuns 

Concreto ƒck (MPa) ƒcd (MPa) σcd (MPa) 
C15 15,0 10,7 9,1 
C20 20,0 14,3 12,1 
C25 25,0 17,9 15,2 
C30 30,0 21,4 18,2 
C35 35,0 25,0 21,3 
C40 40,0 28,6 24,3 
C45 45,0 32,1 27,3 
C50 50,0 35,7 30,4 

Fonte: MENDES NETO (2009, p.31). 
 

2.1.2.3.5 Diagrama tensão-deformação do concreto na tração 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.27) define que “para o concreto não fissurado, 

pode ser adotado o diagrama tensão-deformação bilinear de tração, como indicado 

na figura [7] [...]”. 

 

Figura 7 - Diagrama tensão-deformação bilinear de tração 

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

 



47 
 

2.1.3 Aço 

 

Primeiramente, existe uma questão à ser esclarecida, a diferença entre ferro e 

aço. A principal é o teor de carbono, sendo que o aço possui um teor inferior a 2,04%, 

enquanto o ferro, possui entre 2,04% e 6,7%. Observando que as barras e fios 

utilizados nas armaduras de concreto armado, possuem teor de carbono entre 0,08% 

e 0,50%, então a denominação corre é aço, embora usualmente se utilize a expressão 

ferro (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Isto é facilmente explicado, pois, “a história do aço, [...] está associada à do 

ferro, que, conforme registros, já era tecnicamente utilizado na China no século VI 

a.C., porém é no século XVIII que a sua utilização ganhou escala e métodos industriais 

de fabricação” (GRAZIANO, 2005, p.15). 

Para Graziano (2005, p.39), “o aço é um material que apresenta, em termos 

práticos para análise estrutural do concreto armado, propriedades físicas 

relativamente simplificadas.”. 

 

2.1.3.1 Classificação dos aços de acordo com o valor característico da resistência 

de escoamento 

 

Nos projetos de estrutura de concreto armado, deve ser utilizado aço 

classificado pela ABNT NBR 7480, com resistência característica de escoamento, nas 

categorias CA-25, CA-50, CA-60 (NBR 6118, ABNT, 2014). 

A sigla CA significa aço para Concreto Armado, e o número que segue é sua 

resistência característica ao escoamento (MENDES NETO, 2009). 

“Como se sabe, estes aços são normativamente classificados como CA-25, CA-

50, CA-60, onde a grandeza numérica tem como significado a resistência 

característica do aço, que corresponde à tensão de escoamento em kN/cm², ou seja, 

resistências características (�T� ) de 25 kN/cm², 50 kN/cm² e 60 kN/cm², 

respectivamente” (GRAZIANO, 2005, p.39). 

 

2.1.3.2 Classificação dos aços de acordo com o processo de produção 

 

Os aços utilizados para estruturas de concreto armado, são classificados 

conforme a ABNT – NBR 7480. 
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2.1.3.2.1 Barras 

 

A NBR 7480 (ABNT, 2007, p.2), classifica como barras, “[...] os produtos de 

diâmetro nominal 6,3 mm ou superior, obtidos exclusivamente por laminação a quente 

sem processo posterior de deformação mecânica”. 

As barras devem ter pelo menos duas nervuras longitudinais, que impeçam o 

giro da barra dentro do concreto (NBR 748, ABNT, 2007). 

A NBR 7480 (ABNT, 2007, p.2) diz ainda, que “as barras da categoria CA-50 

são obrigatoriamente providas de nervuras transversais obliquas [...] [e] os eixos das 

nervuras transversais oblíquas devem formar, com a direção do eixo da barra, um 

ângulo entre 45º e 75º”. 

 

2.1.3.2.2 Fios 

 

Os fios podem ser lisos, entalhados ou nervurados, e os de diâmetro 10,0 mm 

devem obrigatoriamente ter nervuras ou entalhes. 

A NBR 7480 (ABNT, 2007, p.2), classifica como fios, “[...] aqueles de diâmetro 

nominal 10,0 mm ou inferior, obtidos a partir de fio-máquina por trefilação ou 

laminação a frio”. 

 

2.1.3.3 Características e propriedades do aço 

 

As características mecânicas mais importantes para a definição de um aço, 

obtidas em ensaios de tração, são: resistência característica de escoamento, limite de 

resistência e alongamento na ruptura. 

De forma geral, podemos citar aqui algumas características do aço, como: 

Massa específica (7850 kg/m³); coeficiente de dilatação térmica (10-5/ºC, para 

temperaturas entre -20ºC e 150ºC); módulo de elasticidade (210 GPa, na falta de 

ensaio específico) (NBR 6118, ABNT, 2014). 
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2.1.3.3.1 Resistência característica do aço à tração (�T� ) 
 

A Resistência característica do aço à tração (�T� ) é a tensão máxima que o fio 

ou barra suportam sem sofrer deformações permanentes, ou seja, até esta tensão, ao 

se interromper o ensaio de tração de uma amostra, esta voltará ao seu tamanho 

original, sem deformações. Isto ocorre nos aços que possuem patamar de 

escoamento definido (CA-25 e CA-50). O aço CA-60 não tem patamar definido, e o 

valor de (�T� ), é o da tensão correspondente a uma deformação especifica 

permanente de 0,002 (0,2% ou 2‰), verificar item 2.1.3.1 (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2015). 

 

2.1.3.3.2 Limite de resistência (�'&� ) 
 

Limite de resistência (�'&� ) é máximo de resistência suportada pelo material. 

Seu valor é obtido diretamente da máquina no ensaio de tração, e é determinada pela 

relação entre força de ruptura e a área da seção transversal (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.3.3.3 Alongamento na ruptura (���) 

 

Alongamento na ruptura (�), “[...] é o aumento do comprimento do corpo de 

prova correspondente à ruptura, expresso em porcentagem [...]” (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015, p.44). 

Dado pela seguinte expressão: 

 

� = ℓV − ℓWℓW  . 100  (13)

 

Onde: 

 

 ℓV − ℓW São os comprimentos inicial e final. 
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2.1.3.4 Digrama tensão-deformação do aço 

 

O aço é um material que trabalha bem à tração e a compressão (MENDES 

NETO, 2009). 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.29), afirma que: 

 

O diagrama tensão-deformação do aço e os valores característicos da 
resistência ao escoamento �T� , da resistência à tração �'&� e da deformação 
na ruptura ��� devem ser obtidos de ensaios de tração [...]. O valor de �T�  
para os aços sem patamar de escoamento é o valor da tenção 
correspondente à deformação permanente de 0,2%. 

 

Nos aços com patamar de escoamento definido, a deformação especifica de 

cálculo (�TL), que é correspondente ao início do patamar, é obtida pela (equação 14) 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

�TL = �TL2'   (14)

Onde: 2' – Módulo de elasticidade do aço, admitido igual a 210.000 Mpa (2,1.106 

kgf/cm²); �TL – tensão (resistência) de escoamento de cálculo do aço, igual a �T�/1,15; �T� – Resistência característica do aço à tração. 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.29) sugere que “para o cálculo nos estados-limite 

de serviço e último, pode-se utilizar o diagrama simplificado mostrado na figura [8], 

para os aços com ou sem patamar de escoamento”. 

 

Figura 8 - Diagrama tensão-deformação para aços de armadura passiva 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p.27). 
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O diagrama acima pode ser aplicado para tração e compressão, e, é válido para 

intervalos de temperatura entre -20ºC e 150ºC (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

A título de exemplo, apresentam-se na tabela [7] os valores das tensões de 
escoamento característica (ƒyk), das tensões de escoamento de cálculo (ƒyd) 
e das deformações de escoamento (εyd). Note, que em termos de uso, é 
comum que o aço CA-25 seja destinado às armaduras transversais enquanto 
os demais às demais armaduras longitudinais (sendo que o CA-60 mais 
utilizados em lajes e o CA-50 em vigas e pilares) (MENDES NETO (2009, 
p.33). 

 

Tabela 7 - Propriedades mecânicas dos aços. 

Aço ƒyk (MPa) ƒyd (MPa) εcd (%) 

CA-25 250,0 217 0,104 

CA-50 500,0 435 0,207 

CA-60 600,0 522 0,248 

Fonte: CARVALHO e FIGUEIREDO FILHO (2015, p.45). 
 

2.1.4 Concreto Armado e a Premissa da Aderência 

 

O concreto sozinho não é adequado para utilização estrutural, pois tem boa 

resistência à compressão, porém, pouca resistência à tração (cerca de um décimo da 

resistência à compressão) (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

Por isso, surgiu a necessidade de combinar um outro material, que absorvesse 

os esforços de tração, os quais, o concreto não consegue suportar, este material é o 

aço, e essa combinação é o que conhecemos como concreto armado. 

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

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

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

Porém, o aço não pode estar isolado, ou com pouca intimidade com o concreto. 

Ele deve estar solidário, atritado, fundido junto, trabalhando junto e se deformando 

junto com o concreto (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 
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Para Mendes Neto (2009, p.35), 

 

Como o concreto estrutural é um material composto (concreto e aço), é 
necessário descrever o comportamento conjunto desses materiais. A 
hipótese comum a respeito do trabalho conjunto dos materiais é a de que 
exista perfeita aderência entre concreto e armadura. Assim, em uma dada 
seção transversal, a deformação na armadura será a mesma do concreto 
situado na mesma altura. Essa hipótese é absolutamente fundamental para 
que o trabalho conjunto dos materiais possa ser adequadamente 
considerado. De fato, essa hipótese justifica a idéia inicial de que a armadura 
supra a deficiência de resistência à tração do concreto, ou seja, justamente 
por conta dessa solidariedade entre armadura e concreto é que se pode 
afirmar que uma peça de concreto estrutural resiste aos esforços de tração 
que, inevitavelmente, serão impostos às seções transversais.  

 

Sendo assim, o concreto e o aço, precisarão trabalhar solidários, e isto só é 

possível, devido as forças de aderência entre a superfície do aço e concreto, pois a 

armadura (barras) de aço tracionadas só funcionam quando, pela deformação do 

concreto que as envolve, começam a ser alongadas. Por isso, é a aderência que faz 

com que o concreto armado se comporte como material estrutural (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.4.1 Vantagens do uso do concreto armado 

 

O concreto armado hoje é o material mais utilizado na construção. 

Adão e Hemerly (2010, p.1), afirmam que, 

 

A grande vantagem do material concreto, dentro da construção civil, é o seu 
baixo custo quando comparado com sua resistência. [...] Isso é possível 
graças aos insumos naturais, que existem abundantemente em todo o 
planeta, tornando possível sua fabricação em qualquer lugar do mundo. 

 

Mas as vantagens, não ficam presas apenas no âmbito econômico. 

Por isso, Araújo (2010, p.2) afirma que, 

 

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

solicitações; tem boa trabalhabilidade, e por isso se adapta a várias formas, podendo, 

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

liberdade ao projetista; permite obter estruturas monolíticas, o que não ocorre com as 

de aço, madeira e pré-moldadas; existe aderência entre o concreto já endurecido e o 

que é lançado posteriormente, facilitando a transmissão de esforços; as técnicas de 

execução são razoavelmente dominadas em todo país; é um material durável, desde 

que seja bem executado, conforme as normas, e evitando 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 rigidez e facilidade de execução; é resistente a choques e 

vibrações, efeitos térmicos, atmosféricos e desgastes mecânicos (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.4.2 Desvantagens do uso do concreto armado 

 

Entre as desvantagens, podemos citar: resulta em elementos com maiores 

dimensões que o aço, com seu peso específico elevado (γ ≈ 25 kN/m³), acarreta em 

peso próprio muito grande, limitando seu uso em determinadas situações ou elevando 

bastante o 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; são necessários um sistema de formas 

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 (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.5 Estruturas de Concreto Armado 

 

Todo estudo em tecnologia do concreto armado, tem por objetivo desenvolver 

materiais aptos a resistir a diferentes solicitações, como: momento fletor, forças 

normais (compressão e tração), forças cortantes, momento torçor, que estão 

presentes nas estruturas de concreto armado. 
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Botelho e Marchetti (2015, p.27), afirmam que: 

 

Uma estrutura de concreto armado (lajes, vigas, pilares, bancos de jardim, 
tubos, vasos, etc.) é uma ligação solidaria (fundida junta) de concreto (que 
nada mais é do que uma pedra artificial composta por pedra, areia, cimento 
e água), com uma estrutura resistente à tração, que, em geral, é o aço. 

 

Em resumo, estrutura é a parte resistente da construção, que tem como função, 

resistir as ações, e transmiti-las para o solo (LIBÂNIO, 2007). 

 

2.1.5.1 Seção transversal 

 

Antes de qualquer cálculo referente a estruturas de concreto armado, 

precisamos entender as premissas dos elementos estruturais. 

O formato da seção transversal é a primeira questão que aparece quando 

precisamos desenvolver e calcular uma estrutura de concreto armado. Normalmente 

são usadas seções retangulares, embora outros tipos possam existir (MENDES 

NETO, 2009). 

Mendes Neto (2009, p.17) afirma que uma seção transversal, 

 
[...] É, portanto, a figura formada por um corte perpendicular à maior 
dimensão da barra (retângulo ABCD [como pode ser observado na figura 9]). 
Observa-se, assim, que se discutem as seções transversais de vigas, pilares, 
tirantes e, eventualmente, de lajes [...]. A seção transversal, portanto, tem 
duas dimensões de interesse, sendo uma entidade fictícia, teoricamente, sem 
espessura.  

 

Figura 9 - Esquema de uma barra e ilustração de uma seção transversal 

 
Fonte: MENDES NETO (2009, p.18). 
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2.1.5.1.1 Distribuição de deformações na seção transversal 

 

O concreto, como se sabe, é um material que resiste bem à compressão e 

pouco, ou quase nada, à tração. 

Mendes Neto (2009, p.18) explica que, 

 

A peça será submetida a carregamentos (peso próprio, cargas de utilização, 
cargas de outras peças etc.) e tentará se equilibrar deformando-se. Surgirão, 
assim, solicitações na seção transversal (força normal, força cortante, 
momentos fletores etc.). A [figura 10] ilustra o perfil longitudinal da barra 
deformada, após o seu equilíbrio. Note que o perfil da seção transversal que 
antes era vertical (seguimento de reta AB [figura 9]) está, na peça deformada, 
inclinado (seguimento A’B’). Será utilizada a hipótese comum de que a seção 
transversal é plana, indeformável e sempre perpendicular ao eixo da peça 
(antes ou depois das deformações). O eixo da peça é definido como a curva 
que liga os centros geométricos de todas as infinitas seções transversais da 
peça (ilustrado como uma linha pontilhada na [figura 10] (MENDES NETO, 
2009, p.18). 

 

Figura 10 - Barra deformada com a nova posição do perfil da seção transversal 

 
Fonte: MENDES NETO (2009, p.18). 

 

Ainda, na (figura 10), observa-se, que as fibras da parte superior estão 

comprimidas (comprimento deformado menor que L) e que as fibras da parte inferior 

estão alongadas (comprimento deformado maior que L) (MENDES NETO, 2009). 

A título de exemplo, mostraremos uma viga (figura 11), para melhor 

visualização da compressão e tração. Notar, que na borda “a”, há um encurtamento 

(zona comprimida), e na borda “b”, há uma distensão (zona tracionada). Alguns 

materiais, como o aço e a madeira, resistem bem tanto à distensão, quanto ao 

encurtamento. O concreto, no entanto, só tem boa resistência na compressão, como 

já visto anteriormente (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 
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Figura 11 - Viga deformada 

 
Fonte: BOTELHO e MARCHETTI (2015, p.28). 

 

Mendes Neto (2009, p.21) explica que, 

 

Na medida em que as seções transversais são comprimidas e tracionadas, 
conforme o esquema da figura [10], surge, a necessidade de inclusão de um 
material que resista bem à tração ([...] esse material deve ser colocado na 
parte inferior da seção transversal), para suprir a ‘deficiência’ do concreto 
[figura 12]. Esse novo material é, genericamente, chamado de armadura. 
Tradicionalmente, a armadura é feita de barras de aço - um material que 
trabalha bem à tração (mas que, deve-se notar, trabalha à compressão 
também, caso necessário) e integra-se com harmonia à peça. 

 

Figura 12 - Esquema da peça e de uma seção transversal com armadura longitudinal 

 
Fonte: MENDES NETO (2009, p.21). 

 

A figura 13, nos mostra esquematicamente, a distribuição dos esforços tração 

e compressão, em uma seção transversal retangular. Note que (�&), representa o 

esforço de compressão, enquanto (�Y), representa o esforço de tração. 
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Figura 13 - Distribuição de deformações na seção transversal 

 
Fonte: MENDES NETO (2009, p.21). 

 

2.1.5.2 Vínculos estruturais 

 

Um vínculo estrutural, representa as restrições impostas ao movimento de 

determinado elemento estrutural. Essas restrições, podem impedir o seu giro, um 

movimento vertical (para cima ou para baixo), ou um movimento horizontal (para a 

direita ou esquerda) (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

“Portanto, existem, [...] [nas] construções, vínculos que impedem a sua 

mobilidade, caracterizada por dois tipos de movimentos que não podem se manifestar, 

ou seja: deslocamentos por translação e deslocamento por rotação” (GRAZIANO, 

2005, p.16). 

Porém, devemos refletir, que se as forças aplicadas forem enormes, os vínculos 

poderão se romper. Não será um rompimento pelo tipo de esforço, mas sim pela sua 

intensidade (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

Adão e Hemerly (2010, p.100), afirmam que “os apoios impedem 

deslocamentos ou rotações da peça estrutural considerada. A concepção de apoio 

para efeito de classificação é teórica, pois na prática os esforços não ocorrem 

exatamente conforme aquela concepção”. 

 

2.1.5.2.1 Classificação dos vínculos estruturais 

 

Os vínculos estruturais, ou apoios, são classificados pela quantidade de 

movimentos (horizontais, verticais e de rotação) aos quais ele cria restrição, ao mesmo 

tempo. 

 



58 
 

Adão e Hemerly (2010, p.100) afirmam que, 

 

O que fica difícil, normalmente, é definir esses apoios na estrutura 
convencional. Todavia, podemos dizer que viga apoiada sobre viga, com 
inércias próximas, pode ser considerada como apoio do 2º gênero; viga 
apoiada sobre o pilar, na menor direção, seria também apoio do 2º gênero, 
[...] Já a viga apoiada em pilar, na maior direção, tendo esta 60 cm ou mais, 
pode ser considerada como engaste. [...] O apoio simples será considerado 
quando realmente não há ligação como laje, ou quando tiver viga apoiada 
sobre alvenaria. 

 

Podemos classificar os apoios em três tipos: 

 

2.1.5.2.1.1 Apoios do primeiro gênero (simples) 

 

“Impedem apenas um deslocamento (horizontal ou vertical) ou a rotação” 

(ADÃO; HEMERLY, 2010, p.100). 

Esse apoio também é chamado de rolete ou carrinho, e pode ser representado 

conforme a figura 14 (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

 

Figura 14 - Representação gráfica do apoio do primeiro gênero 

 
Fonte: BOTELHO e MARCHETTI (2015, p.57). 

 

2.1.5.2.1.2 Apoios do segundo gênero (rótulas) 

 

“Impedem os dois deslocamentos [horizontal ou vertical], juntamente, ou um 

dos deslocamentos e a rotação” (ADÃO; HEMERLY, 2010, p.100). 

Pode ser representado conforme a figura 15. 

 

Figura 15 - Representação gráfica do apoio do segundo gênero 

 
Fonte: BOTELHO e MARCHETTI (2015, p.57). 
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2.1.5.2.1.3 Apoios do terceiro gênero (engaste) 

 

“Impedem os dois deslocamentos e a rotação” (ADÃO; HEMERLY, 2010, 

p.100). 

Pode ser representado conforme a figura 16. 

 

Figura 16 - Representação gráfica do apoio do terceiro gênero 

 
Fonte: BOTELHO e MARCHETTI (2015, p.57). 

 

2.1.5.3 Ações 

 

A NBR 8681 (ABNT, 2004) define as ações como, causas que geram esforços 

ou deformações nas estruturas.  

Todas as ações que podem gerar efeitos significativos na estrutura devem ser 

consideradas na análise estrutural. Comparativos entre os estados-limites últimos e 

os estados de serviço, devem ser observados (NBR 6118, ABNT, 2014). 

As ações podem ser classificadas em: ações permanentes, ações variáveis e 

ações excepcionais (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.1 Ações permanentes 

 

Ações permanentes são aquelas que possuem pouca variação, baseado em 

sua média, ou as que possuem valores constantes, por toda a vida da estrutura (NBR 

8681, ABNT, 2004). 

Elas se dividem em ações permanente diretas e indiretas. 

 

2.1.5.3.1.1 Ações permanentes diretas 

 

As ações permanentes diretas são formadas pelo peso próprio da estrutura, 

pelos pesos dos elementos construtivos fixos, das instalações permanentes e dos 

empuxos permanentes (NBR 6118, ABNT, 2014). 
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2.1.5.3.1.1.1 Peso próprio 

 

Admite-se que a massa específica do concreto normal, que são os que depois 

de secos, tem massa específica entre 2000 kg/m³ e 2800 km/m³ (NBR 6118, ABNT, 

2014). 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.22) afirma ainda, que “se a massa específica real 

não for conhecida, para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto simples o 

valor de 2400 kg/m³ e para o concreto armado 2500 kg/m³”. 

Caso se conheça a massa específica do concreto simples utilizado, pode ser 

acrescido o valor de 100 kg/m³ a 150 kg/m³, para se obter a massa específica do 

concreto aramado, por este concreto composto (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.1.1.2 Pesos dos elementos construtivos fixos e das instalações permanentes 

 

Os elementos fixos referem-se partes das construções, que a comporão por 

toda a vida útil, assim como como o peso da estrutura, citado acima. Como exemplo 

destes elementos, podemos citar: contra pisos, revestimentos, alvenarias, entre 

outras. 

As massas específicas dos materiais de construção, são encontradas na ABNT 

NBR 6120 (NBR 6118, ABNT, 2014). 

Para as instalações permanentes (fiações, encanamentos, etc.), considera-se 

o peso específico fornecido pelo fabricante (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.1.1.3 Empuxos permanentes 

 

De acordo a NBR 8681 (ABNT, 2004, p.3) os empuxos permanentes são “[...] 

são os empuxos devidos ao peso próprio de terras não removíveis e de outras ações 

permanentes sobre elas aplicadas”. 

 

2.1.5.3.1.2 Ações permanentes indiretas 

 

São compostas por deformações causadas pela retração e fluência, 

deslocamentos de apoio, imperfeições geométricas e protensão (NBR 6118, ABNT, 

2014). 
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2.1.5.3.1.2.1 Retração do concreto 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.57) indica que, 

 

Nos casos correntes das obras de concreto armado, em função da restrição 
à retração do concreto, imposta pela armadura, satisfazendo o mínimo 
especificado nesta norma, o valor de �	' (Z[, ZW) pode ser adotado igual a -15 
x 10-5. Esse valor é válido para elementos estruturais de dimensões usuais, 
entre 10 cm e 100 cm, sujeitos a umidade ambiente não inferior a 75 %. 

 

2.1.5.3.1.2.2 Fluência do concreto 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.57) indica que “o valor de \(Z[, ZW) pode ser 

calculado por interpolação dos valores da tabela [figura 17]. Essa tabela fornece o 

valor característico superior de \(Z[, ZW) em algumas situações usuais [...]. O valor 

característicos inferiores de \(Z[, ZW) é considerado nulo”. 

 

Figura 17 - Valores característicos superiores do coeficiente de fluência (t_∞,t_0) 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p.28). 
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2.1.5.3.1.2.3 Deslocamento do apoio 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.58) indica que “os deslocamentos de apoio só 

devem ser considerados quando gerarem esforções significativos em relação ao 

conjunto das outras ações, isto é, quando a estrutura for hiperestática e muito rígida”. 

 

2.1.5.3.1.2.4 Imperfeições geométricas 

 

Devem ser consideradas, na verificação do estado-limite último de estruturas 

reticuladas, as imperfeições geométricas do eixo dos elementos estruturais. São 

divididas em: imperfeições globais e locais (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.1.2.4.1 Imperfeições globais 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.58) indica que “na análise global dessas 

estruturas, sejam elas contraventadas ou não, deve ser considerado um desaprumo 

dos elementos verticais, conforme mostra a figura [18]”. 

 

Figura 18 - Imperfeições geométricas globais 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p.59). 
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A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.59) indica que “para edifícios com predominância 

de lajes lisas ou cogumelo, considerar ]^ = ]V. [E] Para pilares isolados em balanço, 

deve-se adotar ]V = 1/200”. 

 

2.1.5.3.1.2.4.2 Imperfeições locais 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.59 e 60) indica que, 

 

No caso de elementos que ligam pilares contraventados a pilares de 
contraventamento, usualmente vigas e lajes, deve ser considerada a tração 
decorrente do desaprumo do pilar contraventado [ver figura 19a]. No caso do 
dimensionamento ou verificação de um lance de pilar, deve ser considerado 
o efeito do desaprumo ou da falta de retilineidade do eixo do pilar [ver figura 
19b e 19c] respectivamente. [...]. Admite-se que, nos casos usuais de 
estruturas reticuladas, a consideração apenas da falta de retilineidade ao 
longo do lance de pilar seja suficiente. 

 

 Figura 19 - Imperfeições geométricas locais 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p.60). 

 

2.1.5.3.1.2.4.3 Momento mínimo 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.60) indica que “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”: 
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<V_,.ía =  �L 0,015 + 0,03ℎ%  (15) 
 

Onde: 

h: é a altura total da seção transversal na direção considerada, expressa em 

metros (m). 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.60) indica que “para pilares de seção retangular, 

pode-se definir uma envoltória mínima de 1ª ordem, tomada a favor da segurança, de 

acordo com a Figura [20]”. 

 

Figura 20 - Envoltória mínima de 1ª ordem 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p.61). 

 

Neste caso, a verificação do momento mínimo pode ser considerada atendida 

quando, no dimensionamento adotado, obtém-se uma envoltória resistente que 

englobe a envoltória mínima de 1ª ordem (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.1.2.4.4 Protensão 

 

Não se aplica ao nosso estudo de caso, pois, só serão utilizadas armaduras 

passivas, não havendo a necessidade de utilização armaduras ativas (concreto 

protendido). 
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2.1.5.3.2 Ações variáveis 

 

De acordo a NBR 8681 (ABNT, 2004, p.1) as ações variáveis, são aquelas, “[...] 

que ocorrem com valores que apresentam variações significativas em torno de sua 

média, durante a vida da construção”. 

 

2.1.5.3.2.1 Ações variáveis diretas 

 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014, p.61), “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”. 

 

2.1.5.3.2.1.1 Cargas acidentais previstas para o uso da construção 

 

Para Botelho e Marchetti (2015, p.114), carga acidental é “[...] a carga que a 

estrutura deve sustentar (pessoas, móveis, materiais diversos, veículos etc.) ”. 

As cargas acidentais correspondem normalmente as: cargas verticais de uso 

da construção; cargas móveis, considerando o impacto vertical; impacto lateral; força 

longitudinal de frenação ou aceleração; força centrífuga (NBR 6118, ABNT, 2014). 

Essas cargas devem ser consideradas nas posições menos favoráveis ao 

elemento estrutural em estudo (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.2.1.2 Ação do vento 

 

Sabemos, que a ação do vento, exerce papel importante nas forças aplicadas 

a um edifício. Ela caracteriza uma força horizontal aplicada, que pode implicar em 

instabilidade na estrutura. Porém, em nosso estudo de caso, a ação dos ventos não 

será detalhada, pois ela calculada automaticamente pelo software Eberick. 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) indica que as ações do vento devem ser 

consideradas, e suas determinações constam na ABNT NBR 6123. 
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2.1.5.3.2.1.3 Ação da água 

 

Esta parte da norma, se reserva ao estudo de estruturas para reservatórios de 

água em concreto armado, item que não se aplica ao nosso estudo de caso, pois, o 

reservatório que será instalado, será pré-fabricado em material de fibra de vidro. 

 

2.1.5.3.2.1.4 Ações variáveis durante a construção 

 

Essas situações são típicas de obras em que os pavimento da edificação, ou 

partes de uma edificação, são construídas em tempos cronológicos diferentes. 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.62) afirma que “As estruturas em que todas as 

fases construtivas não tenham sua segurança garantida pela verificação da obra 

pronta devem ter incluídas no projeto as verificações das fases construtivas mais 

significativas e sua influência na fase final”. 

Cada fase da construção deve ser verificada levando em consideração a parte 

da estrutura já executada (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.2.2 Ações variáveis indiretas 

 

Ações variáveis indiretas dizem respeito às: variações uniformes de 

temperatura; variações não uniformes de temperatura; ações dinâmicas. 

 

2.1.5.3.2.2.1 Variações uniformes de temperatura 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.62) afirma que “a variação da temperatura da 

estrutura, causada globalmente pela variação da temperatura da atmosfera e pela 

insolação direta, é considerada uniforme. Ela depende do local de implantação da 

construção e das dimensões dos elementos estruturais que a compõem”. 

De maneira simplificada, podemos adotar os seguintes valores: 

• Elementos estruturais cuja menor dimensão não seja superior a 50 cm: 

considerar oscilação de temperatura entre 10 ºC a 15 ºC (NBR 6118, ABNT, 

2014); 
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• Elementos estruturais maciços ou ocos, com os espaços vazios inteiramente 

fechados, cuja menor dimensão seja superior a 70 cm: admite-se redução 

da oscilação para 5 ºC a 10 ºC (NBR 6118, ABNT, 2014); 

• Elementos estruturais cuja menor dimensão esteja entre 50 cm e 70 cm: 

admite-se que seja feita uma interpolação linear entre os valores acima 

indicados (NBR 6118, ABNT, 2014). 

A escolha de uma das situações acima, pode ser definida, considerando 50% 

de variação entre temperaturas de inverno para o verão (NBR 6118, ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.2.2.2 Variações não uniformes de temperatura 

 

Em casos em que a distribuição da temperatura é diferente da uniforme, e na 

falta de dados precisos, admite-se uma variação linear, desde que esta variação, 

considerada entre uma face e outra, não seja inferior a 5 ºC (NBR 6118; ABNT, 2014). 

 

2.1.5.3.2.2.3 Ações dinâmicas 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.63) afirma que “quando a estrutura, pelas suas 

condições de uso, está sujeita a choques ou vibrações, os respectivos efeitos devem 

ser considerados na determinação das solicitações e a possibilidade de fadiga deve 

ser considerada no dimensionamento dos elementos estruturais [...]”. 

As ações dinâmicas, não constam em nosso estudo de caso, pois dizem 

respeito a cargas dinâmicas como automóveis, pontes rolantes, entre outros. 

 

2.1.5.3.3 Ações excepcionais 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.63) afirma que “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”. 
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2.1.5.4 Solicitações 

 

Ao receber os esforços, uma estrutura, cria resistências internas (BOTELHO; 

MARCHETTI, 2015). 

Ou seja, estes efeitos, nas seções transversais, causado pelas ações na 

estrutura são chamados de solicitações (MENDES NETO, 2009). 

Para Botelho e Marchetti (2015, p.63), “denomina-se solicitação (ou esforço 

solicitante) qualquer esforço (momento fletor, força normal, força cortante) ou um 

conjunto de esforços decorrentes das ações e aplicados a uma ou mais seções de um 

elemento da estrutura”. 

Mendes Neto (2009, p.27) nos lembra, que “[...] deve-se efetuar o 

dimensionamento das seções transversais com as solicitações de cálculo, ou seja, as 

solicitações calculadas com as ações de cálculo [...]”. 

 

2.1.5.4.1 Força normal 

 

Denomina-se força normal, a força de tração ou de compressão aplicado no 

sentido do eixo longitudinal da peça. 

“[...] A força normal, por convenção, será aplicada no centro geométrico (CG) 

da seção de concreto, perpendicularmente à seção transversal (daí o nome força 

normal, ou seja, perpendicular) [...]” (MENDES NETO, 2009, p.24). 

 

2.1.5.4.2 Força cortante 

 

Adão e Hemerly (2010, p.102) define força cortante “[...] como sendo igual ao 

somatório algébrico de todas as componentes, paralelas à sua seção transversal, de 

todas as forças, concentradas e distribuídas, num mesmo lado da seção considerada”. 

A componente paralela, trata da decomposição das forças inclinadas, 

transformando-as em forças ortogonais, ao eixo da peça (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Dessa maneira, “[...] a força cortante, que gera tensões de cisalhamento, tem 

estas [forças] paralelas ao plano ou segundo um ângulo de 90º com as tensões 

normais [...]” (ADÃO; HEMERLY, 2010, p.13). 
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2.1.5.4.3 Momento fletor 

 

O momento fletor é a principal solicitação que um elemento estrutural está 

submetido, quando as ações solicitantes estão aplicadas sobre a peça. 

Adão e Hemerly (2010, p.13) definem momento fletor como “[...] o esforço 

definido pelo somatório dos momentos simples para uma determinada seção da 

estrutura. As infinidades de seções transversais de uma peça estrutural, ao longo do 

seu comprimento, têm uma infinidade de momentos fletores”. 

Já o momento simples, como conhecido é ‘força vezes distância’ (ADÃO; 

HEMERLY, 2010). 

Mendes Neto (2009, p.25) explica que “[...] o momento fletor positivo traciona 

as fibras inferiores e comprime as fibras superiores, enquanto o momento fletor 

negativo faz o inverso, ou seja, traciona as fibras superiores e comprime as fibras 

inferiores”. 

Dessa maneira, “[...] o momento fletor gera as tensões normais (compressão r 

tração) [...]” (ADÃO; HEMERLY, 2010, p.13). 

A título de exemplo, mostraremos a viga genérica na figura 21, que, se fosse 

considerada a seção do meio do seu vão, deveria ser dimensionada para um momento 

fletor, sem ponderações de cálculo, através da equação 16 (MENDES NETO, 2009). 

 

< = =. c�8  

 
 (16)

 

Figura 21 - Viga simplesmente apoiada com carregamento uniforme 

 
Fonte: MENDES NETO (2009, p.27). 
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Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p.112) afirmam, 

 

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

 

Apresenta-se a seguir o conceito de cada um dos tipos. 

 

2.1.5.4.3.1 Flexão normal (simples ou composta) 

 

Quando o plano do carregamento ou da sua resultante é perpendicular à linha 

neutra (LN, linha da seção transversal em que a tensão é nula) ou, em outras palavras, 

quando o plano contém um dos eixos principais de inércia da seção; nesse caso, em 

seções simétricas (um eixo de simetria é sempre um eixo principal de inércia), o 

momento fletor atua no plano de simetria (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.5.4.3.2 Flexão oblíqua (simples ou composta) 

 

Quando o plano de carregamento não é normal à linha neutra; ou se o momento 

fletor tiver uma componente normal ao plano de simetria; ou, ainda, quando a seção 

não é simétrica, pela forma ou por suas armaduras (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2015). 

 

2.1.5.4.3.3 Flexão simples 

 

Quando não há esforço normal atuando na seção (N = 0), a flexão simples pode 

ser normal ou oblíqua (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.5.4.3.4 Flexão composta 

 

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

≠ 0), com ou sem esforço cortante (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 
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2.1.5.4.3.5 Flexão pura 

 

Caso particular da flexão (simples ou composta) em que não há esforço 

cortante atuante (V = 0); nas regiões da viga em que isso ocorre, o momento fletor é 

constante (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

 

2.1.5.4.3.6 Flexão não pura 

 

Quando há esforço cortante atuando na seção (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2015). 

 

2.1.5.4.4 Momento Torsor 

 

O momento torsor produz um esforço que tende a fazer girar a seção em torno 

do eixo longitudinal, torcendo-a ou deslocando-a angularmente em relação à seção 

vizinha, provocando tensões de cisalhamento. 

O momento torsor representa a soma algébrica dos momentos gerados por 

cargas contidas ou que possuam componentes a um plano coincidente com a seção, 

perpendicular a um determinado eixo. Em outras palavras, o momento torsor é a soma 

algébrica dos momentos, em relação a um eixo perpendicular ao plano da secção e 

passando pelo seu centro de gravidade, das forças exteriores situadas de um mesmo 

lado desta secção, e o seu efeito é o de torcer a secção em torno da normal (Wikipédia, 

2017). 

 

2.1.5.5 Equilíbrio de estruturas 

 

Evidentemente, uma das finalidades da estrutura na construção civil é 

proporcionar estabilidade, mas, conceitualmente, no caso particular destas estruturas, 

este equilíbrio deve ser estático, caracterizado pela sua imobilidade (GRAZIANO, 

2005). 

Precisamos então, compreender o funcionamento de uma estrutura, por isso, a 

necessidade de entender o do equilíbrio estrutural. 

O equilíbrio de uma estrutura, é então conseguido, quando todas as forças e 

solicitações internas, estão em equilíbrio. 
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Botelho e Marchetti (2015, p.49) explicam que “[...] como resposta à ação de 

esforços externos (cargas atuantes e momentos fletores), as estruturas de acordo com 

os seus vínculos reagem ou tentam reagir com forças e momentos fletores”. 

Portanto, uma estrutura está em equilíbrio, quando esta cumpre as equações 

de equilíbrio, e o somatório de suas forças e momentos, em todas as direções, são 

nulas (GRAZIANO, 2005). 

Botelho e Marchetti (2015, p. 49), afirmam que para uma estrutura ser estável, 

é necessário atender às seguintes condições: 

 

1. A soma das cargas horizontais ativas e as horizontais reativas se iguale 
(se anule). 2. A soma das cargas verticais ativa e reativas se iguale (se anule). 
3. A somatória dos cálculos dos momentos fletores (de rotação) para qualquer 
ponto da estrutura seja nulo. 

 

2.1.5.6 Classificação das estruturas 

 

As estruturas são classificadas de acordo com o número vínculos estruturais 

aos quais um elemento, ou pórtico estrutural está apoiado. 

Dividem-se em Isostáticas e hiperestáticas. 

 

2.1.5.6.1 Isostáticas 

 

Estruturas Isostáticas, são aquelas em que o seu pórtico está apoiado apenas 

em dois apoios, como ‘viga simples biapoiada’ da figura 22. 

 

Figura 22 - Viga simplesmente apoiada com distribuição uniforme de cargas 

 
Fonte: ADÃO e HEMERLY (2010, p.103). 
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“Nas vigas Isostáticas, a determinação dos esforços é simples, pois o sistema 

das mesmas é estaticamente determinado, sendo o número de incógnitas a calcular 

igual ao número de equações” (ADÃO; HEMERLY, 2010, p.104). 

As equações em um mesmo plano, são três: 

 � de = 0  (17)

 � dT = 0  (18)

 � <f = 0  (19)

 

Sendo que as incógnitas, também são três: duas forças, duas direções e um 

momento (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Genericamente, o diagrama de momento fletor e de forças cortantes, de um 

elemento isostático, se apresentam como mostra as figuras 23 e 24. 

 

Figura 23 - Diagrama de Momentos Fletores (DMF) 

 
Fonte: ADÃO e HEMERLY (2010, p.103). 

 

Figura 24 – Diagrama de forças cortantes (DQ) 

 
Fonte: ADÃO e HEMERLY (2010, p.103). 
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2.1.5.6.2 Hiperestáticas 

 

Quando um elemento possui mais vínculos do que o necessário para ter 

estabilidade, ele é denominado hiperestático. 

Sendo assim, “uma viga apoiada em mais de dois apoios é hiperestática [figura 

25], pois poderíamos (em princípio) tirar um ou mais apoios e os outros poderiam 

continuar a resistir” (BOTELHO; MARCHETTI, 2015, p.126). 

As estruturas hiperestáticas, para serem calculadas, necessitam de um método 

extra, como por exemplo, o método de Cross, pois somente as três equações básicas 

da estática não são suficientes, por haverem mais incógnitas a serem calculadas, do 

que as equações possuem (BOTELHO; MARCHETTI, 2015). 

 

Figura 25 - Viga hiperestática 

 
Fonte: BOTELHO e MARCHETTI (2015, p.133). 

 

2.1.5.7 Elementos de concreto armado 

 

Um elemento de concreto armado é toda parte individual, que constitui uma 

estrutura, podem ser: vigas, pilares, lajes, escadas, sapatas, etc. 

A NBR 6118 (ABNT, 2014, p.3) define elementos de concreto armado como 

“aqueles cujo comportamento estrutural depende da aderência entre concreto e 

armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes da 

materialização dessa aderência”. 
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2.1.5.7.1 Lajes 

 

Para Borges (2010) as lajes são estruturas planas, isto é, sua espessura é 

muito inferior à largura e ao comprimento. A maior parte dos carregamentos que 

recebe a estrutura, são distribuídos sobre a superfície da laje. Ela, por sua vez, 

descarrega estas cargas sobre as vigas de apoio ou paredes estruturais. 

Adão e Hemerly (2010, p.104), afirmam que as lajes são 

 

[...] Elementos estruturais planos, com as maiores dimensões em plano 
horizontal. São lajes os piso e tetos dos prédios, assim como tampas e fundos 
de caixas de água 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 com altura. As lajes são 
dimensionadas na flexão com vigas [...]  

 

As lajes recebem as cargas de seu peso próprio, contrapiso, revestimentos de 

pisos, pessoas circulando, móveis, entre outros. Estas cargas no cálculo são 

consideradas uniformemente distribuídas (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

 

2.1.5.7.1.1 Tipos de lajes 

 

São divididas em: maciça, pré-moldadas. 

 

2.1.5.7.1.1.1 Lajes maciças 

 

As lajes maciças são produzidas em concreto armado. Se tornam, junto as 

vigas e os pilares um conjunto monolítico, transmitindo entre todos estes elementos, 

esforços, deslocamentos e deformações (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

 

2.1.5.7.1.1.2 Lajes nervuradas com vigotas pré-moldadas 

 

As lajes pré-moldadas, são mais baratas que as de concreto armado, pois 

dispensa o uso de fôrmas, diminui a quantidade de escoramento, são justificativas 

para o seu uso (ADÃO; HEMERLY, 2010). 
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Carvalho e Figueiredo Filho (2015, p.74) afirmam que, 

 

Essas lajes são formadas por elementos pré-moldados chamados de vigotas 
(trilho de concreto armado ou protendido, ou treliça), por lajotas (normalmente 
cerâmicas) e por uma ‘capa de concreto’ moldada no local [figura 26]. A 
armadura do elemento do tipo trilho é composta de barras retas colocadas na 
parte inferior deste. Em relação ao tipo treliça, sua armadura é uma treliça 
espacial de aço formada por três banzos paralelos e diagonais laterais de 
forma senoidal [...]. 

 

Figura 26 - Lajes nervuradas 

 
Fonte: CARVALHO e FIGUEIREDO FILHO (2015, p.74). 

 

2.1.5.7.2 Vigas 

 

Para Borges (2010, p.59) as vigas são “[...] estruturas horizontais, que podem 

receber cargas verticais concentradas ou distribuídas ao longo de seu comprimento, 

normalmente apoiadas sobre pilares, descarregando sobre eles seus carregamentos”. 

São as vigas que servem de apoio para as lajes ou para as vigas que não 

possuem pilar em sua extremidade (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Adão e Hemerly (2010, p.97) afirmam que “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”. 

Geralmente o seu esforço normal é desprezível, exceto nas vigas protendidas. 

Normalmente para o cálculo será considerada apenas a flexão normal, simples e pura 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 
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2.1.5.7.3 Pilares 

 

Para Borges (2010) os pilares são elementos verticais, que geralmente 

sustentam vigas ou pilares de outros andares, eles são submetidos a cargas 

concentradas verticais na direção do seu eixo, aplicadas no seu topo, e as transmitem 

às fundações. 

Adão e Hemerly (2010, p.116), explicam que 

 

Sendo forças normais compressivas as que vão atuar sobre um pilar, e sendo 
o concreto o material que, por excelência, tem alto valor de resistência à 
compressão, é lógico que devamos dar total preferência a esse material para 
resistir às ações. Mas não se poderia executar um pilar somente com 
concreto, porque nãos haveria o indispensável cintamento que impedisse a 
ruptura do pilar por pressões laterais. 

 

Os pilares são os únicos elementos que podem ter continuidade em diferentes 

pavimentos de uma obra, formando assim, uma prumada. Porém, não se considera 

no cálculo de um pilar de várias prumadas, que ele seja um elemento único, pois 

tornaria o cálculo muito complexo. Sendo assim, aceita-se uma simplificação, 

considerando somente as ações oriundas do pavimento em análise (ADÃO; 

HEMERLY, 2010). 

 

2.1.5.7.4 Fundações (sapatas) 

 

Para Borges (2010) as fundações são a parte da estrutura localizada sob a 

superfície do solo, cuja finalidade é transmitir ao solo todas as cargas provenientes 

dos pilares, e, conseqüentemente de todos os outros elementos estruturais. 

Adão e Hemerly (2010, p.116), explicam que 

 

Sapatas são elementos de fundação que visam transmitir os esforços da 
supraestrutura (em especial as cargas verticais) [...]. A carga transmitida é 
suposta uniforme, e para haver equilíbrio, o solo deve resistir até um recalque 
considerado permissível para a carga. 

 

A sapata é dimensionada levando em consideração o momento fletor que age 

devido ao braço de alavanca, e externamente deve ser considerado a pressão 

admissível do solo (ADÃO; HEMERLY, 2010). 
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2.1.5.7.4.1 Valores de pressão admissível 

 

Adão e Hemerly (2010, p.123), afirmam que 

 

Quando optarmos por fundação rasa, temos que ter os valores de pressões 
admissíveis básicas sobre o terreno. Há um estudo da Norma Brasileira que 
nos fornece valores práticos: [...] g) areia grossa fofa, areia fina compacta, 
argila rija: Kg/cm², h) areia fina fofa e argila média: 1 Kg/cm² [...]. 

 

2.1.5.8 Segurança 

 

A segurança é o ponto primordial, na concepção de uma estrutura. Ela deve 

passar confiança aos usuários e garantir que ela não atingirá a ruptura durante o uso. 

A idéia central, para se ter parâmetros comparativos para saber se uma 

estrutura é segura ou não, partiu do comparativo entre obras de melhor desempenho 

estrutural e quantificou suas solicitações, estabelecendo valores nominais médios. Por 

outro lado, foram efetuados testes de resistência dos materiais em laboratório, e 

comparou-se os seus resultados com aqueles dados obtidos em obra, criando assim, 

uma quantificação de segurança média adequada (GRAZIANO, 2005). 

Espera-se assim, que as estruturas tenham pouca probabilidade de serem 

afetadas por patologias, para isso, elas devem ser avaliadas em duas situações 

especificas, o estado limite de serviço e o estado limite último. 

 

2.1.5.8.1 Estado limite de serviço 

 

Graziano (2005, p.46) define que o Estado Limite de Serviço “[...] corresponde 

à comprovação de que a estrutura em análise atenderá minimamente às condições 

de serviço e de durabilidade, mantendo, pelo tempo de vida útil previsto, as condições 

esperadas de desempenho”. 
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2.1.5.8.2 Estado limite último 

 

Graziano (2005, p.45) afirma que o Estado Limite Último, 

 

[...] Concentra o seu foco sobre as situações normais que podem conduzir as 
estruturas ao esgotamento de sua capacidade portante (ruína). Situações 
excepcionais também serão abordadas, porém com um tratamento mais 
brando e correspondente à sua excepcionalidade. 

 

2.1.5.9 Lançamento da estrutura 

 

Os primeiros passos para o desenvolvimento de uma estrutura são o 

lançamento e o pré-dimensionamento dos elementos estruturais sobre a arquitetura. 

Araújo (2014, p.1) coloca que 

 

A definição da estrutura, a partir do projeto arquitetônico, constitui a primeira 
fase do projeto estrutural. Nesta fase, definem-se as localizações das vigas, 
o posicionamento dos pilares e as dimensões preliminares dos diversos 
elementos estruturais. Essas dimensões são escolhidas a priori, levando-se 
em conta os seguintes fatores: vãos de lajes e vigas, altura do edifício, 
número de pilares em cada direção, etc. 

 

Adão e Hemerly (2010, p. 37) confirmam isto, e salientam que, 

 

É imprescindível ter o projeto completo de arquitetura para elaborarmos o 
projeto estrutural. Com o projeto de arquitetura, elaboramos o lançamento da 
estrutura. Com a estrutura lançada para todos os níveis, efetuamos a análise 
estrutural, reproduzindo no computador as lajes, vigas e pilares pré-
dimensionados.  

 

Além do projeto de arquitetura, devem ser considerados os projetos 

complementares, como elétrico, hidrossanitário, preventivo contra incêndios 

(ARAÚJO, 2014). 

O lançamento é a etapa inicial, nela são distribuídos os elementos estruturais. 

 

Mas o que é lançamento de estrutura? Definimos como sendo o desenho com 
a disposição de como e onde estará a estrutura. O lançamento irá determinar 
posições e dimensões das peças estruturais: lajes, vigas e pilares. Por serem 
estas posições de escolha estritamente pessoais e de acordo com o projeto 
arquitetônico, fica muito difícil descrevê-las detalhadamente [...] (ADÃO; 
HEMERLY, 2010, p. 38 e 39). 
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Porém, podemos definir algumas orientações. O lançamento da estrutura é feito 

pelos diversos tetos dos diferentes níveis. Pois o arquiteto olha para o chão e o 

calculista olha para o teto (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Adão e Hemerly (2010, p. 39 e 40) orientam que 

 

No lançamento das vigas, procura-se fazê-la coincidindo com as alvenarias, 
de modo que a distância seja de aproximadamente dois metros entre duas 
vigas paralelas seqüenciais, e cerca de cinco ou seis metros (em média), até 
oito metros para a distância confortável considerando concreto armado. 
Deste modo os vãos das lajes ficam situados dentro destes números (dois e 
oito metros). [...] A disposição das vigas, como foi dito, é aleatória, ou seja, 
nem todas as alvenarias definem vigas. As lajes deverão ser, de preferência, 
retangulares. Isto porque o cálculo tradicional é mais simples para as lajes 
retangulares. Desta forma, percebe-se que a distância entre duas vigas 
paralelas subseqüentes dará uma das dimensões da laje. 

 

Sendo assim, uma média de cinco metros é uma boa medida para as lajes. É 

claro que tudo isto depende da arquitetura (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Os pilares, por sua vez, devem ser colocados em posição que não obriguem 

termos vigas grandes demais (maior que oito metros) e nem pequenas demais 

(menores que dois metros); e que possam preferencialmente existir ao longo de toda 

a prumada do prédio, sem prejudicar a disposição dos cômodos e vagas de garagem 

(ADÃO; HEMERLY, 2010). 

Adão e Hemerly (2010, p.40) afirma que 

 

Para os pilares, algumas posições são naturais. Os quatro cantos do prédio 
quase sempre definem pilares, caso não sejam necessárias lajes ou vigas em 
balanço. Procuramos também colocar pilares nos cantos da escada, que 
poderão até servir para apoio da caixa d’água superior se o arquiteto a 
colocou coincidindo com a escada. Os elevadores devem ser contornados 
por pilares, o que dará, inclusive, uma maior rigidez ao conjunto. Os demais 
pilares, conforme já dissemos estarão afastados entre si de um numero 
variável entre 2 e 8 metros [...]. 

 

Após o lançamento efetuado, poderemos proceder a numeração das peças. Os 

projetistas e engenheiros, definiram como padrão (não obrigatório) que a numeração 

seja feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Porém, hoje em dia a 

numeração é feita automaticamente pelos softwares de cálculo estrutural (ADÃO; 

HEMERLY, 2010). 

O cálculo só deve ser iniciado após termos a certeza absoluta de ter feito o 

melhor lançamento possível (ADÃO; HEMERLY, 2010). 

 



81 
 

2.1.5.10 Dimensionamento da estrutura 

 

Botelho e Marchetti (2015, p. 108), 

 

Dimensionar uma estrutura de concreto armado é determinar a seção de 
concreto (formas) e de aço (armadura) tal que:  a estrutura não entre em 
colapso (estado-limite último); seja econômica (estado limite do bolso do 
proprietário); suas eventuais fissuras não sejam objetáveis (estado-limite de 
serviço); suas flechas não sejam objetáveis (estado-limite de serviço); 
apresente boa proteção a armadura, impedindo sua corrosão, que poderia, a 
longo prazo, levar à ruína a peça (cobrimento);  se a estrutura for deficiente, 
seja por causa própria, seja por excesso de carga, ela dê sinais visíveis ao 
usuário, antes de se alcançar sua ruína (condição de aviso); seja durável. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Material 

 

Os materiais utilizados serão os softwares para projetos. 

 

2.2.1.1 AutoCad 

 

Utilizado para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, finalização do 

detalhamento da estrutura, geração das pranchas para impressão. 

 

2.2.1.2 Eberick 

 

Utilizado para o lançamento e cálculo da estrutura. 

 

2.2.2 Metodologia 

 

A metodologia empregada nesse estudo consiste em uma pesquisa 

bibliográfica buscando o embasamento teórico e/ou comprobatório necessário ao 

desenvolvimento de uma estrutura em concreto armado para uma residência de dois 

pavimentos. Este estudo buscou explanar tópicos como partes integrantes de uma 

estrutura, materiais utilizados, comportamento destes materiais, equilíbrio das 

estruturas, entre outros.  

 



82 
 

Após o conhecimento adquirido foi efetuado o lançamento da estrutura no 

software estrutural Eberick para a obtenção dos valores quantitativos. 

Para cumprir esta tarefa foi utilizada uma arquitetura meramente sugerida 

[constante nas figuras 27 a 36] para os fins acadêmicos deste trabalho, constituída 

por dois pavimentos. De posse destes dados, realizou-se inicialmente a análise da 

arquitetura, efetuou-se o lançamento da estrutura no software eberick v. 10, buscando 

o melhor posicionamento dos elementos estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas), 

garantindo assim a sua funcionalidade e melhor distribuição de cargas oriundas da 

edificação. O pré-dimensionamento dos elementos de concreto armado foi efetuado 

seguindo o método sugerido pelo manual do programa, que indica a utilização inicial 

das dimensões mínimas exigidas pela norma e posteriormente o seu 

redimensionamento, conforme a necessidade do projeto. Logo após analisou-se as 

opções de resultados para as armaduras de aço sugeridas pelo software, e com base 

nos conceitos aprendidos no curso foram escolhidos os dimensionamentos 

adequados para cada elemento estrutural. 

 

2.2.2.1 Memorial descritivo do projeto arquitetônico 

 

É válido lembrar que o memorial não é o projeto em si. 

“Um memorial descritivo é um documento que detalha todo o projeto a ser 

realizado, onde estão relacionados, um a um, todos os itens da edificação a ser 

construída. Estruturas, acabamentos, instalações, tudo deverá ser informado de 

acordo com o que será realizado na obra” (PAIXÃO, 2017). 

 

2.2.2.1.1 Pavimentos e áreas 

 

A obra será constituída por três pavimentos: 

 

• Térreo: com área de 162,54 m²; 

• Subsolo: com área de 159,61 m²; 

• Cobertura: com área de 162,54 m². 
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2.2.2.1.2 Alvenarias 

 

A alvenaria de vedação será feita com tijolos cerâmicos. Sua espessura total 

será de 17 cm, somados paredes e acabamentos. 

 

2.2.2.1.3 Acabamentos 

 

2.2.2.1.3.1 Pisos 

 

Revestimento cerâmico. 

 

2.2.2.1.3.2 Paredes 

 

Banheiro, área de serviço e cozinha: 

 

• Revestimento cerâmico. 

 

Demais ambientes: 

 

• 1ª camada: chapisco; 

• 2ª camada: emboço; 

• 3ª camada: reboco; 

• 4ª camada: pintura semi-brilho. 

 

2.2.2.1.3.3 Teto 

 

Laje de forro: 

 

• 1ª camada: chapisco; 

• 2ª camada: emboço; 

• 3ª camada: reboco; 

• 4ª camada: pintura semi-brilho; 
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2.2.2.1.4 Aberturas 

 

Materiais utilizados: Alumínio, vidro temperado e madeira. 

 

2.2.2.1.5 Telhado 

 

Telhas fibrocimento. 

 

2.2.2.2 Terreno 

 

Nas fundações considerou-se solo do tipo arenoso com pressão admissível de 

1,5 Kgf/cm², apresentando peso específico de 1.600 Kgf/cm³ à 150 cm de 

profundidade 

Para Borges (2010, p.141) terrenos arenosos, “são solos formados por grãos 

de formato arredondado, por isso têm pouca capacidade para reter água, acumulada 

em seu volume vazio. Estes grãos possuem diâmetro entre 0,05 mm e 4,8 mm”.  
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2.2.2.3 Planta baixa do pavimento subsolo 

 

Projeto em escala, constante no apêndice B. 

 

Figura 27 - Planta baixa pavimento subsolo 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.4 Planta baixa do pavimento térreo 

 

Projeto em escala, constante no apêndice A. 

 

Figura 28 - Planta baixa pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.5 Planta baixa do pavimento cobertura 

 

Projeto em escala, constante no apêndice B. 

 

Figura 29 - Planta do pavimento cobertura 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.6 Corte transversal 

 

Projeto em escala, constante no apêndice C. 

 

Figura 30 - Corte transversal 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.7 Corte longitudinal 

 

Projeto em escala, constante no apêndice C. 

 

Figura 31 - Corte longitudinal 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.8 Fachada 

 

Projeto em escala, constante no apêndice C. 

 

Figura 32 - Fachada 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.9 Perspectiva A 

 

Figura 33 - Perspectiva A 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.10 Perspectiva B 

 

Figura 34 - Perspectiva B 

 
Fonte: O próprio autor 



92 
 

2.2.2.11 Perspectiva C 

 

Figura 35- Perspectiva C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.12 Perspectiva D 

 

Figura 36- Perspectiva D 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Considerações Iniciais 

 

Inicialmente para o dimensionamento ao Estado limite último foram lançadas 

todas as vigas com as dimensões bw = 14 cm e h = 40 cm, enquanto nos pilares 

utilizou-se como dimensões mínimas b = 14 cm e h = 30 cm, sendo que os elementos 

que posteriormente apresentaram dimensões insuficientes foram redimensionados 

conforme o andamento do processo de cálculo. 

Considerou-se para o projeto paredes acabadas com 17 cm em alvenaria, 

como indicado no memorial descritivo do projeto arquitetônico constante no item 

2.2.2.1.2 deste trabalho, com peso específico de 13 kN/cm³ (1300 kgf/m³) (NBR 6120, 

ABNT, 1980). 

 De maneira geral considerou-se para altura das paredes o valor da cota do 

nível de cada pavimento, especificados no projeto arquitetônico, subtraindo-se a altura 

de uma viga padrão com 40 cm, ficando o pavimento subsolo com a altura de parede 

considerada de 240 cm, o pavimento térreo 280 cm, enquanto o pavimento cobertura 

teve diferentes valores atribuídos a cada parede devido a variação de altura das 

platibandas. 

 

2.3.1.1 Desafios de projeto 

 

Toda edificação apresenta problemas a serem resolvidos. Alguns deles, devem 

ser observados com maior atenção, pois fogem dos padrões tradicionais da 

concepção de estruturas. Eles serão descritos a seguir. 

 

2.3.1.1.1 Desafios de projeto pavimento subsolo 

 

2.3.1.1.1.1 Vão livre da garagem 

 

Dentre os principais desafios que foram solucionados neste projeto estrutural 

encontrou-se a garagem para quatro veículos como mostrado nas figuras 37 e 38, que 

apresenta um vão livre sem pilares com área de 46,36 m² com dimensões internas de 

7,52 m por 5,05 m.  
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Figura 37 - Detalhe planta da garagem 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 38 - Detalhe corte da garagem 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.1.1.1.2 Parede de divisa 

 

Ainda no pavimento térreo, outro problema que precisou ser solucionado foi a 

parede localizada sobre a divisa do terreno, mostrada na figura 39. 

 

Figura 39 - Parede de divisa 

  
Fonte: O próprio autor 

 

Caporrino (2017) afirma que “as divisas são regiões onde geralmente ocorrem 

excentricidades. Isso se deve ao fato da necessidade de o pilar ficar faceado com a 

linha de divisa impossibilitando que a fundação, sempre com dimensões maiores que 

a do pilar, fique centralizada”. 

A solução encontrada para tal problema foi a utilização de vigas alavanca ou 

vigas de equilíbrio, como mostra a figura 40. 

Caporrino (2017) afirma que 

 

Vigas alavancas, ou de equilíbrio, são estruturas que recebem cargas 
excêntricas da superestrutura, na maioria das vezes pilares, e transferem 
centradas para as fundações, podendo, estas últimas, serem rasas ou 
profundas. Essa transferência de cargas gera momentos que devem ser 
resistidos pela viga de equilíbrio. 
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Figura 40 - Detalhe viga de equilíbrio 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.1.1.1.3 Parede (muro) de contenção 

 

Na parede indicada na figura 41 foi necessário a utilização de uma parede 

(muro) de contenção, pois a mesma sustenta um corte realizado no terreno como 

mostra a figura 42, desta maneira suportando além das cargas provenientes das 

paredes, também os empuxos advindos do solo, através da diferença de nível 

existente no terreno. 

 Daldegan (2017) afirma que 

 

A função de um muro de arrimo é conter parte de um terreno, por isso que 
também são chamados de muro de contenção. São necessários quando há 
um desnível no terreno. Desnível, muitas vezes, causado pela ação do 
homem com intuito de obter mais espaço para construir sua edificação. 
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Figura 41 - Detalhe da localização da parede de contenção (planta) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 42 - Detalhe da localização da parede de contenção (corte) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.1.1.2 Desafios de projeto Pavimento térreo 

 

2.3.1.1.2.1 Viga de transição 

 

No pavimento térreo, mais precisamente nas paredes da cozinha e lavanderia, 

que estão posicionadas paralelamente à divisa, como mostra a figura 43, existe uma 

limitação definida pelo projeto arquitetônico. Pela análise estrutural, a primeira idéia 

que surge seria a colocação de pilares sob as vigas que sustentam estas paredes, 

dando continuidade as prumadas de pilares provenientes dos pavimentos superiores, 

porém, lembramos que no pavimento subsolo não é possível o uso de pilares no 

alinhamento destas paredes, pois atrapalharia a passagem dos veículos na garagem, 

como citado no item 2.3.1.1.1.1 deste trabalho. 

 

Figura 43 - Detalhe parede paralela à divisa 

 
Fonte: O próprio autor 



99 
 

Sendo assim, houve a necessidade de adotar um dispositivo que receba as 

cargas provenientes dos pilares superiores e os transmitisse para os pilares de outra 

prumada. Estes dispositivos adotados são as vigas de transição, como mostrado na 

figura 44. 

Lisboa (2017) define vigas de transição como “[...] uma viga que precede um 

ou mais pilares e transmite cargas para outros pilares, [...] esta [viga] atua como um 

elemento capaz de distribuir os carregamentos da estrutura de um pilar para outro 

[...]”. 

 

Figura 44 - Detalhe viga de transição (corte) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.1.1.3 Desafios de projeto pavimento cobertura 

 

2.3.1.1.3.1 Beiral 

 

Como mostra a figura 45, o beiral é constituído por lajes em projeção de 80 cm 

com viga invertida em suas bordas, dando sustentação às paredes das platibandas. 

 

Figura 45 - Detalhe beiral 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2 Configurações do Software 

 

Algumas configurações foram ajustadas conforme necessidade do projeto. As 

principais alterações serão citadas a seguir, as não citadas obedecem às 

configurações “default” do programa, seguindo sempre as especificações contidas na 

NBR 6118. 
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2.3.2.1 Configuração análise 

 

Na configuração “Análise” a principal alteração efetuada foi na “redução no 

engaste para nós semi-rígidos”, que foi modificado para (15%) como mostra a figura 

46. 

Figura 46 - Configuração do software (Análise) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.2 Configuração detalhamento 

 

Na configuração de “detalhamento” foram considerados as abas Pilares, Vigas, 

Lajes e sapatas, sendo que as outras abas, não pertencem ao escopo deste trabalho. 

 

2.3.2.2.1 Configuração detalhamento pilares 

 

Na configuração “detalhamento, aba pilares” as principais modificações 

efetuadas foram nas “escalas”, alteradas de (1:50 para 1:40), com objetivo de 

melhorar o aproveitamento do espaço das pranchas como mostra a figura 47. 
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Figura 47 - Configuração do software (Detalhamento-pilares) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.2.2 Configuração detalhamento vigas 

 

Na configuração “detalhamento, aba vigas” não foram efetuadas modificações, 

permanecendo as configurações “default” do software, como mostra a figura 48. 

 

Figura 48 - Configuração do software (Detalhamento-vigas) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2.2.2.1 Configuração detalhamento vigas otimização 

 

Na configuração “detalhamento, aba vigas, botão otimização” foram alterados 

os valores do item “espaçamento máximo para igualar as barras” para (500 cm), 

“sobreposição máxima entre barras” para (500 cm), “distância máxima para unir”, para 

(1000 cm), e “unir com construtivas para trechos menor que”, para (1000 cm) como 

mostra a figura 49, com objetivo de otimizar a distribuição das barras de aço. 

 

Figura 49 - Configuração do software (Detalhamento-vigas-otimização) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.2.3 Configuração detalhamento lajes 

 

Na configuração “detalhamento, aba lajes” foram desabilitados os itens 

(separar - armaduras positivas em x e y) e (separar - armaduras negativas em x e y), 

com o objetivo de mostrar em um mesmo desenho as armaduras nas direções x e y 

como mostra a figura 50. 
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Figura 50 - Configuração do software (Detalhamento-lajes) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.2.4 Configuração detalhamento sapatas 

 

Na configuração “detalhamento, aba sapatas” a principal modificação efetuada 

foi nas “escalas”, que foram alteradas de (1:25 para 1:40), para melhor aproveitamento 

do espaço das pranchas, como mostra a [figura 51]. 

 

Figura 51 - Configuração do software (Detalhamento-sapatas) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2.3 Configuração dimensionamento 

 

Na configuração de “dimensionamento” foram considerados as abas Pilares, 

Vigas, Lajes e sapatas, sendo que as outras abas, não pertencem ao escopo deste 

trabalho. 

 

2.3.2.3.1 Configuração dimensionamento pilares 

 

Na configuração “dimensionamento, aba pilares” foi desabilitado a opção 

(permitir bitola menor que superior), e habilitado a opção (permitir carga nula ou 

negativa) como mostra a figura 52. 

 

Figura 52 - Configuração do software (Dimensionamento-pilares) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.3.2 Configuração dimensionamento vigas 

 

Na configuração “dimensionamento, aba vigas” não foram efetuadas 

modificações, permanecendo as configurações “default” do software, como mostra a 

figura 53. 



106 
 

Figura 53 - Configuração do software (Dimensionamento-vigas) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.3.2.1 Configuração dimensionamento vigas ancoragem 

 

Na configuração “dimensionamento, aba pilares, botão ancoragem” foi 

habilitado a opção (permitir ancoragem integral) como mostra a figura 54. 

 

Figura 54 - Configuração do software (Dimensionamento-vigas-ancoragem) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2.3.3 Configuração dimensionamento lajes 

 

Na configuração “dimensionamento, aba lajes” não foram efetuadas 

modificações, permanecendo as configurações “default” do software, como mostra a 

figura 55. 

 

Figura 55 - Configuração do software (Dimensionamento-lajes) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.3.4 Configuração dimensionamento sapatas 

 

Na configuração “dimensionamento, aba sapatas” foi considerado solo do tipo 

(arenoso), com “pressão admissível” de (1,5 kgf/cm²), “peso específico” de (1.600 

kgf/m³), como mostra a figura 56. 
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Figura 56 - Configuração do software (Dimensionamento-sapatas) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.4 Configuração materiais e durabilidade 

 

Na configuração “materiais e durabilidade”, foram consideradas: “classe de 

agressividade” (ll moderada); “dimensão do agregado” (19 mm); “classe de resistência 

do concreto” (C-25) para todos os elementos da estrutura; “cobrimento de peças 

externas” de (3 cm); “cobrimento de peças internas” de (2,5 cm); “cobrimento para 

peças em contato com o solo” de (3 cm) para vigas, (4,5 cm) para pilares e (3 cm) 

para lajes; “abertura máxima de fissuras” de (0,2 mm) para peças em contato com o 

solo e (0,3 mm) para as demais peças; “combinações” (freqüentes), como mostra a 

figura 57. 



109 
 

Figura 57 - Configuração do software (materiais e durabilidade) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.4.1 Configuração materiais e durabilidade (fluência) 

 

Na configuração “materiais e durabilidade - fluência”, foram adotadas “umidade 

relativa do ar” (70%), “Vida útil prevista” (50 anos); “início do carregamento” (28 dias) 

e “início do carregamento das paredes” (28 dias), como mostra a figura 58. 

 

Figura 58 - Configuração do software (materiais e durabilidade-fluência) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.4.2 Configuração materiais e durabilidade (classes) 

 

A figura 59 mostra os dados calculados automaticamente pelo software para o 

concreto com classe de resistência C-25. 
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Figura 59 - Configuração do software (materiais e durabilidade-classes) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.5 Configuração vento 

 

Na configuração “vento”, foram adotadas “velocidade” de (42 m/s), “topografia, 

(demais casos S1 = 1,0), “rugosidade do terreno” (categoria II), “fator estatístico S3” 

(edificações para hotéis e residências. Edificações para comercio e indústria com alto 

fator de ocupação: 1,00) como mostra a figura 60. 

 

Figura 60 - Configuração do software (vento) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2.5.1 Configuração vento (forças médias) 

 

O botão “forças médias” mostra as forças relativas ao vento que são aplicadas 

sobre a edificação, que calculadas automaticamente pelo software, baseadas nas 

alterações efetuadas nas configurações “vento”, e também nas dimensões da obra, 

como mostra a figura 61. 

 

Figura 61 - Configuração do software (vento - forças médias) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.6 Configuração verificação ao ELS 

 

Na configuração “verificação ao ELS”, são escolhidos os limites para as flechas 

elásticas. Cabe aqui fazermos uma diferenciação. Para a “verificação ao estado limite 

último - ELU”, foi utilizado um padrão mais exigente para os valores de “aceitabilidade 

sensorial – visual”, nos “deslocamentos visíveis devidos à carga” foram utilizados os 

valores (L/350) para lajes e vigas, como mostra a figura 62, enquanto para “verificação 

ao estado limite de serviço - ELS” estes valores foram alterados para (L/250), como 

mostra a figura 63, ambas alterações permitidas pela NBR 6118. 
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Figura 62 - Configuração do software (Verificação ao ELU) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 63 - Configuração do software (Verificação ao ELS) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2.7 Configuração sistema 

 

Na configuração “sistema” não foram efetuadas modificações, permanecendo 

as configurações “default” do software, como mostra a figura 64. 

 

Figura 64 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3 Lançamento da Estrutura 

 

A seguir foram apresentados os lançamentos dos elementos estruturais em 

seus respectivos pavimentos, acompanhados de uma vista 3d, para melhor 

visualização. 

 

2.3.3.1 Lançamento pavimento baldrame 

 

Projeto em escala, constante no apêndice F. 

 

Figura 65 - Forma pavimento baldrame 

 
Fonte: O próprio autor 



115 
 

Figura 66 - Pórtico espacial lançamento pavimento baldrame 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3.2 Lançamento pavimento térreo 

 

Projeto em escala, constante no apêndice H. 

 

Figura 67 - Forma pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 68 - Pórtico espacial lançamento pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3.3 Lançamento pavimento cobertura 

 

Projeto em escala, constante no apêndice J. 

 

Figura 69 - Lançamento pavimento cobertura 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 70 - Pórtico espacial lançamento pavimento cobertura 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3.4 Lançamento pavimento torre 

 

Projeto em escala, constante no apêndice M. 

 

Figura 71 - Forma pavimento torre 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 72 - Pórtico espacial lançamento pavimento torre 

 

 

2.3.4 Pórticos Espaciais 

 

Através do pórtico espacial é possível visualizar todos os elementos estruturais 

agrupados, conforme seguem as figuras 73, 74, 75, 76.  

 

2.3.4.1 Pórtico espacial (vista frontal) 

 

Na imagem 73, foram ocultadas as paredes de contensão para melhor 

visualização dos outros elementos estruturais. 
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Figura 73 - Pórtico Espacial (vista frontal) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.4.2 Pórtico espacial (vista direita) 

 

Figura 74 - Pórtico Espacial (vista direita) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.4.3 Pórtico espacial (vista posterior) 

 

Figura 75 - Pórtico Espacial (vista posterior) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.4.4 Pórtico espacial (vista esquerda) 

 

Figura 76 - Pórtico Espacial (vista esquerda) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.5 Dimensionamento ao Estado Limite Último (ELU) 

 

O dimensionamento ao Estado Limite Último – ELU, diz respeito ao estado de 

ruína da estrutura, por isso, ela sempre é dimensionada usando padrões mais 

conservadores. 

Na verificação ao Estado Limite Último – ELU, é levado em consideração o 

momento de inércia de cada elemento, que é condicionado às suas dimensões. 

Portanto nesta etapa, serão apresentados apenas o dimensionamento da seção bruta 

de concreto, sem apresentar o resultado das armaduras de aço, que serão 

posteriormente detalhadas, no dimensionamento ao Estado Limite de Serviço. 

As configurações utilizadas para a verificação ao estado limite último podem 

ser encontradas no item 2.3.2.6 deste trabalho. 

 

2.3.5.1 Dimensionamento das vigas ao ELU 

 

Nas vigas precisamos levar em consideração os deslocamentos (flechas 

elásticas), pois influenciam no dimensionamento da espessura das vigas. Por 

exemplo, para corrigir uma viga com flecha acima da aceitável, que deve ser menor 

que 1 cm, é necessário o aumento da seção da peça estrutural, para conceder-lhe 

assim maior rigidez. 

Os dimensionamentos ao ELU das vigas estão apresentados nas imagens a 

seguir nas figuras 77, 79, 81, 83, onde, os itens em negrito, apresentam os elementos 

que não passaram no processamento do software, com as dimensões definidas no 

pré-dimensionamento e apresentam as seções que passaram no cálculo do software. 

E as figuras 78, 80, 82, 84, apresentam os deslocamentos máximos de cada viga em 

seu respectivo pavimento, já efetuado os dimensionamentos mostrados nas figuras 

77, 79, 81, 83. 
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2.3.5.1.1 Dimensionamento das vigas do pavimento baldrame 

 

Figura 77 - Dimensionamento das vigas do pavimento baldrame 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 78 - Flechas pavimento baldrame 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.5.1.2 Dimensionamento das vigas do pavimento térreo 

 

Figura 79 - Dimensionamento das vigas do pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 80 - Flechas pavimento térreo 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.5.1.3 Dimensionamento das vigas do pavimento cobertura 

 

Algo à ser considerado nesta etapa é que as flechas dos vãos em balanço 

podem ser duas vezes maiores que as de uma viga biapoiada. 

 

Figura 81 - Dimensionamento das vigas do pavimento cobertura 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 82 - Flechas pavimento cobertura 

 
Fonte: O próprio autor 

 

  



131 
 

2.3.5.1.4 Dimensionamento das vigas do pavimento torre 

 

Figura 83 - Dimensionamento das vigas do pavimento torre 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 84 - Flechas pavimento torre 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.5.2 Dimensionamento ao ELU dos pilares (prumadas) 

 

Figura 85 - Dimensionamento dos Pilares 

 
Fonte: O próprio autor 



134 
 

2.3.5.3 Dimensionamento das lajes ao ELU 

 

Neste projeto foram utilizados dois tipos de lajes, as maciças, e as com vigotas 

pré-moldadas. As lajes maciças foram detalhadas, considerando-se suas flechas e 

deslocamentos, apresentado seus resultados como: dimensões, armaduras positivas 

e negativas; enquanto as lajes com vigotas pré-moldadas saem do escopo deste 

trabalho, pois, considera-se que o projeto e execução das vigotas é de inteira 

responsabilidade da empresa fabricante e do seu engenheiro, sendo assim, para as 

lajes com vigotas pré-moldadas, apenas foram indicadas suas áreas, cargas atuantes 

e direcionamento das vigotas. 

 

2.3.5.3.1 Dimensionamento das lajes do pavimento baldrame 

 

O pavimento baldrame não possui lajes, pois considerou-se que ele está 

apoiado diretamente sobre o solo compactado, portanto, não transmitindo esforços 

consideráveis para a estrutura, e dessa maneira não havendo a necessidade de sua 

representação. 

 

2.3.5.3.2 Dimensionamento das lajes do pavimento torre 

 

O pavimento torre não possui lajes. 
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2.3.5.3.3 Dimensionamento das lajes do pavimento térreo 

 

Para as lajes do pavimento térreo foram adotadas cargas acidentais de 1,5 

kN/m² (150 kgf/m²), indicada para edifícios residenciais (NBR 6120, ABNT, 1980). E 

utilizou-se como carga devido ao revestimento 1,5 kN/m² (150 kgf/m²). 

 

Figura 86 - Dimensionamento das lajes do pavimento térreo ao ELU 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.5.3.4 Dimensionamento das lajes do pavimento cobertura 

 

Para as lajes do pavimento cobertura foram adotadas cargas acidentais de 0,5 

kN/m² (50 kgf/m²), indicada para forros sem acesso a pessoas (NBR 6120, ABNT, 

1980). E utilizou-se como carga devido ao revestimento 1,5 kN/m² (150 kgf/m²). 

Além disso considerou-se uma carga extra de 1860 kgf/m², nas lajes L311, 

L313 e L314, devido ao peso de uma caixa de água de 5000l, prevista no projeto 

hidráulico. 

Figura 87 - Dimensionamento das lajes do pavimento térreo ao ELU 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.5.3.5 Dimensionamento das paredes de contenção 

 

As paredes de contenção (muros) estão localizadas no pavimento térreo, e sua 

fundação no pavimento baldrame, conforme especificado no apêndice D. 

 

Figura 88 - Dimensionamento das paredes de contensão 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.5.3.6 Dimensionamento das escadas 

 

 

 

2.3.6 Pórtico de Deslocamentos 

 

Através do pórtico gerado pelo software, figura 89, podemos verificar que o 

deslocamento da estrutura está dentro dos padrões aceitos pela norma, tendo um 

deslocamento máximo de 1,37 cm, na região da viga 415, mas que por ser uma viga 

sem função estrutural, não oferece risco construtivo. Tal deslocamento é proveniente 

do somatório dos deslocamentos advindos de todos os pavimentos, visto que estes 

elementos transferem cargas uns para os outros através de prumadas diferentes, ou 

seja, por vigas de transição, e por não haver a linearidade vertical, todos esses 

deslocamentos são somados, culminando no máximo deslocamento da viga 415. 
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Figura 89 - Pórtico de deslocamentos 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.7 Análise da Estática Linear 

 

Após o processamento da estrutura, o software retorna um resumo da análise 

da estática linear, como mostrado na figura 90, resumo este que permite verificar se 

o lançamento efetuado está correto. 

Um dos principais valores a serem observados neste resultado estão o 

deslocamento horizontal, mostrado na figura 90, que retorna o valor obtido no cálculo 

do projeto, no nosso caso 0,19 cm na direção X e 0,14 cm na direção Y, o qual está 

dentro dos limites definidos por norma, que são fornecidos automaticamente pelo 

software, e que no caso de nossa obra, tanto o limite máximo de deslocamento em X 

quanto em Y é de 0,61 cm. 

Outros valores à serem observados são os do Coeficiente Gama-z, mostrado 

na figura 90, que em nosso estudo de caso finalizou com valor de 1,04 tanto na direção 

X, quanto na direção Y, e o limite máximo aceitável para nossa estrutura é de 1,10 

para ambos os eixos. 

Sendo assim, nossa estrutura, está dentro dos padrões estabelecidos por 

norma para a estabilidade global. 
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Vale lembrar, que estes valores são os valores finais após o dimensionamento 

ao ELU, ou seja, momento em que todos os elementos estão dimensionados em suas 

seções, e que estes mesmos valores vão se alterando durante o processo de 

dimensionamento dos elementos estruturais, até chegar ao seu valor final. Devido ao 

processo de dimensionamento ao ELU, ser muito trabalhoso e demorado, possuindo 

muitas etapas, optou-se por mostrar somente o último processamento, onde as 

seções de todos os elementos estruturais, já são aceitos pelo programa, ou seja, já 

estão “passando” no software. 

 

Figura 90 - Análise da estática linear 

 
Fonte: O próprio autor 

 

  



140 
 

2.3.8 Dimensionamento ao Estado Limite de Serviço (ELS) 

 

Após tudo estar dimensionado ao Estado limite último - ELU, passamos então 

ao dimensionamento ao Estado Limite de Serviço - ELS, que verifica como os 

elementos estruturais se comportam em serviço, considerando principalmente as 

vibrações, efeitos sensoriais, entre outros. O ELS por sua vez não é tão exigente 

quanto o ELU, e por isso pode ter suas configurações alteradas, como pode ser 

verificado no item 2.3.2.6 deste trabalho. Contudo vale ressaltar que nesta etapa, não 

são mais alteradas as seções dos elementos estruturais, já calculados para ELU, 

somente são escolhidos os arranjos de aço, para cada elemento estrutural, arranjos 

estes, que nesta etapa já devem estar calculados automaticamente pelo software. 

Porem nesta etapa também devem ser revisadas as flechas de cada elemento, 

para ter certeza de que as dimensões escolhidas estão realmente corretas. 

A seguir, estão detalhados os dimensionamentos finais dos elementos 

estruturais, juntamente com o arranjo de aço “armadura” sugerida inicialmente pelo 

programa, e também a armadura efetivamente adotada. A escolha de um ou de outro 

arranjo, deve-se simplesmente ao fato de facilitar a confecção da armadura no 

canteiro de obras. 
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2.3.8.1 Dimensionamento vigas baldrame ao ELS 

 

Figura 91 - Dimensionamento ao ELS vigas baldrame 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 92 - Dimensionamento ao ELS vigas baldrame - continuação 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.2 Dimensionamento vigas do pavimento térreo ao ELS 

 

Figura 93 - Dimensionamento ao ELS vigas térreo 

 
Fonte: O próprio autor 



144 
 

Figura 94 - Dimensionamento ao ELS vigas térreo - continuação 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.3 Dimensionamento vigas do pavimento cobertura ao ELS 

 

Figura 95 - Dimensionamento ao ELS vigas cobertura 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 96 - Dimensionamento ao ELS vigas cobertura - continuação 

 
Fonte: O próprio autor 

  



147 
 

2.3.8.4 Dimensionamento vigas do pavimento torre ao ELS 

 

Figura 97 - Dimensionamento ao ELS vigas torre 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.5 Dimensionamento dos pilares do pavimento baldrame ao ELS 

 

Figura 98 - Dimensionamento pilares pavimento baldrame ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 99 - Dimensionamento pilares pavimento baldrame ao ELS - continuação 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.6 Dimensionamento dos pilares do pavimento térreo ao ELS 

 

Figura 100 - Dimensionamento pilares pavimento térreo ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 101 - Dimensionamento pilares pavimento térreo ao ELS - continuação 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.7 Dimensionamento dos pilares do pavimento cobertura ao ELS 

 

Figura 102 - Dimensionamento pilares pavimento cobertura ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 103 - Dimensionamento pilares pavimento cobertura ao ELS - continuação 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.8 Dimensionamento dos pilares do pavimento torre ao ELS 

 

Figura 104 - Dimensionamento pilares pavimento torre ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 105 - Dimensionamento pilares pavimento torre ao ELS - continuação 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 106 - Dimensionamento pilares pavimento torre ao ELS - continuação 

 
Fonte: O próprio autor 

  



157 
 

2.3.8.9 Dimensionamento da laje maciça do pavimento térreo ao ELS 

 

Nas lajes foram utilizadas as armaduras sugeridas pelo programa 

 

Figura 107 - Dimensionamento laje pavimento térreo ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.8.10 Dimensionamento das lajes maciças do pavimento cobertura ao ELS 

 

Figura 108 - Dimensionamento da arm. Positiva laje pavimento cobertura ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 109 - Dimensionamento da arm. negativa laje pavimento cobertura ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.11 Dimensionamento da escada ao ELS 

 

Na escada foi utilizada as armaduras sugeridas pelo programa 

 

Figura 110 - Dimensionamento da escada ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.8.12 Dimensionamento das paredes de contensão ao ELS 

 

Na parede de contensão foi utilizada as armaduras sugeridas pelo programa 

 

Figura 111 - Dimensionamento das paredes de contensão ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 112 - Dimensionamento das continuidades paredes de contensão ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.8.13 Dimensionamento das sapatas ao ELS 

 

As sapatas utilizaram as armaduras sugeridas pelo software, conforme figura 

113, porém suas geometrias foram ajustadas, para que uma não sobrepusesse a 

outra, conforme figura 114. 

 

Figura 113 – Dimensionamento das sapatas ao ELS 

 
Fonte: O próprio autor 
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Consta em escala no apêndice E. 

 

Figura 114 - Planta de locação das fundações 

 
Fonte: O próprio autor 
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3 CONCLUSÃO 

 

Ao fim deste Trabalho de Conclusão de Curso pôde-se perceber que existe um 

emaranhado de assuntos interdependentes que se fazem necessários ao 

desenvolvimento de uma estrutura de concreto armado. Mesmo partindo do 

pressuposto que o cálculo será automatizado pelo software Eberick, e que não seria 

necessário um enfoque mais elaborado nos sistemas e métodos de cálculo, percebeu-

se mesmo assim uma enorme quantidade de temas que vão desde o estudo do projeto 

arquitetônico proposto até a escolha do dimensionamento adequado. 

Para a elaboração de um bom sistema estrutural, precisa ser compreendido 

qual a necessidade do cliente, a que esta obra irá se destinar, quais as limitações 

arquitetônicas, tudo isto faz-se necessário, pois é preciso tomar cuidados, baseados 

em conhecimentos específicos aprendidos na academia, para que a estrutura 

desenvolvida não cause interferência com os projetos complementares e não 

interfiram nos ambientes delimitados pelo projeto de arquitetura. 

Percebeu-se também com este estudo, que uma boa estrutura deve ser 

pensada, desde o seu princípio, ou seja, desde o lançamento inicial dos elementos 

estruturais. 

Com relação à tecnologia dos materiais, precisamos estar conscientes das 

limitações que cada material oferece, e como os materiais básicos ao estudo da 

estrutura, concreto e aço, trabalham juntos. Tudo isso, no entanto, sem esquecer as 

prescrições normativas, que delimitam os dimensionamentos mínimos necessários a 

cada elemento estrutural, visando a segurança dos usuários da edificação. 

Falando de segurança, um bom projeto estrutural, precisa ser analisado no seu 

estado limite de serviço e comparado com seu estado limite último, para que se 

estabeleça um dimensionamento adequado das peças, sempre voltado a garantir que 

a obra não sofrerá através de patologias, e nem tampouco pela sua ruptura, algo que 

seria catastrófico às pessoas que utilizam a edificação e também para a reputação do 

Engenheiro Civil. 

Além de todo o conhecimento teórico, pôde-se perceber a necessidade do 

domínio de softwares especializados, tanto para o projeto estrutural, como os de 

desenho para engenharia. Estes softwares possuem uma enorme quantidade de 

recursos, que se não forem bem utilizados, podem ao invés de ajudar, causar um 

enorme problema, com a geração de cálculos errôneos. 
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Na vida de um profissional de cálculo estrutural é necessário não somente 

possuir um programa e achar que todos os seus problemas estão solucionados. A 

problemática vai muito além desta fronteira, é necessário compreender todo o 

processo, desde o lançamento inicial da estrutura, no software, até o resultado final. 

É preciso lançar um modelo estrutural que seja calculável e viável, acima de tudo, 

para que no final da etapa de concepção, o software possa retornar respostas 

satisfatórias a expectativa inicial. 

Mas a principal conclusão que se chegou, é que precisasse ter conhecimento 

suficiente para poder utilizar um software de maneira plena e satisfatória, e sabendo 

usar seus recursos, conseguir lançar, analisar e tomar a decisão mais assertiva, e isso 

a máquina não faz de maneira automatizada, é preciso o conhecimento do profissional 

de engenharia para tal tarefa. 
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