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 1111 MaterialMaterialMaterialMaterial    e e e e parâmetros físicosparâmetros físicosparâmetros físicosparâmetros físicos    
 

1.1 Unidades 

A unidade de força no SI é: 1	� � 1	�( ��) 				 ⇒ 				+ � �( (1.1) 

As unidades de tensão são: 1	��� � 1	 ���) � 10,- ����) � 10. ���) (1.2) 

Observa-se que: 1	� ≅ 101,9716	(�			 ⇒ 			1	� 3 100	(� � 10,-	�(� (1.3) 
E, portanto: 1	��� � 104 �(��) � 10	 �(���) (1.4) 

1.2 Concreto 

 Massa específica 1.2.1
Esta Norma aplica-se à concretos de massa específica normal, que são aqueles 

que, depois de secos em estufa, têm massa específica (56) compreendida entre 2.000	�(/�. e 2.800	�(/�.. 
Se a massa específica real não for conhecida, para efeito de cálculo, pode-se 

adotar para o concreto simples o valor 2.400	�(/�. e para o concreto armado 2.500	�(/�.. 56 � 2.500	 �(�. (1.5) 

Quando se conhecer a massa específica do concreto utilizado, pode-se 
considerar para valor da massa específica do concreto armado aquela do concreto 
simples acrescida de 100	�(/�. a 150	�(/�.. 

 Peso específico 1.2.2

Considerando a aceleração da gravidade ( � 10	�/�), obtem-se: �6 � 56 ∙ ( � 25.000	 �(�. ∙ ��) � 25.000	 ��. � 25	 ���. (1.6) 

 Coeficiente de dilatação térmica 1.2.3
Para efeito de análise estrutural, o coeficiente de dilatação térmica pode ser 

admitido como sendo igual a: 9:6 � 10,4/°< (1.7) 
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 Resistência à compressão 1.2.4
Resistência à compressão do concreto: �6 
Resistência característica à compressão do concreto �6= 
Coeficiente de ponderação da resistência do concreto �6 
Resistência de cálculo à compressão do concreto �6> 
Resistência média à compressão do concreto �6? �6> � �6=�6  (1.8) 

 Resistência à tração 1.2.5
Resistência do concreto à tração direta: �6@ 
Resistência média à tração do concreto: �6@,? 
Resistência média à tração do concreto na fibra inferior: �6@=,ABC 
Resistência média à tração do concreto na fibra superior: �6@=,DEF 
 �6@,? � G 0,3	�6=) .H 20	��� � �6= � 50	���2,12	'�I1 J 0,11	�6=K 55	��� � �6= � 90	��� (1.9) 

onde �6@=,ABC � 0,7	�6@,? �6@=,DEF � 1,3	�6@,? 
(1.10) 

 Módulo de elasticidade 1.2.6
Parâmetro em função da natureza do agregado que 
influencia o módulo de elasticidade: 9L 
Módulo de elasticidade ou módulo de deformação 
tangente inicial do concreto, referindo-se sempre ao 
módulo cordal a 30%	�6: N6A  
Módulo de elasticidade secante do concreto, também 
denominado módulo de deformação secante do 
concreto: N6D 
 

N6A � O 9L ∙ 5.600	P�6= 20	��� � �6= � 50	���
21.500 ∙ 9L ∙ Q�6=10 J 1,25R- .⁄ 55	��� � �6= � 90	��� (1.11) 

onde 

9L � T1,2 $���'UV	W	�X�$á�XV1,0 (Z��XUV	W	(��X��W0,9 ��'�áZXV0,7 �ZW�XUV  (1.12) 

onde N6A  e �6= são dados em MPa. 
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 Módulo de elasticidade secante 1.2.7
 N6D � 9A ∙ N6A  (1.13) 
onde  9A � 0,8 J 0,2 ∙ �6=80 � 1,0 (1.14) 

Tabela 1-1: Valores estimados de módulo de elasticidade em função do �6=, considerando o 
uso de granito como agregado graúdo. 

 

 Coeficiente de Poisson 1.2.8 
 � 0,2 (1.15) 

 Módulo de elasticidade transversal 1.2.9 [6 � 0,4 ∙ N6D (1.16) 

 Diagramas tensão-deformação: compressão 1.2.10
Deformação específica de encurtamento do concreto no 
início do patamar plástico: \6) 
Deformação específica de encurtamento do concreto na 
ruptura: \6E 
Deformação específica do aço na ruptura: \E 
Deformação específica de escoamento do aço \] 
Nesta seção é apresentada a equação constitutiva do concreto. Esta está 

ilustrada na Figura 1-1. 

 
Figura 1-1: Equação constituiva do concreto 

Na figura acima, � é a tensão, \ é a deformação e �6> é a resistência 

característica de cálculo do concreto definida por �6> � C^_`̂ , onde �6= é a resistência 

característica do concreto e �6 é o coeficiente de minoração da resistência. A 

−0,2%

−0,85fcd

ε

σ

−0,35%
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(NBR-6118, 2004) define o parâmetro �6 igual a 1,4 para condições normais de 
carregamento. 

Para a definição da equação constitutiva do concreto, faz-se necessário calcular 
o trecho parabólico ilustrado na Figura 1-1. A equação geral da parábola é definida 
por � � �a) J $a J �. (1.17) 

As condições de contorno da parábola são: 

T a � 0 → � � 0a � −0,002 → � � −0,85�6>a � −0,002 → ���\ � 0 . (1.18) 

Substituindo as condições de contorno na equação (1.17), tem-se: 

d 0 � �−0,85 ∙ �6> � �I−0,002K) J $I−0,002K0 � 2�I−0,002K J $ . (1.19) 

O que resulta em 

d � � 0� � 250$−0,85 ∙ �6> � 250$I−0,002K) J $I−0,002K. (1.20) 

Simplificando (1.20), 

d� � −0,85 ∙ �6> ∙ 250 ∙ 10.$ � −0,85 ∙ �6> ∙ 10.� � 0 . (1.21) 

Portanto, � � −0,85 ∙ �6>�250.000 ∙ a) J 1.000 ∙ a	 � � −0,85 ∙ �6> eQ a0,002R) J a0,001f 

� � −0,85 ∙ �6> e1 − Q1 J \0,002R)f. (1.22) 

Logo, a equação constitutiva do concreto é definida como: 

gh
i � � −0,85 ∙ �6> ,	se	\ � −0,002� � −0,85 ∙ �6> ∙ e1 − Q1 J \0,002R)f ,	se	 − 0,002 � \ � 0� � 0 ,	se	\ ≥ 0 . (1.23) 

E consequentemente, sua variação em relação à deformação é definida por: 

gm
h
mi n � ���a � 0 ,	se	\ � −0,002

n � ���a � 0,85 ∙ �6> ∙ o1.000 ∙ Q1 J \0,002Rp ,	se	 − 0,002 � \ � 0
n � ���a � 0 ,	se	\ ≥ 0

. (1.2
4) 
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Na expressão acima, n é a tangente da curva definida pela função da tensão �. 
Como o concreto possui um comportamento elástico não linear, esta inclinação da 
curva, representada por n, varia para cada valor de deformação. 

Cabe-se salientar que a norma de concreto, (NBR-6118, 2004), estabelece o 
valor do módulo de elasticidade do concreto constante e expressa por N6 � 0,85 ∙5600 ∙ P�6> 	����	. Este também é denominado de módulo de rigidez secante. Isto 
é válido no regime elástico. 

No processo de análise proposto, é possível determinar o valor exato do atual 
módulo de elasticidade do concreto, que varia segundo o valor da deformação. 

Para análises no estado limite último, podem ser empregados o diagrama 
tensão-deformação idealizado mostrado na Figura 1-2 ou as simplificações 
propostas na NBR 6118. 

 
Figura 1-2: Diagrama tensão-deformação idealizado 

 �6 � 0,85 ∙ �6> ∙ o1 − Q1 − \6\6)RBp (1.25) 

onde 

� � O 2 20	��� � �6= � 50	���
1,4 J 23,4 ∙ eI90 − �6=K100 fq 50	��� r �6= � 90	��� (1.26) 

e 

\6) � d 2 ° °°H 20	��� � �6= � 50	����2 J 0,085 ∙ I�6= − 50Ks,4.	 ° °°H 55	��� r �6= � 90	��� (1.27) 

 

\6E � T 3,5 ° °°H 20	��� � �6= � 50	���
t2,6 J 35 ∙ eI90 − �6=K100 fqu ° °°H 55	��� r �6= � 90	��� (1.28) 

 Diagramas tensão-deformação: tração 1.2.11
Para o concreto não fissurado, pode ser adotado o diagrama tensão-deformação 

bilinear de tração indicado na Figura 1-3. 
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Figura 1-3: Diagrama tensão-deformação bilinear de tração 

1.3 Aço 

 Massa específica 1.3.1 5D � 7.850 �(�. (1.29) 

 Peso específico 1.3.2

Considerando a aceleração da gravidade ( � 10	�/�), obtem-se: �D � 5D ∙ ( � 78.500	 �(�. ∙ ��) � 78.500	 ��. � 78,5	 ���. (1.30) 

 Coeficiente de dilatação térmica 1.3.3
Para efeito de análise estrutural, o coeficiente de dilatação térmica pode ser 

admitido como sendo igual a: 9:D � 10,4/°< (1.31) 

 Resistência à tração 1.3.4

Resistência ao escoamento do aço de armadura passiva: �] 

 Módulo de elasticidade  1.3.5 ND � 210.000				I���K (1.32) 

 Coeficiente de Poisson 1.3.6 
 � 0,3 (1.33) 

 Equação constitutiva  1.3.7

 
−fyd

fyd

−εyd

εyd

σ

ε−1%

1%
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Figura 1-4: Equação constitutivas dos metais 

 
Na figura acima �]> é a tensão limite de escoamento de cálculo do metal 

definida por �]> � Cv_ẁ , onde �]= é a tensão de escoamento do metal e �D é o 

coeficiente de minoração da resistência. \]> é a deformação de cálculo definida por \]> � xv_ẁ , onde \]= é deformação referente ao início do escoamento do material. A 

(NBR-6118, 2004) sugere o valor de 1,15 para o parâmetro �D. 
A equação constitutiva dos materiais metálicos pode ser representada pela 

Figura 1-4. Observando-a, pode-se escrever a equação constitutiva conforme 
equações a seguir: 

O� � −�]> ,	se	\ � −\]>� � N ∙ \ ,	se	 − a]> � \ � a]>� � �]> ,	se	\ ≥ a]> . (1.34) 

Consequentemente, 

gm
h
min � ���a � 0 ,	se	\ � −a]>

n � ���a � N ,	se	 − a]> � \ � a]>
n � ���a � 0 ,	se	\ ≥ a]>

. (1.35) 

Observando a equação (1.35), observamos que no regime elástico n é a 
inclinação da curva da função tensão. Esta tangente é conhecida como módulo de 
elasticidade do material metálico, definido por N. È importante mencionar que o 
módulo de elasticidade é constante no regime elástico, uma vez que a função é 
linear neste intervalo, vide Figura 1-4. 

As propriedades físicas dos materiais metálicos mais utilizados estão 
apresentadas na Tabela 1-2. 

Tabela 1-2: Propriedades físicas dos materiais metálicos. 

Material �]=	I���K N	I[��K 

Aço 350 200 
Aço CA-50 para concreto armado 500 210 

Alumínio 270 70 
Bronze 82 100 
Cobre 55 120 
Ferro 120 170 
Latão 70 100 

 
Para o cálculo nos estados limite de serviço e último, pode-se utilizar o 

diagrama simplificado mostrado na Figura 1-5, para aços com ou sem patamar de 
escoamento. 
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Figura 1-5: Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras passivas (a esquerda aço 

CA50 e a direita CA60) 

 Bitolas 1.3.8

Tabela 1-3: Diâmetros de armaduras comerciais. 

Bitolas em mm Valor nominal para cálculo 

Fios Barras 
Área da seção 

(cm²) 
Massa linear 

(kg/m) 
Perímetro 

(cm) 
3,2 — 0,080 0,063 1,00 
4,0 — 0,125 0,100 1,25 
5,0 5,0 0,200 0,160 1,60 
6,3 6,3 (1/4”) 0,315 0,250 2,00 
8,0 8,0 0,500 0,400 2,50 

10,0 10,0 (3/8”) 0,800 0,630 3,15 
12,5 12,5 (1/2”) 1,250 1,000 4,00 
— 16,0 (5/8”) 2,000 1,600 5,00 
— 20,0 3,150 2,500 6,30 
— 25,0 (1”) 5,000 4,000 8,00 
— 32,0 8,000 6,300 10,00 
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 2222 Projeto estrutural de edifícios de Projeto estrutural de edifícios de Projeto estrutural de edifícios de Projeto estrutural de edifícios de 

concretoconcretoconcretoconcreto    
O projeto estrutural de edifícios de concreto armado compõe-se das seguintes 

etapas, (CUNHA e SOUZA, 1994) e (FUSCO, 1976): 
• Concepção; 
• Análise; 
• Síntese; 
• Otimização. 

As etapas apresentadas são inter-relacionadas e consecutivas. A cada ciclo de 
projeto, composto pelas etapas anteriormente indicadas, o projeto estrutural sofrerá 
revisões e alterações conceituais de modo a reduzir os custos sem comprometer o 
desempenho estrutural. 

2.1 Concepção estrutural 

A concepção estrutural consiste no estabelecimento de um arranjo adequado 
dos elementos estruturais básicos de modo a atender, simultaneamente, as 
restrições impostas pelos projetos arquitetônico e de instalações prediais. 

Os elementos estruturais dos edifícios de concreto são agrupados em: 
• Básicos: lajes, vigas e pilares; 
• Fundação: sapatas, blocos, tubulões; 
• Complementares: escadas, muros de arrimo, caixas d’água. 

A Figura 2-1 apresenta, esquematicamente, o pórtico tridimensional 
correspondente à estrutura de um edifício de concreto armado. Podem-se 
identificar os elementos estruturais básicos (lajes, vigas e pilares) e de fundação 
(sapatas isoladas). 

 
Figura 2-1: Elementos estruturais de um edifício 

 
A concepção estrutural deve obedecer, de maneira geral, as seguintes diretrizes: 

• Alocar as vigas sob as paredes; 
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• As vigas e os pilares devem ser embutidos nas alvenarias, conforme 
condições estéticas impostas pelo projeto arquitetônico. 

As Normas Brasileiras relacionadas diretamente ao Projeto de Estruturas de 
Concreto são: 

• NBR 6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado que 
prescreve as diretrizes gerais a serem obedecidas no projeto, na 
execução e no controle de obras de concreto armado [1]; 

• NBR 6120 Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações que 
fixa os valores das cargas que devem ser consideradas no projeto 
estrutural; 

• NBR 6123 Forças devidas ao Vento em Edificações que estabelece 
considerações para a avaliação das forças estáticas devidas à ação do 
vento; 

• NBR 7191 Execução de Desenhos para Obras de Concreto Simples ou 
Armado que padroniza a elaboração de desenhos para a apresentação 
de elementos estruturais (planta de fôrmas) e disposição de armaduras. 

2.2 Classe de agressividade ambiental 

A Norma Brasileira NBR 6118 regulamenta o cobrimento das armaduras. Para 
isto, deve-se definir a classe de agressividade ambiental conforme Tabela 2-1. 

Tabela 2-1: Classe de agressividade ambiental (CAA). 

Classe de 
agressividade 

ambiental 
Agressividade 

Classificação geral do 
tipo de ambiente para 

efeito de projeto  

Risco de 
deterioração da 

estrutura 

CAA – I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

CAA – II Moderada Urbana Pequeno 

CAA – III Forte 
Marinha 

Grande 
Industrial 

CAA - IV Muito forte 
Industrial 

Elevado 
Respingos de maré 

2.3 Correspondência entre a classe de agressividade e a 
qualidade do concreto 

A relação água/cimento em massa e a classe do concreto esta descrita na Tabela 
2-2. 
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Tabela 2-2: Correspondência entre a CAA e o cobrimento nominal. 

Concreto Tipo
Classe de agressividade ambiental 

I II III IV 

Relação 
água/cimento 

em massa 

CA ≤ 0,65 ≤ 0,60 ≤ 0,55 ≤ 0,45 

CP ≤ 0,60 ≤ 0,55 ≤ 0,50 ≤ 0,45 

Classe de concreto 
(MPa) 

CA ≥ C20 ≥ C25 ≥ C30 ≥ C40 

CP ≥ C25 ≥ C30 ≥ C35 ≥ C40 

2.4 Cobrimento 

Para garantir o cobrimento mínimo (�?íB) o projeto e a execução devem 
considerar o cobrimento nominal (�Bz?), que é o cobrimento mínimo acrescido da 
tolerância de execução ({�). Assim, as dimensões das armaduras e os espaçadores 
devem respeitar o cobrimento nominal. 

Quando houver um adequado controle de qualidade e rígidos limites de 
tolerância da variabilidade das medidas durante a execução, pode ser adotado um 
valor {� � 5	��. Em caso contrário, nas obras correntes, seu valor deve ser de no 
mínimo {� � 10	��, o que determina os cobrimentos nominais indicados na 
Tabela 2-3. 

Tabela 2-3: Cobrimentos mínimos. 

Tipo de 
estruturas 

Componente ou 
elemento 

Classe de agressividade ambiental 

I II III IV 

Cobrimento nominal (mm) 

Concreto 
Armado 

Laje 20 25 35 45 

Viga / Pilar 25 30 40 50 

Elementos 
estruturais em 

contato com o solo 
30 40 50 

Concreto 
Protendido 

Laje 25 30 40 50 

Viga / Pilar 30 35 45 55 

 
Nos casos em que o controle de qualidade for rigoroso, os requisitos mínimos 

para o cobrimento nominal da tabela acima podem ser reduzidos de 5	��, mas a 
exigência de controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto. 
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Os cobrimentos nominais e mínimos são sempre, referidos à superfície da 
armadura externa, em geral a face externa do estribo. O cobrimento nominal de 
uma determinada barra deve sempre ser �Bz? ≥ |}~��~ (2.1) 

A dimensão máxima característica do agregado graúdo, utilizado no concreto, 
não pode superar 20% da espessura nominal do cobrimento, ou seja: �?á� � 1,2 ∙ �Bz? (2.2) 

2.5 Altura útil da peça 

A altura útil � de uma laje ou viga de concreto armado é definida como sendo a 
distância da fibra mais comprimida até o centro de gravidade da armadura 
tracionada, conforme indicado na Figura 2-2. 

 

d

c=0,5cm

h

barras de aço

fibra mais 
comprimida

 
Figura 2-2: Seção laje de concreto armado 

 
Conforme ilustra a Figura 2-2, pode-se definir para as lajes o seguinte valor de ��: �� � �Bz? J | J |2 � �Bz? J 1,5 ∙ | (2.3) 

E para a altura da laje, pode-se escrever � � � J �� ≥ �?íB,���	�--� (2.4) 
As espessuras mínimas das lajes estão especificadas no item 6.1. 

2.6 Pré-dimensionamento 

A seguir transcrevem-se os itens da Norma Brasileira NBR 6118 que 
regulamenta as espessuras mínimas de vigas, lajes e pilares. 

 Cargas médias 2.6.1 �F@ � 10	�	15	��/�)
 �6z} � 0,75 ∙ �F@  ��~� � 1,5 ∙ �F@  

(2.5) 

 Lajes 2.6.2
Pode-se adotar o critério simplificado descrito na equação (2.6). 
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 ��~�� � 9& ∙ ' ≥ ��~��,?íB  

onde 

9 � gh
i2,4 I$�'��çVK1,0 I$X��VX��VK0,8 I�V�V − W�(��U��VK0,7 I$X − W�(��U��VK  

& � �30 I�UW��W	��	�'W����K35 I�W�W�. �WZX�. ���	�'W����K 

��~��,?íB ≥
gmh
mi 7	�� I�V$WZU�Z�	�ãV	W�	$�'��çVK8	�� I�X�V	�ãV	W�	$�'��çVK10	�� I�X�V	V�	�V$WZU�Z�	W�	$�'��çVK10	�� Isuporta	�Wí��'V�	�W	�W�V	UVU�'	 � 30	��K12	�� I���VZU�	�Wí��'V�	�W	�W�V	UVU�' � 30	��K

 

(2.6) 

 Vigas 2.6.1
As vigas são, normalmente, de seção retangular de dimensões $ e �, de modo a 

facilitar a execução e montagem das fôrmas. Em geral, a largura $ é definida de 
modo que a viga fique embutida na alvenaria a ser sustentada. Por outro lado, a 
altura � pode ser estimada por (SANTOS, 1984): 

 $�A�~ � WF~��>� − 3�� $�A�~ ≥ 12	�� ��A�~ � 9& ∙ ' 

onde 

9 � gh
i2,4 I$�'��çVK1,0 I$X��VX��VK0,8 I�V�V − W�(��U��VK0,7 I$X − W�(��U��VK  

& � O 8 I���V�	�VZZW�UW�K10 I�UW��W	��	�'W����K12 I�W�W��XU�	�WZX�X��çãV	���	�'W����K ��A�~ ≥ 30	�� 

(2.7) 

 
onde ' é o vão teórico da viga. Neste curso, adota-se, simplificadamente, que o vão 
teórico da viga seja dado pela distância entre os eixos dos apoios (pilares ou vigas). 

 Pilares 2.6.2
Pode-se utilizar como estimativa para a determinação das seções transversais 

dos pilares a seguinte expressão: 
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 �FA�~� � �=,CEB>~çãz�6= &H ≥ 360	��)
 

onde 

& = O1,4 (�V��ZW��ãV	�X��'W�)1,5 (�'W�V	�V��ZW��ãV	ZWU�)1,6 (�'W�V	�V��ZW��ãV	V$'í���) 

(2.8) 

  



Segurança e estados limites – 15 

julho-2015 – Prof. Dr. Alex Alves Bandeira. 

 3333 Segurança e estados Segurança e estados Segurança e estados Segurança e estados llllimitesimitesimitesimites    
Nesta seção serão apresentados conceitos sobre segurança e estados limites. 

3.1 Critérios de segurança 

Os critérios de segurança adotados na Norma baseiam-se na ABNT NBR 8681. 

3.2 Estados limites últimos (ELU) 

A segurança das estruturas de concreto deve sempre ser verificada em relação 
aos seguintes estados limites últimos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2014): 

a) estado limite último da perda do equilíbrio da estrutura, admitida como 
corpo rígido; 

b) estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, 
no seu todo ou em parte, devido às solicitações normais e tangenciais, 
admitindo-se a redistribuição de esforços internos, desde que seja 
respeitada a capacidade de adaptação plástica definida na seção 14 da 
NBR 6118, e admitindo-se, em geral, as verificações separadas das 
solicitações normais e tangenciais; todavia, quando a interação entre elas 
for importante, ela estará explicitamente indicada na Norma; 

c) estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, 
no seu todo ou em parte, considerando os efeitos de segunda ordem; 

d) estado limite último provocado por solicitações dinâmicas; 
e) estado limite último de colapso progressivo; 
f) outros estados limites últimos que eventualmente possam ocorrer em casos 

especiais. 

3.3 Estados limites de serviço (ELS) 

Estados limites de serviço são aqueles relacionados à durabilidade das 
estruturas, aparência, conforto do usuário e à boa utilização funcional das mesmas, 
seja em relação aos usuários, seja em relação às máquinas e aos equipamentos 
utilizados, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014). 

A segurança das estruturas de concreto pode exigir a verificação de alguns 
estados limites de serviço. 

Em construções especiais pode ser necessário verificar a segurança em relação 
a outros estados limites de serviço não definidos na NBR 6118. 

3.4 Coeficientes de ponderação das ações 

As ações devem ser majoradas pelo coeficiente �C definido por �C = �C- ∙ �C) ∙ �C. (3.1) 
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Os valores dos coeficientes de ponderação serão definidos nesta seção, em 
especial na Tabela 3-1, Tabela 3-3 e Tabela 3-4. 

 Estado limite último (ELU) 3.4.1
A seção transversal de pilares e pilares-paredes maciços, qualquer que seja a 

sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19	��. 
Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19	�� e 14	��, desde que se multipliquem os esforços solicitantes de cálculo a serem 

considerados no dimensionamento por um coeficiente adicional �B de acordo com 
a Tabela 3-1. Essa correção se deve ao aumento da probabilidade de ocorrência de 
desvios relativos e falhas na construção. 

Tabela 3-1: Valores do coeficiente adicional �B para pilares e pilares-parede. $	(��) ≥ 19 18 17 16 15 14 �B 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 
onde �B = 1,95 c 0,05 ∙ $ 
e $ é a menor dimensão da seção transversal, expressa em 
centímetros. O coeficiente �B deve majorar os esforços solicitantes 
finais de cálculo quando de seu dimensionamento. 

 
No dimensionamento das lajes em balanço, os esforços de cálculo a serem 

considerados devem ser multiplicados por um coeficiente adicional �B de acordo 
com a Tabela 3-2. 

Tabela 3-2: Valores do coeficiente adicional �B para lajes em balanço. �	(��) ≥ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 �B 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 

onde �B = 1,95 − 0,05 ∙ � 
e � é a altura da laje, expressa em centímetros. O coeficiente �B deve majorar os esforços 
solicitantes finais de cálculo nas lajes em balanço. 

 
Os valores-base para verificação são os apresentados na Tabela 3-3 e Tabela 

3-4, para �C- ∙ �C. e �C), respectivamente. 

Tabela 3-3: Coeficiente �C � �C- ∙ �C.. 

Combinações de 
ações 

Ações 

Permanentes �� 
Variáveis �� 

Protensão 
(�) 

Recalques de apoio 
e retração 

D F G T D F D F 
Normais 1,4I 1 1,4 1,2 1,2 0,9 1,2 0 

Especiais ou de 
construção 

1,3 1 1,2 1 1,2 0,9 1,2 0 

Excepcionais 1,2 1 1 0 1,2 0,9 0 0 
onde D é desfavorável, F é favorável, G representa as cargas variáveis em geral e T é a 
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temperatura. 
I) Para as cargas permanentes de pequena variedade, como peso próprio das estruturas, 
especialmente as pré-moldadas, este coeficiente pode ser reduzido para 1,3. 

 

Tabela 3-4: Valores do coeficiente �C). 

Ações 
�C) Ψs Ψ-~ Ψ) 

Cargas acidentais 
de edifícios 

Locais em que não há predominância de pesos de 
equipamentos que permaneçam fixos por longos 
períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de 
pessoas 2) 

0,5 0,4 0,3 

Locais em que há predominância de pesos de 
equipamentos que permanecem fixos por longos 
períodos de tempo, ou de elevada concentração de 
pessoas 3) 

0,7 0,6 0,4 

Biblioteca, arquivos, oficinas e garagens 0,8 0,7 0,6 
Vento Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral 0,6 0,3 0 

Temperatura 
Variações uniformes de temperatura em relação à média 
anual local 

0,6 0,5 0,3 
1) Para os valores de Ψ- relativos às pontes e principalmente aos problemas de fadiga, ver 
seção 23 da NBR 6118. 
2) Edifícios residenciais. 
3) Edifícios comerciais, de escritórios, estações e edifícios públicos. 

 
Na Tabela 3-4, Ψs é o fator de combinação do ELU, Ψ- é o fator de 

combinação do ELS e Ψ) é o fator de combinação do ELS. 

 Estado limite de serviço (ELS) 3.4.1
Em geral, o coeficiente de ponderação das ações para estados limites de serviço 

é dado pela expressão: �C � �C) (3.2) 
onde �C) tem valor variável conforme a verificação que se deseja realizar. Vide 
Tabela 3-4. Pode-se relacionar o valor de �C) da seguinte forma: 

�C) � d 1 <V�$X��çõW�	Z�Z��Ψ1 <V�$X��çõW�	�ZW��W�UW�Ψ2 <V�$X��çõW�	����W	�WZ���W�UW� (3.3) 

3.5 Combinações de ações 

 Estado limite último (ELU) 3.5.1
A combinação das ações deve ser feita de forma que possam ser determinadas 

os efeitos mais desfavoráveis para a estrutura. A verificação da segurança em 
relação aos estados limites últimos e aos estados limites de serviço deve ser 
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realizada em função de combinações últimas e combinações de serviço, 
respectivamente. 

Uma combinação última pode ser classificada em normal, especial ou de 
construção e excepcional. 

Nas combinações últimas normais, devem ser incluídas as ações permanentes e 
a ação variável principal, com seus valores característicos e as demais ações 
variáveis, consideradas secundárias, com seus valores reduzidos de combinação, 
conforme NBR 8681, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2004). 

Nas combinações últimas especiais ou de construção, devem estar presentes as 
ações permanentes e a ação variável especial, quando existir, com seus valores 
característicos e as demais ações variáveis com probabilidade não desprezível, de 
ocorrência simultânea, com seus valores reduzidos de combinações, conforme 
NBR 8681, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). 

Nas combinações últimas excepcionais, devem estar presentes as ações 
permanentes e ação variável excepcional, quando existir, com seus valores 
característicos e as demais ações variáveis com probabilidade não desprezível de 
ocorrência simultânea, com seus valores reduzidos de combinações, conforme 
NBR 8681, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). 
Neste caso se enquadram, por exemplo, sismo e incêndio. 

Segundo a NBR 6118, as combinações últimas são descritas na Tabela 3-5. 

Tabela 3-5: Combinações últimas para ELU. 

Combinações 
últimas (ELU) 

Descrição Cálculo das solicitações 

Normais 

Esgotamento da 
capacidade 

resistente para 
elementos 

estruturais de 
concreto armado 1) 

+> � ��+�= J �x�+x�= J �� �+�-= J � Ψs�+��=  J �x�Ψsx+x�= 

Esgotamento da 
capacidade 

resistente para 
elementos 

estruturais de 
concreto protendido 

Deve ser considerada, quando necessário, a força de protensão 
como carregamento externo com os valores �=?á� e �=?íB para a 

força desfavorável e favorável, respectivamente. 

Perda do equilíbrio 
como corpo rígido 

¡(+D>) ≥ ¡(+B>) +D> = ��D[D= + ¢> +B> = ��B[B= + ��£B= c ��D£D,?íB 
onde  £B= � £-= J ∑ Ψs�£�=?�¥)  

Especiais ou 
de construção 

2) 
 +> � ��+�= J �x�+x�= J �� �+�-= J � Ψs�+��=  J �x�Ψsx+x�= 

Excepcionais 2)  +> � ��+�= J �x�+x�= J +�-��6 J �� � Ψs�+��= J �x�Ψsx+x�= 
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Na tabela acima, +> representa o valor de cálculo das ações para combinação 
última, +�= as ações permanentes diretas, +x�= as ações indiretas permanentes 
como retração, +x�= representa as ações indiretas variáveis como a temperatura, +��= as ações variáveis diretas principal, ��, �x�, �� e �x� coeficientes de 
ponderação estabelecido na Tabela 3-3, Ψs� e Ψsx coeficientes definidos na Tabela 
3-4, +D> as ações estabilizantes, +B> ações não estabilizantes, [D= valor 
característico da ação permanente estabilizante, ¢> o esforço resistente considerado 
estabilizante, [B= o valor característico da ação permanente instabilizante, £B= o 
valor característico das ações variáveis instabilizantes, £-= o valor característico da 
ação variável instabilizante considerada principal, Ψs� e £�=  as demais ações 
variáveis instabilizantes consideradas com seu valor reduzido e £D,?íB o valor 
característico mínimo da ação variável estabilizante que acompanha 
obrigatoriamente uma ação variável instabilizante. 

No nosso curso, adotaremos as combinações normais para o estado limite 
último, definido como: +> � ��+�= J ��+�= (3.4) 

Simplificando, obtém-se: +> � 1,4 ∙ ¦+�= J +�=§ (3.5) 

 Estado limite de serviço 3.5.2
As combinações no estado limite de serviço são classificadas como quase 

permanentes, frequentes e raras. 
As combinações quase permanentes podem atuar durante grande parte do 

período de vida da estrutura e sua consideração pode ser necessária na verificação 
do estado limite de deformações excessivas. 

As combinações frequentes se repetem muitas vezes durante o período de vida 
da estrutura e sua consideração pode ser necessária na verificação dos estados 
limites de formação de fissuras, de abertura de fissuras e de vibrações excessivas. 
Podem também ser consideradas para verificações de estados limites de 
deformações excessivas decorrentes de vento ou temperatura que podem 
comprometer as vedações. 

As combinações raras ocorrem algumas vezes durante o período de vida da 
estrutura e sua consideração pode ser necessária na verificação do estado limite de 
formação de fissuras. 

Segundo a NBR 6118, as combinações últimas são descritas na Tabela 
3-6Tabela 3-5. 

Tabela 3-6: Combinações de serviço (ELS). 

Combinações de 
serviço (ELS) 

Descrição Cálculo das solicitações 

Combinações quase 
permanentes de serviço 

(CQP) 

Nas combinações quase 
permanentes de serviço, todas 

as ações variáveis são 
consideradas com seus valores 

+>,D�� � � +�A,= J � Ψ)�+��,= 
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quase permanentes Ψ)+�= 

Combinações 
frequentes de serviço 

(CF) 

Nas combinações frequentes de 
serviço, a ação variável 

principal +�- é tomada com seu 
valor frequente Ψ-+�-= e todas 
as demais ações variáveis são 

tomadas com seus valores quase 
permanentes Ψ)+�= 

+>,D�� � � +�A,= J Ψ-+�-= J � Ψ)�+��,= 

Combinações raras de 
serviço (CR) 

Nas combinações raras de 
serviço, a ação variável 

principal +�- é tomada com seu 
valor característico +�-= e todas 

as demais ações são tomadas 
com seus valores freqüentes Ψ-+�= 

+>,D�� � � +�A,= J +�-= J � Ψ-�+��,= 

 
No nosso curso, adotaremos as combinações frequentes de serviço (CF) para o 

estado limite de serviço, definido como: +>,D�� � +�= J +C�EêB6A~ J Ψ-+�= (3.6) 
Define-se fluência como sendo a deformação lenta do concreto ao longo do 

tempo e este efeito pode ser representando como uma carga equivalente à: +C�EêB6A~ � ©+�= (3.7) 
onde © é o valor da fluência que deve ser multiplicado às cargas permanentes, ou 
seja, aquelas de longa duração. Para o concreto armado, o valor da fluência é 
definido por: © � 2,0 (3.8) 

Desta forma, será considerado neste curso o seguinte carregamento para o 
estado limite de serviço: +>,D�� � +�= J ©+�= J Ψ-+�= (3.9) 

A expressão acima pode ser rescrita como +>,D�� � 3 ∙ +�= + Ψ-+�= (3.10) 
Portanto, para edifícios residenciais Ψ- = 0,4 e para edifícios comerciais Ψ- � 0,6. Portanto, a combinação de carregamento para o estado limite de serviço 

utilizada neste curso será: 

+>,D�� � G3 ∙ +�= + 0,4 ∙ +�= IZW�X�W��X�'K3 ∙ +�= + 0,6 ∙ +�= (�V�WZ�X�')  (3.11) 

3.6 Deslocamentos limites 

Deslocamentos limites são valores práticos utilizados para a verificação em 
serviço do estado limite de deformações excessivas da estrutura. A Norma 
classifica os deslocamentos quanto à aceitabilidade sensorial, efeitos específicos, 
efeitos em elementos estruturais e efeitos em elementos não estruturais. 

Conceitua-se como aceitabilidade sensorial o limite caracterizado por vibrações 
indesejáveis ou efeitos visuais desagradáveis. 
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Como efeito específico, os deslocamentos podem impedir a utilização adequada 
da construção. 

A Tabela 3-7 apresenta os valores limites de deslocamentos que visam 
proporcionar um adequado comportamento da estrutura em serviço. 

Tabela 3-7: Limites para deslocamentos. 

Tipo de efeito 
Razão da 
limitação 

Exemplo 
Deslocamento 
a considerar 

Deslocamento 
limite 

Aceitabilidade 
sensorial 

Visual 

Deslocamentos 
visíveis em 
elementos 
estruturais 

Total 
'250 

Outro 
Vibrações 

sentidas no piso 
Devido à carga 

acidental 
'350 

Efeitos 
estruturais em 

serviço 

Superfícies 
que devem 
drenar água 

Coberturas e 
varandas 

Total 
'250 

Pavimentos 
que devem 
permanecer 

planos 

Ginásios e 
pistas de 
boliche 

Total 
'350+ �V�UZ��'W�ℎ� 

Ocorrido após a 
construção do 

piso 

'600 

Elementos que 
suportam 

equipamentos 
sensíveis 

Laboratórios 
Ocorrido após 
nivelamento do 

equipamento 

De acordo com 
recomendação do 

fabricante do 
equipamento 

Efeitos em 
elementos não 

estruturais 
Paredes 

Alvenaria, 
caixilhos e 

revestimentos 

Após a 
construção da 

parede 

�4ss e 10	�� e ª = 0,0017	Z� 

Divisórias leves 
e caixilhos 

telescópicos 

Ocorrido após a 
instalação da 

divisória 

�)4s e 25	�� 

Movimento 
lateral de 
edifícios 

Provocado pela 
ação do vento 

para 
combinação 

frequente 
(Ψ- = 0,3) 

« 1700⁄  no 
edifício e «A 800⁄  
entre pavimentos 

Movimentos 
térmicos 
verticais 

Provocado por 
diferença de 
temperatura 

�qss e 15	�� 
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 4444 Estado Estado Estado Estado llllimite imite imite imite úúúúltimo ltimo ltimo ltimo ----    ELUELUELUELU    
 

4.1 Elementos lineares sujeitos a solicitações normais 

Esta seção estabelece critérios para a determinação dos esforços resistentes das 
seções de vigas, pilares e tirantes, submetidas a força normal e momentos fletores. 

 Hipóteses básicas 4.1.1
Na análise dos esforços resistentes de uma seção de viga ou pilar, devem ser 

consideradas as seguintes hipóteses básicas: 
a) as seções transversais se mantêm planas após deformação; 
b) a deformação das barras passivas aderentes ou o acréscimo de deformação 

das barras ativas aderentes em tração ou compressão deve ser o mesmo do 
concreto em seu entorno; 

c) as tensões de tração no concreto, normais à seção transversal, podem ser 
desprezadas, obrigatoriamente no ELU; 

d) a distribuição de tensões no concreto é feita de acordo com o diagrama 
parábola-retângulo, com tensão de pico igual a 0,85	�6>. Esse diagrama 
pode ser substituído pelo retângulo de profundidade ¬ = 	�, onde � é a 
profundidade da linha neutra e o valor do parâmetro  pode ser tomado 
igual a: 

 = O 0,8 20	��� � �6= � 50	���0,8 − (�6= − 50)400 50	��� r �6= � 90	��� (4.1) 

e onde a tensão constante atuante até a profundidade ¬ pode ser tomada 
igual a: 

a. 96 	�6> no caso da largura da seção, medida paralelamente à linha 
neutra, não diminuir a partir desta para a borda comprimida; 

b. 0,9	96	�6> no caso contrário. 
Sendo 96 definido como: 

96 = O 0,85 20	��� � �6= � 50	���0,85 ∙ e1 − (�6= − 50)200 f 50	��� r �6= � 90	��� (4.2) 

As diferenças de resultados obtidos com esses dois diagramas são 
pequenas e aceitáveis, sem necessidade de coeficiente de correção 
adicional. Vide Figura 4-1 para uma representação gráfica desta 
explicação. 
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Figura 4-1: Diagramas de tensão de uma ST retangular no ELU 

 
e) a tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas tensão-

deformação, com valores de cálculo; 
f) o estado limite último é caracterizado quando a distribuição das 

deformações na seção transversal pertencer a um dos domínios definidos 
na Figura 4-2. 

 
Figura 4-2: Domínios de estado limite último de uma seção transversal 

 
Observando a Figura 4-2, podem-se concluir as seguintes informações 

apresentadas na Tabela 4-1. 

Tabela 4-1: Domínios de estado limite último de uma seção transversal. 

Ruptura convencional por deformação plástica excessiva 
Reta a Tração uniforme. 
Domínio 1 Tração não uniforme, sem compressão. 

Domínio 2 
Flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto 
(\6 r \6E e com o máximo alongamento permitido). 

Ruptura convencional por encurtamento limite do concreto 

Domínio 3 
flexão simples (seção subarmada) ou composta com ruptura à 
compressão do concreto e com escoamento do aço (\D ≥ \]>). 

Domínio 4 
Flexão simples (seção superarmada) ou composta com ruptura à 
compressão do concreto e aço tracionado sem escoamento (\D r
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\]>). 
Domínio 4a Flexão composta com armaduras comprimidas. 
Domínio 5 Compressão não uniforme, sem tração. 
Reta b Compressão uniforme. 

 Ductilidade 4.1.2
Nas vigas é necessário garantir boas condições de ductilidade respeitando os 

limites da posição da linha neutra (�/�) dados em 14.6.4.3, sendo adotada, se 
necessário, armadura de compressão. Nesta seção da NBR 6118, a capacidade de 
rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra no ELU. 
Quanto menor for �/�, tanto maior será essa capacidade. 

Para proporcionar o adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, a posição 
da linha neutra no ELU deve obedecer aos seguintes limites: �/� � �0,45 20	��� � �6= � 50	���0,35 50	��� r �6= � 90	��� (4.3) 

Esses limites podem ser alterados se forem utilizados detalhes especiais de 
armaduras, como, por exemplo, os que produzem confinamento nessas regiões. 

Quando for efetuada uma redistribuição, reduzindo um momento fletor de � 
para ®�, em uma determinada seção transversal, a profundidade da linha neutra 
nessa seção �/�, para o momento reduzido ®�, deve ser limitada por: �/� � �(® − 0,44) 1,25⁄ 20	��� � �6= � 50	���(® − 0,56) 1,25⁄ 50	��� r �6= � 90	��� (4.4) 

O coeficiente de redistribuição deve, ainda, obedecer aos seguintes limites: ® ≥ �0,90 W�UZ�U�Z��	�W	�ó�	�ó�WX�0,75 ���'��WZ	V�UZV	���V  (4.5) 

Pode ser adotada redistribuição fora dos limites estabelecidos nesta Norma, 
desde que a estrutura seja calculada mediante o emprego de análise não linear ou 
de análise plástica, com verificação explícita da capacidade de rotação das rótulas 
plásticas. 

A introdução da armadura de compressão para garantir o atendimento de 
valores menores da posição da linha neutra (�), que estejam nos domínios 2 ou 3, 
não conduz a elementos estruturais com ruptura frágil. A ruptura frágil está 
associada a posições da linha neutra no domínio 4, com ou sem armadura de 
compressão. 

4.2 Dimensionamento 

Para o entendimento do dimensionamento, deve-se estudar o comportamento 
físico e geométrico de uma seção transversal retangular submetida à flexão 
simples, conforme ilustra a Figura 4-3. 
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Figura 4-3: Equilíbrio × domínios de estado limite último de uma ST 

 
O equilíbrio da seção transversal é obtido através das seguintes expressões: ¢6>	� = �> ¢D> 	� = �> ¢6> = ¢D> 

(4.6) 

onde a força resultante de compressão do concreto é definida por ¢6> = (96 	�6>)	($		�) (4.7) 
a força resultante de tração no aço é definida como ¢D> = �D	�]> (4.8) 
e o braço de alavanca por � = � − 	�2  (4.9) 

 Interpretação das deformações 4.2.1
Analisando as deformações sofridas pelos materiais (concreto e aço), conforme 

ilustra a Figura 4-3, obtém-se as seguintes relações: �\6> = � − �\D> = 	 �\6> + \D> (4.10) 

Reescrevendo a expressão acima, obtém-se: 
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�	%\6> = � − �	%\D> = 	 �\6> + \D> (4.11) 

Reescrevendo: %\6> = 1 − %\D> = 	 1\6> + \D> (4.12) 

Portanto, de (4.12) tem-se: % = 	 \6>\6> + \D> = \6>\6> + �]>ND
= 11 + \D>\6>

 
(4.13) 

Pode-se então escrever as seguintes equações para os limites de 
dimensionamento: %)~,�A? = \6)\6) + 0,010 

%)},�A? = \6E\6E + 0,010 

%.,�A? = \6E\6E + �]>ND
 

%q,�A? = \6E\6E + 0 = 1,0 

(4.14) 

Para exemplificar, considere o aço CA50 e um concreto com resistência a 
compressão compreendida no intervalo de 20	��� � �6= � 50	���. Então, as 
equações defindas em (4.14) podem ser simplificadas por: %)~,�A? = \6)\6) + 0,010 = 0,0020,002 + 0,010 ≅ 0,1667 

%)},�A? = \6E\6E + 0,010 = 0,00350,0035 + 0,010 ≅ 0,2593 

%.,�A? = \6E\6E + �]>ND
= 0,0035

0,0035 + 500 1,15H210.000
≅ 0,6283 

%q,�A? = 1,0 

(4.15) 

Salienta-se que a linha neutra deve satisfazer as condições de ductilidade 
apresentadas na seção 4.1.2.  

Tabela 4-2: Valores limites para o estado limite último. �6=	[���] 20 a 50 55 60 65 70 75 80 85 90 \6) 2,000 2,199 2,288 2,357 2,416 2,468 2,516 2,559 2,600 \6E 3,500 3,125 2,884 2,737 2,656 2,618 2,604 2,600 2,600 %)~,�A? 0,167 0,180 0,186 0,191 0,195 0,198 0,201 0,204 0,206 %)},�A? 0,259 0,238 0,224 0,215 0,210 0,207 0,207 0,206 0,206 %.,�A?(CA50) 0,628 0,602 0,582 0,569 0,562 0,558 0,557 0,557 0,557 %.,�A?(CA60) 0,453 0,425 0,406 0,393 0,386 0,383 0,381 0,381 0,381 
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A Tabela 4-2 apresenta os valores das deformações do concreto \6)	W \6E e os 

valores para a linha neutra adimensional referentes aos limites de dimensionamento %)~,�A?, %)},�A?  e %.,�A? para os diversos �6= estabelecido na NBR 6118. 

 Obtenção da linha neutra 4.2.2
Analisando a primeira equação de equilíbrio em (4.6), obtém-se a seguinte 

expressão: (96 	�6>)	($		�)	� = �> (4.16) 
Pode-se reescrever a equação (4.16) por: 96 	�6> 	$		� Q� − 	�2 R = �> (4.17) 

Como também por: 96 	�6> 	$	�)		% Q1 − 2 %R = �> (4.18) 

Expandindo (4.17) � Q� − 	�2 R = �>96 	�6> 	$	 (4.19) 

Simplificando �	� − 2	�) = �>96 		�6> 	$ (4.20) 

Reordenando 2	�) − �	� + �>96		�6>	$ = 0 (4.21) 

As raízes da equação (4.21) é definida por 

� = � ² ³�) − 4	 2	 �>96 		�6> 	$  
(4.22) 

Reescrevendo (4.22) 

� = � ´1 ² µ1 − 296 	 �>�6> 	$	�)¶ (4.23) 

Definindo a linha neutra adimensional por % = �� (4.24) 

e · = �>�6> 	$	�) (4.25) 

a equação (4.23) pode ser reescrita como 

% = 1 ´1 ² µ1 − 2	·96 ¶ (4.26) 
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Simplificando, e considerando a solução viável, obtém-se: 

% = 1 ´1 − µ1 − 296 ·¶ (4.27) 

Existe outra forma de se escrever a linha neutra adimensional. Definindo: "6 = $	�)	�=  (4.28) 

a equação (4.23) pode ser rescrita como 

% = 1 ´1 − µ1 − 296 	 �C�6> 	"6¶ (4.29) 

 Obtenção da área de aço a partir da segunda equação de (4.6) 4.2.3
Analisando a segunda equação de equilíbrio em (4.6), obtém-se a seguinte 

expressão: �D	�]> 	Q� − 	�2 R = �> (4.30) 

Conhecendo-se a linha neutra �, pode-se calcular a área de aço por: �D = �>�]>	� �1 − 2 	%  (4.31) 

Definindo: "D = �C�]> �1 − 2 	%  (4.32) 

a expressão (4.31) (4.32)pode ser escrita como: �D = "D 	�=�  (4.33) 

Definindo 5D = �D$	� (4.34) 

Pode-se escrever 5D = �>�]> 	$	�) �1 − 2 	%  (4.35) 

Reescrevendo 5D = �6>�]>
·�1 − 2 	%  (4.36) 

A seguinte expressão também é válida: 5D = "D 	 �=$	�) (4.37) 
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 Obtenção da área de aço a partir da terceira equação de (4.6) 4.2.4
Analisando a terceira equação de equilíbrio em (4.6), obtém-se a seguinte 

expressão: �D	�]> 	 = 96 	�6> 	$		� (4.38) 
Simplificando: �D = 96 	�6>�]> 	$		� (4.39) 

Reescrevendo: �D = 96 	�6>�]> 	$	�		% (4.40) 

 Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas 4.2.5
A armadura mínima de tração, em elementos estruturais armados ou 

protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento 
fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a taxa mínima absoluta de 
0,15%: �>,?íB = 0,8	 ş	�6@=,DEF (4.41) 

onde ş é o módulo de resistência da seção transversal bruta de concreto, 
relativo à fibra mais tracionada e �6@=,DEF é a resistência característica superior do 
concreto à tração (ver item 8.2.5 da NBR 6118). 

Alternativamente, a armadura mínima pode ser considerada atendida se forem 
respeitadas as taxas mínimas de armaduras da Tabela 4-3. 

Tabela 4-3: Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas. 

 

 Utilização de tabela para o dimensionamento 4.2.6
Para a construção da tabela, utiliza-se a expressão (4.29) e (4.32). Observa-se 

que a expressão "D é diretamente obtida por (4.32). No entanto, para a obtenção de "6, faz-se necessário reescrever a expressão (4.29) como: 

µ1 − 296 	 �C�6> 	"6 = 1 − %	 (4.42) 

Elevando os dois termos ao quadrado 1 − 296 	 �C�6> 	"6 = 1 − 2	%	 + %)	) (4.43) 



30 – ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO SEGUNDO A NBR 6118/2014 

julho-2015 – Prof. Dr. Alex Alves Bandeira. 

Simplificando 296 	 �C�6> 	"6 = 2	%	 − %)	) (4.44) 

Logo: "6 = 2	�C96 	�6> 	(2	%	 − %)	)) (4.45) 

 
Portanto, pode-se construir uma tabela que relaciona a linha neutra 

adimensional % com o parâmetro "6, conforme ilustra a Tabela 4-4: 

Tabela 4-4: Determinação da linha neutra através de "6. 9L = 1,0 �C = 1,4 �6 = 1,4 �D = 1,15         
 96 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,68  λ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,79 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73 0,71 0,70  �6= 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90  % "6 = $	�²	/	�=			(��²/��)  

0,02 72,6 58,1 48,4 41,5 36,3 32,3 29,1 27,5 26,3 25,3 24,6 24,0 23,6 23,2 23,0 
D 
o 
m 

í 
n 
i 
o 
 
2 

0,04 36,6 29,3 24,4 20,9 18,3 16,3 14,6 13,9 13,3 12,8 12,4 12,1 11,9 11,7 11,6 
0,06 24,6 19,7 16,4 14,1 12,3 10,9 9,8 9,3 8,9 8,6 8,3 8,1 8,0 7,9 7,8 
0,08 18,6 14,9 12,4 10,6 9,3 8,3 7,4 7,0 6,7 6,5 6,3 6,1 6,0 5,9 5,9 
0,10 15,0 12,0 10,0 8,6 7,5 6,7 6,0 5,7 5,4 5,2 5,1 4,9 4,9 4,8 4,7 
0,12 12,6 10,1 8,4 7,2 6,3 5,6 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 
0,14 10,9 8,7 7,3 6,2 5,5 4,8 4,4 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 
0,16 9,6 7,7 6,4 5,5 4,8 4,3 3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 
0,18 8,6 6,9 5,8 4,9 4,3 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 
0,20 7,8 6,3 5,2 4,5 3,9 3,5 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 
0,22 7,2 5,7 4,8 4,1 3,6 3,2 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 

D 

o 
m 
í 
n 
i 
o 
 
3 

0,24 6,6 5,3 4,4 3,8 3,3 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 
0,26 6,2 4,9 4,1 3,5 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 
0,28 5,8 4,6 3,9 3,3 2,9 2,6 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 
0,30 5,5 4,4 3,6 3,1 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 
0,32 5,2 4,1 3,4 3,0 2,6 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 
0,34 4,9 3,9 3,3 2,8 2,5 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 
0,36 4,7 3,7 3,1 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 
0,38 4,5 3,6 3,0 2,6 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 
0,40 4,3 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 
0,42 4,1 3,3 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 
0,438 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 
0,44 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 
0,45 3,9 3,1 2,6 2,2 2,0 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

 
Na Tabela 4-4 está definido o domínio de dimensionamento 2 e 3 para o limite 

da linha neutra adimensional estabelecido na Norma NBR 6118. 
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A tabela de "D para o aço CA50 é apresentada na Tabela 4-5. 
 

Tabela 4-5: Determinação da área de aço através de "D para armaduras CA-50. 

Aço CA-50 �D = "D	�= �⁄   λ    0,8 0,7875 0,775 0,7625 0,75 0,7375 0,725 0,7125 0,7 
 �6= 20 a 50 55 60 65 70 75 80 85 90 
 %    "D = �C »�]>(1 −  2⁄ ∙ %)¼⁄ 			(��²/��) 
 

0,02 0,0325 0,0325 0,0325 0,0324 0,0324 0,0324 0,0324 0,0324 0,0324 

D 
o 
m 
í 
n 
i 
o 

 
2 

0,04 0,0327 0,0327 0,0327 0,0327 0,0327 0,0327 0,0327 0,0327 0,0327 
0,06 0,0330 0,0330 0,0330 0,0330 0,0329 0,0329 0,0329 0,0329 0,0329 
0,08 0,0333 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0331 0,0331 
0,10 0,0335 0,0335 0,0335 0,0335 0,0335 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 
0,12 0,0338 0,0338 0,0338 0,0337 0,0337 0,0337 0,0337 0,0336 0,0336 
0,14 0,0341 0,0341 0,0340 0,0340 0,0340 0,0340 0,0339 0,0339 0,0339 
0,16 0,0344 0,0344 0,0343 0,0343 0,0343 0,0342 0,0342 0,0341 0,0341 
0,18 0,0347 0,0347 0,0346 0,0346 0,0345 0,0345 0,0344 0,0344 0,0344 
0,20 0,0350 0,0350 0,0349 0,0349 0,0348 0,0348 0,0347 0,0347 0,0346 
0,22 0,0353 0,0353 0,0352 0,0351 0,0351 0,0350 0,0350 0,0349 0,0349 

D 
o 
m 
í 
n 
i 
o 
 

3 

0,24 0,0356 0,0356 0,0355 0,0354 0,0354 0,0353 0,0353 0,0352 0,0352 
0,26 0,0359 0,0359 0,0358 0,0357 0,0357 0,0356 0,0356 0,0355 0,0354 
0,28 0,0363 0,0362 0,0361 0,0360 0,0360 0,0359 0,0358 0,0358 0,0357 
0,30 0,0366 0,0365 0,0364 0,0364 0,0363 0,0362 0,0361 0,0361 0,0360 
0,32 0,0369 0,0368 0,0368 0,0367 0,0366 0,0365 0,0364 0,0363 0,0363 
0,34 0,0373 0,0372 0,0371 0,0370 0,0369 0,0368 0,0367 0,0366 0,0365 
0,36 0,0376 0,0375 0,0374 0,0373 0,0372 0,0371 0,0370 0,0369 0,0368 
0,38 0,0380 0,0379 0,0378 0,0377 0,0376 0,0374 0,0373 0,0372 0,0371 
0,40 0,0383 0,0382 0,0381 0,0380 0,0379 0,0378 0,0377 0,0376 0,0374 
0,42 0,0387 0,0386 0,0385 0,0383 0,0382 0,0381 0,0380 0,0379 0,0377 
0,438 0,0390 0,0389 0,0388 0,0387 0,0385 0,0384 0,0383 0,0382 0,0380 
0,44 0,0391 0,0389 0,0388 0,0387 0,0386 0,0384 0,0383 0,0382 0,0381 
0,45 0,0393 0,0391 0,0390 0,0389 0,0387 0,0386 0,0385 0,0383 0,0382 
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A tabela de "D para o aço CA60 é apresentada na Tabela 4-6. 
 

Tabela 4-6: Determinação da linha neutra através de "6 para armaduras CA-60. 

Aço CA-60 �D = "D	�= �⁄   λ    0,8 0,7875 0,775 0,7625 0,75 0,7375 0,725 0,7125 0,7 
 �6= 20 a 50 55 60 65 70 75 80 85 90  %    "D = �C »�]>(1 −  2⁄ ∙ %)¼⁄ 			(��²/��)  

0,02 0,0270 0,0270 0,0270 0,0270 0,0270 0,0270 0,0270 0,0270 0,0270 

D 
o 
m 
í 
n 
i 

o 
 
2 

0,04 0,0273 0,0273 0,0273 0,0272 0,0272 0,0272 0,0272 0,0272 0,0272 
0,06 0,0275 0,0275 0,0275 0,0275 0,0275 0,0274 0,0274 0,0274 0,0274 
0,08 0,0277 0,0277 0,0277 0,0277 0,0277 0,0276 0,0276 0,0276 0,0276 
0,10 0,0280 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0278 0,0278 0,0278 
0,12 0,0282 0,0282 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0280 0,0280 
0,14 0,0284 0,0284 0,0284 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283 0,0282 0,0282 
0,16 0,0287 0,0286 0,0286 0,0286 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0284 
0,18 0,0289 0,0289 0,0288 0,0288 0,0288 0,0287 0,0287 0,0287 0,0286 
0,20 0,0292 0,0291 0,0291 0,0290 0,0290 0,0290 0,0289 0,0289 0,0289 
0,22 0,0294 0,0294 0,0293 0,0293 0,0292 0,0292 0,0292 0,0291 0,0291 

D 
o 
m 
í 
n 
i 
o 
 

3 

0,24 0,0297 0,0296 0,0296 0,0295 0,0295 0,0294 0,0294 0,0293 0,0293 
0,26 0,0299 0,0299 0,0298 0,0298 0,0297 0,0297 0,0296 0,0296 0,0295 
0,28 0,0302 0,0302 0,0301 0,0300 0,0300 0,0299 0,0299 0,0298 0,0297 
0,30 0,0305 0,0304 0,0304 0,0303 0,0302 0,0302 0,0301 0,0300 0,0300 
0,32 0,0308 0,0307 0,0306 0,0306 0,0305 0,0304 0,0304 0,0303 0,0302 
0,34 0,0311 0,0310 0,0309 0,0308 0,0308 0,0307 0,0306 0,0305 0,0305 
0,36 0,0313 0,0313 0,0312 0,0311 0,0310 0,0309 0,0309 0,0308 0,0307 
0,38 0,0316 0,0316 0,0315 0,0314 0,0313 0,0312 0,0311 0,0310 0,0309 
0,40 0,0319 0,0318 0,0318 0,0317 0,0316 0,0315 0,0314 0,0313 0,0312 D 

o 
m 
 
4 

0,42 0,0323 0,0322 0,0320 0,0319 0,0318 0,0318 0,0317 0,0316 0,0315 
0,438 0,0325 0,0324 0,0323 0,0322 0,0321 0,0320 0,0319 0,0318 0,0317 
0,44 0,0326 0,0325 0,0323 0,0322 0,0321 0,0320 0,0319 0,0318 0,0317 
0,45 0,0327 0,0326 0,0325 0,0324 0,0323 0,0322 0,0321 0,0320 0,0318 
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4.3 Exercícios 

Nesta seção serão apresentados exemplos didáticos sobre dimensionamento de 
seções transversais maciças de concreto armado no estado limite último. 

 Exercício: Domínio 2 4.3.1
Considere a seção transversal da viga ilustrada na Figura 4-4, com as definições 

das dimensões da seção transversal ($, ℎ, �, ��) e área de aço equivalente à �D = 3,81	��). Considere que o aço utilizado é o CA50 e que o concreto possui 
resistência característica à compressão de �6= = 20	���. Pede-se para determinar 
a altura da linha neutra (�), a linha neutra admensional (%), o domínio de 
dimensionamento, o momento fletor de projeto máximo resistente (�=) para a 
seção, a tensão na armadura (�D>), a deformação na armadura (\D>) e a deformação 
no concreto (\6>). 

 
Figura 4-4: Seção transversal em análise 

Para a resolução do exercício, deve-se utilizar a equação (4.38) para a obtenção 
da linha neutra adimensional. Desta forma, 

% = �D	�]>96 	�6> 	$	�	 = 3,81 ∙ 501,150,85 ∙ 21,4 ∙ 	20 ∙ 54 ∙ 0,8 = 0,1579 (4.46) 

O limite do domínio 2 é definido por %),�A?: %),�A? = \6E\6E + 0,010 = 0,00350,0035 + 0,010 ≅ 0,2593 (4.47) 

Como % r %),�A? e % r %�A?,���	�--�, pode-se afirmar que a peça está no 
domínio 2. A altura da linha neutra (�) é calculada por � = %	� = 0,1579 ∙ 54 = 8,5262	�� (4.48) 

O momento fletor de projeto máximo resistente (�=) para a seção é definido 
pela equação (4.30), o que resulta em �= = �D	�]>�C 	� Q1 − 	%2 R 

�= = 3,81 ∙ 	 501,151,4 ∙ 	54 ∙ Q1 − 0,8 ∙ 	0,15792 R �= = 5985,90	��. �� 

(4.49) 

A deformação na armadura (\D>) no domínio 2 é portanto, 

As
d' = 6cm

d = 54cm

b   = 20cmw

h 
= 

60
cm
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\D> = 0,010	��/�� (4.50) 
A deformação no concreto (\6>) é: \6> = Q %1 − %R	\D> = Q 0,15791 − 0,1579R ∙ 0,010 = 0,00187	��/��	 (4.51) 

A tensão na armadura (�D>) é calculada por �D> = �]> = 5001,15 = 434,78	���	 (4.52) 

 Exercício: Domínio 3 4.3.2
Considere a seção transversal da viga ilustrada na Figura 4-4, com as definições 

das dimensões da seção transversal ($, ℎ, �, ��) e área de aço equivalente à �D = 8,0	��). Considere que o aço utilizado é o CA50 e que o concreto possui 
resistência característica à compressão de �6= = 20	���. Pede-se para determinar 
a altura da linha neutra (�), a linha neutra admensional (%), o domínio de 
dimensionamento, o momento fletor de projeto máximo resistente (�=) para a 
seção, a tensão na armadura (�D>), a deformação na armadura (\D>) e a deformação 
no concreto (\6>). 

Para a resolução do exercício, deve-se utilizar a equação (4.38) para a obtenção 
da linha neutra adimensional. Desta forma, 

% = �D	�]>96 	�6> 	$	�	 = 8 ∙ 501,150,85 ∙ 21,4 ∙ 	20 ∙ 54 ∙ 0,8 = 0,3315 (4.53) 

O limite do domínio 2 e 3 são definidos por: %),�A? = \6E\6E + 0,010 = 0,00350,0035 + 0,010 ≅ 0,2593 

%.,�A? = \6E\6E + �]>ND
= 0,0035

0,0035 + 500 1,15H210.000
≅ 0,6283 

 

(4.54) 

Como %),�A? r % r %.,�A? e % r %�A?,���	�--�, pode-se afirmar que a peça está 
no domínio 3. A altura da linha neutra (�) é calculada por � = %	� = 0,3315 ∙ 54 = 17,9028	�� (4.55) 

O momento fletor de projeto máximo resistente (�=) para a seção é definido 
pela equação (4.30), o que resulta em �= = �D	�]>�C 	� Q1 − 	%2 R 

�= = 8 ∙ 	 501,151,4 ∙ 	54 ∙ Q1 − 0,8 ∙ 	0,33152 R �= = 11.636,99	��. �� 

(4.56) 

A deformação na armadura (\D>) no domínio 3 é portanto, 
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\D> = Q1 − %% R	\6> = Q1 − 0,33150,3315 R 	0,0035 = 0,00706	��/�� (4.57) 

A deformação no concreto (\6>) é: \6> = 0,0035	��/�� (4.58) 
A tensão na armadura (�D>) é calculada por �D> = �]> = 5001,15 = 434,78	���	 (4.59) 

 Exercício: Imposição da ductilidade 4.3.3
Considere a seção transversal da viga ilustrada na Figura 4-4, com as definições 

das dimensões da seção transversal ($, ℎ, �, ��) e área de aço equivalente à �D = 20,0	��). Considere que o aço utilizado é o CA50 e que o concreto possui 
resistência característica à compressão de �6= = 20	���. Determine a altura da 
linha neutra (�), a linha neutra admensional (%), o domínio de dimensionamento, o 
momento fletor de projeto máximo resistente (�=) para a seção, a tensão na 
armadura (�D>), a deformação na armadura (\D>) e a deformação no concreto (\6>). 

Para a resolução do exercício, deve-se utilizar a equação (4.38) para a obtenção 
da linha neutra adimensional. Desta forma, 

% = �D	�]>96 	�6> 	$	�	 = 20 ∙ 501,150,85 ∙ 21,4 ∙ 	20 ∙ 54 ∙ 0,8 = 0,8288 (4.60) 

A linha neutra adimensional está no domínio 4. No entanto, o limite 
estabelecido pela NBR 6118 é: %�A?,���	�--� = 0,45 (4.61) 

O adequado seria redimensionar a viga. No caso desta questão, deve-se assumir % = 0,45. Então, a altura da linha neutra (�) admitida em projeto é assumida como � = %	� = 0,45 ∙ 54 = 24,3	�� (4.62) 
O momento fletor de projeto máximo resistente (�=) para a seção é definido 

pela equação (4.18)(4.30), o que resulta em �= = 96 	�6> 	$	�)		%�C Q1 − 2 %R 

�= = 0,85 ∙ 21,4 ∙ 20 ∙ 54) ∙ 0,8 ∙ 0,451,4 ∙ Q1 − 0,82 ∙ 0,45R �= = 14.932,3	��. �� 

(4.63) 

A área de aço necessária é obtida por (4.31) �D = 1,4 ∙ 14.932,3501,15 ∙ 54 ∙ �1 − 0,82 ∙ 0,45  = 10,86	��) (4.64) 

Portanto, existe um excesso de armadura na viga. E para o momento �= 
calculado em (4.63), pode-se obter a deformação no concreto (\6>) por: \6> = 0,0035	��/�� (4.65) 
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e a deformação na armadura (\D>) como, \D> = Q1 − %% R	\6> = Q1 − 0,450,45 R 	0,0035 = 0,0043	��/�� (4.66) 

E consequentemente, a tensão na armadura (�D>) é calculada por �D> = �]> = 5001,15 = 434,78	���	 (4.67) 

 Exercício: Domínio 2 4.3.4
Considere a seção transversal da viga ilustrada na Figura 4-5, com as definições 

das dimensões da seção transversal ($, ℎ, �, ��) e momento fletor de projeto 
atuante na seção transversal igual a �= = 6.000	��. ��. Considere que o aço 
utilizado é o CA50 e que o concreto possui resistência característica à compressão 
de �6= = 25	���. Determine área de aço equivalente (�D), a altura da linha neutra 
(�), a linha neutra admensional (%), o domínio de dimensionamento, a tensão na 
armadura (�D>), a deformação na armadura (\D>) e a deformação no concreto (\6>). 

 
Figura 4-5: Seção transversal em análise 

Para a resolução do exercício, devem-se utilizar as equações (4.28) e (4.29) 
para a obtenção da linha neutra adimensional. Desta forma, de (4.28) "6 = $	�)	�= = 12 ∙ (64))	6.000 = 8,192	��³/�� (4.68) 

De (4.29): 

% = 10,8 ¾¿
À1 − Á1 − 2 ∙ 1,40,85 ∙ 2,51,4 ∙ 8,192ÂÃ

Ä = 0,1497 (4.69) 

O limite do domínio 2 é definido por: %),�A? = \6E\6E + 0,010 = 0,00350,0035 + 0,010 ≅ 0,2593 

 
(4.70) 

Como % r %),�A? e % r %�A?,���	�--�, pode-se afirmar que a peça está no 
domínio 2. A altura da linha neutra (�) é calculada por � = %	� = 0,1497 ∙ 64 = 9,5811	�� (4.71) 

A armadura da seção transversal é calculada através da equação (4.31). Logo: 

h 
= 

70
cm

sA

d = 64cm

d' = 6cm
b   = 12cmw
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�D = �>�]>	� �1 − 2 	%  = 6.000 ∙ 1,4501,15 ∙ 64 ∙ �1 − 0,82 ∙ 0,1497  = 3,21	��² (4.72) 

A taxa de armadura na seção transversal é calculada como 5D = �D$	� = 3,2112 ∙ 64 = 0,418% (4.73) 

A taxa de armadura mínima exigida pela NBR 6118 é: 5D,?íB���	�--� = 0,15% (4.74) 
Logo a taxa de armadura atende a NBR 6118, ou seja, 5D � 5D,?íB���	�--�. 

A deformação na armadura (\D>) no domínio 2 é portanto, \D> = 0,010	��/�� (4.75) 
A deformação no concreto (\6>) é: \6> = Q %1 − %R	\D> = Q 0,14971 − 0,1497R ∙ 0,010 = 0,00176	��/�� (4.76) 

A tensão na armadura (�D>) é calculada por �D> = �]> = 5001,15 = 434,78	���	 (4.77) 

 Exercício: Menor altura 4.3.5
Considere a seção transversal da viga ilustrada na Figura 4-6, com algumas 

definições das dimensões da seção transversal ($, ��) e momento fletor de projeto 
atuante na seção transversal igual a �= = 10.000	��. ��. Considere que o aço 
utilizado é o CA50 e que o concreto possui resistência característica à compressão 
de �6= = 30	���. Determine a menor altura (ℎ) para que a seção não apresente 
ruptura brusca e a área de aço (�D) para resistir o momento fletor. Determine 
também, a altura da linha neutra (�), a linha neutra adimensional (%), o domínio de 
dimensionamento, a tensão na armadura (�D>), a deformação na armadura (\D>) e a 
deformação no concreto (\6>). Considere o limite do aço e o da NBR 6118. 

 
Figura 4-6: Seção transversal em análise 

Para proporcionar o adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, a posição 
da linha neutra no ELU deve-se obedecer ao seguinte limite estabelecido em (4.3): % = �/� � 0,45 (4.78) 

De (4.18) e (4.78), pode-se determinar o menor �, igualando % = 0,45. Desta 
forma: 

s

b   = 15cmw

d' = 6cm

A

dh
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0,85 ∙ 31,4 ∙ 15 ∙ �) ∙ 0,8 ∙ 0,45 ∙ Q1 − 0,82 ∙ 0,45R = 1,4 ∙ 10.000 (4.79) 

Resolvendo (4.79), obtém-se � = 41,6633	�� (4.80) 
Consequentemente, ℎ = � + �� = 41,6633 + 6 = 47,6633	�� (4.81) 
Adota-se para a altura da viga um valor múltiplo de 5	��. Logo, ℎ = 50	�� (4.82) 
Para a altura adotada, calcula-se através das equações (4.28) e (4.29) a 

atualização da linha neutra adimensional. Desta forma, de (4.28) "6 = $	�)	�= = 15 ∙ (44))	10.000 = 2,904	��³/�� (4.83) 

De (4.29): 

% = 10,8 ¾¿
À1 − Á1 − 2 ∙ 1,40,85 ∙ 31,4 ∙ 2,904ÂÃ

Ä = 0,3925 (4.84) 

A área de aço é determinada por (4.31) �D = 1,4 ∙ 10.000501,15 ∙ 44 ∙ �1 − 0,82 ∙ 0,3925  = 8,68	��) (4.85) 

A altura da linha neutra (�) é calculada por � = %	� = 0,3925 ∙ 44 = 17,27	�� (4.86) 
A taxa de armadura na seção transversal é calculada como 5D = �D$	� = 8,6815 ∙ 44 = 1,32% (4.87) 

A taxa de armadura mínima exigida pela NBR 6118 é: 5D,?íB���	�--� = 0,15% (4.88) 
Logo a taxa de armadura atende a NBR 6118, ou seja, 5D � 5D,?íB����--�. 

A deformação na armadura (\D>) no domínio 3 é portanto, \D> = Q1 − %% R \6> = Q1 − 0,39250,3925 R ∙ 0,0035 = 0,0054	��/�� (4.89) 

A deformação no concreto (\6>) é: \6> = 0,0035	��/�� (4.90) 
A tensão na armadura (�D>) é calculada por �D> = �]> = 5001,15 = 434,78	���	 (4.91) 

 Exercício: Armadura dupla 4.3.6
Considere uma viga com esquema estático e seção transversal ilustrada na 

Figura 4-7. Considere a utilização de aço CA50, concreto com resistência 
característica à compressão de �6= = 30	���, cobrimento de 3	�� e estribo de 
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| = 5��. Calcular a detalhar a armadura longitudinal para a viga de concreto 
armado dada, na seção de maior momento, dimensionando-a como peça 
subarmada. 

 
Figura 4-7: Seção transversal em análise 

O momento máximo de cálculo atuante na viga pode ser calculado como �> = 1,4 ∙ 50 ∙ 4)8 = 140	��. � = 14.000	��. �� (4.92) 

Adota-se, para efeito de projeto, que serão utilizadas armaduras de | = 20�� 
dispostas em duas camadas, vide Figura 4-8. 

 
Figura 4-8: Seção transversal em análise 

Na Figura 4-8 o espaçamento livre entre ferros é calculado por 

W�� ≥ d 2	��|}~��~ = 2	��1,2 ∙ �(Z�(	�á� = 1,2 ∙ 2,5	�� = 3	�� → W�� = 3	�� (4.93) 

Desta forma, �� = 3 + 0,5 + 2 + 32 = 7	�� (4.94) 

E consequentemente, � = 40 − 7 = 33	�� (4.95) 
e ��� = 3 + 0,5 + 1,5 = 5	�� (4.96) 
Para a resolução do exercício, devem-se utilizar as equações (4.28) e (4.29) 

para a obtenção da linha neutra adimensional. Desta forma, de (4.28) "6 = $	�)	�= = 20 ∙ (33))	10.000 = 2,178	��³/�� (4.97) 

De (4.29): 
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% = 10,8 ¾¿
À1 − Á1 − 2 ∙ 1,40,85 ∙ 31,4 ∙ 2,178ÂÃ

Ä = 0,5720 (4.98) 

Observa-se que a viga está no domínio 4 e que a linha neutra adimensional não 
satisfaz a condição de ductilidade, ou seja, % � %�A?,���	�--� = 0,45. 

Logo, deve-se adotar % = 0,45. Para esta linha neutra, o momento de cálculo 
equivalente é definido pela expressão (4.18). Logo �> = 0,85 ∙ 31,4 ∙ 20 ∙ 33) ∙ 0,8 ∙ 0,45 ∙ Q1 − 0,82 ∙ 0,45R �> = 11.710,79	��. �� 

(4.99) 

A área de aço é determinada por (4.31) �D- = 11.710,79	501,15 ∙ 33 ∙ �1 − 0,82 ∙ 0,45  = 9,95	��) (4.100) 

O momento complementar é calculado como ∆�> = 14.000 − 11.710,79 = 2.289,21	��. �� (4.101) 
A armadura complementar é calculada por �D) = ∆�>�]> ∙ (� − ���) = 2.289,21501,15 ∙ (33 − 5) = 1,88	��) (4.102) 

Logo as armaduras inferiores e superiores são definidas por �D,ABC = 9,95 + 1,88 = 11,83	��) �D,DEF = 1,88	��) 
(4.103) 

Portanto, podem-se adotar as seguintes armaduras �D,ABC = 4|20�� �D,DEF = 2|12,5�� 
(4.104) 

Vide para uma ilustração do detalhamento da armadura na seção transversal em 
estudo. 

 
Figura 4-9: Seção transversal em análise 

Verificando o �� e ��� real com o adotado, tem-se ����~� = 3 + 0,5 + 2 + 32 = 7	�� = ��~>z@~>z = 7	�� (4.105) 
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�����~� = 3 + 0,5 + 1,252 = 4,125	�� r ���~>z@~>z = 5	�� 

Portanto, não se faz necessário verificar novamente a análise. 
Verificando a expressão (4.4), a profundidade da linha neutra nessa seção �/�, 

para o momento reduzido ®�, é calculada por 

%ÆÇ = 10,8 ¾¿
À1 − Á1 − 2 ∙ 2.289,210,85 ∙ 31,4 ∙ 20 ∙ (33))ÂÃ

Ä = 0,0743 (4.106) 

Considerando a estrutura formada por nós móveis, ou seja, ® = 0,90, pode-se 
calcular  %ÆÇ,�A? = (® − 0,44)1,25 = (0,90 − 0,44)1,25 = 0,368 (4.107) 

Como %ÆÇ � %ÆÇ,�A?, o dimensionamento da viga atende a exigência de 
ductilidade estabelecida na NBR 6118. 

Analisando também o espaçamento horizontal livre entre as armaduras, tem-se �È = 20 − 2 ∙ 3 − 2 ∙ 0,5 − 2 ∙ 2 = 9	�� (4.108) 
Portanto, a disposição da armadura atende as exigências da NBR 6118. Resta 

realizar as outras verificações da viga, como por exemplo, o estado limite de 
serviço e a resistência ao cisalhamento. 
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 5555 AderênciaAderênciaAderênciaAderência    

Resistência de aderência de cálculo da armadura passiva: �}> 
Comprimento de ancoragem básico: '} 
Coeficientes para cálculo da tensão de aderência da armadura passiva: #-, #), #. 
Resistência de aderência de cálculo entre armadura e concreto: �6@> 

5.1 Introdução 

A solidarização AÇO-CONCRETO é garantida pela existência da aderência 
entre os dois materiais. Essa aderência é composta por diversas parcelas, 
decorrentes de vários fenômenos, como: 

a) aderência por adesão; 
b) aderência por atrito; 
c) aderência mecânica. 

Aderência por adesão é a resistência ao deslocamento relativo entre as 
superfícies dos dois materiais em contato, devido às ligações fisico-químicas que 
se estabelecem nessas regiões durante as reações de pega do cimento, conforme 
ilustrado na Figura 5-1. 
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Figura 5-1: Aderência por adesão 

 
Aderência por atrito é a resistência verificada num ensaio de arrancamento de 

uma barra de aço imersa no concreto, verifica-se a existência de uma força de atrito ¢}) significativamente superior ao valor da resistência ¢}- obtida no ensaio 
anterior, indicada na Figura 5-2. Essas forças de atrito dependem do coeficiente de 
atrito entre o aço e o concreto (função da rugosidade superficial da barra) e da 
pressão transversal 5� exercida pelo concreto sobre a barra em virtude de sua 
retração. 
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Figura 5-2: Aderência por atrito 
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Aderência mecânica ocorre com a presença de saliências na superfície da 

barra que faz com que o concreto penetre nas mesmas opondo-se fisicamente a um 
possível deslizamento, mobilizando tensões de compressão no concreto, Figura 
5-3. Nas barras de alta aderência, essas saliências são dispostas intencionalmente 
ao longo da superfície da barra. No caso de barras lisas, elas também estão 
presentes como irregularidades próprias do processo de laminação. 

Para o caso das barras lisas, as aderências mecânica e por atrito praticamente se 
confundem. 
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Figura 5-3: Aderência mecânica 

 
A separação da aderência em três parcelas é meramente explicativa, não sendo 

possível determinar-se cada uma delas separadamente. Além disso, a aderência de 
uma barra de aço ao concreto é fortemente influenciada pela retração, fluência e 
fissuração do concreto. Devido à dificuldade de quantificação destes fenômenos 
não lineares são determinados valores médios globais de aderência. Para efeito de 
projeto, tais valores são suficientes, dispensando-se um estudo em escala 
microscópica. 

5.2 Valores das resistências de aderência 

Os fios e barras podem ser lisos ou providos de saliências ou mossas. Para cada 
categoria de aço, o coeficiente de conformação superficial mínimo, #}, 
determinado através de ensaios de acordo com a ABNT NBR 7477, deve atender 
ao indicado na ABNT NBR 7480. 

Para os efeitos desta Norma, a conformação superficial é medida pelo 
coeficiente #-, cujo valor está relacionado ao coeficiente de conformação 
superficial #}, como estabelecido na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1: Valores de #1 e #$. 

Tipo de barra 
Coeficiente de conformação superficial #} #- 

Lisa (CA-25) 1,0 1,0 
Entalhada (CA-60) 1,2 1,4 

Alta aderência (CA-50) ≥ 1,5 2,25 
 
A resistência de aderência de cálculo entre armadura e concreto na ancoragem 

de armaduras passivas deve ser obtida pela seguinte expressão: �}> = #-	#)	#.	�6@> (5.1) 
onde 
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�6@> = �6@=,ABC�6  (5.2) 

O parâmetro #- é obtido na Tabela 5-1 e parâmetro #) é obtido na Tabela 5-2. 

Tabela 5-2: Valores de #2. 

Situação #) 
Boa aderência 1,0 
Má aderência 0,7 

 
O parâmetro #. é obtido na 

Tabela 5-3: Valores de #3. 

Diâmetro (|) #. | r 32�� 1,0 | � 32�� 
(-.),É)-ss , | em mm. 

 
A expressão (5.1) pode ser reescrita como �}> = #-	#)	#.�6 		0,7	�6@,? (5.3) 

Utilizando a expressão (1.9), tem-se: 

�}> = gh
i 0,21	#-	#)	#.�6 	�6=) .H 20	��� � �6= � 50	���1,484	#-	#)	#.�6 	'�(1 + 0,11	�6=) 55	��� � �6= � 90	��� (5.4) 

5.3 Ancoragem das armaduras 

As barras tracionadas podem ser ancoradas ao longo de um comprimento 
retilíneo ou com grande raio de curvatura em sua extremidade, de acordo com as 
condições a seguir (item 9.4.2.1 da NBR 6118): 

a) obrigatoriamente com gancho (ver 9.4.2.3) para barras lisas; 
b) sem gancho nas que tenham alternância de solicitação, de tração e 

compressão; 
c) com ou sem gancho nos demais casos, não sendo recomendado o 

gancho para barras de | � 32	�� ou para feixes de barras. 
As barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos. 
Os ganchos das extremidades das barras da armadura longitudinal de tração 

podem ser: 
a) semicirculares, com ponta reta de comprimento não inferior a 2|; 
b) em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento não 

inferior a 4|; 
c) em ângulo reto, com ponta reta de comprimento não inferior a 8|. 

Para as barras lisas, os ganchos devem ser semicirculares. 
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O diâmetro interno da curvatura dos ganchos das armaduras longitudinais de 
tração deve ser pelo menos igual ao estabelecido na Tabela 5-4. 

Tabela 5-4: Diâmetro dos pinos de dobramento. 

Bitola 
Tipo de aço 

CA-25 CA-50 CA-60 r 20	�� 4| 5| 6| ≥ 20	�� 5| 8| --- 
 
Para ganchos de estribos, ver 9.4.6.1 da NBR 6118. 
Caso essa distância seja menor, ou o ponto se situe sobre o trecho curvo, o 

diâmetro do pino de dobramento deve ser no mínimo igual a 20|. 
O comprimento de ancoragem necessário leva em consideração a área de aço 

excedente e os ganchos de ancoragem. Vide Figura 5-4 para uma representação 
gráfica. 

        

        

 
Figura 5-4: Comprimento de ancoragem necessário 
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5.4 Comprimento de ancoragem básico 
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Figura 5-5: Distribuição de tensões normais na barra de aço e de cisalhamento no concreto 

 
Os valores da tensão de aderência �}> apresentam uma grande dispersão de 

resultados, conforme o tipo de ensaio, optando-se por determinar o comprimento 
de ancoragem '} a partir um valor médio �}? considerado constante, vide Figura 
5-5. 

Define-se comprimento de ancoragem básico como o comprimento reto de uma 
barra de armadura passiva necessário para ancorar a força limite �D	�]> nessa 
barra, admitindo, ao longo desse comprimento, resistência de aderência uniforme e 
igual a �}>, conforme 9.3.2.1 da NBR 6118. Assim ¢D> = �}? ∙ '} ∙ �WZí�WUZV (5.5) 

Tomando-se �}? como o valor último �}>, tem-se ¢D> = �D	�]> = �}> ∙ '} ∙ Ê	| (5.6) 
Simplificando Ê	|)4 �]> = �}> ∙ '} ∙ Ê	| (5.7) 

Portanto, o comprimento de ancoragem básico é dado por: '} = |	�]>4	�}> ≥ 25| (5.8) 

5.5 Regiões de boa e má aderência 

A consideração do Item 9.3.1 da NBR 6118, ilustrado na Figura 5-6, quanto a 
regiões de boa ou má aderência, decorre da existência dos seguintes fenômenos: 
sedimentação do concreto pelo maior adensamento na parte inferior da peça; 
exsudação do excesso d’água na camada superior da peça. 
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Figura 5-6: Regiões de boa e má aderência 
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 6666 LajesLajesLajesLajes    
 

6.1 Espessuras mínimas de lajes 

 Lajes maciças 6.1.1
Nas lajes maciças devem ser respeitados os seguintes limites mínimos para a 

espessura: 
a) 7	�� para lajes de cobertura não em balanço; 
b) 8	�� para lajes de piso não em balanço; 
c) 10	�� para lajes de piso ou de cobertura em balanço; 
d) 10	�� para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30	��; 
e) 12	�� para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30	��; 
f) 15	�� para lajes com protensão apoiadas em vigas, ' 42⁄ para lajes de piso 

biapoiadas e ' 50⁄  para lajes de piso contínuas; 
g) 16	�� para lajes lisas e 14	�� para lajes-cogumelo, fora do capitel. 
No dimensionamento das lajes em balanço, os esforços solicitantes de cálculo a 

serem considerados devem ser multiplicados por um coeficiente adicional �B, de 
acordo com o indicado na Tabela 6-1. 

Tabela 6-1: Valores do coeficiente adicional �B para lajes em balanço. 

 

6.2 Tabelas de dimensionamento de lajes 

Nesta seção serão apresentadas as tabelas a serem utilizadas no 
dimensionamento de lajes. As tabelas apresentadas nesta seção são adaptadas de 
Czerny e admitem o coeficiente de Poisson igual a 0,20, conforme valor 
recomendado na NBR 6118. Estas tabelas, baseadas no Método dos Elementos 
Finitos, apresentam os coeficientes para a obtenção das flechas e dos momentos 
fletores, além do padrão de distribuição dos momentos ortogonais. Nestas tabelas 
não foram incluídos os coeficientes para a obtenção dos momentos de torção e das 
forças cortantes. 
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 Reação das bordas de lajes retangulares sobre as vigas 6.2.1
A distribuição do carregamento nas lajes pode ser visualizada por meio de área 

de influência, que são definidas de acordo com a geometria das lajes e as suas 
condições de contorno. Essas áreas definem as parcelas de carga que serão 
lançadas em cada viga de bordo. 

A Figura 6-1 apresenta alguns esquemas de áreas possíveis. A teoria é baseada 
na plastificação das lajes através das Charneiras Plásticas. 

É importante salientar que a partir da Figura 6-1 foi possível adaptar o cálculo 
do esforço cortante das lajes, determinando para isto, as reações de apoio nas vigas 
de bordo. 
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Figura 6-1: Reação das bordas de lajes retangulares sobre as vigas 
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 Tabela 1: Caso 1 6.2.2
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Figura 6-2: Laje apoiada em 4 lados sujeita ao carregamento uniforme �	[��/�)] 

 

Tabela 6-2: Laje apoiada em 4 lados sujeita ao carregamento uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20. 

Ë�  
Valores � Valores Ì Valores & �� = �	')9�  �] = �	')9]  � = Ì �'qNℎ. 

¢Í = �'&� �� = ¢Í 
ZÍ = �Î&] �] = ZÍ 

1,00 22,8 22,8 0,0463 0,250 0,250 
1,05 20,9 22,5 0,0511 0,262 0,238 
1,10 19,4 22,4 0,0556 0,273 0,227 
1,15 18,1 22,4 0,0602 0,283 0,217 
1,20 17,0 22,4 0,0645 0,292 0,208 
1,25 16,0 22,5 0,0690 0,300 0,200 
1,30 15,2 22,7 0,0731 0,308 0,192 
1,35 14,5 22,8 0,0772 0,315 0,185 
1,40 13,9 23,1 0,0810 0,321 0,179 
1,45 13,3 23,3 0,0849 0,328 0,172 
1,50 12,8 23,6 0,0883 0,333 0,167 
1,55 12,4 23,9 0,0919 0,339 0,161 
1,60 12,0 24,3 0,0950 0,344 0,156 
1,65 11,7 24,6 0,0982 0,348 0,152 
1,70 11,4 24,9 0,1011 0,353 0,147 
1,75 11,1 25,2 0,1040 0,357 0,143 
1,80 10,8 25,5 0,1066 0,361 0,139 
1,85 10,6 25,7 0,1092 0,365 0,135 
1,90 10,4 25,9 0,1115 0,368 0,132 
1,95 10,2 26,1 0,1139 0,372 0,128 
2,00 10,0 26,3 0,1159 0,375 0,125 
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 Tabela 2: Caso 2A 6.2.3
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Figura 6-3: Laje apoiada em 3 lados e engastada no lado menor sujeita ao carregamento 

uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 

 

Tabela 6-3: Laje apoiada em 3 lados e engastada no lado menor sujeita ao carregamento 
uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 Î'  

Valores � Valores Ì Valores & �� = �')9�  ��� = − �')9�� �] = �')9]  �]� = − �')9]� � = Ì �'qNℎ. 
¢Í = �'&� �� = ¢Í 

ZÍ = �Î&] �] = ZÍ 
ZL = �Î&] �] = ZL 

1,00 31,6 73,4 25,8 14,3 0,0327 0,183 0,232 0,402 
1,05 28,4 69,8 25,1 13,6 0,0368 0,192 0,225 0,390 
1,10 25,7 66,7 24,5 13,0 0,0411 0,201 0,219 0,379 
1,15 23,5 64,1 24,1 12,5 0,0454 0,210 0,212 0,367 
1,20 21,6 61,9 23,7 12,0 0,0498 0,220 0,205 0,355 
1,25 20,0 60,0 23,5 11,7 0,0541 0,229 0,199 0,344 
1,30 18,7 58,4 23,3 11,4 0,0585 0,238 0,192 0,332 
1,35 17,5 57,0 23,3 11,1 0,0627 0,247 0,185 0,321 
1,40 16,5 55,9 23,3 10,9 0,0669 0,256 0,179 0,309 
1,45 15,7 54,8 23,3 10,7 0,0709 0,264 0,172 0,299 
1,50 14,9 53,9 23,4 10,5 0,0750 0,272 0,167 0,289 
1,55 14,3 53,2 23,6 10,3 0,0788 0,280 0,161 0,279 
1,60 13,7 52,5 23,7 10,2 0,0825 0,287 0,156 0,271 
1,65 13,2 51,9 23,9 10,1 0,0860 0,293 0,152 0,262 
1,70 12,7 51,4 24,1 10,0 0,0895 0,299 0,147 0,255 
1,75 12,3 51,0 24,4 9,9 0,0928 0,305 0,143 0,247 
1,80 11,9 50,6 24,6 9,8 0,0959 0,310 0,139 0,241 
1,85 11,6 50,3 24,9 9,8 0,0989 0,315 0,135 0,234 
1,90 11,3 50,0 25,1 9,7 0,1018 0,320 0,132 0,228 
1,95 11,0 49,8 25,4 9,7 0,1045 0,325 0,128 0,222 
2,00 10,8 49,6 25,6 9,6 0,1071 0,329 0,125 0,217 
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 Tabela 3: Caso 2B 6.2.4
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Figura 6-4: Laje apoiada em 3 lados e engastada no lado maior 

 

Tabela 6-4: Laje apoiada em 3 lados e engastada no lado maior sujeita ao carregamento 
uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 Î'  

Valores � Valores Ì Valores & �� = �	')9�  ��� = − �	')9��  �] = �	')9]  �]� = − �	')9]�  � = Ì �'qNℎ. 
¢Í = �'&� �� = ¢Í 

ZÍ = �Î&] �] = ZÍ 
¢L = �'&� �� = ¢L 

1,00 25,8 14,3 31,6 73,4 0,0327 0,232 0,183 0,402 
1,05 24,2 13,6 32,1 69,4 0,0351 0,238 0,174 0,413 
1,10 22,9 13,0 32,7 66,3 0,0372 0,244 0,166 0,423 
1,15 21,7 12,5 33,4 63,4 0,0394 0,250 0,159 0,432 
1,20 20,8 12,0 34,2 61,2 0,0413 0,254 0,153 0,441 
1,25 20,0 11,6 35,1 59,1 0,0432 0,259 0,146 0,448 
1,30 19,3 11,3 35,9 57,5 0,0448 0,263 0,141 0,455 
1,35 18,7 11,1 36,7 55,9 0,0464 0,267 0,136 0,462 
1,40 18,2 10,8 37,4 54,7 0,0478 0,270 0,131 0,468 
1,45 17,7 10,6 38,0 53,5 0,0492 0,274 0,126 0,474 
1,50 17,3 10,4 38,5 52,6 0,0503 0,277 0,122 0,479 
1,55 16,9 10,3 39,0 51,7 0,0515 0,280 0,118 0,484 
1,60 16,7 10,1 39,3 51,0 0,0525 0,282 0,114 0,489 
1,65 16,4 10,0 39,7 50,3 0,0535 0,285 0,111 0,493 
1,70 16,1 9,9 39,9 49,8 0,0543 0,287 0,108 0,497 
1,75 15,9 9,8 40,1 49,2 0,0551 0,289 0,105 0,501 
1,80 15,7 9,7 40,3 48,8 0,0558 0,292 0,102 0,505 
1,85 15,6 9,6 40,5 48,4 0,0565 0,294 0,099 0,509 
1,90 15,4 9,6 40,6 48,0 0,0570 0,295 0,096 0,512 
1,95 15,3 9,5 40,7 47,7 0,0576 0,297 0,094 0,515 
2,00 15,2 9,5 40,8 47,4 0,0580 0,299 0,092 0,518 
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Figura 6-5: Laje apoiada nos lados maiores e engastada nos lados menores 

 

Tabela 6-5: Laje apoiada nos lados maiores e engastada nos lados menores sujeita ao 
carregamento uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 

Î'  

Valores � Valores Ì Valores & �� = �	')9�  ��� = − �	')9��  �] = �	')9]  �]� = − �	')9]�  � = Ì �'qNℎ. 
¢Í = �'&� �� = ¢Í 

ZL = �Î&] �] = ZL 

1,00 46,8 89,2 32,0 17,4 0,0218 0,144 0,356 
1,05 40,8 83,3 30,2 16,3 0,0253 0,151 0,349 
1,10 36,2 78,4 29,0 15,3 0,0288 0,159 0,341 
1,15 32,2 74,3 27,9 14,5 0,0327 0,166 0,334 
1,20 29,2 70,8 27,1 13,8 0,0364 0,173 0,327 
1,25 26,4 67,7 26,3 13,2 0,0405 0,180 0,320 
1,30 24,3 65,2 25,8 12,7 0,0445 0,188 0,312 
1,35 22,3 62,9 25,3 12,2 0,0487 0,195 0,305 
1,40 20,7 61,0 25,0 11,9 0,0527 0,202 0,298 
1,45 19,3 59,3 24,7 11,5 0,0569 0,209 0,291 
1,50 18,2 57,9 24,5 11,3 0,0609 0,216 0,284 
1,55 17,1 56,7 24,4 11,0 0,0650 0,224 0,276 
1,60 16,2 55,6 24,4 10,8 0,0689 0,231 0,269 
1,65 15,4 54,6 24,4 10,6 0,0728 0,238 0,262 
1,70 14,7 53,8 24,4 10,5 0,0765 0,245 0,255 
1,75 14,1 53,1 24,5 10,3 0,0803 0,253 0,247 
1,80 13,6 52,4 24,7 10,2 0,0837 0,259 0,241 
1,85 13,0 51,9 24,8 10,1 0,0872 0,266 0,234 
1,90 12,6 51,4 25,0 10,0 0,0904 0,272 0,228 
1,95 12,2 51,0 25,3 9,9 0,0937 0,278 0,222 
2,00 11,9 50,6 25,5 9,8 0,0966 0,284 0,217 
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Figura 6-6: Laje apoiada nos lados menores e engastada nos lados maiores 

 

Tabela 6-6: Laje apoiada nos lados menores e engastada nos lados maiores sujeita ao 
carregamento uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 

Î'  

Valores � Valores Ì Valores & �� = �	')9�  ��� = − �	')9��  �] = �	')9]  �]� = − �	')9]�  � = Ì ∙ � ∙ 'qN ∙ ℎ. 
ZÍ = �Î&] �] = ZÍ 

¢L = �'&� �� = ¢L 
1,00 32,0 17,4 46,8 89,2 0,0218 0,144 0,356 
1,05 30,6 16,8 48,7 85,6 0,0229 0,137 0,363 
1,10 29,5 16,3 50,4 83,0 0,0238 0,131 0,369 
1,15 28,6 15,9 51,9 80,6 0,0247 0,125 0,375 
1,20 27,8 15,5 53,0 78,8 0,0254 0,120 0,380 
1,25 27,2 15,2 54,0 77,1 0,0260 0,115 0,385 
1,30 26,7 15,0 54,9 75,9 0,0266 0,111 0,389 
1,35 26,2 14,8 55,6 74,7 0,0271 0,107 0,393 
1,40 25,8 14,6 56,2 73,8 0,0275 0,103 0,397 
1,45 25,5 14,5 56,6 73,0 0,0279 0,099 0,401 
1,50 25,3 14,4 56,9 72,4 0,0282 0,096 0,404 
1,55 25,0 14,3 57,2 71,8 0,0286 0,093 0,407 
1,60 24,8 14,2 57,3 71,3 0,0288 0,090 0,410 
1,65 24,7 14,1 57,5 70,9 0,0290 0,087 0,413 
1,70 24,5 14,1 57,6 70,6 0,0292 0,085 0,415 
1,75 24,4 14,0 57,6 70,3 0,0293 0,082 0,418 
1,80 24,3 14,0 57,7 70,1 0,0295 0,080 0,420 
1,85 24,3 14,0 57,7 70,0 0,0296 0,078 0,422 
1,90 24,2 13,9 57,7 69,8 0,0297 0,076 0,424 
1,95 24,1 13,9 57,7 69,7 0,0297 0,074 0,426 
2,00 24,1 13,9 57,7 69,6 0,0298 0,072 0,428 
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 Tabela 6: Caso 4 6.2.7

MXMxMxe

M
y

M
ye

MxMxe

M
y

M
ye

L

l

 
Figura 6-7: Laje apoiada em 2 lados ortogonais e engastada nos demais 

 

Tabela 6-7: Laje apoiada em 2 lados ortogonais e engastada nos demais sujeita ao 
carregamento uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 Î'  

Valores � Valores Ì Valores & �� = �	')9�  ��� = − �	')9��  �] = �	')9]  �]� = − �	')9]�  � = Ì �'qNℎ. 
¢Í = �'&� �� = ¢Í 

ZÍ = �Î&] �] = ZÍ 
¢L = �'&� �� = ¢L  

ZL = �Î&] �] = ZL  

1,00 32,9 17,5 32,9 17,5 0,0252 0,183 0,183 0,317 0,317 
1,05 30,2 16,4 32,8 17,0 0,0277 0,192 0,174 0,332 0,302 
1,10 27,9 15,3 32,8 16,5 0,0302 0,200 0,166 0,346 0,288 
1,15 26,1 14,5 33,0 16,2 0,0325 0,207 0,159 0,358 0,276 
1,20 24,5 13,8 33,4 15,9 0,0348 0,214 0,153 0,370 0,264 
1,25 23,2 13,2 33,8 15,7 0,0369 0,220 0,146 0,380 0,254 
1,30 22,0 12,7 34,3 15,5 0,0389 0,225 0,141 0,390 0,244 
1,35 21,1 12,2 34,9 15,3 0,0408 0,230 0,136 0,399 0,235 
1,40 20,2 11,8 35,5 15,2 0,0426 0,235 0,131 0,408 0,226 
1,45 19,5 11,5 36,2 15,1 0,0442 0,240 0,126 0,415 0,219 
1,50 18,9 11,2 36,8 15,0 0,0458 0,244 0,122 0,423 0,211 
1,55 18,4 11,0 37,4 14,9 0,0472 0,248 0,118 0,429 0,204 
1,60 17,9 10,7 37,9 14,9 0,0486 0,252 0,114 0,436 0,198 
1,65 17,5 10,5 38,4 14,9 0,0498 0,255 0,111 0,442 0,192 
1,70 17,1 10,4 38,9 14,8 0,0510 0,258 0,108 0,447 0,186 
1,75 16,8 10,2 39,2 14,8 0,0520 0,261 0,105 0,453 0,181 
1,80 16,5 10,1 39,5 14,8 0,0530 0,264 0,102 0,458 0,176 
1,85 16,3 10,0 39,8 14,8 0,0538 0,267 0,099 0,463 0,171 
1,90 16,0 9,9 40,0 14,8 0,0546 0,270 0,096 0,467 0,167 
1,95 15,9 9,8 40,2 14,8 0,0554 0,272 0,094 0,471 0,163 
2,00 15,7 9,7 40,4 14,7 0,0560 0,275 0,092 0,475 0,158 
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Figura 6-8: Laje engastada em 3 lados e apoiada no lado menor 

 

Tabela 6-8: Laje engastada em 3 lados e apoiada no lado menor sujeita ao carregamento 
uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 Î'  

Valores � Valores Ì Valores & �� = �	')9�  ��� = − �	')9��  �] = �	')9]  �]� = − �	')9]�  � = Ì �'qNℎ. 
ZÍ = �Î&] �] = ZÍ 

¢L = �'&� �� = ¢L 
ZL = �Î&] �] = ZL 

1,00 37,8 20,1 45,0 22,7 0,0183 0,144 0,303 0,250 
1,05 35,5 19,1 46,0 22,4 0,0196 0,137 0,312 0,238 
1,10 33,6 18,2 47,2 22,1 0,0208 0,131 0,321 0,227 
1,15 32,1 17,5 48,5 22,0 0,0218 0,125 0,328 0,217 
1,20 30,7 16,9 49,8 21,9 0,0228 0,120 0,336 0,208 
1,25 29,7 16,4 51,1 21,8 0,0237 0,115 0,342 0,200 
1,30 28,8 16,0 52,2 21,7 0,0245 0,111 0,348 0,192 
1,35 28,1 15,7 53,2 21,7 0,0252 0,107 0,354 0,185 
1,40 27,4 15,4 54,1 21,7 0,0259 0,103 0,359 0,179 
1,45 26,9 15,1 54,9 21,7 0,0264 0,099 0,364 0,172 
1,50 26,4 14,9 55,5 21,7 0,0269 0,096 0,369 0,167 
1,55 26,0 14,7 56,1 21,7 0,0273 0,093 0,373 0,161 
1,60 25,7 14,6 56,5 21,7 0,0278 0,090 0,377 0,156 
1,65 25,4 14,5 56,8 21,7 0,0281 0,087 0,380 0,152 
1,70 25,2 14,4 57,1 21,7 0,0284 0,085 0,384 0,147 
1,75 25,0 14,3 57,2 21,7 0,0286 0,082 0,387 0,143 
1,80 24,8 14,2 57,4 21,8 0,0289 0,080 0,390 0,139 
1,85 24,6 14,1 57,5 21,8 0,0291 0,078 0,393 0,135 
1,90 24,5 14,1 57,6 21,8 0,0292 0,076 0,396 0,132 
1,95 24,4 14,0 57,6 21,8 0,0294 0,074 0,399 0,128 
2,00 24,3 14,0 57,6 21,8 0,0295 0,072 0,401 0,125 
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Figura 6-9: Laje engastada em 3 lados e apoiada no lado maior 

 

Tabela 6-9: Laje engastada em 3 lados e apoiada no lado maior sujeita ao carregamento 
uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 Î'  

Valores � Valores Ì Valores & �� = �	')9�  ��� = − �	')9��  �] = �	')9]  �]� = − �	')9]�  � = Ì �'qNℎ. 
¢Í = �'&� �� = ¢Í 

¢L = �'&� �� = ¢L 
ZL = �Î&] �] = ZL 

1,00 45,0 22,7 37,8 20,1 0,0183 0,144 0,250 0,303 
1,05 40,0 20,6 36,6 19,1 0,0207 0,151 0,263 0,293 
1,10 36,2 19,1 36,0 18,3 0,0230 0,159 0,275 0,283 
1,15 32,9 17,6 35,4 17,7 0,0255 0,166 0,288 0,273 
1,20 30,4 16,5 35,2 17,1 0,0277 0,173 0,300 0,263 
1,25 28,1 15,5 35,0 16,7 0,0301 0,180 0,313 0,253 
1,30 26,3 14,7 35,2 16,3 0,0323 0,187 0,325 0,244 
1,35 24,7 14,0 35,3 16,0 0,0345 0,194 0,336 0,235 
1,40 23,5 13,4 35,7 15,8 0,0365 0,200 0,347 0,226 
1,45 22,3 12,9 36,1 15,6 0,0385 0,206 0,357 0,219 
1,50 21,4 12,4 36,7 15,4 0,0403 0,211 0,366 0,211 
1,55 20,5 12,0 37,3 15,3 0,0421 0,216 0,375 0,205 
1,60 19,8 11,7 38,0 15,2 0,0437 0,221 0,383 0,198 
1,65 19,2 11,4 38,8 15,1 0,0453 0,225 0,390 0,192 
1,70 18,6 11,1 39,6 15,0 0,0466 0,229 0,398 0,186 
1,75 18,1 10,9 40,5 14,9 0,0480 0,233 0,404 0,181 
1,80 17,7 10,7 41,4 14,9 0,0492 0,237 0,411 0,176 
1,85 17,3 10,5 42,2 14,9 0,0504 0,240 0,417 0,171 
1,90 17,0 10,3 42,9 14,8 0,0514 0,244 0,422 0,167 
1,95 16,7 10,2 43,5 14,8 0,0524 0,247 0,428 0,163 
2,00 16,4 10,1 44,1 14,8 0,0533 0,250 0,433 0,159 
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Figura 6-10: Laje engastada em 4 lados 

 

Tabela 6-10: 9  Laje engastada em 4 lados sujeita ao carregamento uniforme �	[��/�)] e 
 = 0,20 

Î'  

Valores � Valores Ì Valores & �� = �	')9�  ��� = − �	')9��  �] = �	')9]  �]� = − �	')9]�  � = Ì �'qNℎ. 
¢L = �'&� �� = ¢L 

ZL = �Î&] �] = ZL 

1,00 47,9 24,5 47,9 24,5 0,0144 0,250 0,250 
1,05 43,6 22,6 47,7 23,8 0,0159 0,262 0,238 
1,10 40,5 21,3 48,2 23,2 0,0172 0,273 0,227 
1,15 37,7 20,1 48,8 22,8 0,0185 0,283 0,217 
1,20 35,6 19,1 49,8 22,5 0,0196 0,292 0,208 
1,25 33,7 18,3 50,9 22,3 0,0208 0,300 0,200 
1,30 32,2 17,6 52,4 22,1 0,0218 0,308 0,192 
1,35 30,9 17,0 53,9 22,0 0,0228 0,315 0,185 
1,40 29,9 16,6 55,7 21,9 0,0236 0,321 0,179 
1,45 29,0 16,1 57,7 21,8 0,0244 0,328 0,172 
1,50 28,3 15,8 59,6 21,8 0,0250 0,333 0,167 
1,55 27,6 15,5 61,3 21,7 0,0257 0,339 0,161 
1,60 27,1 15,2 62,7 21,7 0,0262 0,344 0,156 
1,65 26,6 15,0 63,9 21,7 0,0268 0,348 0,152 
1,70 26,2 14,8 64,9 21,7 0,0272 0,353 0,147 
1,75 25,8 14,7 65,6 21,7 0,0276 0,357 0,143 
1,80 25,6 14,6 66,3 21,7 0,0279 0,361 0,139 
1,85 25,3 14,4 66,8 21,7 0,0282 0,365 0,135 
1,90 25,1 14,3 67,2 21,8 0,0285 0,368 0,132 
1,95 24,9 14,3 67,5 21,8 0,0287 0,372 0,128 
2,00 24,8 14,2 67,7 21,8 0,0289 0,375 0,125 
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6.3 Teoria das vigas 
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Figura 6-11: Flechas em vigas ou lajes armadas em uma só direção 
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Figura 6-12: Máximos momentos fletores em vigas ou lajes armadas em uma só direção 

6.4 Análise, dimensionamento e detalhamento de lajes maciças 
de concreto armado 

Esta seção tem como finalidade exemplificar a análise, o dimensionamento e o 
detalhamento das lajes de um pavimento tipo de um edifício comercial. Para isto, 
será considerada a planta de forma ilustrada na Figura 6-13. O objetivo consiste em 
elaborar as plantas de detalhamento das armaduras das lajes deste pavimento. Para 
efeito de cálculo, será considerada a utilização de aço CA-50, concreto com 
resistência característica à compressão de �6= = 25	���, agregado de gnaisse e 
granito, estrutura pertencente à classe de agressividade ambiental moderada (CAA 
II) e cobrimento das lajes de 2,5	��. 
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Figura 6-13: Planta de fôrmas (medidas em cm) 

 
O carregamento total de projeto adotado no pavimento é de � = 8	��/�), 

sendo a carga permanente total de ( = 6	��/�) e a carga acidental de � =2	��/�). Na carga permanente total, está admitindo o peso próprio de (Ï =25	��/�. ∙ 0,08� = 2,00	��/�), revestimento de (� = 1	��/�) e alvenaria 
sobre os pavimentos de aproximadamente (Í = 3,00	��/�). 

 Determinação dos vãos efetivos e das condições de contorno 6.4.1
Os vãos efetivos da laje L1 são calculados por: 'Ë- = 122 + 200 + 122 = 212	�� 

ÎË- = 122 + 632 + 122 = 644	�� 
(6.1) 

Os vãos efetivos da laje L2 são calculados por: 'Ë) = 122 + 220 + 122 = 232	�� 

ÎË) = 122 + 300 + 122 = 312	�� 
(6.2) 

Os vãos efetivos da laje L3 são calculados por: 'Ë. = 122 + 300 + 122 = 312	�� 

ÎË. = 122 + 400 + 122 = 412	�� 
(6.3) 
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Os vão teóricos e as condições de contorno das lajes estão apresentados na 
Figura 6-14. 
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Figura 6-14: Vãos teóricos, condições de contorno e razão de aspecto (medidas em cm) 

 Verificação da altura da laje segundo pré-dimensionamento 6.4.2

A relação entre os lados da laje L1 é - = �qq)-) 3 3,04. Logo, a laje é armada em 

uma direção, sendo esta paralela ao lado menor da laje. Segundo o pré-
dimensionamento, esta laje deverá ter a seguinte espessura: ℎË- = 9& ' = 0,835 ∙ 212 3 5	��		 → 		 ℎË- = 8	�� (6.4) 

A relação entre os lados da laje L2 é ) = .-)).) 3 1,35. Logo, a laje é armada 

em duas direções. Segundo o pré-dimensionamento, esta laje deverá ter a seguinte 
espessura: ℎË) = 9& ' = 0,835 ∙ 232 3 6	��		 → 		 ℎË- = 8	�� (6.5) 

A relação entre os lados da laje L3 é . = q-).-) 3 1,32. Logo, a laje é armada 

em duas direções. Segundo o pré-dimensionamento, esta laje deverá ter a seguinte 
espessura: ℎË. = 9& ' = 0,835 ∙ 312 3 8	��		 → 		 ℎË- = 8	�� (6.6) 

Observa-se que a espessura mínima de laje estabelecida por Norma NBR 6118, 
atende ao pré-dimensionamento. 

 Verificação do estado limite de serviço 6.4.3
O carregamento a ser utilizado no estado limite de serviço é, portanto: +>,D�� = 3 ∙ +�= + 0,6 ∙ +�= = 3 ∙ 6 + 0,6 ∙ 2 = 19,2	��/�) (6.7) 
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O módulo de elasticidade do concreto é obtido por: N6D = 9A ∙ 9L ∙ 5600 ∙ P�6= = 0,8625 ∙ 1,0 ∙ 5600 ∙ √25= 24.150	��� 
(6.8) 

onde 9A = 0,8 + 0,2 ∙ �6=80 = 0,8 + 0,2 ∙ 2580 = 0,8625 � 1,0 (6.9) 

A flecha máxima da laje L1 é obtida pela Figura 6-11. Logo: �F,Ë- = 2�'q384NÑ = 2 ∙ 19,2 ∙ 2,12q
384 ∙ 24.150	 ∙ 10. ∙ 1 ∙ 0,08.12 = 1,96 ∙ 10,.	� 

��,Ë- = 2�'q384NÑ = 2 ∙ 2 ∙ 2,12q
384 ∙ 24.150	 ∙ 10. ∙ 1 ∙ 0,08.12 = 0,204 ∙ 10,.	� 

(6.10) 

Verificando a flecha limite tem-se: �F,Ë- = 1,96	�� � ��A? = 2.120250 = 8,48	�� 

��,Ë- = 0,204	�� � ��A? = 2.120350 = 6,06	�� 
(6.11) 

A flecha máxima da laje L2 é obtida pela Tabela 6-7. Logo: �F,Ë) = Ì �'qNℎ. = 0,0408 ∙ 19,2 ∙ 2,32q24.150	 ∙ 10. ∙ 0,08. = 1,84 ∙ 10,.	� 

��,Ë) = Ì �'qNℎ. = 0,0408 ∙ 2 ∙ 2,32q24.150	 ∙ 10. ∙ 0,08. = 0,19 ∙ 10,.	� 
(6.12) 

Verificando a flecha limite tem-se: �F,Ë) = 1,84	�� � ��A? = 2.320250 = 9,28	�� 

��,Ë) = 0,19	�� � ��A? = 2.320350 = 6,63	�� 
(6.13) 

A flecha máxima da laje L3 é obtida pela Tabela 6-7. Logo: �F,Ë. = Ì �'qNℎ. = 0,0408 ∙ 19,2 ∙ 3,12q24.150	 ∙ 10. ∙ 0,08. = 6,00 ∙ 10,.	� 

��,Ë. = Ì �'qNℎ. = 0,0408 ∙ 2 ∙ 3,12q24.150	 ∙ 10. ∙ 0,08. = 0,63 ∙ 10,.	� 

(6.14) 

Verificando a flecha limite tem-se: �F,Ë. = 6,00	�� � ��A? = 3.120250 = 12,48	�� 

��,Ë. = 0,63	�� � ��A? = 3.120350 = 8,91	�� 
(6.15) 

Portanto, as três lajes atendem ao estado limite de serviço. 
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 Verificação do cisalhamento: Lajes sem armadura para força 6.4.4
cortante 

As lajes maciças ou nervuradas podem prescindir de armadura transversal para 
resistir às forças de tração oriundas da força cortante, quando a força cortante de 
cálculo, a uma distância � da face do apoio, obedecer a expressão: �Ò> � ��>- (6.16) 
onde ��>- = »Ó�>	Ô	(1,2 + 40	5-) + 0,15	�6F¼	$	� (6.17) 
e Ó�> = 0,25	�6@> �6@> = �6@=,ABC�6  

5- = �D-$	� � |0,02| 
�6F = �Ò>�6  

(6.18) 

Na expressão acima, Ô é um coeficiente que tem os seguintes valores: Ô = � |1| 50%	��	�Z�. X��. �ãV	�ℎW(�	�V	��VXV|1,6 − �| �W��X�	���V�  (6.19) 

onde: Ô ≥ |1| (6.20) 
Na expressão (6.20), Ô é igual a |1| para elementos onde 50% da armadura 

inferior não chega ao apoio e igual a |1,6 − �| ≥ |1|, com � em metros. Ó�> é a 
tensão resistente de cálculo do concreto ao cisalhamento, �D- é a área da armadura 
de tração que se estende até não menos que � + '},B�6, veja Figura 6-15. 

 

 
Figura 6-15: Comprimento de ancoragem necessário 

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

Na zona de ancoragem de elementos com protensão com aderência prévia, a 
equação que define ��>- só se aplica quando os requisitos de ancoragem são 
satisfeitos conforme item 9.4.5 da NBR6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2014). Analogamente, aos elementos contendo armadura 
passiva. 
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No caso de pré-tração, deve ser levada em conta a redução da protensão efetiva 
no comprimento de transmissão. 

A distribuição desta armadura ao longo da laje deve respeitar o prescrito no 
item 18.3.2.3.1 da NBR 6118, considerando para �� o valor de 1,5�. 

A expressão (6.21) pode rescrita como: ��>- = o0,25	 0,7	�6@,?�6 	Ô	(1,2 + 40	5-) + 0,15	�6Fp 	$	� (6.21) 

onde �6@,? = G 0,3	�6=) .H 20	��� � �6= � 50	���2,12	'�(1 + 0,11	�6=) 55	��� � �6= � 90	��� 

Ô = � |1| 50%	��	�Z�. X��. �ãV	�ℎW(�	�V	��VXV|1,6 − �| �W��X�	���V�  

5- = �D-$	� � |0,02| 
�6F = �Ò>�6  

(6.22) 

 Verificação do cisalhamento: Lajes com armadura para força 6.4.5
cortante 

Aplicam-se os critérios estabelecidos no item 17.4.2 da NBR 6118. 
A resistência dos estribos pode ser considerada com os seguintes valores 

máximos, sendo permitida interpolação linear: 
� 250	���, para lajes com espessura até 15	��;	
� 435	���	(�]Ö>), para lajes com espessura maior que 35	��.	

 Determinação dos momentos fletores 6.4.6
Para a determinação dos momentos fletores deve-se desacoplar as lajes do 

pavimento mantendo as condições de contorno estabelecidas na Figura 6-14. 
Considerando que os momentos fletores são definidos para o dimensionamento 

das armaduras, portanto, no estado limite último (ELU), a carga total de projeto 
considerada é �= = 8	��/�) (6.23) 

As equações dos momentos fletores da laje L1 estão apresentadas na Figura 
6-12. Logo: �, = − �')8 = − 8 ∙ 2,12)8 = −4,49	��. �/� 

�× = 9�')128 = 9 ∙ 8 ∙ 2,12)128 = 2,53	��. �/� 
(6.24) 

Os momentos da laje L1 estão ilustrados na Figura 6-16. 
 



Lajes – 67 

julho-2015 – Prof. Dr. Alex Alves Bandeira. 

L1
p=8

L2
p=8

L3
p=8

3,53

2,23

2,81

6,38
2,53

4,49

1,23

3,69

2,04

5,09

 
Figura 6-16: Momentos fletores parciais [��. �/�] e carregamento uniformemente distribuído 

[��/�)] 

 
Os momentos da laje L2 são obtidos através da Tabela 6-7, da seguinte forma: �� = �')9� = 8 ∙ 2,32)21,1 = 2,04	��. �/� 

��� = − �')9�� = − 8 ∙ 2,32)12,2 = −3,53	��. �/� 

�] = �')9] = 8 ∙ 2,32)34,9 = 1,23	��. �/� 

�]� = − �')9]� = − 8 ∙ 2,32)15,3 = −2,81	��. �/� 

(6.25) 

Os momentos da laje L2 estão ilustrados na Figura 6-16. 
Os momentos da laje L3 são obtidos através da Tabela 6-7, da seguinte forma: �� = �')9� = 8 ∙ 3,12)21,1 = 3,69	��. �/� 

��� = − �')9�� = − 8 ∙ 3,12)12,2 = −6,38	��. �/� 

�] = �')9] = 8 ∙ 3,12)34,9 = 2,23	��. �/� 

�]� = − �')9]� = − 8 ∙ 3,12)15,3 = −5,09	��. �/� 

(6.26) 

Os momentos da laje L3 estão ilustrados na Figura 6-16. 
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 Compatibilização dos momentos fletores 6.4.7
A compatibilização dos momentos negativos M1 e M2, correspondentes de 

duas lajes adjacentes indicadas na Figura 6-17, é realizada porque a distribuição 
dos esforços de flexão deve ser contínua numa direção. 

 

M2

M3

M1

M4

 
Figura 6-17: Compatibilização e redistribuição 

 
A compatibilização dos momentos negativos é realizada conforme esquema 

representado na Figura 6-18. Basicamente, o momento negativo compatibilizado, é 
o maior valor em módulo entre a média aritmética dos momentos adjacentes e 80% 
do maior valor em módulo. 
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Adotar o maior valor
 entre e MP MP1 2

MP =0,8M M > M2 1  1 2se | | | |

MP =0,8M M > M2 2  2 1se | | | |2

 
Figura 6-18: Compatibilização de momentos negativos 

 
A correção dos momentos negativos deve ser propagada para os momentos 

positivos. A redistribuição de esforços é feita com base na parcela ∆�1 = |�1| −
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|�+|| e ∆�2 = |�2| − |�+|. Caso esta parcela for positiva haverá um acréscimo 
da metade do seu valor para o esforço positivo correspondente, ou seja, (Figura 
6-17): �+3 = �3 + 0,5 ∙ ∆�1,						��Z�	|�1| � |�2| �+4 = �4 + 0,5 ∙ ∆�2,						��Z�	|�2| � |�1| (6.27) 

No caso em que a parcela for negativa, por segurança, mantém-se o valor do 
momento positivo inalterado. 

Logo, compatibilizando os momentos negativos, tem-se: 

�Ë-,Ë), = �á� d4,49 + 2,812 = 3,650,8 ∙ 4,49 = 3,59 		 → 		3,65	��. �/� 

�Ë-,Ë., = �á� d4,49 + 6,382 = 5,440,8 ∙ 6,38 = 5,10 		 → 		5,44	��. �/� 

(6.28) 

�Ë),Ë., = �á� d5,09 + 3,532 = 4,310,8 ∙ 5,09 = 4,07 		 → 	4,31	��. �/� 

Os momentos negativos compatibilizados estão ilustrados na Figura 6-19. 
Analisando os momentos positivo da laje L1, observa-se que haverá alteração 

apenas na ligação com a laje L2. Logo o momento positivo neste trecho será: �Ë-,Ë)× = 2,53 + 4,49 − 3,652 = 2,95	��. �/� (6.29) 

Analisando a laje L2, observa-se que os momentos negativos nas lajes 
adjacentes aumentaram. Logo os momentos positivos devem ser mantidos. Vide 
Figura 6-19. 
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Figura 6-19: Momentos fletores finais por unidade de comprimento nas lajes do pavimento 

[��. �/�] 
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Analisando os momentos positivos da laje L3, conclui-se que os dois momentos 
negativos diminuíram em módulo. Portanto, os dois momentos positivos devem ser 
corrigidos. Portanto: �Ë),Ë.× = 2,23 + 5,09 − 4,312 = 2,62	��. �/� 

�Ë-,Ë.× = 3,69 + 6,38 − 5,442 = 4,16	��. �/� 
(6.30) 

Os momentos finais estão apresentados na Figura 6-19 e Figura 6-20. 
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Figura 6-20: Momentos finais [��. ��/�] 

 Dimensionamento das armaduras 6.4.8
A NBR 6118, na seção 20 referente ao detalhamento das lajes, prevê as 

disposições construtivas das armaduras. As armaduras devem ser detalhadas no 
projeto de forma que, durante a execução, seja garantido o seu posicionamento 
durante a concretagem. 

Qualquer barra da armadura de flexão deve ter diâmetro no máximo igual a 1/8 
da espessura da laje, ou seja: | � ℎË8  (6.31) 

Nas lajes armadas em uma só direção e nas lajes nervuradas, a armadura de 
distribuição por metro de largura da laje deve ter seção transversal de área igual ou 
superior a 1/5 da área da armadura principal, com um mínimo de 0,9	��)/�, e 
ser composta de pelo menos três barras, ou seja, 

�D,>AD@�A}EAçãz ≥ T15 ∙ �D,F�AB6AF~�0,9	��)/�3	$�ZZ��  (6.32) 
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O dimensionamento das armaduras de flexão é feito a partir de uma seção 
retangular de 100	�� de base e altura igual à espessura da laje de 8	��, levando-se 
em conta o diagrama retangular de tensões no concreto. As tabelas apresentadas na 
seção 4.2.6 permite o cálculo da armadura por metro linear de laje �D a partir do 
momento fletor de serviço por unidade de comprimento �=, em módulo, em ��. �� por metro linear. Foram adotados os coeficientes de minoração das 
resistências do concreto �6 = 1,4 e do aço �D = 1,15. Considerando-se a 
resistência característica do concreto �6= = 25	���, armaduras do tipo CA-50, �� = 2,5 + 1,5 ∙ 0,5 3 3,5	�� pode obter a partir da Figura 6-20 a Tabela 6-11. 

A armadura mínima é calculada por: �D,?íB = 0,15100 ∙ $ ∙ ℎË = 0,15100 ∙ 100 ∙ 8 = 1,20	��)/� (6.33) 

É importante mencionar que a NBR 6118 estabelece que a área mínima de aço 
para armadura positiva é �D,?íB× = 0,67 ∙ 5?íB ∙ $ ∙ ℎ e para a armadura negativa �D,?íB, = 5?íB ∙ $ ∙ ℎ. No entanto, neste exercício, serão consideradas para ambas 
as armaduras o estabelecido na expressão (6.33). 

O dimensionamento das armaduras para cada momento fletor de projeto está 
apresentado na Tabela 6-11. 

Tabela 6-11: Dimensionamento da armadura �= (��. ��/�) 
"6 % Dom. "D 

�D,6~�6 (��)) 
�D,?íB (��)) 

�D,~>z@  (��)) 
123 16,46 0,07 2 0,0332 0,91 

1,20 

1,20 
204 9,93 0,12 2 0,0339 1,53 1,53 
253 8,00 0,15 2 0,0343 1,93 1,93 
262 7,73 0,16 2 0,0344 2,00 2,00 
295 6,86 0,18 2 0,0347 2,28 2,28 
365 5,55 0,23 2 0,0354 2,87 2,87 
416 4,87 0,26 3 0,0360 3,33 3,33 
431 4,70 0,28 3 0,0362 3,47 3,47 
544 3,72 0,36 3 0,0377 4,55 4,55 

 
Os valores das respectivas áreas estão ilustrados na Figura 6-21. 
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Figura 6-21: Área de aço �D [��)/�] para as lajes maciças do pavimento de concreto 

 
Observa-se que a NBR 6118 limita a linha neutra adimensional em % = 0,45. 

Como base nesta informação e admitindo o valor em módulo do maior momento 
fletor de projeto de �= = 544	��. ��/�, pode-se calcular a altura útil da laje pela 
expressão (4.18), da seguinte forma: 

� = Á �>96 	�6> 	$		% �1 − 2 %  

� = Á 1,4 ∙ 5440,85 ∙ 2,51,4 ∙ 100 ∙ 0,8 ∙ 0,45 ∙ �1 − 0,82 ∙ 0,45  

� 3 4,12	�� 

(6.34) 

Portanto, o estado limite último impõe uma altura mínima de laje igual a: ℎË = � + �� = 4,12 + 3,5 = 7,62	��		 → 		 ℎË,~>z@ = 8	�� (6.35) 
Por este motivo, a espessura da laje foi adotada como 8	�� no pavimento em 

estudo. Portanto, vale ressaltar que a espessura da laje deve atender tanto o estado 
limite de serviço, quanto o estado limite último. 

A armadura de distribuição é calculada por: 

�D,>AD@�A}EAçãz ≥ T15 ∙ �D,F�AB6AF~� = 15 ∙ 2,28 = 0,456	��)/�0,9	��)/�3	$�ZZ��  (6.36) 

Logo: �D,>AD@�A}EAçãz = 0,9	��)/� (6.37) 
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 Critérios para o espaçamento das armaduras 6.4.9
A partir da área da armadura longitudinal por metro linear escolhe-se uma 

bitola comercial de modo que atenda os limites normatizados para o espaçamento 
de barras. 

As barras das armaduras principais de flexão devem apresentar espaçamento no 
máximo igual a 2ℎ ou 20	��, prevalecendo o menor desses dois valores na região 
dos maiores momentos fletores, ou seja: W?á� � Ø 2ℎ20	�� (6.38) 

O espaçamento mínimo adotado será: W?íB ≥ 7	�� (6.39) 
A armadura secundária de flexão deve ser igual ou superior a 20% da armadura 

principal, mantendo-se ainda, um espaçamento entre barras de 20	��. 
Nas lajes maciças armadas em uma ou em duas direções, em que seja 

dispensada armadura transversal de acordo com o estabelecido pela NBR 6118, e 
quando não houver avaliação explícita dos acréscimos das armaduras decorrentes 
da presença dos momentos volventes nas lajes, toda a armadura positiva deve ser 
levada até os apoios, não se permitindo escalonamento desta armadura. A 
armadura deve ser prolongada no mínimo 4	�� além do eixo teórico do apoio. 

O espaçamento das barras de distribuição não deve ser maior que 33	��. 
As bitolas comerciais, padronizadas pela regulamentação EB-3/76, são dadas 

na Tabela 1-3. 1 m
e=10cm

A  =2,00cm 2

A          

s

s1φ       =0,20cm2

 
Figura 6-22: Representação esquemática da área bruta �D e da distribuição em bitolas 

comerciais 

 
Tomando-se, por exemplo, a área de aço �D = 2,00	��)/�, vide Figura 6-22, 

escolhe-se o espaçamento econômico de modo a atender os limites práticos 
apresentados na Figura 6-23. 
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e=
100.A

         A
s

s
1φ

12 cm5

17 cm5

20 cm

10 cm

15 cm

7 cm5

 
Figura 6-23: Espaçamentos práticos adotados em lajes armadas nas duas direções (em cruz) 

 
Escolhendo a bitola da armadura | � 5	��, tem-se: W = 100 ∙ 0,202,00 3 10,00	��		 → 		W � 10	�� (6.40) 

Escolhendo a bitola da armadura | = 6,3	��, tem-se: W = 100 ∙ 0,3152,00 3 15,75	��		 → 		W = 15	�� (6.41) 

Escolhendo a bitola da armadura | = 8	��, tem-se: W = 100 ∙ 0,502,00 3 25,00	��		 → 		W � 20	�� (6.42) 

A Laje L1, que é armada numa só direção, o espaçamento máximo permitido 
corresponde ao dobro de sua altura, ou seja: W~>z@~>z � 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 8 = 16	�� (6.43) 

Normalmente, para facilitar a execução, admitem-se espaçamentos múltiplos de 2,5, dentro do intervalo indicado na Figura 6-23. 
A quantidade de barras � necessárias para a armação de um pano de laje baseia-

se na dimensão do vão �, interno à laje (Figura 6-24), correspondente à direção 
ortogonal da armadura, sendo dada pela expressão � = �W c 1 (6.44) 

onde W é o espaçamento prático adotado. 
 

N

e

 
Figura 6-24: Quantidade de barras 
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 Comprimento das armaduras positivas 6.4.10
As armaduras são calculadas para os maiores momentos fletores nos vãos. A 

partir da distribuição destes esforços, podem-se sugerir os critérios de redução do 
comprimento das armaduras positivas apresentados nesta seção. 

 

L

0,875L

0,875L

 
Figura 6-25: Extensão da armadura positiva para laje simplesmente apoiada 

 

L

0,90L

0,75L

 
Figura 6-26: Extensão da armadura positiva para laje apoiada-engastada 

 

L

0,80L

0,80L

 
Figura 6-27: Extensão da armadura positiva para laje  duplamente engastada 
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Em geral, efetuando-se o corte alternado das barras, conforme sugerido na 
Figura 6-25, Figura 6-26 e Figura 6-27, pode-se economizar cerca de 15% do peso 
total da armadura positiva. É importante salientar, que esta economia não se 
justifica em lajes com dimensões reduzidas (em torno de 3	�). A armadura 
positiva posiciona-se junto à face inferior da laje. 

Em relação aos comprimentos de ancoragem adota-se 10| para as armaduras 
positivas que chegam até a linha de centro dos apoios. Tais comprimentos devem 
ser somados aos comprimentos descritos anteriormente. 

 Comprimento das armaduras negativas 6.4.11
Em relação ao comprimento das armaduras negativas, deve-se estimá-lo a partir 

do vão equivalente '∗, que vale (Figura 6-28): �'∗ = '- ��Z�	'- � ')'∗ = ') ��Z�	') � '- (6.45) 

Basicamente, o vão equivalente '∗ é o maior entre os menores lados das lajes 
adjacentes. 

 

L1 l2

l1 L2

0,125 *l0,25 *l

 
Figura 6-28: Extensão da armadura negativa em lajes adjacentes 

 
Em relação aos comprimentos de ancoragem adota-se 8| para o trecho reto do 

gancho executado nas extremidades das armaduras negativas. Tais comprimentos 
devem ser somados aos comprimentos descritos anteriormente. 

 Determinação das quantidades e espaçamentos das armaduras 6.4.12
Para a escolha do espaçamento adota-se sempre o valor prático (Figura 6-23) 

imediatamente abaixo daquele calculado. Por outro lado, para a estimativa da 
quantidade total de barras adota-se sempre o número inteiro acima daquele 
calculado pela expressão anteriormente apresentada. 

A Tabela 6-12 especifica os diâmetros das armaduras adotados e os respectivos 
espaçamentos e quantidades das armaduras positivas. 

 

Tabela 6-12: Determinação dos espaçamentos das armaduras positivas +WZZV� �D | W?á� 2W?á� W6~�6 2W6~�6 W~>z@ +�X��	 £���U 
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I��)K I��K I��K I��K I��K I��K I��K I��K 
N1 

2,28 6,3 16 32 13,82 27,63 27,5 632 23 
N2 
N3 

1,20 5,0 16 32 16,67 33,33 30,0 220 8 
N4 
N5 

3,33 6,3 16 32 9,46 18,92 17,5 400 23 
N6 
N7 0,90 6,3 33 ----- 35,00 ----- 32,5 200 7 

N8 
2,00 6,3 16 32 15,75 31,50 30,0 300 10 

N9 
N10 

1,53 5,0 16 32 13,07 26,14 25,0 300 12 
N11 
 
De forma análoga, a determinação das armaduras negativas estão 

esquematizadas na Tabela 6-13. 

Tabela 6-13: Determinação dos espaçamentos das armaduras negativas +WZZV� 
�D I��)K 

| I��K 
W?á� I��K 

W6~�6 I��K 
W~>z@ I��K 

+�X��	I��K 
£���U 

N12 2,87 6,3 16 10,98 10,0 220 22 

N13 4,55 8,0 16 10,99 10,0 400 40 

N14 3,47 6,3 16 9,08 7,5 300 40 

 
As informações referentes aos números dos ferros, quantidade de armaduras e 

bitolas estão ilustradas nas plantas de detalhamento ilustradas na Figura 6-30 e 
Figura 6-31. 

 Determinação dos comprimentos das armaduras 6.4.13
Os cálculos dos comprimentos das armaduras positivas estão apresentados na 

Tabela 6-14. 

Tabela 6-14: Comprimento das armaduras positivas 

+WZZV� 
| I��K 

¢W��çãV 9 
Î@�ó�A6z	I��K 

Î��>EÚA>z	I��K 
N1 

6,3 
0,75 

212 
166 

N2 0,90 198 
N3 

5,0 
0,90 

312 
286 

N4 0,75 239 
N5 

6,3 
0,90 

312 
288 

N6 0,75 241 
N7 6,3 1,00 644 657 
N8 

6,3 
0,75 

412 
316 

N9 0,90 378 
N10 

5,0 
0,90 

232 
214 

N11 0,75 179 
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Na Tabela 6-14, o comprimento reduzido é obtido pela expressão: Î��>EÚA>z � 9 ∙ Î@�ó�A6z J 10 ∙ | (6.46) 
Os valores foram arredondados para o valor inteiro superior. Observa-se que a 

armadura N7 não foi reduzida por ser armadura de distribuição. Desta forma a 
equação (6.46) deve ser reajustada adicionando mais 10 ∙ | referente à outra 
extremidade da barra. 

Os comprimentos das armaduras negativas estão esquematizadas na Tabela 
6-15. 

Tabela 6-15: Comprimento das armaduras negativas 

+WZZV� 
| I��K 

¢W��çãV 9 
Î@�ó�A6z	I��K 

Î��>EÚA>z	I��K 
N12 6,3 

0,375 
232 97 

N13 8,0 312 130 
N14 6,3 312 127 

 
Na Tabela 6-15, o comprimento reduzido é obtido pela expressão: Î��>EÚA>z � 9 ∙ Î@�ó�A6z J 2 ∙ 8 ∙ | (6.47) 

 Armadura de borda 6.4.14
Para evitar o aparecimento de fissuras ao longo das bordas das lajes 

recomenda-se utilizar a armadura de borda em lados apoiados. Esta patologia 
decorre do fato que os apoios das lajes, constituídos pelas vigas, oferecem uma 
resistência ao movimento de rotação das lajes, em função da sua inércia à torção. A 
armadura de compatibilização, adotada | = 6,3	�� a cada 20	��, somente será 
aplicada nas bordas das lajes apoiadas sobre vigas sem continuidade, vide Figura 
6-29. 

 

ϕLAJE

ϕVIGA     

8φ

d−d'

0,25l

 
Figura 6-29: Extensão da armadura de borda 

 Detalhamento das armaduras positivas 6.4.15
O detalhamento das armaduras positivas e as tabelas resumos dos ferros estão 

na Figura 6-30. 
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N1 23 6,3c/27,5cm
         C=166

φ

N5 23 6,3c/17,5cm C=288φ

N4 8 5c/30cm C=239φ

N6 23 6,3/17,5cm C=241φ

N2 23 6,3c/27,5cm
        C=198

φ

N
7

 7
 

6,
3c

/3
2,

5c
m

   
C

=6
57

φ

N
9
 1

0 
6,

3c
/3

0c
m

   
C

=3
78

φ

N
8
 1

0 
6,

3c
/3

0c
m

   
C

=3
16

φ

N1     6,3     23      166      3818
N2     6,3     23      198      4554
N3     5        8        286      2288
N4     5        8        239      1912
N5     6,3     23      288      6624
N6     6,3     23      241      5543
N7     6,3     7       657       4599
N8     6,3      10     316      3160
N9     6,3      10     378      3780
N10   5       12       214      2568
N11  5       12       179      2148 

5          89,16    14,27    15,69
6,3      320,78    80,20    88,21

LISTA DE FERROS

RESUMO CA50

TOTAL + 10% 103,91

POS. BITOLA

BITOLA

QUANT.

COMPRIM.
 TOTAL(m)

UNIT. TOTAL
COMPRIMENTO

PESO
 (kgf)

 PESO
(+10%)

N3 8 5c/30cm C=286φ

  
N

1
0
 1

2 
5c

/2
5,

0c
m

  C
=2

14
φ

N
11

 1
2 

5c
/2

5,
0c

m
  C

=
17

9
φ

 

Figura 6-30: Detalhamento das armaduras positivas 

 Detalhamento das armaduras negativas 6.4.16
O detalhamento das armaduras negativas, assim como as tabelas resumos da 

armadura, está representado na Figura 6-31. 
Como a estrutura pertence à classe de agressividade ambiental moderada (CAA 

II), o cobrimento das vigas adotado foi de 3,0	��. Portanto, para o cálculo do 
comprimento das armaduras de borda dentro da viga (� − ��) foi adotado o �� = 3	��. Desta forma, o comprimento na face da viga foi de ℎ�A�~ − 2 ∙ �� =ℎ�A�~ − 6	��. 
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N12 6,3       22       97      2134
N13  8,0       40     130      5200
N14 6,3       40     127      5080
N15 6,3       31     112      3472
N16 6,3       10     117      1170
N17 6,3       19     137      2603
N18 6,3       18        92     1656
N19 6,3       14     117      1638
N20 6,3       14       97      1358

LISTA DE FERROS

POS. BITOLA QUANT. UNIT. TOTAL
COMPRIMENTO

5

6,5

5

5

6,5

5

6,5

5

5

87

117

53

53
53

58

786,5

5

11
7

5

5

5
5

5

5

54

34
34

54

54

52

72

72

N12 22 6,3c/10,0cm C=97φ

N15 31 6,3c/20cm C=112φ

N
1
8

 9
6,

3c
/2

0c
m

 C
=9

2
φ

N
1

8
 9

6,
3c

/2
0c

m
 C

=9
2

φ N16 10 6,3c/20cm C=117φ

N17 19 6,3c/20cm C=137φN13 40 8c/10,0cm C=130φ

N
1
4

 4
0

6,
3c

/7
,5

cm
 C

=
12

7
φ

78
5

34

N
1
9

 1
4

6,
3c

/2
0c

m
 C

=
11

7
φ

58
5

34

N
2

0
 1

4
6,

3c
/2

0c
m

 C
=9

7
φ

  NOTA:  Acrescentar armadura de distribuição
 para manter as posições da armadura negativa.

6,3      191,11    47,78    52,56
8,0        52,00    20,80    22,88

RESUMO CA50
BITOLA COMPRIM.

 TOTAL(m)
PESO
 (kgf)

 PESO
(+10%)

TOTAL + 10% 75,44

 
Figura 6-31: Detalhamento das armaduras negativas 

 Verificação do cisalhamento 6.4.17
Esta seção consiste em verificar o cisalhamento nas lajes do pavimento. 
Inicialmente será analisada a laje L1, classificada como laje corredor. As 

reações de apoio nas vigas são obtidas pela Figura 6-32. 
 

 
Figura 6-32: Reações de apoio de uma viga monoengastada 

 
Então: ZÍË- = 3 ∙ 8	��/� ∙ 2,12	�8 = 6,36	�� 

ZLË- = 5 ∙ 8	��/� ∙ 2,12	�8 = 10,6	�� 
(6.48) 

As reações da laje L2 nas vigas podem ser calculadas pela Figura 6-1 ou pela 
Tabela 6-7. Para a obtenção dos valores mais precisos, será utilizada a Figura 6-1. 
Logo: 



Lajes – 81 

julho-2015 – Prof. Dr. Alex Alves Bandeira. 

ZÍË) = 0,732 ∙ 8	��/�) ∙ 2,32	�4 = 3,40	��/� ZLË) = 1,732 ∙ ZÍË) = 5,88	��/� ¢ÍË) = ZÍË) ∙ Q2 c 	2,32	�3,12	� R = 4,27	��/� ¢LË) = 1,732 ∙ ¢ÍË) = 7,39	��/� 

(6.49) 

De forma análoga, as reações da laje L3 nas vigas podem ser calculadas pela 
Figura 6-1 como: 

ZÍË. = 0,732 ∙ 8��/�) ∙ 3,12	�4 = 4,57	��/� ZLË. = 1,732 ∙ ZÍË. = 7,91	��/� ¢ÍË. = ZÍË. ∙ Q2 c 	3,12	�4,12	� R = 5,68	��/� ¢LË. = 1,732 ∙ ¢ÍË. = 9,83	��/� 

(6.50) 

Os esforços de cisalhamento e as armaduras de flexão estão indicados na Figura 
6-33. 
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Figura 6-33: Reações de apoio e área de aço �D [��)/�] para as lajes maciças do pavimento 

de concreto 

 
Adotando os esforços cisalhantes mais críticos de cada laje, a Figura 6-33 pode 

ser simplificada pela Figura 6-34. 
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Figura 6-34: Reações de apoio e área de aço �D [��)/�] para as lajes maciças do pavimento 
de concreto 

 
Vale relembrar que neste projeto foram adotados os coeficientes de minoração 

das resistências do concreto �6 = 1,4 e do aço �D = 1,15, resistência característica 
do concreto �6= = 25	���, armaduras do tipo CA-50, �� = 3,5	��, dimensão da 
base $ = 100	�� (faixa unitária de um metro de laje), altura das lajes �Ë = 8�� e 
que 50% das armaduras não chegam no apoio. 

A verificação do cisalhamento nas lajes do pavimento é realizada utilizando as 
equações em (6.21) e (6.22). Os cálculos são esquematizados na Tabela 6-16. 

Tabela 6-16: Verificação do cisalhamento nas lajes do pavimento �D= �D> �6@,? Ô 
�D- 5- 

��>- �WZX�X��çãV (��) (��) (��/��²) (��)) (��) 

10,60 14,84 

0,2565 

1,000 2,28 0,0051 20,24 OK 

9,83 13,76 1,000 3,33 0,0074 21,58 OK 

7,91 11,07 1,000 2,00 0,0044 19,88 OK 

7,39 10,35 1,000 1,53 0,0034 19,28 OK 

5,58 7,81 1,000 1,20 0,0027 18,85 OK 
 
Como em todas as verificações do cisalhamento o esforço cortante de cálculo �D> é menor ou igual ao esforço cortante resistente ��>-, ou seja, �Ò> � ��>-, pode-

se dizer que os detalhamentos das lajes atendem o cisalhamento. 
  



Vigas – 83 

julho-2015 – Prof. Dr. Alex Alves Bandeira. 

 7777 VigasVigasVigasVigas    
 

7.1 Hipóteses básicas para estruturas de elementos lineares 

Segundo a (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014), 
estruturas ou partes de estruturas que possam ser assimiladas a elementos lineares, 
como viga, pilares, arcos, pórticos, grelhas e treliças, podem ser analisadas 
admitindo-se as seguintes hipóteses: 

� manutenção da seção plana após a deformação; 
� representação dos elementos por seus eixos longitudinais; 
� comprimento limitado pelos centros de apoios ou pelo cruzamento 

com o eixo de outro elemento estrutural. 

7.2 Caracterização da geometria 

 Trechos rígidos 7.2.1
Os trechos de elementos lineares pertencentes à região comum ao cruzamento 

de dois ou mais elementos podem ser considerados rígidos (nós de dimensões 
finitas), da maneira como é ilustrado na Figura 7-1. 

 

 
Figura 7-1: Trechos rígidos (NBR 6118) 

 Largura colaborante de vigas em seção T 7.2.2
Quando a estrutura for modelada sem a consideração automática da ação 

conjunta de lajes e vigas, como por exemplo, a modelagem utilizando o método 
dos elementos finitos, esse efeito pode ser considerado mediante a adoção de uma 
largura colaborante da laje associada à viga, compondo uma seção transversal T. 

A consideração da seção T pode ser feita para estabelecer as distribuições de 
esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos da estrutura, de uma 
forma mais realista. 

A distância � pode ser estimada, em função do comprimento ' do tramo 
considerado, como apresentado na Tabela 7-1. 
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Tabela 7-1: Valores de � para determinação da viga T 

Valor de � Situação � = 1,00 ∙ ' Viga simplesmente apoiada � = 0,75 ∙ ' Tramo com momento em uma só extremidade � = 0,60 ∙ ' Tramo com momento nas duas extremidades � = 2,00 ∙ ' Tramo em balanço 
 
Alternativamente, o cômputo da distância � pode ser feito ou verificado 

mediante exame dos diagramas de momentos fletores na estrutura. 
No caso de vigas contínuas, permite-se calculá-las com uma largura 

colaborante única para todas as seções, inclusive nos apoios sob momentos 
negativos, desde que essa largura seja calculada a partir do trecho de momentos 
positivos onde a largura resulte mínima. 

Devem ser respeitados os limites $- e $., conforme indicado na Figura 7-2. 
 

 
Figura 7-2: Largura de mesa colaborante (NBR 6118) 

 
Quando a laje apresentar aberturas ou interrupções na região da mesa 

colaborante, a variação da largura efetiva $�C da mesa deve respeitar o máximo $C 
e limitações impostas pelas aberturas, conforme ilustra a Figura 7-3. 

 

 
Figura 7-3: Largura efetiva com abertura (NBR 6118) 
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 Vãos efetivos 7.2.3
Os vãos das vigas são grandezas utilizadas na determinação dos esforços 

internos solicitantes e dos deslocamentos transversais. Os vãos efetivos das vigas 
podem ser estimados a partir de critérios práticos sugeridos pela Norma NBR-
6118, conforme a seguinte expressão: '�C = 's J �- J �) (7.1) 
onde �- ≤ � U- 2⁄0,3 ∙ ℎ (7.2) 

e �) ≤ � U) 2⁄0,3 ∙ ℎ (7.3) 

conforme ilustra a Figura 7-4. 
 

 
Figura 7-4: Vão efetivo (NBR 6118) 

 Esquema estático aproximado 7.2.4
Apesar das vigas serem monoliticamente ligadas aos pilares, pode-se considerá-

las articuladas ou engastadas nos mesmos, eliminando-se o efeito de pórtico. Pode-
se adotar, o critério proposto pelo Projeto de Norma NBR-6118. Quando a 
dimensão do pilar, segundo o plano de flexão da viga, for maior ou igual que um 
quarto de sua altura, no trecho correspondente ao apoio, deve-se considerar a 
extremidade da viga como sendo engastada. Neste caso, admite-se que o plano de 
engastamento esteja meia altura da viga contada a partir da face do pilar, conforme 
indicado na Figura 7-5 e recomendado no item 14.6.6.1 da NBR-6118. Por outro 
lado, quando não for verificada esta condição deve-se considerar um apoio simples 
locado na linha de centro dos pilares, como mostra a Figura 7-5. 
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Figura 7-5: Critério prático da condição de engastamento 

 
Na figura acima, os valores de �- e �) são: �- ≤ � U- 2⁄ = 100 2⁄ = 50	��0,3 ∙ ℎ = 0,3 ∙ 50 = 15	�� 	 ⇛ 	 �- = 15	�� (7.4) 

e �� ≤ � U) 2⁄ = 25 2⁄ = 12,5	��0,3 ∙ ℎ = 0,3 ∙ 50 = 15	�� 	 ⇛ 	 �- = 12,5	�� (7.5) 

Portanto, o vão efetivo é '�C = 's + 27,5	��. 

7.3 Aproximações permitidas 

As vigas são os elementos estruturais horizontais, e eventualmente inclinados, 
dos pórticos espaciais correspondentes às estruturas de edifícios, pontes e outras. 
As etapas de análise, dimensionamento e detalhamento correspondentes ao projeto 
estrutural de vigas segue as prescrições gerais da Norma Brasileira NBR-6118. 

Devido à complexidade da descrição do comportamento tridimensional da 
estrutura, admite-se uma análise simplificada. A análise simplificada fundamenta-
se no comportamento desacoplado de cada elemento estrutural, conforme indicado 
na Figura 2-1. Com base em alguns critérios práticos, podem-se analisar, 
inicialmente, as lajes, em seguida as vigas e, finalmente, os pilares que levarão as 
cargas até as fundações. Em essência, as peças serão analisadas pela ordem em que 
ocorrerá a transmissão de carga, desde o ponto de aplicação até a dissipação no 
solo de fundação. 

Tais simplificações, de alguma forma, implicam no prejuízo de informações, 
tais como: influência dos pavimentos (diafragmas rígidos) no comportamento 
global, efeito de pórtico para absorção de cargas horizontais (vento), 
impossibilidade de verificação da torção global e localizada. Considera-se que tais 
medidas, apesar de refletirem de maneira simplificada o comportamento dos 
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elementos do pórtico espacial, sejam a melhor maneira de se formar uma intuição 
estática. Este sentimento pode fornecer resultados qualitativos, sobretudo, para a 
compreensão e interpretação dos resultados advindos da análise tridimensional. 

 Vigas apoiadas sobre vigas 7.3.1
Outra situação prática comum é a vinculação de vigas por meio de apoios 

indiretos, que ocorrem quando uma viga apoia-se sobre outra viga. Adota-se como 
viga de sustentação aquela que apresentar a maior rigidez relativa (ou menor 
deformação) no ponto de concorrência. 
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2EIEI
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X

Y
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Figura 7-6: Vigas espaciais ortogonais 

 
Analisando-se as vigas, indicadas na Figura 7-6, observa-se que a rigidez à 

flexão de uma delas corresponde ao dobro da outra. Quando esta estrutura for 
submetida ao carregamento concentrado P, a estrutura se deforma conforme mostra 
a Figura 7-7. 

 

X

Y
Z

 
Figura 7-7: Deflexão das vigas ortogonais sob ação do carregamento concentrado 

 
Introduzindo-se a hipótese simplificadora de comportamento plano, deve-se 

analisar inicialmente a viga de menor rigidez e, posteriormente, a outra sob a 
influência desta viga. 

 

EI

RA

RC

RB

           

EI

RB
RA

RC

 
Figura 7-8: Apoio indireto rígido e apoio indireto elástico 
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A viga de maior rigidez responde à outra como um apoio rígido no encontro 
delas, como mostra a Figura 7-8. A rigor, poderia-se considerar neste ponto um 
apoio elástico, conforme indica a Figura 7-8, cuja rigidez é ditada pela inércia da 
viga de sustentação. Entretanto, a consideração de um apoio elástico, apesar de 
refletir mais realisticamente o comportamento estrutural do conjunto, conduz a 
uma solução que exigiria a utilização de recursos computacionais. 

Na segunda fase de análise, utiliza-se a reação do apoio intermediário, 
correspondente ao encontro das vigas, como carga da viga de maior rigidez, 
conforme indicado na Figura 7-9. Esta análise simplificada desconsidera a inércia à 
torção das vigas e leva a indeterminação do momento torçor. Geralmente, nas vigas 
típicas de um edifício de múltiplos pavimentos, os efeitos do momento torçor 
podem ser desprezados diante das dimensões usuais destes elementos. 

 

2EI

RB

 
Figura 7-9: Análise da viga de sustentação 

 
Analiticamente, pode-se observar na Figura 7-10 que a flecha em uma viga em 

balanço é muito maior do que a de uma viga biapoiada de mesmo vão. Tal fato é 
devido à rigidez à flexão de uma viga em balanço é 16 vezes menor do que a de 
uma viga biapoiada no ponto mais desfavorável. Comparativamente, a rigidez de 
uma viga biengastada é 64 vezes maior do que a da viga em balanço e 4 vezes 
maior do que a da viga biapoiada. Conclui-se que, quanto mais vínculos 
translacionais ou rotacionais são impostos às vigas, maior será a rigidez relativa 
das mesmas. Numa situação extrema, pode-se imaginar que uma viga 
continuamente apoiada sobre um pavimento rígido é infinitamente rígida. 
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Figura 7-10: Deflexões em vigas devidas ao carregamento concentrado 

 
É fácil perceber, a partir da análise da Figura 7-11 no encontro entre as vigas 

V9 e V12, que a viga V12 apoia-se na viga V9. 
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Figura 7-11: Planta de fôrmas de um edifício residencial 

 
Analisando-se este cruzamento de vigas, pode-se concluir que a viga V12 é 

menos rígida, pois o apoio indireto incide na extremidade da mesma, que ao 
desacoplá-la da viga V9 corresponde a configuração em balanço. Por outro lado, 
no encontro entre as vigas V3 e V13 pode-se considerar a viga V13 mais rígida 
devido à proximidade do apoio P9. Outra situação conceitualmente importante 
corresponde ao encontro entre as vigas V7 e V12. Neste caso, deve-se concluir que 
a viga V7 é mais rígida devido à proximidade do pilar parede de dimensões finitas 
(pilar P9). 

A representação gráfica dos apoios indiretos na planta de fôrmas segue a 
seguinte convenção: deve-se observar na face inferior das vigas e indicar, se 
existir, a quebra de continuidade do elemento gráfico, conforme elucidado na 
Figura 7-12. 
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Figura 7-12: Apoios indiretos: (a) em perspectiva (b) detalhe da representação na planta de 

fôrmas 

 
A Figura 7-13 indica, esquematicamente, os pontos de apoio das vigas. 

Observa-se que os apoios indiretos são identificados pelo símbolo triangular, 
orientado segundo o plano de flexão da viga a ser apoiada. 

A hipótese de transformar o problema 3-D em plano é simplificada. Na síntese 
estrutural, que é a etapa subsequente a análise estrutural, verifica-se a necessidade 
de estabelecerem-se outros modelos estruturais, caso o comportamento assumido 
não seja adequado. 
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Figura 7-13: Definição dos apoios das vigas: direto (X) e indireto (Δ) 
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 Viga contínua segundo item 14.6.6.1 da NBR 6118 7.3.2
O comportamento estrutural das vigas é descrito por meio de processos de 

cálculo simplificado ou rigoroso. Os primeiros são desenvolvidos por meio de 
métodos analíticos (manuais), enquanto que, para os métodos rigorosos, baseados 
em formulações variacionais e implementações numéricas, deve-se dispor de 
recursos computacionais. A implementação da teoria das vigas em códigos 
computacionais é uma prática muito comum, devido à grande quantidade de 
publicações neste âmbito. Devido ao crescente aumento do número de programas 
de análise estrutural disponíveis no mercado – desenvolvidos por entidades de 
pesquisa, universidades e empresas privadas – aliado à facilidade de acesso ao uso 
do computador são fatores que viabilizam a utilização de métodos numéricos na 
descrição do comportamento estrutural. Além dos motivos apontados, a qualidade 
dos resultados numéricos e o aumento da produtividade são características 
decisivas na escolha de processos automáticos de cálculo. 

A análise simplificada, fundamentada no comportamento desacoplado de cada 
elemento estrutural, é essencial para a formação do raciocínio, fornecendo 
subsídios para o entendimento do comportamento estrutural, devendo sempre 
anteceder uma análise numérica global, para que se possa formar uma análise 
crítica dos resultados obtidos. 

Tais simplificações, de alguma forma, implicam no prejuízo de informações, 
tais como: influência dos pavimentos (diafragmas rígidos) no comportamento 
global, efeito de pórtico para absorção de cargas horizontais (vento), 
impossibilidade de verificação da torção global e localizada. Considera-se que tais 
medidas, apesar de refletirem de maneira simplificada o comportamento dos 
elementos do pórtico espacial, sejam a melhor maneira de se formar uma intuição 
estática. Este sentimento pode fornecer resultados qualitativos, sobretudo, para a 
compreensão e interpretação dos resultados advindos da análise tridimensional. 

Pode-se também utilizar o modelo clássico de viga continua, simplesmente 
apoiada nos pilares, para o estudo das cargas verticais, observando-se a 
necessidade das seguintes correções adicionais: 

� não podem ser considerados momentos positivos menores que os que 
se obteriam se houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios 
internos; 

� quando a viga for solicitada com o pilar intermediário e a largura do 
apoio, medida na direção do eixo da viga, for maior que a quarta parte 
da altura do pilar, não pode ser considerado o momento negativo de 
valor absoluto menor do que o de engastamento perfeito neste apoio; 

� quando não for realizado o cálculo exato da influência da 
solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios 
extremos, momento fletor igual ao momento de engastamento perfeito 
multiplicado pelos coeficientes estabelecidos nas relações 
apresentadas na Tabela 7-2. 
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Tabela 7-2: Coeficientes de majoração para momentos fletores para ausência de 
solidariedade entre pilares e vigas 

Coeficiente Situação ZABC + ZDEFZ�A� + ZABC + ZDEF Na viga ZDEFZ�A� + ZABC + ZDEF No tramo superior do pilar ZABCZ�A� + ZABC + ZDEF No tramo inferior do pilar 

 
Na tabela acima ZA = ÑA'A  (7.6) 

onde ZA é a rigidez do elemento X no nó considerado, avaliada conforme ilustra a 
Figura 7-14. 

l
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sup

l

  2

inf

lvig  
Figura 7-14: Aproximação em apoios extremos 

 
Alternativamente, o modelo de viga contínua pode ser melhorado, 

considerando-se a solidariedade dos pilares com a viga, mediante a introdução da 
rigidez à flexão dos pilares extremos e intermediários. A adequação do modelo 
empregado deve ser verificada mediante análise cuidadosa dos resultados obtidos. 

A NBR 6118 sugere também modelos de grelha e pórticos espaciais (item 
14.6.6.2) e análise não linear (item 14.7.5). 

A rigidez a rotação das vigas pode ser representada na Figura 7-15. 
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Figura 7-15: Rigidez à rotação no apoio de vigas biapoiada e engastada-apoiada 
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O modelo apresentado na Figura 7-14, tendo como referência a rigidez 

apresentada na Figura 7-15, pode ser representado conforme ilustra a Figura 7-16. 
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Figura 7-16: Rigidez dos apoios extremos considerando-se a influência dos pilares para o 

cálculo dos momentos de extremidade a serem considerados na viga contínua (NBR 6118) 

 Exemplo didático 7.3.3
Considere um modelo simplificado de uma planta de forma, conforme ilustra a 

Figura 7-17. Será analisado o pórtico plano definido pelos pilares P1, P2, P3 e P4. 
Considere ainda que este pórtico seja de múltiplos pavimentos conforme ilustra a 
Figura 7-18. 
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Figura 7-17: Planta de fôrmas correspondente à região do pórtico 
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Figura 7-18: Corte do pórtico plano de múltiplos pavimentos 
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Considere que o pé-direito estrutural e o carregamento transferido para as vigas 

em cada pavimento estão indicados na Figura 7-19. 
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Figura 7-19: Modelo matemático do pórtico plano 

 
Resolvendo o pórtico plano em um programa computacional (por exemplo, o 

programa educacional FTOOL), obtém-se o diagrama de momento fletor da viga 
V1 do primeiro pavimento, vide Figura 7-20. Para efeito de cálculo foi considerado 
o módulo de elasticidade igual a N6 = 25[��. 
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Figura 7-20: Momentos fletores da viga V1 considerando-se o efeito de pórtico 

 
O modelo estrutural apresentado na Figura 7-20 é simplificado, pois é extraído 

um pórtico plano da estrutura tridimensional, que tem como objetivo representar da 
melhor forma possível o comportamento da viga na estrutura tridimensional. 

Outro modelo aproximado pode ser obtido pela Figura 7-21. Este modelo 
substitui os pilares por sua rigidez aproximada à flexão e ao deslocamento axial. 
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Figura 7-21: Modelo matemático de viga contínua V1 levando-se em conta a rigidez à flexão 

dos pilares 

 
Outro modelo aproximado consiste em modelar a viga V1 em análise, apenas 

modelando os lances dos pilares em um nível superior e em um nível inferior. As 
vinculações dos pilares estão apresentadas na Figura 7-22. 
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Figura 7-22: Vinculações adotadas nas extremidades dos pilares em cada lance 

 
A relação do modelo apresentado na Figura 7-21 e Figura 7-22 pode ser 

interpretada na Figura 7-23. 
 

pilar

viga

        

rigidez
 rotacional

rigidez 
translacional

 
Figura 7-23: Modelos físico × matemático simplificado 

 
A solução do modelo de pórtico plano apresentado na Figura 7-20 ou Figura 

7-22 foi obtida através de modelagem computacional. 
A rigidez a flexão dos pilares P1, P3 e P4 ilustrados no modelo matemático da 

Figura 7-21 pode ser calculada como: 
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�DEFÏ- = 3 ∙ N ∙ ÑDEF'DEF = 3 ∙ 25 ∙ 10� ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 3 = 52.083,33	���/Z� 

�ABCÏ- = 4 ∙ N ∙ ÑABC'ABC = 4 ∙ 25 ∙ 10� ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 4 = 52.083,33	���/Z� �Ï- = �Ï. = �Ïq = �DEFÏ- + �ABCÏ- = 104.166,67	���/Z� 

(7.7) 

A rigidez a flexão do pilar P2 pode ser calculada como: �DEFÏ) = 3 ∙ N ∙ ÑDEF'DEF = 3 ∙ 25 ∙ 10� ∙ 1,0. ∙ 0,212 ∙ 3 = 416.666,67	���/Z� 

�ABCÏ) = 4 ∙ N ∙ ÑABC'ABC = 4 ∙ 25 ∙ 10� ∙ 1,0. ∙ 0,212 ∙ 4 = 416.666,67	���/Z� �Ï) = �DEFÏ) + �ABCÏ) = 833.333,33	���/Z� 

(7.8) 

A rigidez axial dos pilares P1, P3 e P4 pode ser calculada como: �DEFÏ- = N ∙ �DEF'DEF = 25 ∙ 10� ∙ 0,5 ∙ 0,23 = 833.333,33	��/� 

�ABCÏ- = N ∙ �ABC'ABC = 25 ∙ 10� ∙ 0,5 ∙ 0,24 = 625.000,00	��/� �Ï- � �Ï. � �Ïq � �DEFÏ- J �ABCÏ- � 1.458.333,33	��/� 

(7.9) 

A rigidez axial do pilar P2 pode ser calculada como: �DEFÏ) = N ∙ �DEF'DEF = 25 ∙ 10� ∙ 1,0 ∙ 0,23 = 1.666.666,67	��/� 

�ABCÏ) = N ∙ �ABC'ABC = 25 ∙ 10� ∙ 1,0 ∙ 0,24 = 1.250.000,00	��/� �Ï) � �DEFÏ) J �ABCÏ) � 2.916.666,67	��/� 

(7.10) 

Os valores das rigidezes dos pilares estão indicados na Figura 7-24. 
 

 
Figura 7-24: Carregamentos e condições de contorno da viga V1 

 
Resolvendo a estrutura acima utilizando o programa acadêmico FTOOL, 

obtém-se o diagrama de momento apresentado na Figura 7-25. 
Comparando os valores dos momentos da Figura 7-20 e da Figura 7-25, 

observa-se que os valores são próximos. 
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Figura 7-25: Momentos fletores da viga V1 levando-se em conta as rigidezes axial e à flexão 

dos pilares 

 
O modelo simplificado sugerido no item 14.6.6.1 da NBR 6118 está 

esquematizado na Figura 7-26. 
Observa-se que 1 4⁄  da altura do pilar é 75	�� (300 4⁄ ). Logo o pilar 

intermediário P2 deve engastar perfeitamente nas vigas adjacentes, conforme 
estabelecido no item 14.6.6.1 da NBR 6118. Vide Figura 7-28. 
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Figura 7-26: Modelo matemático simplificado da viga contínua 

 
O primeiro vão da viga V1 é obtido pela expressão: '- = �í� � 50 2⁄ = 250,3 ∙ 60 = 18Ü J 425 + �í� � 100 2⁄ = 500,3 ∙ 60 = 18Ü = 461	�� (7.11) 

O segundo vão da viga V1 é obtido pela expressão: ') = �í� � 100 2⁄ = 500,3 ∙ 60 = 18Ü J 425 + �í� � 50 2⁄ = 250,3 ∙ 60 = 18Ü = 461	�� (7.12) 

O terceiro vão da viga V1 é obtido pela expressão: '. = �í� � 50 2⁄ = 250,3 ∙ 60 = 18Ü J 450 + �í� � 50 2⁄ = 250,3 ∙ 60 = 18Ü = 486	�� (7.13) 

O momento �Ï- é calculado por: �Ï- = �� ∙ t ZABC J ZDEFZ�A� J ZABC J ZDEFu (7.14) 

Substituindo ZA = ÝÞ�Þ na expressão (7.14) e observando a rigidez do pilar e da 

viga na Figura 7-16, tem-se: 
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�Ï- = �� ∙ ß Q6 ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 4 R J Q6 ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 3 R
Q4 ∙ 0,6. ∙ 0,212 ∙ 4,61 R + Q6 ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 4 R J Q6 ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 3 Rà (7.15) 

Simplificando, tem-se: �Ï- = 0,70 ∙ �� (7.16) 
Os valores de momentos fletores para vigas engastadas estão esquematizados 

na Figura 7-27. 
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Figura 7-27: Fórmulas para o cálculo dos momentos fletores em vigas biengastada e apoiada-

engastada 

 
Segundo a NBR 6118, quando não for realizado o cálculo exato da influência 

da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios 
extremos, momento fletor igual ao momento de engastamento perfeito multiplicado 
pelos coeficientes estabelecidos nas relações apresentadas na Tabela 7-2. Desta 
forma, a equação (7.16) pode ser escrita como: �Ï- = 0,70 ∙ t� ∙ ')12 u = 0,70 ∙ t10 ∙ 4,61)12 u = 12,4	��� (7.17) 

O momento �Ïq é calculado por: 

�Ïq = �� ∙ t ZABC J ZDEFZ�A� J ZABC J ZDEFu (7.18) 

De forma análoga, 

�Ïq = �� ∙ ß Q6 ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 4 R J Q6 ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 3 R
Q4 ∙ 0,6. ∙ 0,212 ∙ 4,86 R + Q6 ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 4 R J Q6 ∙ 0,5. ∙ 0,212 ∙ 3 Rà (7.19) 

o que resulta em �Ïq = 0,71 ∙ �� (7.20) 
A expressão (7.20) é, portanto: �Ïq = 0,71 ∙ t� ∙ ')12 u = 0,71 ∙ t10 ∙ 4,86)12 u = 14,0	��� (7.21) 

Simulando o problema ilustrado na Figura 7-26 no programa acadêmico 
FTOOL, obtêm-se os valores dos momentos fletores ilustrados na Figura 7-28. 
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Figura 7-28: Momentos fletores da viga V1 considerando-se o modelo clássico de viga 

contínua de rigidez à flexão infinitamente grande para o Pilar P 

 
A diferença em percentual do resultado obtido pelo modelo simplificado 

apresentado na Figura 7-28 com o resultado obtido pelo modelo de pórtico 
apresentado na Figura 7-20, está indicada na Figura 7-28. 

Segundo a NBR 6118, não podem ser considerados momentos positivos 
menores que os que se obteriam se houvesse engastamento perfeito da viga nos 
apoios internos. Além disto, quando a viga for solicitada com o pilar intermediário 
e a largura do apoio, medida na direção do eixo da viga, for maior que a quarta 
parte da altura do pilar, não pode ser considerado o momento negativo de valor 
absoluto menor do que o de engastamento perfeito neste apoio. Então, com base 
nas equações de momentos indicadas na Figura 7-27, podem-se calcular os 
seguintes momentos indicados na Figura 7-29. 

 

26,6

17,717,7

29,5

14,9
8,9

16,6  
Figura 7-29: Momentos de engastamento perfeito nos apoios intermediários da viga V1 

 
A envoltória é obtida pelos máximos momentos entre a Figura 7-28 e o máximo 

momento positivo da Figura 7-29. A envoltória está ilustrada na Figura 7-30. 
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Figura 7-30: Envoltória de momentos fletores da viga V1 considerando-se o modelo clássico 

de viga contínua com correções adicionais 
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Estudos mais complicados podem ocorrer em vigas de pórticos tridimensionais. 

Vide o exemplo ilustrado na Figura 7-31. 
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Figura 7-31: Estrutura tridimensional 

 
A Figura 7-32 ilustra um modelo para determinar a rigidez rotacional e a 

rigidez axial do pilar P1. Efeitos como flexão, deslocamentos verticais e torção são 
considerados no modelo matemático. 
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Figura 7-32: Desacoplamento da viga da estrutura 

 
A Tabela 7-3 apresenta o momento de inércia a flexão e o momento de inércia a 

torção de uma viga retangular maciça. 

Tabela 7-3: Momentos de inércia de vigas prismáticas de seção retangular 

Seção 
Momento de inércia Ñ	��q	 Momento de inércia a torção á	��q	 

b

h

 

Ñ � $ ∙ ℎ.12  

á = 9 ∙ $ ∙ ℎ. 9 = 0,02 ∙ e1 J 7 ∙ Qℎ$R − Qℎ$R)f 
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7.4 Verificação da fissuração (ELS) 

Os estados limites de serviço devem ser verificados para garantirem à 
edificação: durabilidade (fissuração intensa contribui favoravelmente para a 
corrosão das armaduras), funcionalidade (laje de cobertura retendo água em sua 
superfície devido à deformação), caráter estético (estrutura com terraços em 
balanço apresentando deformações visíveis à sensibilidade humana), conforto 
psicológico (usuários de edifícios garagem sentindo as deformações na laje devidas 
ao movimento dos veículos), operacionalidade (vibrações induzidas por máquinas 
têxteis sobre uma laje pode comprometer o produto manufaturado e vida útil dos 
equipamentos) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014). 

A Figura 7-33 ilustra os diagramas de tensão-deformação do concreto na tração 
e na compressão. A Figura 7-34 ilustra a evolução das deformações numa seção de 
concreto armado e as hipóteses de cálculo. 
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Figura 7-33: Diagramas tensão-deformação do concreto na tração e compressão (NBR 6118) 
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Figura 7-34: Evolução das deformações numa seção de concreto armado e hipóteses de 

cálculo (NBR 6118) 
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 Hipóteses de cálculo no estádio I 7.4.1
Podem-se citar as seguintes hipóteses de cálculo no estádio I: 

� Seção transversal permanece plana após a deformação (Navier-
Berloulli); 

� Linearidade física para o concreto (Lei de Hooke); 
� Armadura não considerada (ociosa); 
� Concreto simples (concreto resiste às tensões de tração e de 

compressão). 

 Hipóteses de cálculo no estádio II 7.4.2
Podem-se citar as seguintes hipóteses de cálculo no estádio II: 

� Seção transversal permanece plana após a deformação (Navier-
Berloulli); 

� Linearidade física para o aço e o concreto (Lei de Hooke); 
� Concreto não resistente à tração (�6@= = 0); 
� Comportamento conjunto entre aço e concreto (aderência perfeita); 
� Homogeneização da seção transversal (material ideal). 

 Hipóteses de cálculo no estádio III 7.4.3
Podem-se citar as seguintes hipóteses de cálculo no estádio III: 

� Seção transversal permanece plana após a deformação (Navier-
Berloulli); 

� Comportamento conjunto entre aço e concreto (aderência perfeita); 
� Concreto não resistente à tração na região tracionada (�6@= = 0); 
� Ruptura à compressão do concreto na região comprimida (\6E); 
� Escoamento plástico excessivo da armadura longitudinal (10°/°°r \D r\]>). 

 Verificação das tensões de serviço 7.4.4
A verificação das tensões de serviço deve ser calculada no ESTÁDIO II. 
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Figura 7-35: Distribuição das deformações e tensões ao longo da altura da seção transversal 
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Segundo a lei de homogeneização, a área de aço será substituída por uma área 
de concreto fictícia na mesma posição em relação à linha neutra, e, portanto, 
devido à hipótese da perfeita aderência entre os materiais, com mesmo 
alongamento relativo, vide Figura 7-36. 
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Figura 7-36: Seção de concreto armado fissurada e área homogeneizada (idealização) 

 
Assim: \D = \6CA6 (7.22) 
A partir da Lei de Hooke, pode-se escrever: �DND = �6CA6

N6 		 → 		 �D = NDN6 ∙ �6CA6 = 9� ∙ �6CA6 (7.23) 

Logo, da equação (7.23), tem-se: 9� = NDN6  (7.24) 

e �D = 9� ∙ �6CA6 (7.25) 
onde: 9� corresponde à relação entre os módulos de elasticidade do aço e do 
concreto. 

Por outro lado, a resultante das tensões de tração, na altura da posição do CG 
das armaduras, vale: ¢D@ = ¢6@CA6 (7.26) 
cujo esforço resultante equivalente é o mesmo entre a armadura e a porção 
homogeneizada. Assim: �D ∙ �D = �6CA6 ∙ �6CA6 (7.27) 

Aplicando-se a expressão (7.25) na relação escrita anteriormente, chega-se a: �6CA6 = 9� ∙ �D (7.28) 
A área de aço �D e a área de aço homogeneizada estão ilustradas na Figura 

7-37. 
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Figura 7-37: Caracteristicas geométricas da seção transversal (a) concreto armado e (b) 

homogeneizada 

 
O momento estático £ da seção homogeneizada em relação à linha neutra (LN) 

é igual à zero, ou seja: £ = 0 (7.29) 
Equilibrando a área de concreto da Figura 7-37, tem-se: $ ∙ �)2 c �6CA6 ∙ I� − �K = 0 (7.30) 

Substituindo (7.30) em (7.30), tem-se: $ ∙ �)2 c 9� ∙ �D ∙ I� − �K = 0 (7.31) 

Resolvendo a expressão, obtém-se: 

�) + 2 ∙ 9� ∙ �D$ ∙ � − 2 ∙ 9� ∙ �D ∙ �$ = 0 (7.32) 

A raiz positiva da equação do segundo grau corresponde à altura da linha neutra �, medida a partir da fibra mais comprimida. Assim tem-se: 

� = 9� ∙ �D$ ∙ ´−1 J µ1 J 2 ∙ $ ∙ �9� ∙ �D ¶ (7.33) 

O momento de inércia da seção homogeneizada em relação à linha neutra (LN) 
vale: ÑÝÝ = $ ∙ �.12 + $ ∙ � ∙ ��2 ) + �6CA6 ∙ I� − �K) (7.34) 

Simplificando a equação, tem-se: ÑÝÝ = $ ∙ �.3 J 9� ∙ �D ∙ I� − �K) (7.35) 

As tensões de serviço (estádio II) valem, respectivamente, para o concreto e o 
aço: �6 = �=ÑÝÝ ∙ � 

�D = 9� ∙ �6CA6 = �=ÑÝÝ ∙ 9� ∙ I� − �K 
(7.36) 
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 Verificação da abertura de fissuras (ELS-W) 7.4.5
O valor da abertura de fissuras pode sofrer a influência de restrições às 

variações volumétricas da estrutura, difíceis de serem consideradas nessa avaliação 
de forma suficientemente precisa. Além disto, essa abertura as influência das 
condições de execução da estrutura. 

Para cada elemento ou grupos de elementos das armaduras passiva e ativa 
aderente (excluindo-se os cabos protendidos que estejam dentro das bainhas), que 
controlam a fissuração do elemento estrutural, deve ser considerada uma área �6� 
do concreto de envolvimento, constituída por um retângulo cujos lados não distem 
mais de 7,5	| do eixo da barra da armadura, vide Figura 7-38. 

 

 
Figura 7-38: Concreto de envolvimento da armadura (NBR 6118) 

 
É conveniente que toda a armadura de pele |A da viga, na sua zona tracionada, 

limite a abertura de fissuração na região �6�A correspondente, e que seja mantido 
um espaçamento menor ou igual a 15	|. 

O valor característico da abertura de fissuras, Ì=, determinado para cada parte 
da região de envolvimento, é o menor entre os obtidos pela expressão a seguir: Ì- = |A12,5 ∙ #- ∙ �DANDA ∙ 3 ∙ �DA�6@?Ì) = |A12,5 ∙ #- ∙ �DANDA ∙ Q 45�A J 45Rââ ≤ Ì�A? ã= 0,3	��	(<�)= 0,2	��	(<�) (7.37) 

onde |A é o diâmetro da barra que protege a região de envolvimento, �DA é a tensão 
de tração no centro de gravidade da armadura considerada, calculada no estádio II, �6�A é a área da região de envolvimento protegida pela barra |A, NDA  é o módulo de 
elasticidade do aço da barra considerada de diâmetro |A, 5�A é a taxa de armadura 
passiva ou ativa aderente (que não esteja dentro da bainha) em relação à área da 
região de envolvimento �6�A, #- é o coeficiente de conformação superficial da 
armadura considerado. 

Nos elementos estruturais com protensão, �DA é o acréscimo de tensão, no 
centro de gravidade da armadura, entre o estado limite de descompressão e o 
carregamento considerado. Deve ser calculado no estádio II, considerando toda a 
armadura ativa, inclusive aquela dentro de bainhas. 
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Para dispensar a avaliação da grandeza da abertura de fissuras e atender ao 
estado limite de fissuração (para aberturas máximas esperadas na ordem de 0,3	�� em concreto armado e 0,2	�� em concreto com armaduras ativas), um 
elemento estrutural deve ser dimensionado respeitando as restrições da Tabela 7-4 
quanto ao diâmetro máximo ϕåáæ e ao espaçamento máximo �?á� das armaduras 
passivas, bem como as exigências de cobrimento e de armadura mínima 
estabelecida na NBR 6118. 

Tabela 7-4: Limites de diâmetro e espaçamento em barras de alta aderência para a 
dispensa da verificação da abertura de fissuras (NBR 6118) 

Tensão na barra çè	IéêëK 
Valores máximos para concreto armado ìíáî	IííK èíáî	IïíK 

160 32 30 
200 25 25 
240 20 20 
280 16 15 
320 12,5 10 
360 10 5 
400 8 — 

 
Alternativamente, pode-se dispensar a verificação da abertura de fissuras 

quando determinadas condições de cobrimento, diâmetro e taxa de armadura forem 
respeitadas. Admite-se que a peça de concreto armado terá um bom desempenho 
(Ì � Ì�A?) quando as restrições relacionadas aos diâmetros e espaçamentos 
máximos forem atendidas. A Tabela 7-4 indica os valores máximos referidos 
anteriormente, onde a tensão no aço �D deve ser determinada no Estádio II. 

7.5 Verificação da flecha (ELS) 

 Verificação de deformações excessivas (ELS-DEF) 7.5.1
Os deslocamentos transversais devem ser determinados, obrigatoriamente, por 

meio de modelos analíticos ou numéricos que levem em consideração a presença 
da armadura, a existência de fissuras (no caso da peça atingir o momento de 
fissuração) e a deformação lenta do concreto (fluência). 

Para a verificação do Estado Limite de Deformação Excessiva permite-se 
utilizar a rigidez à flexão da seção bruta não fissurada – com módulo de 
elasticidade secante do concreto – desde que os momentos fletores sejam menores 
que o de fissuração. Os eventuais efeitos de fissuração e deformação lenta devem 
ser considerados, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2014). 

A verificação do Estado Limite de Utilização é dada pelo atendimento da 
expressão ®IÑÝÝ , %K r ®�A? (7.38) 
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Os deslocamentos devem ser limitados por valores práticos para a verificação 
do Estado Limite de Deformações Excessivas da estrutura, classificados em três 
grupos básicos, dados na Tabela 3-7, associados, respectivamente, a evitar: (a) 
sensações desagradáveis aos usuários da estrutura, (b) a utilização inadequada da 
construção e (c) ocasionar patologias ou mau funcionamento de elementos não 
estruturais. Para mais detalhes, reveja a seção 3.6. 

 Flecha imediata em vigas de concreto armado 7.5.2
Inicialmente, deve-se considerar o quinhão de carga que representa o 

carregamento acidental, pois tal parcela será afetada pelo coeficiente de redução ð- 
para ação variável principal tomada com seu valor freqüente. Assim, deve-se 
decompor o carregamento total nas parcelas permanente e acidental devida à 
sobrecarga de utilização da laje. 

A teoria das vigas fornece a fórmula �A?�>A~@~ � 5 ∙ � ∙ Îq384 ∙ N ∙ Ñ (7.39) 

para o cálculo da flecha elástica de uma viga biapoiada, considerando-se a 
combinação frequente de serviço e se desprezando o efeito favorável dos 
momentos de extremidade. 

O módulo de elasticidade secante deve ser utilizado nas verificações das 
deformações dos elementos estruturais, conforme recomendado na NBR 6118, 
sendo dado pela expressão (1.11). 

O momento de inércia da seção bruta (não fissurada) é dado por: Ñ6 = $ ∙ ℎ.12  (7.40) 

Nos estados limites de serviço as estruturas trabalham parcialmente no estádio I 
e parcialmente no estádio II, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2014). A separação entre esses dois comportamentos é definida pelo 
momento de fissuração. Esse momento pode ser calculado pela seguinte expressão 
aproximada: 

�� = 9 ∙ �6@ ∙ Ñ6¬@  (7.41) 

sendo 

9 = d1,2 ��Z�	�WçõW�	ñ	V�	���'V	ñ1,3 ��Z�	�WçõW�	Ñ	V�	ñ	X��WZUX�V1,5 ��Z�	�WçõW�	ZWU��(�'�ZW�  (7.42) 

Na expressão acima 9 é o fator que correlaciona aproximadamente a resistência 
à tração na flexão com a resistência à tração direta, ¬@  é a distância do centro de 
gravidade da seção à fibra mais tracionada, Ñ6 é o momento de inércia da seção 
bruta de concreto e �6@ é a resistência à tração direta do concreto, conforme item 
8.2.5 da NBR 6118, com o quantil apropriado a cada verificação particular. Para 
determinação do momento de fissuração, deve ser usado o �6@=,ABC no estado limite 
de formação de fissuras e o �6@,? no estado limite de deformação excessiva (vide 
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item 8.2.5 da NBR 6118). No caso da utilização de armaduras ativas, deve ser 
considerado o efeito da protensão no cálculo do momento de fissuração. 

Para uma avaliação aproximada da flecha imediata em vigas, pode-se utilizar a 
expressão de rigidez equivalente dada a seguir: INÑK��,@z � N6D ∙ GQ���~R. ∙ Ñ6 J e1 − Q���~R.f ∙ ÑÝÝò ≤ N6D ∙ Ñ6  (7.43) 

onde Ñ6 é o momento de inércia da seção bruta de concreto, ÑÝÝ  é o momento de 

inércia da seção fissurada de concreto no estádio II, calculado com 9� = LwL^w, �~ é 

o momento fletor na seção crítica do vão considerado, ou seja, o momento máximo 
no vão para vigas biapoiadas ou contínuas e momento no apoio para balanços, para 
a combinação de ações consideradas nessa avaliação, �� é o momento de 
fissuração do elemento estrutural, cujo valor deve ser reduzido à metade no caso de 
utilização de barras lisas e N6D é o módulo de elasticidade secante do concreto. 

A Figura 7-39 ilustra a relação do momento com a curvatura para o concreto 
fissurado. 

 

0

M
momento

Mpl

Mk

Mr

(E
I) 0 (EI) II

F

P

 (1/r)
curvatura

(1/r)r (1/r)pl  
Figura 7-39: Relação momento-curvatura para o concreto fissurado, (MONTOYA, 1981) 

 
Calculando-se a flecha devida às cargas permanente e variável, considerando-se 

a combinação frequente de serviço, aliada aos efeitos da fluência do concreto, 
incidindo somente sobre os esforços permanentes adotando-se o coeficiente de 
fluência © = 2, chega-se ao carregamento fictício definido em (3.11). 

 Flecha no tempo infinito com seção fissurada 7.5.1
A flecha adicional diferida, decorrente das cargas de longa duração em função 

da fluência, pode ser calculada de maneira aproximada pela multiplicação da flecha 
imediata pelo fator 9C dado pela expressão: 

9C = ∆%1 + 505� (7.44) 

onde 

5� = �D�$ ∙ � (7.45) 
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Na expressão acima % é um coeficiente função do tempo, que pode ser obtido 
diretamente na tabela ou ser calculado pelas seguintes expressões: ∆% = %IUK − %IUzK %IUK = �0,68 ∙ 0,996@ ∙ Us,.) ��Z�	U � 70	�W�W�2 ��Z�	U � 70	�W�W� 

(7.46) 

onde U é o tempo em meses quando se deseja o valor da flecha diferida, Uz é a 
idade, em meses, relativa à data de aplicação da carga de longa duração. No caso 
de parcelas de carga de longa duração serem aplicadas em idades diferentes, pode-
se tomar para Uz o valor ponderado a seguir: Uz = ∑ �A ∙ UzA∑ �A  (7.47) 

onde �A  representa a parcela da carga e UzA é a idade em que se aplicou cada parcela �A , expressa em meses. 

Tabela 7-5: Valores do coeficiente % em função do tempo 

Tempo (U) 0 0,5 1 2 3 4 5 10 20 40 ≥ 70 
Coeficient

e %(U) 
0 0,54 0,68 0,84 0,95 1,04 1,12 1,36 1,64 1,89 2 

 
O valor da flecha total deve ser obtido multiplicando a flecha imediata por ¦1 + 9C§, ou seja, �@z@~� = �A?�>A~@~ ∙ ¦1 J 9C§ (7.48) 

7.6 Verificação do cisalhamento (ELU) 

 Dimensionamento da armadura transversal à força cortante 7.6.1
A Norma NBR 6118 prescreve uma sistemática nacional de dimensionamento à 

força cortante. Segundo a abordagem, pode-se obter uma armadura transversal 
mais racional, pois se considera a contribuição de mecanismos internos resistentes 
no concreto de forma mais acurada. 

 Tensões principais 7.6.2
A concomitância entre esforços de flexão e cortante leva a necessidade do 

estudo das tensões principais. As tensões de cisalhamento provocam um desvio das 
tensões principais, conforme indicado na Figura 7-40. As armaduras, necessárias 
para absorver os esforços de tração numa peça de concreto, devem “trafegar” na 
mesma direção das tensões principais de tração. Sendo assim, as armaduras 
longitudinais localizadas junto à face inferior de uma peça sujeita a um 
carregamento transversal, com predominância de momentos fletores positivos 
(tração na fibra inferior), tornam-se ineficientes nas seções onde há concomitância 
de esforços de flexão e cortante. 
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Figura 7-40: Trajetórias das tensões principais de tração �- e de compressão �) 

 Tipos de ruptura 7.6.3
Pode-se constatar, segundo (SÁNCHEZ, 1999), a partir de ensaios de flexão 

em peças desprovidas de armadura transversal (estribos), três tipos de ruptura: 
� Ruptura por flexão; 
� Ruptura por tração diagonal; 
� Ruptura por esmagamento do concreto e tração diagonal. 

A ruptura por flexão é ocasionada por um dimensionamento insuficiente da 
armadura de flexão (longitudinal) levando a peça à ruína em regime de sub-
armação, que geralmente é avisada (ruptura dúctil). O padrão de fissuração, 
indicado na Figura 7-41, é caracterizado por fissuras dispostas perpendicularmente 
à armadura de flexão, onde o esforço é máximo, inclinando-se fora desta região. 

P

ruptura por flexão

σ1σ1

 
Figura 7-41: Ruptura por flexão 

 
A ruptura por tração diagonal é ocasionada pela ausência da armadura 

transversal (estribos) levando a peça à ruptura brusca (frágil), portanto não avisada. 
As fissuras principais, inclinadas segundo as trajetórias de compressão, conforme 
indicado na Figura 7-42, quando interceptam a armadura longitudinal causam um 
desplacamento do concreto que envolve a mesma. 
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Figura 7-42: Ruptura por tração diagonal 

 
A ruptura por esmagamento do concreto e tração diagonal é ocasionada pela 

diminuição da zona comprimida devida a propagação das fissuras inclinadas em 
direção ao topo da viga, ocasionando o esmagamento do concreto seguido da 
ruptura por tração diagonal, conforme indicado na Figura 7-43, caracterizando uma 
ruptura do tipo não avisada. 
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Figura 7-43: Ruptura por esmagamento do concreto e tração diagonal 

 Analogia de treliça clássica 7.6.4
Uma das ideias mais fecundas na história do concreto armado, sugerida por 

RITTER e MÖRSCH no início do século passado, foi a de aproximar o 
comportamento de uma peça de concreto armado ao de uma treliça de banzos 
paralelos, (SANTOS, 1984). Hoje, os modelos de bielas-tirantes, decorrentes desta 
idealização, são aplicados com muita eficiência para outros tipos de peças ou 
regiões de descontinuidade. A analogia de treliça clássica, ilustrada na Figura 7-44, 
fundamenta-se nas seguintes hipóteses: 
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� um banzo inferior tracionado, correspondente a armadura longitudinal de 
flexão; 

� um banzo superior comprimido, representado pela zona de compressão 
situada acima da linha neutra; 

� barras verticais tracionadas, constituídas pelas armaduras transversais 
(estribos verticais); 

� barras diagonais comprimidas, caracterizando as bielas de concreto 
inclinadas à 45º. 
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Figura 7-44: Comportamento interno de uma viga de concreto armado 

 Analogia de treliça generalizada 7.6.5
O modelo original da treliça clássica permaneceu inalterado cerca de 60 anos, 

até que experiências posteriores, realizadas por (LEONHARDT, 1978), 
THÜRLIMANN, LAMPERT, dentre outros, evidenciaram que: 

� a inclinação das bielas de concreto variam de 45º a 30º, a medida que se 
aproxima dos apoios (Figura 7-45); 

� o banzo comprimido inclina-se nas regiões dos apoios; 
� as tensões na armadura transversal são menores e as tensões nas bielas 

comprimidas são um pouco maiores daquelas as obtidas a partir da 
analogia da treliça clássica (Figura 7-45 e Figura 7-46), (SANTOS, 1984). 
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Figura 7-45: Diminuição da inclinação das bielas de compressão e representação 

esquemática do aumento das tensões em função da diminuição da inclinação 
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Figura 7-46: Correção da tensão normal na armadura transversal calculada segundo o 

esquema da treliça clássica 

 Força cortante resistida pela armadura transversal 7.6.6
A partir do equilíbrio de um trecho de viga fissurada, indicado na Figura 7-47, 

pode-se obter a força de tração nas barras inclinadas que interceptam a fissura. 
Considera-se que ª é o ângulo de inclinação das bielas de concreto, 9 é o ângulo 
de inclinação das armaduras transversais, �D é a força cortante solicitante na seção 
considerada, �6 é a parcela da força cortante absorvida pelos mecanismos internos 
do concreto e o produto �DÖ ∙ �DÖ corresponde à força normal na armadura 
transversal obtida a partir da área da seção transversal e tensão normal da mesma, 
(MONTOYA, 1981). 
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Figura 7-47: Esforços internos ao longo de uma fissura inclinada 

 
Observando a Figura 7-47 é possível visualizar o equilíbrio do esforço 

cisalhante definida pela seguinte expressão: �D> = �DÖ J �6 = �DÖ ∙ �DÖ ∙ �W�9 J �6 (7.49) 
Analisando-se a Figura 7-48, sendo � a projeção horizontal do espaçamento 

entre barras transversais, pode-se afirmar que o número de barras interceptadas 
pela fissura inclinada vale: � = �� ∙ I�VU(ª J �VU(9K (7.50) 
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Figura 7-48: Espaçamento das barras transversais inclinadas 

 
Assim, a força cortante solicitante será equilibrada pelas � componentes 

verticais da força de tração nas barras inclinadas, mobilizadas pela fissura que as 
atravessa, e a força cortante relativa aos mecanismos internos do concreto na zona 
situada acima da linha neutra, como indica a Figura 7-47. Então, 

Substituindo-se a componente vertical da força de tração nas � barras na 
expressão anterior, vem: �D> = �� ∙ I�VU(ª J �VU(9K ∙ �DÖ ∙ �DÖ ∙ �W�9 J �6 (7.51) 

No limite entre os domínios 2 e 3 (regime de sub-armação), que indica uma boa 
prática de dimensionamento devido ao melhor aproveitamento dos materiais 
utilizados, pode-se escrever, a partir da análise da Figura 7-49, que: �� = 3,510 + 3,5 		 → 		� ≈ 0,26 ∙ � (7.52) 

Logo � = � − 0,4 ∙ � ≈ � − 0,4 ∙ 0,26 ∙ � ≈ 0,90 ∙ � (7.53) 
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Figura 7-49: Relação entre � e � no limite dos domínios de deformação 2 e 3 (�6= ≤ 50	���) 

 
Das expressões (7.53) e (7.51) tem-se: �DÖ = 0,90 ∙ �� ∙ (�VU(ª + �VU(9) ∙ �DÖ ∙ �DÖ ∙ �W�9 (7.54) 
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Logo, considerando �DÖ = �]Ö>, é possível obter a expressão, apresentada no 
item 17.4.2.3.b da NBR 6118 (Modelo de Cálculo II), que fornece a parcela da 
força cortante resistida pela armadura transversal: �DÖ = Q�DÖ� R ∙ 0,90 ∙ � ∙ �]Ö> ∙ (�VU(ª + �VU(9) ∙ �W�9 (7.55) 

Particularizando-se para o caso em que as bielas de compressão tenham 
inclinação constante e igual a ª = 45° (hipótese da treliça clássica), conforme 
apresentado no Item 17.4.2.2.a da NBR 6118 (Modelo de Cálculo I), pode-se 
escrever que: �DÖ = Q�DÖ� R ∙ 0,90 ∙ � ∙ �]Ö> ∙ Q�V�45°�W�45° + �V�9�W�9R ∙ �W�9 (7.56) 

Simplificando a equação, obtém-se: �DÖ = Q�DÖ� R ∙ 0,90 ∙ � ∙ �]Ö> ∙ (�W�9 + �V�9) (7.57) 

 Força cortante resistida pelas bielas de compressão 7.6.7
A partir do equilíbrio de um trecho de viga seccionado ao longo de uma barra 

inclinada, indicado na Figura 7-50, pode-se obter a força de compressão nas bielas 
de concreto. Considerando-se a tensão no concreto permaneça constante ao longo 
da seção analisada, a força cortante resistida pelas bielas comprimidas é dada por: ��>) = �}6 = �6 ∙ $Ö ∙ � ∙ �W�ª (7.58) 

 

z

Vs

α

σc

σcb cw σcb csenw  θ

zcotg θ zcotg α

θ

θ

c

 
Figura 7-50: Esforços internos resistentes ao longo de uma barra inclinada 

 
Pode-se escrever a seguinte relação obtida a partir triângulo hachurado da 

Figura 7-50: � = � ∙ (�VU(ª + �VU(9) ∙ �W�ª (7.59) 
Substituindo a expressão (7.59) em (7.58), tem-se: ��>) = �6 ∙ $Ö ∙ � ∙ �W�)ª ∙ (�VU(ª + �VU(9) (7.60) 
Admite-se que, para o limite entre os domínios 2 e 3, são válidas as seguintes 

expressões: � = 0,9 ∙ � �6 = 0,60 ∙ �6> 
(7.61) 
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A segunda expressão acima está apresentada em (MONTOYA, 1981) e no item 
17.4.2.3 da NBR 6118 (Modelo de Cálculo II). Desta forma, pode-se reescrever a 
expressão (7.60) como: ��>) = 0,60 ∙ �6> ∙ $Ö ∙ 0,9 ∙ � ∙ �W�)ª ∙ (�VU(ª + �VU(9) (7.62) 
resultando em: ��>) = 0,54 ∙ �6> ∙ $Ö ∙ � ∙ �W�)ª ∙ (�VU(ª + �VU(9) (7.63) 

Particularizando-se para o caso em que as bielas de compressão tenham 
inclinação constante e igual a ª = 45° (hipótese da treliça clássica), pode-se 
escrever: ��>) = 0,27 ∙ �6> ∙ $Ö ∙ � ∙ (1 + �VU(9) (7.64) 
que corresponde ao Item 17.4.2.2 da NBR 6118 (Modelo de Cálculo I). 

Na referida norma, as expressões (7.63) e (7.64) referentes à força cortante 
resistida pelas bielas de compressão segundo os Modelos de Cálculo I e II, 
respectivamente, serão multiplicadas pelo coeficiente de efetividade do concreto 
dado por 9� = 1 − �6=250						(�6= 	W�	���) (7.65) 

Consequentemente, a parcela do esforço cortante resistida pelas bielas de 
compressão do concreto pode ser resumida conforme Tabela 7-6: Resistência das 
bielas de compressão ao esforço cortante. 

Tabela 7-6: Resistência das bielas de compressão ao esforço cortante 

Modelo de 
cálculo 

Força cortante resistente de cálculo pelas bielas de compressão 

I ��>) = 0,27 ∙ Q1 − �6=250R ∙ �6> ∙ $Ö ∙ � ∙ (1 + �VU(9) 

II ��>) = 0,54 ∙ Q1 − �6=250R ∙ �6> ∙ $Ö ∙ � ∙ �W�)ª ∙ (�VU(ª + �VU(9) 

 
A verificação do esmagamento das bielas de concreto é realizada pela equação: �D> = ��>) (7.66) 
O cálculo da armadura transversal pode ser obtido a partir da verificação do 

estado limite último: �D> ≤ ��>. = �DÖ + �6 (7.67) �D> é a força cortante solicitante de cálculo [N], ��>. é a força cortante 
resistente de cálculo, relativa à ruína por tração diagonal [N], �DÖ é a parcela da 
força cortante resistida pela armadura transversal [N] e �6 é a parcela da força 
cortante absorvida pelos mecanismos internos [N]. 

 Mecanismos internos resistentes 7.6.8
Na resistência das vigas à força cortante atuam os mecanismos internos 

apontados na Figura 7-51, sendo que o efeito do engrenamento dos agregados é 
considerado como sendo a parcela mais significativa, principalmente sob a ação 
favorável da prontesão. Por outro lado, o encavilhamento ou efeito de pino 
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corresponde à parcela de menor importância neste mecanismo, (COMITÉ EURO-
INTERNATIONAL DU BÉTON (CEB-FIP), 1993) e (SÁNCHEZ, 1999). A 
consideração do efeito do mecanismo interno resistente, refletida na parcela �6 
indicada anteriormente, alivia a força cortante na armadura transversal permitindo 
um cálculo mais econômico. A evolução das normas de cálculo do concreto 
estrutural tende para uma estimativa mais acurada da parcela da força cortante 
resistida pelos mecanismos internos do concreto. A estimativa da parcela da força 
cortante absorvida pelos mecanismos internos resistentes, segundo a Norma 
NBR 6118, será apresentada a seguir. 
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zona comprimida

(a) Engrenamento dos
agregados  
Figura 7-51: Mecanismos internos resistentes do concreto armado 

 
Os itens 17.4.2.2 e 17.4.2.3 da Norma NBR 6118 prescrevem os seguintes 

valores a serem empregados nos cálculos da armadura transversal devida à flexão 
simples: �6z = 0,6 ∙ �6@> ∙ $Ö ∙ � (7.68) 
onde �6@> = �6@=,ABC�6 = 0,7 ∙ �6@?�6  (7.69) 

O que resulta em: �6@> = 0,7�6 ∙ G 0,3	�6=) .H 20	��� ≤ �6= ≤ 50	���2,12	'�(1 + 0,11	�6=) 55	��� ≤ �6= ≤ 90	��� (7.70) 

Logo, considerando �6 = 1,4, a expressão (7.68) pode ser rescrita por: �6z = G 0,09	�6=) .H ∙ $Ö ∙ �0,636	'�(1 + 0,11	�6=) ∙ $Ö ∙ �20	��� ≤ �6= ≤ 50	���55	��� ≤ �6= ≤ 90	��� (7.71) 

O valor limite ��>), a ser utilizado no Modelo de Cálculo II, é a força cortante 
resistente, relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto, deduzida na 
equação (7.63). 

A representação gráfica da força cortante absorvida pela biela de compressão �6 
do concreto é ilustrada na Figura 7-52. 
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Figura 7-52: Valores de �6 para flexão simples e flexo-tração: (a) Modelo de Cálculo I (b) 

Modelo de Cálculo II com interpolação linear para valores intermediários 

 
Resumindo, a força de cálculo resistida pelo concreto ao esforço cortante �6 

está simplificada na Tabela 7-7. 

Tabela 7-7: Resistência das bielas de compressão ao esforço cortante 

Modelo de 
cálculo 

Força cortante resistente de cálculo pelas bielas de compressão 

I �6 = �6z 

II �6 = O �6z �D> ≤ �6z�6z ∙ (��>) − �D>)(��>) − �6z) �6z ≤ �D> ≤ ��>) 

 Verificação da armadura transversal mínima 7.6.9
Segundo o Item 17.4.1.1.1 da Norma NBR 6118, todos os elementos lineares 

submetidos a força cortante, com exceção dos casos indicados em 17.4.1.1.2, 
devem conter armadura transversal mínima constituída por estribos, com taxa 
geométrica: 5DÖ = �DÖ$Ö ∙ � ∙ �W�9 l 0,2 ∙ �6@,?�]Ö=  (7.72) 

onde �DÖ é a área da seção transversal dos estribos, � é o espaçamento dos estribos, 
medido segundo o eixo longitudinal do elementos estrutural, 9 é a inclinação dos 
estribos em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural, sendo 45° ≤ 9 ≤90°, $Ö é a largura média da alma, medida ao longo da altura útil da seção, 
respeitando a restrição indicada em 17.4.1.1.2, �]Ö= e a resistência caractere ao 
escoamento do aço da armadura transversal e �6@,? é dados em (1.9). 
A expressão (7.72) pode ser reescrita como: 5DÖ = �DÖ$Ö ∙ � ∙ �W�9

l G 0,06	�6=) .H 20	��� ≤ �6= ≤ 50	���0,424	'�(1 + 0,11	�6=) 55	��� ≤ �6= ≤ 90	����]Ö=  

(7.73) 

Das expressões (7.55) e (7.72) tem-se: 



Vigas – 119 

julho-2015 – Prof. Dr. Alex Alves Bandeira. 

5DÖ = �DÖ$Ö ∙ � ∙ �W�9 = �DÖ0,90 ∙ $ ∙ � ∙ �]Ö> ∙ (�VU(ª + �VU(9) ∙ �W�)9 (7.74) 

Simplificando, resulta na taxa de armadura para o Modelo de Cálculo II em: 
 5DÖ = �DÖ$Ö ∙ � ∙ �W�9 = (�D> − �6)0,90 ∙ $ ∙ � ∙ �]Ö> ∙ (�VU(ª + �VU(9) ∙ �W�)9 (7.75) 

A expressão acima, simplificada para o Modelo de Cálculo I, é escrita por: 5DÖ = �DÖ$Ö ∙ � ∙ �W�9 = (�D> − �6)0,9 ∙ $ ∙ � ∙ �]Ö> ∙ (�W�9 + �V�9) ∙ �W�9 (7.76) 

 Dimensionamento da armadura transversal 7.6.10
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Figura 7-53: Espaçamentos longitudinal e transversal entre estribos de 2 e 4 ramos para o 

trecho longitudinal � 

 
A partir da análise da Figura 7-53, pode-se chegar à seguinte relação: �?á� ↔ �� ∙ �DÖ,-É� = 100	�� ↔ �DÖ  (7.77) 

o que resulta em �?á� = 100 ∙ �� ∙ �DÖ,-É�DÖ  (7.78) 

Na expressão acima �DÖ,-É é a área da seção transversal de uma barra utilizada 
como estribo, �DÖ é a área da armadura transversal por unidade de comprimento, �� é o número de ramos do estribo (usual: estribos fechados de 2 ramos) e �?á� 
espaçamento entre estribos em centímetros. 

 Verificação do espaçamento longitudinal e transversal máximos 7.6.11
Segundo o Item 18.3.3.2 do Projeto de Revisão da Norma NBR-6118, que 

considera o detalhamento da armadura transversal para a força cortante de 
elementos lineares, deve-se verificar o cumprimento do espaçamento longitudinal 
máximo, dado por: �?á� = �0,6 ∙ � ≤ 300	�� �W	�D> ≤ 0,67 ∙ ��>)0,3 ∙ � ≤ 200	�� �W	�D> � 0,67 ∙ ��>) (7.79) 
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E, simultaneamente, deve-se respeitar o espaçamento transversal máximo entre 
ramos sucessivos da armadura constituída por estribos, dado por: �@,?á� = � � ≤ 800	�� �W	�D> ≤ 0,20 ∙ ��>)0,6 ∙ � ≤ 350	�� �W	�D> � 0,20 ∙ ��>) (7.80) 

7.7 Valores limites para armaduras longitudinais de vigas 

A armadura mínima de tração, em elementos estruturais armados ou 
protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento 
fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a taxa mínima absoluta de 0,15%: �>,?íB = 0,8 ∙ z̧ ∙ �6@=,DEF (7.81) 
onde z̧ é o modulo de resistência da seção transversal bruta de concreto, relativo 
à fibra mais tracionada e �6@=,DEF é a resistência característica superior do concreto 
à tração. 

Alternativamente, a armadura mínima pode ser considerada atendida se forem 
respeitadas as taxas mínimas de armaduras descritas na Tabela 4-3. 

7.8 Armadura de pele 

Para evitar a fissuração excessiva em condições de serviço deve-se utilizar a 
armadura de pele, quando a altura útil da viga ultrapassar 60 cm. Para vigas com 
altura igual ou inferior a 60	��, pode ser dispensada a utilização de armadura de 
pele (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014). 

A mínima armadura lateral deve ser: �F���,?íB = 0,10% ∙ �6,~�?~ ≤ 5	��)/����W  (7.82) 

em cada face da alma da viga e composta por barras de CA-50 ou CA-60, com 
espaçamento WF��� ≤ �20	��� 3⁄  (7.83) 

e devidamente ancorada nos apoios, não sendo necessária uma armadura superior a 5	��)/� por face. 
A armadura de pele deve ser disposta de modo que o afastamento entre as 

barras não ultrapasse � 3⁄  e 20	��. 
A Figura 7-54 ilustra a disposição da armadura de pele (figura a esquerda) e o 

padrão de fissuração devido a ausência de armadura de pele (figura a direita). 
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As pele

     
Figura 7-54: a) seção típica de viga com h>60cm, b) padrão de fissuração devido à falta de 

armadura de pele 

7.9 Armadura de tração e de compressão 

A soma das armaduras de tração e de compressão (�D + �D� ) não pode ter valor 
maior que 4% ∙ �6, calculada na região fora da zona de emendas, devendo ser 
garantidas as condições de ductilidade requerida na NBR 6118. 

7.10 Instabilidade lateral de vigas 

A segurança à instabilidade lateral de vigas deve ser garantida através de 
procedimentos apropriados. Como procedimento aproximado, pode-se adotar, para 
as vigas de concreto, com armaduras passivas ou ativas, sujeitas à flambagem 
lateral, as seguintes condições: $ l 'z 50⁄  $ l &C� ∙ ℎ 

(7.84) 

onde $ é a largura da zona comprimida, ℎ é a altura total da viga, 'z é o 
comprimento do flange comprimido, medido entre suportes que garantam o 
contraventamento lateral e &C� é o coeficiente que depende da forma da viga 
conforme Tabela 7-8. 

Tabela 7-8: Valores de &�' 
Tipologia da viga Valores de õö÷ 

 

0,40 

 
0,20 

onde  é a zona comprimida. 

7.11 Decalagem do diagrama de momentos fletores 

Analisando-se os esforços internos solicitantes na seção não fissurada A-A, 
indicada na Figura 7-55b, pode-se imaginar que o esforço cortante seja totalmente 
resistido pela seção íntegra de concreto (�D = �6) e o esforço de flexão seja 
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absorvido pelo binário resistente, formado pela força de tração resultante na 
armadura de flexão ¢D@ e a resultante das tensões normais no concreto da zona 
comprimida ¢66. O equilíbrio de momentos em torno do ponto A (Figura 7-55b), 
leva a seguinte expressão: ¢D@ ∙ � = �6 ∙ � (7.85) 

Admitindo-se que a força cortante na seção A-A seja integralmente resistida 
pelo concreto da seção não fissurada e que não haja variação deste esforço no 
trecho considerado, ou seja, �D = �6 (7.86) 
pode-se escrever que a resultante das forças de tração nas armaduras de flexão 
vale: ¢D@ = �D ∙ ��  (7.87) 
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Figura 7-55: Viga de concreto armado: (a) Seção fissurada (b) Seção não-fissurada (Estádio 

I) 

 
Por outro lado, de maneira mais realista, pode-se analisar os esforços internos 
solicitantes na seção fissurada de concreto B-B, indicada na Figura 7-55a. Neste 
caso, admite-se que o esforço cortante seja totalmente resistido pela armadura 
transversal (�D = �DÖ), desprezando-se, assim, qualquer contribuição dos 
mecanismos internos resistentes do concreto. O equilíbrio de momentos em torno 
do ponto B (Figura 7-55a) leva a seguinte expressão: 
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¢D@ ∙ � = �DÖ ∙ �� + �2 ∙ �VU(ª  − �DÖ ∙ �VU(9 ∙ �2 (7.88) 

Pode-se escrever que a resultante das forças de tração nas armaduras de flexão, 
neste caso, vale: ¢D@ = �DÖ� ∙ [(� + 0,5 ∙ � ∙ �VU(ª) − 0,5 ∙ � ∙ �VU(9] (7.89) 

Simplificando a expressão acima, tem-se: ¢D@ = �DÖ� ∙ [� + 0,5 ∙ � ∙ (�VU(ª − �VU(9)] (7.90) 

Comparando-se as expressões (7.87) e (7.90) nota-se que o esforço na armadura 
de tração aumenta devido à consideração do efeito de treliça, que mobiliza a 
armadura transversal devido a redistribuição de esforços causada pela abertura da 
fissura. Assim, como os esforços de flexão são obtidos considerando-se o 
comportamento elástico do elemento estrutural, permite-se considerar em 
substituição ao cálculo dos efeitos causados pela fissuração oblíqua por um 
deslocamento do diagrama de momentos fletores, paralelo ao eixo da peça e no 
sentido mais desfavorável. Quando a peça tiver em estado de fissuração avançado 
(limiar do colapso) pode-se considerar a redução total da zona de compressão, ou 
seja, � = � conduzindo a expressão da apresentada no Item 17.4.2.3 da Norma 
NBR 6118, referente ao Modelo de Cálculo II, dada por: �� = 0,5 ∙ � ∙ (�VU(ª − �VU(9) (7.91) 
onde �� l �0,5 ∙ � �V	���V	(WZ�'0,2 ∙ � ��Z�	W�UZX$V�	X��'X���V�	�	45° (7.92) 

Pode-se consultar a Tabela 7-9 para se extrair o valor do deslocamento a ser 
considerado, compatível com o modelo de cálculo utilizado, adotando-se estribos 
verticais e ângulo de inclinação das bielas de compressão. 

Tabela 7-9: Valores do deslocamento do diagrama de momentos fletores para outros 
modelos teóricos de cálculo da armadura transversal 

Norma Decalagem do diagrama de momentos fletores –  valores de ë÷ 
NBR 6118 
(Modelo I) ª = 45° 

�� = � ∙ e �D>,?á�2 ∙ ¦�D>,?á� − �6§ ∙ (1 + �VU(9) − �VU(9f ≤ � 

onde, �� = �		, ��Z�	ø�D>,?á�ø ≤ |�6| �� l �0,5 ∙ � �V	���V	(WZ�'0,2 ∙ � ��Z�	W�UZX$V�	X��'X���V�	�	45° 

NBR 6118 
(Modelo II) 

�� = 0,5 ∙ � ∙ (�VU(ª − �VU(9) 

onde 	 �� l �0,5 ∙ � �V	���V	(WZ�'0,2 ∙ � ��Z�	W�UZX$V�	X��'X���V�	�	45° 
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7.12 Disposição das armaduras longitudinais nas vigas 

As armaduras podem ser classificadas como: 
� armaduras de equilíbrio geral: 

o armaduras longitudinais; 
o armaduras transversais. 

� armaduras auxiliares: 
o armaduras de montagem; 
o armaduras complementares; 
o armaduras de pele. 

Nesta seção será abordada a distribuição das armaduras longitudinais de tração 
na flexão simples, ancoradas por aderência. Para isto, considere a Figura 7-56. 

 

 
Figura 7-56: Cobertura do diagrama de força de tração solicitante pelo diagrama resistente 

(NBR 6118) 

 
O trecho da extremidade da barra de tração, considerado como de ancoragem, 

tem início na seção teórica, onde sua tensão �D começa a diminuir, ou seja, a força 
de tração na barra da armadura começa a ser transferida para o concreto. Deve-se 
prolongar pelo menos 10| além do ponto teórico de tensão �D nula, não podendo 
em caso algum, ser inferior ao comprimento necessário estipulado no item 9.4.2.5 
da NBR 6118. Assim, na armadura longitudinal de tração dos elementos estruturais 
solicitados por flexão simples, o trecho de ancoragem da barra deve ter início no 

ponto A da Figura 7-56 do diagrama de forças ¢D@ = ÇwùÚ , decalado do 

comprimento ��, conforme Tabela 7-9. Este diagrama equivale ao diagrama de 
forças corrigido +D>,6z� . Se a barra não for dobrada, o trecho de ancoragem deve 
prolongar-se além de B, no mínimo 10|. 
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Para ilustração, serão apresentadas a seguir algumas situações de cortes de 
barras longitudinais segundo os diagramas de momentos fletores. Para o caso de 
uma viga biapoiada com barras de mesma bitola, por exemplo, �D = 4	|12,5	��, 
a distribuição das armaduras é representada pela Figura 7-57. 

 

1 12φ 5

1 12φ 5

1 12φ 5

1 12φ 5

MTOT

 
Figura 7-57: Distribuição da armadura longitudinal com barras de mesma bitola 

 
Para o caso de uma viga biapoiada com barras de diferentes bitolas, por 

exemplo, �D = 3	|16	�� + 1	|12,5	��, a distribuição das armaduras é 
representada pela Figura 7-58Figura 7-57. 
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Figura 7-58: Distribuição da armadura longitudinal com barras de diferentes bitolas 

 
Observa-se que as barras com as maiores bitolas devem possuir os maiores 

diâmetros e maiores comprimentos. A disposição para uma bitola e a disposição 
para várias bitolas estão ilustradas na Figura 7-59 e na Figura 7-60, 
respectivamente. 
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Figura 7-59: Disposição para uma Bitola 
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Figura 7-60: Disposição para várias Bitolas 

 
Deve-se sempre procurar manter uma simetria transversal na posição dos 

ferros. No caso de barras de bitolas diferentes, as barras mais compridas devem ser 
as de bitola maior. 

 

     
Figura 7-61: Simetria transversal das barras 

7.13 Quantidade mínima de armadura até o apoio 

Segundo o item 18.3.2.4 da NBR 6118, quando o momento nas extremidades 
for nulo (�~FzAz = 0) ou inferior à metade do momento máximo no vão 
(ø�~FzAzø ≤ 0,5 ∙ ��ãz), deve-se satisfazer a seguinte condição: 

�D,}~��~D	~FzAzD l d �D32	$�ZZ�� (7.93) 

Quando o momento nas extremidades for maior que a metade do momento 
máximo no vão ø�~FzAzø � 0,5 ∙ ��ãz, deve-se satisfazer a seguinte condição: 

�D,}~��~D	~FzAzD l d �D42	$�ZZ�� (7.94) 

Por simplificação, na prática, podemos tomar sempre o caso descrito em (7.93), 
pois englobam as duas situações. Observe-se que o número mínimo é sempre de 
duas barras, tanto para a parte superior quanto, inferior da viga. 
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7.14 Espaçamento horizontal e vertical entre as barras 

O espaçamento horizontal e vertical entre as barras deve existir para permitir a 
passagem do concreto assegurando a solidarização aço-concreto. Quando o número 
de barras for grande e não puder colocar todas em numa única camada, deve-se 
fazer o uso de mais camadas, separadas por um ferro (espaçador) disposto de metro 
em metro, vide Figura 7-62. 

 

φ
mín=16mm(                )

 espaçador 
cada metro

 
Figura 7-62: Espaçamento vertical das barras 

 
A distância do C.G. das barras tracionadas, ou comprimidas, até a face mais 

afastada da armadura não deve superar a 5% da altura da viga, para que se possa 
considerar as barras centradas no respectivo C.G, vide Figura 7-63. 

 

h

b

b< 5%h

 
Figura 7-63: Concentração de barras junto ao C.G. das armaduras 

 
O espaçamento horizontal das barras longitudinais, representados graficamente 

na Figura 7-64, é definido por: 

WÈ l d 2	��|1,2 ∙ �?á�  (7.95) 

e o espaçamento vertical como: 
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W� l d 2	��|0,5 ∙ �?á� (7.96) 

onde | é o diâmetro da barra longitudinal, �?á�  é o diâmetro máximo do agregado 
e W- é a largura para a passagem do vibrador. 
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Figura 7-64: espaçamento horizontal e vertical das barras 

7.15 Redução do comprimento de ancoragem 

Segundo item 18.3.2.4.1 da NBR 6118, quando ocorrer momentos positivos, as 
armaduras são obtidas através do dimensionamento da seção. Em apoios extremos 
e intermediários as barras das armaduras devem ser ancoradas a partir da face do 
apoio, com comprimentos iguais ou superiores ao maior dos seguintes valores: 

d '},B�6Z + 5,5 ∙ |60	��  (7.97) 

onde Z é o raio de curvatura dos ganchos. Vide Figura 7-65. 
 

r +5,5 6cm φ> 

 
Figura 7-65: Ancoragem exclusivamente por ação de gancho 

 
Nas extremidades das barras de aços CA-25 e CA-32 podem ser aplicados 

ganchos conforme ilustra a Figura 7-66a. O emprego de ganchos nas extremidades 
das barras de aços CA-40, CA-50 e CA-60 é ilustrado na Figura 7-66b. 
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lb1-15φ

lb1     

lb1-10φ

lb1  
Figura 7-66: Emprego de ganchos nas extremidades das barras: a) Para aços CA-25 e CA-

32; b) Para aços CA-40, CA-50 e CA-60 

 
O cálculo da armadura de redução é realizado utilizando a equação do 

comprimento de ancoragem. Portanto: '},��> = 9	'} 	 �D,6~��D,~FzAz l '},?AB (7.98) 

 

   Diagrama 
Rst deslocado

comprimento
  necessário

 
Figura 7-67: Barras que chegam aos apoios 

 
Em apoios extremos, para garantir a ancoragem da diagonal de compressão, 

armaduras capazes de resistir a uma força de tração +D> = (�� �⁄ ) ∙ �> + �>, onde �> é a força cortante de cálculo no apoio e �> é a força de tração eventualmente 
existente. Portanto, pode afirmar que as áreas de aço da equação (7.98) pode ser 
definidas como: �D,6~� = ¢D@�]> 

�D,~FzAz = ��� ∙ �> l 0,5 ∙ �> 
(7.99) 

O comprimento de ancoragem para barras comprimidas é o mesmo das barras 
tracionadas, recomendando-se, porém, evitar o uso de ganchos nas barras 
exclusivamente comprimidas, pela possibilidade de criação de tensões localizadas. 

A ancoragem das barras inicia-se no ponto onde a sua tensão �D começa a 
diminuir (esforço passa a ser transferido para o concreto). De acordo com a Figura 
7-68, este início dá-se no ponto A, a partir do qual começa o valor '}. O 
comprimento assim obtido deve ser medido a partir do ponto B. 
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Figura 7-68: Ponto de início de ancoragem das barras 

 
Avaliando as situações de ancoragem de barras nos apoios, procura-se 

estabelecer que as barras prolongadas até o apoio devem ultrapassar 10| medidos 
a partir da face do apoio, respeitando o comprimento de ancoragem (item 
18.3.2.4.1 da NBR 6118). Vide Figura 7-69. 
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Figura 7-69: Situações de Ancoragem de Barras nos Apoios 

 
Para as barras que ultrapassam a face do apoio tem o seu comprimento de 

ancoragem contado a partir da face do apoio, vide Figura 7-70. 
Nos casos em que a barra termina em gancho no apoio, o comprimento 

necessário de ancoragem deve ser dado verificando-se se a mesma entra no apoio 
de um comprimento mínimo igual a Z + 5,5 ∙ | l 6	��, vide Figura 7-65. 
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Figura 7-70: Barras que ultrapassam a face do apoio 
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Com relação à ancoragem exclusivamente por ação de gancho, a NBR 6118 

permite, no entanto, que a barra seja ancorada de um valor Z + 5,5 ∙ | dentro do 
apoio, quando houver cobrimento da barra na região do gancho medido 
transversalmente ao plano do gancho de no mínimo 7	�� e quando a ocorrência de 
ações de caráter acidental com sua intensidade máxima, não seja frequente. 

7.16 Exemplo didático: viga apoiada sobre pilares 

Pretende-se nesta sessão, calcular e detalhar a viga V1(15/60), indicada na 
Figura 7-71. 

 

700
4040

P1 (40/20) V1 (17/70) P2 (40/20)
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Figura 7-71: Detalhe da planta de fôrmas na região da viga V1 

 
A viga V1 de uma edificação comercial corresponde a um dos apoios da laje 

quadrada L1, simplesmente apoiada nas bordas, cujo carregamento da laje é 
composto do peso próprio (Ï = 25 ∙ ℎ, revestimento cerâmico (� = 1,0	��/�), 
carregamento devido à alvenaria e caixilhos (Í = 	1,80	��/� e sobrecarga de 
utilização � = 2,0	��/�). 
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Figura 7-72: Modelo de cálculo aproximado para a consideração da solidariedade da ligação 

rígida pilar-viga 

Considere também que a classe de agressividade ambiental seja CAA-II 
(moderada – urbana), resistência característica do concreto igual a �6= = 30	���, 
módulo de elasticidade inicial do concreto N6A ≈ 31	[��, módulo de elasticidade 
secante do concreto N6D ≈ 27	[��, tipo de aço <� − 50, cobrimento das 
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armaduras � = 3	��, pé-direito estrutural igual a 2,80 metros e distância do centro 

de gravidade da armadura de flexão até a fibra mais tracionada �� = � + |@ + Éú) =3 + 0,5 + ),s) = 4,5	��. Considere ainda que a viga V1 pertence ao 3º pavimento 

conforme ilustra a Figura 7-72, que 1,2 ∙ �?á� ≤ 2��, onde �?á�  é o diâmetro do 
maior agregado, que a biela de compressão do concreto possua ângulo ª = 45° e 
que os estribos sejas verticais, ou seja, 9 = 90°. 

 Composição do carregamento da viga 7.16.1
O vão efetivo da laje L1 é calculado por 'Ë- = 7,46 + 2 ∙ �í� �0,3 ∙ 0,16 = 0,0480,17 2⁄ = 0,085 = 7,556	� (7.100) 

O carregamento na laje L1 é definido pelas seguintes expressões: (Ï,Ë = 25 ∙ 0,16 = 4,0	��/�) (�,Ë = 1,0	��/�) �Ë = 2,0	��/�) �Ë = (Ï,Ë + (�,Ë + �Ë = 7,0	��/�) 

(7.101) 

onde (Ï,Ë é peso próprio, (�,Ë é o revestimento cerâmico, �Ë é a sobrecarga de 
utilização e �Ë  é o carregamento total da laje. 

A reação da laje L1 na viga V1 é: ZË,F = �Ë ∙ '4 = 7,0 ∙ 7,5564 ≈ 13,223	��/� (7.102) 

A parcela da carga acidental que vai para a viga é: ZË,� = �Ë ∙ '4 = 2,0 ∙ 7,5564 ≈ 3,778	��/� (7.103) 

O vão efetivo da viga V1 é calculado por '� = 7,00 + 2 ∙ �í� �0,3 ∙ 0,70 = 0,210,40 2⁄ = 0,20 = 7,40	� (7.104) 

O carregamento na viga V1 é, portanto: (Ï,� = 25 ∙ 0,17 ∙ 0,70 = 2,975	��/� ZË = 13,223	��/� (Í,� = 1,80	��/� �� = (Ï + ZË- + (Í = 18,00	��/� 

(7.105) 

onde (Ï,� é o peso próprio, ZË é a reação da laje L1, (Í,� é a alvenaria e caixilhos e �� é o carregamento total da viga. Portanto, a distribuição do carregamento na viga 
V1 é dados por: (� = 14,222	��/� �� = 3,778	��/� �� = (� + �� = 18,00	��/� 

(7.106) 

 Análise estrutural 7.16.2
A Norma NBR 6118 sugere que a descrição do comportamento estrutural seja 

feita de maneira mais rigorosa possível, utilizando-se programas computacionais 
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baseados no Método dos Elementos Finitos com formulações não lineares, além de 
novas filosofias de dimensionamento à força cortante. 

No entanto, o presente modelo didático utilizará o modelo simplificado da 
NBR 6118, levando em conta suas respectivas prescrições. 

7.16.2.1 Viga contínua segundo item 14.6.6.1 da NBR 6118: Modelo de 
cálculo de viga simplificada 

De modo a possibilitar uma visão global do comportamento estrutural, 
principalmente na região da ligação pilar-viga (nó rígido do pórtico espacial), a 
NBR 6118 permite, no caso de estudo das cargas verticais, considerar nas 
extremidades de uma viga contínua a parcela do momento de engastamento 
perfeito, correspondente à expressão (7.107), para a consideração da rigidez à 
flexão da ligação PILAR-VIGA, vide Figura 7-73. 

 

L

Mext Mextp

 
Figura 7-73: Modelo de cálculo aproximado para a consideração do momento de extremidade 

 
Pode-se, simplificadamente, realizar uma análise isolada da viga V1, 

considerando-se a rigidez à flexão dos trechos de pilares correspondentes aos 
lances superior e inferior, conforme Figura 7-72, que produzem um engastamento 
parcial nos encontros com a viga, definido por: 

��A�~��@�� = � ∙ ')12 ∙
ûüü
üüý 2 ∙ 3 ∙ N ∙ ÑÏ�'Ï2  2 ∙ 3 ∙ N ∙ ÑÏ�'Ï2   + 3 ∙ N ∙ Ñþ'þ �

�
�
�
�
�

 (7.107) 

Substituindo os valores na expressão (7.107): 
 

��A�~��@� = 18 ∙ (7,40))12 ∙
ûüü
üüü
üý 2 ∙ 3 ∙ Q0,40. ∙ 0,2012 R�2,802  
2 ∙ 3 ∙ Q0,40. ∙ 0,2012 R�2,802   + 3 ∙ Q0,70. ∙ 0,1712 R7,40

�
�
�
�
�
�
�
�

 (7.108) 

Simplificando (7.108), tem-se: ��A�~��@�� = 57,40	��. � (7.109) 
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Neste exemplo é considerada constante a inércia dos pilares entre os lances e 
ausência de apoio intermediário na viga. Na expressão anterior, a dimensão do 
elemento estrutural que é elevada ao cubo corresponde àquela contida no plano de 
flexão do pórtico plano. Logo o modelo analítico é definido na Figura 7-74. 

 
18 kN/m57,40 kN.m 57,40 kN.m

7,4 m

 

Figura 7-74: Esquema estático e carregamento do pórtico plano 

 
O momento fletor positivo é calculado pela expressão: ��A�~× = 18 ∙ 7,4)8 − 57,40 = 65,81	��. � (7.110) 

O diagrama de momento fletor está ilustrado na Figura 7-75. 
 

57,40 57,40

65,81  
Figura 7-75: Diagrama de momentos fletores [kN.m] 

 
Pela simetria de condições de contorno e carregamento, pode-se determinar a 

reação de apoio pela expressão: ¢�,~FzAz = 18 ∙ 7,42 = 66,60	�� (7.111) 

O diagrama de força cortante está ilustrado na Figura 7-76. 
 

66,6

66,6

 
Figura 7-76: Diagrama de forças cortantes [kN] 

7.16.2.2 Modelo de cálculo com pórtico simplificado 
Esta sessão tem por objetivo comparar os diagramas de esforços internos 

solicitantes, momento fletor e força cortante, obtidos pelo modelo simplificado de 
viga da NBR 6118 e pelo modelo simplificado de pórtico plano. 

O esquema estático do pórtico plano está ilustrado na Figura 7-77. 
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7,40 m

18 kN/m

2,80 m

2,80 m

 
Figura 7-77: Esquema estático e carregamento do pórtico plano 

 
O diagrama de momento fletor está ilustrado na Figura 7-78. 
 

62,26

60,95

62,26
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Figura 7-78: Diagrama de momentos fletores [kN.m] 

 
O diagrama de força cortante está ilustrado na Figura 7-79. 
 

11,12

11,12

66,6

66,6

 
Figura 7-79: Diagrama de forças cortantes [kN] 

 
Utilizando-se o programa educacional FTOOL (www.tecgraf.puc-rio.br/~lfm), 

pode-se comparar os momento de extremidade calculados pela expressão 
aproximada (7.107) e o modelo de cálculo indicado na Figura 7-77. Os resultados, 
em termos de momentos fletores negativos, das análises da viga e do pórtico 
simplificado são, respectivamente, 57,40	��� e 62,26	���, sendo, portanto, 
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muito próximos com menos de 8% de disparidade. Tais resultados são 
apresentados na Figura 7-75 e Figura 7-78. 

Os resultados, em termos de momentos fletores positivos, das análises da viga e 
do pórtico simplificado são, respectivamente, 65,81	��� e 60,95	���, sendo, 
portanto, muito próximos com menos de 7,5% de disparidade. 

Para este exemplo, pode-se afirmar que modelo simplificado de viga conduz a 
resultados para momentos fletores positivos maiores e para momentos fletores 
negativos, em valor absoluto, menores do que aqueles obtidos do processamento 
do pórtico simplificado. 

 Dimensionamento das armaduras de flexão (ELU) 7.16.3
Para o cálculo das armaduras positivas e negativas serão considerados os 

resultados obtidos do modelo de viga simplificado da NBR 6118, apresentado na 
Figura 7-74, e das tabelas de dimensionamento à flexão normal simples no Estado 
Limite Último (Tabela 4-4 e Tabela 4-5) para seção retangular, com coeficiente de 
majoração para as ações permanentes e variáveis �� = �� = 1,4 e coeficientes de 
minoração das resistências do aço e do concreto, respectivamente, �6 = 1,4 e �~ = 1,15. 

A armadura positiva é calculada da seguinte forma: "6 = $ ∙ �)�= = 17 ∙ 65,5)6.581 ≈ 11,1		(nV�. 2) 

�D = "D ∙ �=� = 0,0335 ∙ 6.58165,5 = 3,37	��) ⇒ �D,~>z@ = 3|12,5	�� 

(7.112) 

A armadura negativa é calculada da seguinte forma: "6 = $ ∙ �)�= = 17 ∙ 65,5)5.740 ≈ 12,7		(nV�. 2) 

�D = "D ∙ �=� = 0,0333 ∙ 5.74065,5 = 2,92	��) ⇒ �D,~>z@ = 4|10	�� 

(7.113) 

A disposição das barras na seção transversal está ilustrada na . 
 

N1

N4

N6

N5

N7

N2

N8

N3

 
Figura 7-80: Disposição das armaduras na seção transversal 
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O espaçamento horizontal livre das barras devem satisfazer a equação (7.95). 

Este é calculado como: WÈDEF = 17 − 2 ∙ 3 − 2 ∙ 0,5 − 4 ∙ 1,03 = 2	�� 

WÈABC = 17 − 2 ∙ 3 − 2 ∙ 0,5 − 3 ∙ 1,252 = 3,125	�� 
(7.114) 

Portanto, a disposição das barras atendem às prescrições normativas da 
NBR 6118. 

As áreas efetivas de aço são portanto: �D,�C�@DEF = 3,20	��)		(4|10	��) �D,�C�@ABC = 3,75	��)		(3|12,5	��) 
(7.115) 

 Verificação do estado limite de abertura de fissuras 7.16.4
Inicialmente deve-se calcular a relação entre os módulos de elasticidade do aço 

e do concreto. De (7.24), tem-se: 9� = 210.000	���27.000	��� = 7,778 (7.116) 

A posição da linha neutra no estádio II é definida em (7.33). Logo: 

� = 7,778 ∙ 3,7517 ∙ ´−1 + µ1 + 2 ∙ 17 ∙ 65,57,778 ∙ 3,75¶ = 13,37	�� (7.117) 

O momento de inércia da seção homogeneizada em relação à linha neutra (LN) 
apresentado em (7.35) vale: ÑÝÝ = 17 ∙ 13,37.3 + 7,778 ∙ 3,75 ∙ (65,5 − 13,37)) = 92.806,98	��q (7.118) 

As tensões de serviço, definidas em (7.36) , valem: �6 = (65,81 ∙ 10�	�. ��)(92.806,98 ∙ 10q	��q) ∙ (133,7	��) = 9,48	��� 

�D = (65,81 ∙ 10�	�. ��)(92.806,98 ∙ 10q	��q) ∙ 7,778 ∙ [(655 − 133,7)	��]= 287,52	��� 

(7.119) 

Para dispensar a avaliação da grandeza da abertura de fissuras e atender ao 
estado limite de fissuração, deve-se respeitar a Tabela 7-4. Como a tensão �D =287,5	���, consultando a Tabela 7-4 para a tensão de até 320	���, a fissuração 
atende desde que o máximo diâmetro da armadura longitudinal não seja superior a 12,5	�� e o espaçamento entre ferros seja inferior a 10	��. Como o diâmetro da 
armadura é de 12,5	�� e o espaçamento entre elas é de 3,125	��, pode-se dizer 
que a viga atende o estado limite de abertura de fissuras. 

Por questões didáticas, será realizada a verificação das aberturas de fissuras 
utilizando-se as expressões em (7.37). Para isto, deve-se calcular as seguintes 
variáveis: 
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�6@,? = 0,3 ∙ 30) .H = 2,8965	��� 5�A = 1,25	��)(3,125 + 1,25) ∙ (3,125 + 1,25)	��) = 0,06531 
(7.120) 

Então: Ì- = 12,512,5 ∙ 2,25 ∙ 287,52210.000 ∙ 3 ∙ 287,522,8965 = 0,18	��
Ì) = 12,512,5 ∙ 2,25 ∙ 287,52210.000 ∙ Q 40,06531 + 45R = 0,06	�� (7.121) 

Como Ì= = �í�(Ì-, Ì)) = 0,06	�� e Ì= ≤ 0,3	��, pode-se afirmar que a 
viga atende ao estado limite de abertura de fissuras. 

 Verificação do estado limite deformações excessivas (ELS) 7.16.5
O momento de inércia bruto da seção é definido em (7.40). Portanto: Ñ6 = 17 ∙ 70.12 = 485.916,667	��q (7.122) 

O momento resistente é definido em (7.41). Calculando, tem-se: �� = 1,5 ∙ 0,28965 ∙ 485.916,66735 = 6.031,96	��. �� (7.123) 

A inércia equivalente é definida em (7.43). Calculando tem-se: Ñ�� = Q6.031,966.581,00R. ∙ 485.916,667 + e1 − Q6.031,966.581,00R.f ∙ 92.806,98= 395.507,68	��q ≤ 485.916,667	��q 

(7.124) 

A flecha imediata é definido pela expressão (7.39). Logo: �A?�>A~@~ = 5 ∙ (14,222 + 0,6 ∙ 3,778) ∙ 7.400q384 ∙ (27 ∙ 10.) ∙ (395.507,68 ∙ 10q) = 6,03	�� (7.125) 

Consideranto o tempo da ação da fluência superior a 70 meses, pode-se calcular 
o coeficiente 9C definido em (7.44) como: 9C = 2 − 01 + 50 ∙ 3,7517 ∙ 65,5 ≈ 1,7118 (7.126) 

A flecha total é definida em (7.48). Portanto: �@z@~� = 6,03 ∙ (1 + 1,7118) = 16,35	�� (7.127) 
A flecha limite é definida por: ��A?,F = 7.400250 = 29,60	�� 

��A?,� = 7.400350 = 21,14	�� 
(7.128) 

Como a �@z@~� r ��A?,F pode-se afirmar que a viga atende ao estado limite de 
deformações excessivas. Pode-se afirmar também que a flecha total referente 
apenas à carga acidental atende também à flecha limite ��A?,�. 
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 Dimensionamento armadura transversal (ELU) 7.16.6
Nesta seção será verificada a resistência da viga ao cisalhamento e calculada as 

armaduras transversais segundo o modelo de cálculo I e o modelo de cálculo II da 
NBR 6118. Será considerado que a biela de compressão possua ângulo ª = 45° e 
que os estribos sejas verticais, ou seja, 9 = 90°. 

7.16.6.1 Modelo cálculo I 
A força cortante resistida pela biela de compressão, apresentada na Tabela 7-6, 

é definida por: ��>) = 0,27 ∙ Q1 − 30250R ∙ 301,4 ∙ 170 ∙ 655 ∙ (1 + �VU(90°)= 566.930,57	� 
(7.129) 

O esforço cortante de cálculo é definido por: �D> = 1,4 ∙ 66.600,00 = 93.240,00	� (7.130) 
Como �D> ≤ ��>) (7.131) 

A viga atende à resistência ao esmagamento. 
A resistência inicial da biela de compressão é definida em (7.71) e é dada por: �6z = 0,09 ∙ 30) .H ∙ 170 ∙ 655 = 96.756,52	� (7.132) 
A resistência das bielas de compressão ao esforço cortante é definida na Tabela 

7-7 e é dada como: �6 = �6z = 96.756,52	� (7.133) 
Como �D> r �6 , praticamente toda a solicitação ao cisalhamento é absorvida 

pelo concreto. Logo deve-se utilizar a armadura mínima definida em (7.72) dada 
por: 5DÖ,?íB = 0,06 ∙ 30) .H500 = 0,001159 (7.134) 

Adotando-se estribo de | = 5�� e utilizando a expressão (7.72) pode-se 
calcular a área da armadura transversal para um trecho de � = 100	�� como: �DÖ = 5DÖ ∙ $Ö ∙ � ∙ �W�9 = 0,001159 ∙ 17 ∙ 100 ∙ �W�90°= 1,97	��)/� 

(7.135) 

Da expressão (7.78) pode-se calcular o espaçamento do estribo da seguinte 
forma: � = 100 ∙ 2 ∙ 0,201,97 ≈ 20,30	��	 ⇒ 	� = 20	�� (7.136) 

O espacamento máximo entre estribos é definido em (7.79) e considerando que �D> = 93.240,00	� r 0,67 ∙ ��>) = 379.843,48	�, tem-se: �?á� = 0,6 ∙ � = 0,6 ∙ 65,5 = 39,30	�� ≤ 30	�� ⇒ 	 �?á� = 30	��	 (7.137) 

Portanto, � r �?á� e a armadura transversal pode ser definida como: �DÖ = |	5��	�/	20	��	(2	Z��V�) (7.138) 
Vale ressaltar que a armadura acima é a mínima prescrita na NBR 6118 e por 

isto, deve ser utilizado o mesmo espaçamento ao longo de todo vão da viga. 
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Alguns projetistas assumem a armadura transversal mínima a partir de um 
metro, medido em relação às faces internas dos pilares, pois nestas seções a força 
cortante associada conduz a armadura mínima. No entanto, sugere-se verificar com 
precisão onde realmente a armadura mínima começa. Para isto pode-se utilizar os 
conceitos adquiridos na resistência dos materiais ou através de programas 
computacionais. 

7.16.6.2 Modelo cálculo II 
A força cortante resistida pela biela de compressão, apresentada na Tabela 7-6, 

é definida por: ��>) = 0,54 ∙ Q1 − 30250R ∙ 301,4 ∙ 170 ∙ 655 ∙ �W�)45°∙ (�VU(45° + �VU(90°) = 566.930,57	� 
(7.139) 

Como �D> ≤ ��>), pode-se afirmar que a viga atende à resistência ao 
esmagamento. 

A resistência das bielas de compressão ao esforço cortante é definida na Tabela 
7-7. Considerando que �D> ≤ �6z  tem-se: �6 = �6z = 96.756,52	� (7.140) 

Como �D> r �6 , praticamente toda a solicitação ao cisalhamento é absorvida 
pelo concreto e, portanto, deve-se utilizar a armadura mínima definida em (7.134). 

Pode-se perceber que o procedimento de dimensionamento das armaduras 
transversais, para este exemplo em questão, é igual ao apresentado na seção 
anterior. Desta forma, a armadura dos estribos é a mesma definida em (7.138). 

 Dimensionamento da armadura de pele 7.16.7
Como a altura da viga é superior a 60	�� deve-se calcular a armadura de pele. 

A armadura mínima é calculada em (7.82). Logo: �F���,?íB = 0,10% ∙ 17 ∙ 70 = 1,19	 ��)/����W ≤ 5	 ��)/����W  (7.141) 

O espaçamento das barras é definido em (7.83), dado por WF��� ≤ � 20	��65,5 3⁄ ≈ 21,8	�� 		 ⇒ 		 WF��� ≤ 20	�� (7.142) 

Utilizando barras CA-50 pode-se determinar o número de barras da seguinte 
forma: 

gmm
hm
mi��Z�	| = 5,0	�� ⇒ 	� = 1,190,2 → 6

��Z�	| = 6,3	�� ⇒ � = 1,190,315 → 4
��Z�	| = 8,0	�� ⇒ � = 1,190,5 → 3

 (7.143) 

O espaçamento livre para alocar a armadura de pele pode ser calculado por: W>ADFzBí��� = 70 − (2 ∙ 3 + 2 ∙ 0,5 + 1,25 + 1) = 60,75	�� (7.144) 
O espacamento entre barras pode ser calculado como: 
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gmh
mi��Z�	| = 5,0	�� ⇒ 	W = 60,756 ≈ 10,1	��

��Z�	| = 6,3	�� ⇒ W = 60,754 ≈ 15,2	��
��Z�	| = 8,0	�� ⇒ W = 60,753 ≈ 20,3	��

 (7.145) 

Portanto, pode-se adotar como armadura de pele: �F���,?íB = 4	|	6,3	��	/	���W (7.146) 
A disposição das armaduras na seção transversal está ilustrada na Figura 7-81. 
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Figura 7-81: Disposição das armaduras na seção transversal com armadura de pele 

 Deslocamento do diagrama de momentos fletores 7.16.8
O diagrama de momentos fletores poderá representar a força na armadura de 

tração mediante a decalagem horizontal no sentido mais desfavorável. Tal 
providência torna-se necessária devido ao aumento da força de tração na armadura 
de flexão causada pela fissuração oblíqua da viga e, consequentemente, o esforço 
cortante será integralmente resistido pela armadura transversal. Este acréscimo não 
será considerado no dimensionamento da armadura à flexão, mas sim, no 
detalhamento da armadura longitudinal, distribuindo-a de acordo com o diagrama 
de momentos fletores deslocado paralelamente ao eixo do elemento estrutural. 

A Tabela 7-9 apresenta o valor do deslocamento do diagrama de momento 
fletor. Adotando-se o Modelo de Cálculo II da NBR 6118 tem-se a seguinte 
expressão: �� = 0,5 ∙ � = 0,5 ∙ 65,5 ≈ 32,8	�� (7.147) 

Pode-se notar na Figura 7-82, que o diagrama de momentos fletores é 
deslocado no sentido mais desfavorável, e é então dividido em tantos segmentos 
quantos forem as barras necessárias para absorver o momento fletor associado, e a 
partir daí seguem as regras de ancoragem das barras, especificadas pela NBR 6118. 

Os comprimentos das linhas do diagrama de momento fletor podem ser 
calculados diretamente pelas equações dos momentos obtidos pela resistência dos 
materiais ou simplesmente através de recursos computacionais. Por exemplo, pode-
se utilizar o programa FTOOL, informado anteriormente, para determinar os 
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diagramas de momentos fletores e exportá-los para o programa AutoCad através do 
arquivo de extensão DXF. Os valores dos comprimentos podem ser obtidos 
diretamente pelo programa comercial AutoCad. Neste trabalho, os valores serão 
obitidos diretamente das expressões dos diagramas de momentos obitidos pela 
resistência dos materiais. Desta forma, a equação geral do momento fletor é obitida 
através da seguinte expressão: � = −57,40 + 66,60 ∙ � − 18 ∙ �)2  (7.148) 

A expressão acima pode ser rescrita como: �) − 7,4 ∙ � + (57,40 + �)9 = 0 (7.149) 

A raiz do polinômio é calculada por: 

� = 7,4 − ³7,4) − 4 ∙ 1 ∙ (57,40 + �)92  
(7.150) 

Simplificando, tem-se: 

� = 3,7 ∙ ´1 − µ1 − (57,40 + �)123,21 ¶ (7.151) 

A expressão (7.151) obtem a posição do momento M em metros em relação ao 
início do apoio. Portanto o comprimento em centímetros das linhas horizontais dos 
momentos negativos podem ser definidos por: 

<V�� = � + �� = 3,7 ∙ ´1 − µ1 − (57,40 + �)123,21 ¶ ∙ 100 + 32,8 (7.152) 

Então, podem-se calcular os comprimentos conforme Tabela 7-10. 

Tabela 7-10: Comprimentos das linhas horizontais dos momentos negativos do diagrama 
de momento fletor decalado 

Momento Fletor (kN.m) Comprimento (cm) −57,40 32,8 −43,05 55,0 −28,70 78,7 −14,35 104,4 0 132,4 
 
A posição inicial das armaduras positivas é obtida pela seguinte expressão: 

�ABA6A~� = � − �� = 3,7 ∙ ´1 − µ1 − (57,40 + �)123,21 ¶ ∙ 100 − 32,8 (7.153) 

A posição final das armaduras positivas é obtida pela seguinte expressão: 
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�CAB~� = � + �� = 3,7 ∙ ´1 + µ1 − (57,40 + �)123,21 ¶ ∙ 100 + 32,8 (7.154) 

O comprimento da barra é portanto: <V�� = �CAB~� − �ABA6A~� (7.155) 
Então, podem-se calcular os comprimentos conforme Tabela 7-11. 

Tabela 7-11: Comprimentos das linhas horizontais dos momentos positivos do diagrama 
de momento fletor decalado 

Momento Fletor (kN.m) �CAB~�  (cm) �ABA6A~�  (cm) Comprimento (cm) 65,81 402,8 337,2 65,6 43,87 558,9 181,1 377,9 21,94 623,6 116,4 507,2 0 673,2 66,8 606,4 
 
Os valores dos comprimentos estão apresentados no diagrama de momento 

fletor decalado conforme ilustra a Figura 7-82. 
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377,9

65,6

132,4

104,4

78,7

32,8

diagrama deslocado
a =32,8cml

D.M.F.

 
Figura 7-82: Diagrama de momentos fletores deslocado e distribuição em faixas equidistantes 

proporcionais à quantidade de barras (medidas em cm) 

 
Pode-se notar na figura acima, que o diagrama de momento fletor é deslocado 

no sentido mais desfavorável, e é então dividido em tantos segmentos quantos 
forem as barras necessárias para absorver o momento fletor associado, e a partir 
daí, seguem as regras de ancoragem das barras, especificadas pela NBR 6118. Vide 
Figura 7-83. 
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Figura 7-83: Cobrimento do diagrama de momentos fletores deslocado 

 Comprimento de ancoragem 7.16.9
Para se determinar o comprimento de ancoragem deve-se calcular a resistência 

à aderência pela expressão (5.4). O tensão de aderência para a zona de boa 
aderência é: �}× = 0,21	#-	#)	#.�6 	�6=) .H = 0,21 ∙ 2,25 ∙ 1,0 ∙ 1,01,4 ∙ 30) .H

= 3,2585	��� 
(7.156) 

e para a zona de má aderência: �}, = 0,21	#-	#)	#.�6 	�6=) .H = 0,21 ∙ 2,25 ∙ 0,7 ∙ 1,01,4 ∙ 30) .H
= 2,2810	��� 

(7.157) 

O comprimento de ancoragem das armaduras positivas, que correspondem à 
zona de boa aderência, é definida em (5.8). Então: 

'}× = |	�]>4	�}> = | ∙ 5001,154 ∙ 3,2585 ≈ 34| l 25|	 ⇒ 	 '}× = 34| (7.158) 

O comprimento de ancoragem das armaduras positivas que chegam no apoio é 
calculada por: 

'},��>× = 9 ∙ '}× ∙ �> ∙ �� �H�]>�D,~FzAz = 1,0 ∙ 34| ∙
1,4 ∙ 66,6 ∙ 0,550 1,15H3,20 = 12| 

(7.159) 

O comprimento de ancoragem '},��>×  atende ao comprimento de ancoragem 
mínimo. 

O comprimento de ancoragem das armaduras negativas, que correspondem à 
zona de má aderência, é definida por: 

'}, = |	�]>4	�}> = | ∙ 5001,154 ∙ 2,2810 ≈ 48| l 25|	 ⇒ 	 '}, = 48| (7.160) 

O comprimento de ancoragem reduzido das armaduras negativas devido ao 
gancho é calculado como: 
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'},��>, = 48| − 10| = 38| (7.161) 
Em síntese, os comprimentos de ancoragem estão descritos na Tabela 7-12. 

Tabela 7-12: Comprimentos de ancoragem 

Armadura | '} '}	(��) 
Positiva sem gancho 12,5	�� 34| 42,5 

Positiva que chega no apoio 12,5	�� 12| 15,0 
Negativa sem gancho 10	�� 48| 48,0 
Negativa com gancho 10	�� 38| 38,0 

 Comprimentos das barras positivas 7.16.10
Os comprimentos das barras positivas são calculados na Tabela 7-13. 

Tabela 7-13: Comprimentos finais das barras inferiores 

Barra 
Comprimento medido pelo ponto Comprimento 

final adotado 
(cm) 

A B 

N1 507,2 + 2 ∙ 15,0 = 537,2 700,0 + 2 ∙ 12,5 = 725 ��� 

N2 377,9 + 2 ∙ 15,0 = 407,9 700,0 + 2 ∙ 12,5 = 725 ��� 
N3 65,6 + 2 ∙ 42,5 = 150,2 377,9 + 2 ∙ 12,5 = 402,9 ��	 
 
Os primeiros dois ferros devem obrigatoriamente levados até os apoios. 

Analisando a Figura 7-81 pode-se concluir que as barras de maiores comprimentos 
devem ser posicionadas juntamente aos estribos, conforme posição dos ferros N1 e 
N2 da respectiva figura. As barras com menores comprimentos devem ficar 
posicionadas no interior da viga e nas camadas superiores da viga, se houver. 

A representação gráfica para o comprimento do ferro N1 está ulustrana na 
Figura 7-84. 

 

700,0

507,2

B B

A A
15,0 15,0

12,5 12,5

 
Figura 7-84: Barra N1 (chega até o apoio) 

 
A representação gráfica para o comprimento do ferro N2 está ulustrana na 

Figura 7-85. 
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Figura 7-85: Barra N2 (chega até o apoio) 

 
A representação gráfica para o comprimento do ferro N3 está ulustrana na 

Figura 7-86. 
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42,5 42,5

12,5 12,5
377,9
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Figura 7-86: Barra N3 

 Comprimentos das barras negativas com ganchos 7.16.11
Nas situações em que não se puder utilizar um comprimento de ancoragem reto, 

como é o caso das armaduras negativas ancoradas nas regiões dos apoios extremos, 
permite-se reduzir este valor de 10| empregando-se um gancho na extremidade. 
Os diâmetros de dodramento das barras de aço CA-50 e CA-60 são, 
respectivamente, 5| e 6|. Os trechos retos após o gancho devem ser de 2|, 4| e 8| para os ganchos à 180°, 135° e 90°, conforme indica a Figura 7-87. Observa-
se, a partir da análise da Figura 7-88, que o uso de ganchos não significa 
necessariamente uma economia no consumo de aço, pois o comprimento total 

necessário é 46,5| (incluindo o trecho curvo 
)∙
∙(),4∙É)q = 1,25Ê| ≈ 4|), por 

exemplo, para a configuração de gancho à 90°. 
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Figura 7-87: Configuração de extremidade para barras com gancho 

 
Observando a Tabela 7-12, conclui-se que o comprimento de ancoragem da 

armadura negativa com gancho é 38|. Portanto, o comprimento de ancoragem da 
barra considerando o gancho é ilustrado na Figura 7-88. 

 

R=2,5φ

φ

8φ

38φ

48φ−10φ

34,5φ

38 2,5φ−φ− φ

 
Figura 7-88: Comprimento de ancoragem em zona de má aderência para barras com ganchos 

na extremidade para fck=30MPa e CA-50 

 
Com base na Figura 7-88, é possível calcular os comprimentos de ancoragem e 

ganchos para os diversos diâmetros de armaduras. A Figura 7-89 detalhes os 
comprimentos de ancoragem e ganchos para barras de diâmetros |5��, |6,3��, |8��, |10�� e |12,5��, |16��, |20�� e |25��. 
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Figura 7-89: Comprimentos de ancoragem em zona de má aderência para barras comerciais 

com ganchos na extremidade 

 
A Figura 7-90 ilustra a disposição das barras com ganchos nas extremidades 

dispostas em todo o comprimento do vão da viga. 
 

L

c c

φ φ

L−2(c R)+φ+R R

 
Figura 7-90: Comprimento reto em barras com ganchos na extremidade dispostas em todo o 

comprimento da viga de um tramo 

 
Nas situações em que não se puder utilizar um comprimento de ancoragem 

reduzido por ação do gancho, indicados Figura 7-89, deve-se verificar a condição 
mínima de prolongamento da barra além da face interna do apoio (pilar), pela 
expressão: ¢ + 5,5| = 2,5| + 5,5| = 8| l 6	�� (7.162) 
desde que haja um cobrimento transversal mínimo de 7	��, conforme indicado na 
Figura 7-91, de modo que o concreto absorva as tensões de fendilhamento na 
região dos ganchos. 

 



Vigas – 149 

julho-2015 – Prof. Dr. Alex Alves Bandeira. 

R

A A
B

B

R 5,5   6cm+ φ P

CORTE AA CORTE BB

7cm

7cm

 
Figura 7-91: Disposição construtiva das armaduras negativas ancoradas por ação de ganchos 

em apoios extremos 

 
Pode-se observar o funcionamento do gancho, por meio de ensaios de 

arrancamento, que transmite rapidamente as tensões para o concreto, vide Figura 
7-92, e o trecho reto, após o gancho, fica praticamente isento de tensão. Assim, 
todo comprimento reto além do gancho, afora aqueles exigidos por norma, é 
ineficiente. 

 

100%

74%

48%

35%

17%

4%

0%

R=2,5φ

 
Figura 7-92: Distribuição de tensões no trecho curvo da barra em teste de arrancamento 

 
O comprimento da gancho da armadura negativa é de 26	�� conforme ilustra 

detalhe da Figura 7-93. Esta atende a prescrição indicada em (7.162) e Figura 7-91. 
Os comprimentos das barras negativas são calculados na Tabela 7-14. 

Tabela 7-14: Comprimentos finais das barras superiores 

Barra 
Comprimento medido pelo ponto Comprimento 

final adotado (cm) A B 
N4 26,0 + 104,4 + 48,0 = 178,4 132,4 + 2 ∙ 10,0 = 152,4 ��� 
N5 26,0 + 78,7 + 48,0 = 152,7 104,4 + 2 ∙ 10,0 = 124,4 ��	 
N6 26,0 + 55,0 + 48,0 = 129,0 78,7 + 2 ∙ 10,0 = 98,7 ��� 
N7 26,0 + 32,8 + 48,0 = 106,8 55,0 + 2 ∙ 10,0 = 75,0 ��� 
 
A representação gráfica para o comprimento do ferro N4 está ulustrana na 

Figura 7-93. 
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Figura 7-93: Barra N4 

 
A representação gráfica para o comprimento do ferro N5 está ulustrana na 

Figura 7-94. 
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Figura 7-94: Barra N5 

 
A representação gráfica para o comprimento do ferro N6 está ulustrana na 

Figura 7-95. 
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Figura 7-95: Barra N6 
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A representação gráfica para o comprimento do ferro N7 está ulustrana na 
Figura 7-96. 
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Figura 7-96: Barra N7 

 Detalhamento da viga V1 7.16.12
O detalhamento da viga V1 está indicado na Figura 7-97. Observase que as 

armaduras positivas N1, N2 e N3 possuem comprimentos estabelecidos na Tabela 
7-13 e que as armaduras superiores N4, N5, N6 e N7 possuem os comprimentos 
estabelecidos na Tabela 7-14. 

O detalhe A ajuda a interpretar o comprimento do trecho reto das armaduras 
superiores com | = 10	��, sendo este calculados pelo comprimento total da 
barra menos 12	��, correspondente à soma do gancho de 4	��	(2 ∙ Ê ∙ 2,5| 4⁄ ≈4|) com o comprimento de ancoragem de 8�� (8|). Para uma visualização 
gráfica observar a Figura 7-87, Figura 7-88 e Figura 7-89. 

Os ferros N8 são os estribos ou armaduras transversais da viga. Seu 
comprimento pode ser calculado através da Figura 5-4. Seu comprimento pode ser 
encontrado pela seguinte expressão: <É = 2 ∙ [$ − 2 ∙ (�V$ + |@ + 1,5|@)] + 2∙ [ℎ − 2 ∙ (�V$ + |@ + 1,5|@)] + Ê ∙ 3| + 2 ∙ 5| 

(7.163) 

Substituindo na expressão acima $ = 17	��, ℎ = 17	��, �V$ = 3	�� e |@ = 0,5	��, obtém-se o comprimento do estribo de 150	��. 
Os ferros N9 são as armaduras de pele, que segue o mesmo comprimento das 

duas primeiras armaduras inferiores. 
Os ferros N10 são os porta estribos. São dois ferros que cobrem o espaçamento 

livre deixado pelo ferro N5. Seu comprimento foi calculado como: < = 780 − 2 ∙ 144 + 2 ∙ 48 = 588	�� (7.164) 
Localizado no centro da viga. 

A Figura 7-97 apresenta três cortes da seção transversal com as disposições das 
armaduras. O corte AA é realizado no meio do vão, o corte BB próximo à região 
do apoio e o corte CC dentro do apoio. 
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Figura 7-97: Planta de armaduras da Viga V1(17/70) 

 Lista de ferros 7.16.13
Esta seção tem como objetivo apresentar as listas de ferros da viga analisada. 
A lista dos ferros utilizados no detalhamento da viga está apresentada na Tabela 

7-15 Esta a presenta o tipo da armadura, sua bitola, quantidade, comprimento 
unitário e comprimento total. 
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Tabela 7-15: Lista de ferros 

Lista de ferros 

Posição 
Tipo de 

armadura 
Bitola 
(mm) 

Quantid. 
Comprim. 
unitário 

Comprim. 
total (cm) 

N1 
Longitudinal 

positiva 

12,5 1 725 725 
N2 12,5 1 725 725 
N3 12,5 1 403 403 
N4 

Longitudinal 
negativa 

10,0 2 179 358 
N5 10,0 2 153 306 
N6 10,0 2 129 258 
N7 10,0 2 107 214 
N8 Estribo 5,0 35 150 5.250 
N9 Pele 6,3 8 725 5.800 

N10 Porta-estribo 6,3 2 588 1.176 
 
A lista resumo de ferros CA-50 está apresentada na Tabela 7-16. 

Tabela 7-16: Tabela resumo do aço CA-50 

Resumo do aço CA-50 
Bitola 
(mm) 

Comprim. 
(m) 

Peso 
(kgf) 

Peso+10% 
(kgf) 

6,3 69,76 17,44 19,18 
10,0 11,36 7,16 7,88 
12,5 18,53 18,53 20,38 

Total (+10%) 47,44 
 
A lista resumo de ferros CA-60 está apresentada na Tabela 7-17. 

Tabela 7-17: Tabela resumo do aço CA-60 

Resumo do aço CA-60 
Bitola 
(mm) 

Comprim. 
(m) 

Peso 
(kgf) 

Peso+10% 
(kgf) 

5,0 52,50 8,40 9,24 
Total (+10%) 9,24 

7.17 Dimensionamento da armadura longitudinal: viga de seção 
T (ELU) 

As vigas com seção T são geralmente utilizadas em função das seguintes 
situações: 

� vigas pré-moldadas com seção transversal real em T, comuns em pontes e 
edifícios de garagem; 

� em caso de lajes maciças apoiadas sobre vigas retangulares, ou seja, 
considera-se uma parte da laje como seção colaborante da viga. 
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Na segunda situação, a prática tem demosntrado que parte da laje ajuda a viga a 
resistir aos esforços solicitantes, e vice-versa, já que elas se deformam juntas, de 
maneira solidária. Portanto pode-se considerar parte da laje como seção resistente 
da viga. Para isto, as condições apresentadas na Figura 7-2 devem ser satisfeitas. A 
Figura 7-98 ilustra as diferentes situações onde se pode considerar a contribuição 
da laje na seção transversal da viga. 

 

 
Figura 7-98: Seção resistente da viga levando em conta a contribuição da laje 

 
Na figura acima, $C é a largura colaborante total da laje com a viga, ℎC é a 

altura da laje, ℎ é a altura da viga, e $Ö é a largura da viga. A área definida por $C ∙ ℎC é denominada de mesa e a área restante é denominada de alma. 
Inicialmente, ao se dimensiona uma viga, pode-se considerar que a mesma é 

retangular. Caso no dimensionamento das armaduras longitudinais (estado limite 
último) a linha neutra for maior que o limite permitido pela NBR 6118, ou seja, % � %�A? onde %�A? é definido em (4.3), pode-se adotar, por exemplo, os seguintes 
procedimentos para manter a peça no domínio 3 (% ≤ %�A?): 

� dimensionar a seção utilizando armadura dupla; 
� aumentar a seção de concreto, aumentando a altura ℎ ou espessura da alma $Ö ou ambas as dimensões; 
� aumentar a resistência característica do concreto (�6=); 
� utilizar a colaboração da laje considerando assim uma seção transversal em 

forma de T; 
� alterar o projeto, como a diminui do vão e/ou carregamento. 
A seção T é eficiente quando a mesa sofre compressão, uma vez que o concreto 

resiste à compressão e com isto, existe uma acréscimo da área de concreto. 
O dimensionamento da viga T deve levar em consideração duas situações de 

análise. Na primeira situação a posição da linha neutra se encontra na mesa e na 
segunda, a posição da linha neutra se encontra na alma. A seguir serão 
apresentadas as formulações para as duas hipóteses de dimensionamento. 

$Ö $Ö $Ö 

$C $C $C 

ℎ Î��W �X(� 

ℎC 

�W�� 

�'��
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 A linha neutra está posicionada na mesa (hipótese 1) 7.17.1
Inicialmente, considera-se a hipótese de que a posição da linha neutra se 

encontra na mesa, ou seja, � ≤ ℎC, vide . 
 

 
Figura 7-99: Dimensionamento a flexão de uma seção T (hipótese 1 – compressão na mesa) 

 
No caso de ocorrer a hipótese 1, ou seja, a linha neutra está na mesa, a viga 

poderá ser dimensionada de forma análoga a uma seção transversal retangular de 
base $C. Vide sessão 4.2. 

 A linha neutra está posicionada na alma (hipótese 2) 7.17.2
Nesta hipótese, considera-se que a posição da linha neutra se encontra na alma, 

ou seja, � � ℎC, vide . 
 

 
Figura 7-100: Dimensionamento a flexão de uma seção T (hipótese 2 – compressão na alma) 

 
O equilíbrio da seção transversal é obitido através das seguintes equações: ¢6>Ý ∙ �Ý + ¢6>ÝÝ ∙ �ÝÝ = �> ¢6>Ý + ¢6>ÝÝ = ¢D>Ý + ¢D>ÝÝ  

(7.165) 

Os termos das expressões acima são definidos como: ¢6>Ý = (96 ∙ �6>) ∙ e2 ∙ ℎC ∙ t$C − $Ö2 uf (7.166) 

$C $C $C 

�D 

�D �D 

ℎ 

¢6> 

¢D> 

� ≅ ≅ 

ℎC � 

� 

Î� 

$Ö 

ℎ 

ℎ� 
$� 

Î� 

$Ì �� 
� ≅ + �DÝ  �DÝÝ 

$C − $Ö2  

�Ý �ÝÝ ¢D>Ý  

¢6>Ý  
¢6>ÝÝ  

¢D>ÝÝ  $Ì 
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¢6>ÝÝ = (96 ∙ �6>) ∙ ($Ö ∙  ∙ �) ¢D>Ý = �DÝ ∙ �]> ¢D>ÝÝ = �DÝÝ ∙ �]> �Ý = � − ℎC2  

�ÝÝ = � −  ∙ �2  

7.17.2.1 Obtenção da linha neutra 
Da primeira expressão em (7.165), tem-se: G(96 ∙ �6>) ∙ e2 ∙ ℎC ∙ t$C − $Ö2 ufò ∙ t� − ℎC2 u

+ [(96 ∙ �6>) ∙ ($Ö ∙  ∙ �)] ∙ Q� −  ∙ �2 R = �> 

(7.167) 

Simplificando a expressão acima, obtém-se: ℎC ∙ ¦$C − $Ö§ ∙ t� − ℎC2 u + ($Ö ∙  ∙ �) ∙ Q� −  ∙ �2 R = �>96 ∙ �6> (7.168) 

Simplificando: 2 ∙ �) − � ∙ � + 1$Ö ∙  ∙ e �>96 ∙ �6> − ℎC ∙ ¦$C − $Ö§ ∙ t� − ℎC2 uf = 0 (7.169) 

A raíz do polinômio é obtida por: 

� = � ± µ�) − 4 ∙ 2 ∙ 1$Ö ∙  ∙ o �>96 ∙ �6> − ℎC ∙ ¦$C − $Ö§ ∙ Q� − ℎC2 Rp
2 ∙ 2  

(7.170) 

Simplificando a expressão acima tem-se: 

� = � ∙ ´1 ± µ1 − 2$Ö ∙ �) ∙ e �>96 ∙ �6> − ℎC ∙ ¦$C − $Ö§ ∙ t� − ℎC2 uf¶ (7.171) 

Simplificando a expressão acima e considerando apenas a solução viável, pode-
se escrever a linha neutra adimensional como: 

% = 1 ∙ ´1 − µ1 − 2$Ö ∙ �) ∙ e �>96 ∙ �6> − ℎC ∙ ¦$C − $Ö§ ∙ t� − ℎC2 uf¶ (7.172) 

7.17.2.2 Obtenção da área de aço a partir da terceira equação de (7.166) 
Analisando a segunda expressão em (7.165), tem-se: (96 ∙ �6>) ∙ e2 ∙ ℎC ∙ t$C − $Ö2 uf + (96 ∙ �6>) ∙ ($Ö ∙  ∙ �)= �DÝ ∙ �]> + �DÝÝ ∙ �]> 

(7.173) 
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Simplificando, tem-se: (�DÝ + �DÝÝ) ∙ �]>96 ∙ �6> = 2 ∙ ℎC ∙ t$C − $Ö2 u + $Ö ∙  ∙ � (7.174) 

Definindo a área de aço total na seção transversal por: �D = �DÝ + �DÝÝ (7.175) 
Tem-se: �D = 96 ∙ �6>�]> ∙ »ℎC ∙ ¦$C − $Ö§ + $Ö ∙  ∙ �¼ (7.176) 

Escrevendo a equação acima em função da linha neutra adimensional, tem-se: �D = 96 ∙ �6> ∙ ��]> ∙ e$Ö ∙  ∙ % + ℎC ∙ ¦$C − $Ö§� f (7.177) 

Observa-se que na expressão acima: �DÝ = 96 ∙ �6>�]> ∙ ℎC ∙ ¦$C − $Ö§ 

�DÝÝ = 96 ∙ �6>�]> ∙ $Ö ∙ � ∙  ∙ % 
(7.178) 

 Exemplo didático 7.17.3
Esta sessão consiste em dimensionar as armaduras longitudinais de uma viga 

indicada na Figura 7-101. Será considerado para efeito de dimensionamento que a 
resistência característica do concreto seja �6= = 25	���, utilização de aço CA-50, �� = 6	�� e uma carga distribuída uniforme de � = 50	��/�. 

É importante mencionar que para a utilização destas armaduras deve-se 
verificar o estado limite último devido à força cortante e o estado limite de serviço 
(flecha e fissuração). 

 

 
Figura 7-101: Exemplo didático de viga com seção T 

 
O momento fletor atuante na viga é: �= = 50 ∙ 15)8 = 1.406,25	�� ∙ � (7.179) 

Inicialmente, deve-se dimensionar as armaduras longitudinais considerando a 
seção transversal retangular. Então de (4.29), tem-se: 

25	 300	
�X(�10

85	
25 300	 25	

� 

' = 15	�	
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% = 10,8 ¾¿
À1 − Á1 − 2 ∙ 1,4 ∙ 140.6250,85 ∙ 2,51,4 ∙ 25 ∙ 89)ÂÃ

Ä
 (7.180) 

Observa-se que não existe solução na equação acima, uma vez que a raíz 
quadrada resulta em valor negativo. Isto quer dizer que o momento fletor atuante é 
bem superior ao momento resistente da viga. 

Desta forma, adota-se a contribuição da laje para formar a viga com uma seção 
transversal em forma de T. A dimensão da mesa colaborante é definida conforme a 
NBR 6118, vide Figura 7-2 e Tabela 7-1. Portando a dimensão da mesa pode ser 
calculada como: $C = 25 + 2 ∙ �í� �0,1 ∙ 1.500 = 1500,5 ∙ 300 = 150 = 325	�� (7.181) 

Inicialmente é considerada que a compressão ocorra apenas na mesa da seção 
transversal (hipótese I). Logo de (4.29): 

% = 10,8 ¾¿
À1 − Á1 − 2 ∙ 1,4 ∙ 140.6250,85 ∙ 2,51,4 ∙ 325 ∙ 89)ÂÃ

Ä = 0,06465 r %�A? (7.182) 

A posição da linha neutra é portanto: � = % ∙ � = 0,06465 ∙ 89 = 5,75	�� r ℎC = 10	�� (7.183) 
Portanto a hipótese 1 é confirmada, ou seja, a linha neutra está na mesa. A área 

de aço é calculada através de (4.31). Logo: �D = 1,4 ∙ 140.625501,15 ∙ 89 ∙ �1 − 0,82 ∙ 0,06465  = 52,23	��) (7.184) 

A taxa de armadura é portanto: 5D = 52,23(325 ∙ 10 + 85 ∙ 25) = 0,9717% � 5?íB  (7.185) 
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