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Plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar 

que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente 

pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito 

mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que 

realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da 

vida. 

William Shakespeare 



 

RESUMO 

Este trabalho visa à realização de um projeto estrutural alternativo ao já executado para o 

prédio da biblioteca do Centro de Educação Integrada (CEI) localizado no município de 

Campo Bom, RS. Trata-se de uma estrutura não convencional devido às suas características 

arquitetônicas. O prédio possui lajes com vãos de 25 m de comprimento entre os eixos dos 

apoios e duas paredes portantes com um trecho em balanço de 30 m de comprimento. As lajes 

foram calculadas como vigas pré-fabricadas e protendidas, que montadas justapostas formam 

um plano, sob o qual se adicionou um capeamento de concreto com a finalidade de aumentar 

sua capacidade resistiva e travar as mesmas lateralmente. Nas paredes foram os locais nas 

quais ocorreu a grande mudança com relação ao projeto estrutural original, o qual foi 

executado em concreto armado, e na nova proposta foi considerado em concreto protendido. 

A partir da revisão bibliográfica, que aborda os conceitos principais para a realização do 

projeto, foi possível determinar os carregamentos na estrutura, realizar os cálculos para a 

obtenção das solicitações que nela atuam, sendo que, para as paredes, se fez o uso do 

programa de análise estrutural SAP2000. Posteriormente, os elementos foram dimensionados 

levando em consideração as perdas ocorridas nas armaduras de protensão. Verificou-se a 

necessidade, não apenas do uso da armadura de protensão, mas também da armadura passiva 

para resistir aos esforços atuantes nas regiões de tração. Depois de desenvolvido todo o 

dimensionamento, foi realizado o detalhamento estrutural das lajes e das paredes que 

compõem o prédio. 
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1 INTRODUÇÃO 

A procura e o crescimento do interesse das pessoas por cultura e educação têm aumentado a 

cada dia no País. A sociedade busca cada vez mais informações e conhecimento para diversos 

temas de seu interesse. As bibliotecas, teatros e museus são alguns dos locais nos quais este 

conhecimento pode ser adquirido. 

Órgãos municipais, estaduais e federais estão dando incentivos para o desenvolvimento e 

criação de centros educacionais, facilitando assim o acesso à informação da população. 

Dentro deste cenário encontra-se o município de Campo Bom, onde foi construído um Centro 

de Educação Integrada (CEI). 

Devido à arquitetura do prédio da biblioteca deste CEI existiu a necessidade de execução de 

um projeto estrutural levando em consideração suas particularidades. Desse modo decidiu-se 

realizar este trabalho com enfoque no dimensionamento e detalhamento dessa estrutura, 

utilizando soluções estruturais diferentes das propostas e já executadas no local. 

Com 2072 m
2 

de área construída, dividida em três pavimentos, o prédio possui salas de 

cinema no pavimento térreo, salas de aula no segundo pavimento e a biblioteca no terceiro. A 

estrutura executada para o prédio é composta por lajes pré-fabricadas com vãos livres de 25 

metros de comprimento. A pré-fabricação é vantajosa, pois possibilita a eliminação de 

escoramento e necessidade de fôrmas, agilizando o processo de execução e montagem. As 

lajes são sustentadas por duas paredes laterais em concreto armado. A edificação possui ainda 

um trecho de 30 metros em balanço, que combinado com as cargas de projeto, resulta em 

esforços solicitantes significativos na base do prédio.  

Portanto, busca-se uma compatibilização dos projetos estrutural e arquitetônico, instigando 

soluções inovadoras para problemas de um projeto não convencional seguindo as normas 

técnicas brasileiras. Para a reavaliação de esforços nas paredes portantes foi utilizado um 

programa computacional de análise por elementos finitos. A nova proposta estrutural baseia-

se no uso da protensão nas paredes. 
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Além da introdução, o trabalho divide-se em mais oito capítulos, no capítulo 2, estão contidas 

as diretrizes da pesquisa, como a questão da pesquisa, o objetivo principal e o delineamento 

da pesquisa. No capítulo 3 é realizada uma abordagem sobre o concreto protendido e suas 

particularidades. No quarto capítulo, constam informações sobre os carregamentos que atuam 

nas estruturas. No quinto capítulo, é tratado sobre os elementos pré-moldados e suas 

características. No capítulo 6, são abordadas informações sobre as definições e tipos de 

fundações. 

No capítulo 7 são descritas as características do prédio, com informações sobre as lajes e as 

paredes e a definição das cargas atuantes na estrutura. No capítulo 8 são definidas as 

armaduras ativas e passivas para as lajes e paredes. No nono capítulo são apresentadas as 

considerações finais. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

A questão de pesquisa do trabalho é: qual a solução estrutural para um edifício de arquitetura 

complexa que abriga uma biblioteca considerando-se o emprego de paredes portantes 

protendidas e lajes pré-fabricadas? 

2.2 OBJETIVO DA PESQUISA  

O objetivo da pesquisa do trabalho é a realização do projeto estrutural considerando a 

utilização da protensão nas paredes laterais. 

2.3 PRESSUPOSTO 

O trabalho tem por pressuposto que as normas abaixo apresentadas, utilizadas para a 

elaboração da nova proposta estrutural da edificação, são válidas e adequadas: 

a) NBR 6118/2003 – Projeto de Estruturas de Concreto; 

b) NBR 6120/1980 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações; 

c) NBR 9062/2001 – Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado. 

 

2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se ao projeto estrutural do prédio da biblioteca do CEI de Campo Bom 

com projeto arquitetônico pré-estabelecido. 
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2.5 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho: 

a) análise estrutural das paredes portantes com o uso do programa computacional 

SAP2000 que avalia os esforços através do método dos elementos finitos; 

b) utilização do software CAD/TQS para o detalhamento dos elementos 

estruturais; 

c) para o dimensionamento dos elementos protendidos é utilizada uma planilha 

Excel elaborada pelo autor. 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho foi realizado através das etapas apresentadas a seguir, que estão representadas na 

figura 1, e são descritas nos próximos parágrafos: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) análise do projeto arquitetônico; 

c) determinação dos carregamentos; 

d) dimensionamento dos elementos; 

e) detalhamento estrutural; 

f) considerações finais. 

Figura 1 – Representação das etapas do trabalho 

  

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Através da pesquisa bibliográfica foram reunidas todas as informações teóricas necessárias 

para realização do projeto. Essa etapa é o estágio inicial do trabalho, mas também auxilia na 

elaboração de todas as demais etapas. A análise do projeto arquitetônico é o estágio no qual 

define-se a utilização de cada espaço do prédio e, consequentemente, determina-se o 

carregamento a ser considerado em função das diversas utilizações da área da edificação. Este 

carregamento divide-se em peso próprio e sobrecarga. 

Após o carregamento definido, são analisados os piores casos solicitantes da estrutura e, a 

partir destes valores, é efetuado o dimensionamento dos elementos. Após o término do 

dimensionamento é realizado o detalhamento destes elementos, especificando a geometria e a 

posição das armaduras ativas e passivas.  

Finalmente, após a conclusão de todas as etapas anteriores, são estabelecidas as considerações 

finais sobre o trabalho desenvolvido.  
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3 CONCRETO PROTENDIDO  

Neste capítulo, são descritas as principais características do concreto protendido. 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS  

O concreto é um compósito relevante nas obras engenharia principalmente por causa dos 

materiais que o compõem, os mesmos podem ser facilmente encontrados e com baixos custos 

em várias regiões. As resistências à compressão do concreto, usualmente utilizadas nas obras, 

variam de 20 MPa a 50 MPa. O concreto tem por característica uma baixa resistência à tração, 

com valores aproximados de 10% da resistência à compressão. Se o concreto não for bem 

executado, ocorre o surgimento de fissuras devido a retração, o que elimina a resistência de 

tração mesmo antes de ser solicitado. Nos cálculos geralmente é desprezada essa resistência 

(PFEIL, 1988, p. 1). 

Pfeil (1988, p. 2) afirma, sobre o uso da protensão nas vigas de concreto, que: 

O artifício da protensão, aplicado ao concreto, consiste em introduzir na viga 
esforços prévios que reduzam ou anulem as tensões de tração no concreto sob ação 

das solicitações em serviço. Nessas condições, minimiza-se a importância da 

fissuração como condição determinante de dimensionamento da viga. 

Com relação ao conceito básico da protensão, Leonhardt (1983, p. 3) destaca que: 

A deficiente resistência à tração do concreto fez com que, desde o início, se pensasse 

em colocar sob compressão as zonas tracionadas das estruturas de concreto, através 

de uma protensão, de tal modo que os esforços de tração tenham, em primeiro lugar, 

de anular estas tensões de compressão antes que surjam tensões de tração no 

concreto. 

Sobre as vantagens do emprego do concreto protendido em relação ao concreto armado 

convencional, Pfeil (1988, p. 5) relata que: 

a) reduz as tensões de tração provocadas pela flexão e pelos esforços cortantes; 

b) reduz a incidência de fissuras; 

c) reduz as quantidades necessárias de concreto e de aço, devido ao emprego 

eficiente de materiais de maior resistência; 
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d) permite vencer vãos maiores que o concreto armado convencional; para o mesmo 

vão permite reduzir a altura necessária da viga. 

e) facilita o emprego generalizado de pré-moldagem, uma vez que a protensão 

elimina a fissuração durante o transporte das peças; 

f) durante a operação da protensão, o concreto e o aço são submetidos a tensões em 

geral superiores às que poderão ocorrer na viga sujeita às cargas de serviço. A 

operação de protensão constitui, neste caso, uma espécie de prova de carga da 

viga.  

3.2 TIPOS DE PROTENSÃO 

Os tipos de protensão são divididos em: 

a) aderência inicial ou pré-tensão; 

b) aderência posterior; 

c) sem aderência. 

3.2.1 Protensão com aderência inicial ou pré-tensão 

Sobre a pré-tensão, Pfeil (1988, p. 5) relata que: 

Os sistemas com armaduras pré-tracionadas são geralmente utilizadas em fábricas, 

onde a concretagem se faz em instalações fixas, denominados leitos de protensão. 

Os leitos são alongados, permitindo a produção simultânea de diversas peças. 

Na protensão com aderência inicial, as armaduras de protensão são submetidas a tensões antes 

do concreto sofrer o endurecimento. Esta armadura é ancorada e então concretada, sofrendo 

uma aderência imediata ao concreto, conforme a figura 2. Quando o concreto está 

suficientemente endurecido, a armadura é liberada e a força de protensão é aplicada ao 

concreto através da aderência com o mesmo ou por peças de ancoragens (LEONHARDT, 

1983, p. 7). 
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Figura 2 – Leito ou bancada de protensão 

 

(fonte: EL DEBS, 2000, p. 41) 

3.2.2 Protensão com aderência posterior 

A protensão com aderência posterior é definida pela NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 4) como: 

[...] o pré-alongamento da armadura ativa é realizado após o endurecimento do 

concreto, sendo utilizadas, como apoios, partes do próprio elemento estrutural, 

criando posteriormente aderência com o concreto de modo permanente, através da 

injeção das bainhas. 

3.2.3 Protensão não aderente 

Quando se emprega a armadura de protensão não aderente, a armadura tem a possibilidade de 

deslizar dentro das bainhas. Utiliza-se este tipo de protensão quando há uma folga no 

dimensionamento da armadura passiva do elemento, a fim de garantir as capacidades 

resistentes e de utilização do mesmo. Quando utilizado este tipo de protensão, a armadura 

deve ser protegida, e existe a possibilidade de substituição dessa armadura quando necessário 

(LEONHARDT, 1983, p. 8). 

Já a NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 4) 

define que na protensão sem aderência: 

[...] o pré-alongamento da armadura ativa é realizado após o endurecimento do 

concreto, sendo utilizados, como apoios, partes do próprio elemento estrutural, mas 

não sendo criada aderência com o concreto, ficando a armadura ligada ao concreto 

apenas em pontos localizados. 
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3.3 GRAUS DE PROTENSÃO 

Segundo Leonhardt (1983, p. 77), “As exigências relativas à capacidade de utilização são 

decisivas para a escolha adequada do grau de protensão.”. Os graus podem ser divididos em: 

a) total; 

b) limitada; 

c) parcial. 

 

A escolha de cada grau é limitada pela agressividade ambiental e pela abertura de fissura. Nos 

itens a seguir estão descritos cada grau de protensão. 

3.3.1 Protensão total 

Quando são evitadas as tensões de tração na flexão, no concreto, para uma carga de utilização 

total, existe a protensão total. Porém são toleradas as tensões de tração oriundas da força de 

protensão na região da ancoragem dos cabos, devidas a gradientes de temperatura, 

cisalhamento, cisalhamento ou torção. Logo não é correto afirmar que com a protensão total 

não ocorrem tensões de tração ou não aparecem fissuras (LEONHARDT, 1983, p. 8). 

Sobre a protensão total, Leonhardt (1983, p. 71) ainda sugere que ela “[...] é necessária 

somente naqueles casos em que as fissuras (do tipo fissuras de separação) devam ser 

impedidas de qualquer modo, como, por exemplo, em barras tracionadas ou em paredes de 

reservatórios.”. 

3.3.2 Protensão limitada 

Leonhardt (1983, p. 8), sobre a protensão limitada, afirma que “Existe protensão limitada, se 

para a carga de utilização total, as tensões de tração no concreto, na direção resistente 

principal, não ultrapassem um valor considerado admissível.”. A norma NBR 7197 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, p. 6) define que: 

Existe protensão limitada quando se verificam as duas condições seguintes: 

a) para as combinações quase permanentes de ações previstas no projeto, é 

respeitado o estado limite de descompressão; 
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b) para as combinações frequentes de ações, previstas no projeto, é respeitado o 

estado limite de formação de fissuras. 

3.3.3 Protensão parcial 

A NBR 7197 define que para a existência da protensão parcial é necessário que seja 

respeitado o limite de descompressão devido as combinações quase permanentes e que seja 

respeitado o limite de abertura de fissuras, com fissuras de no máximo 2 mm de abertura, para 

combinações frequentes de carga (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1989, p. 6-7). Leonhardt (1983, p. 9) afirma que: 

Existe protensão parcial, se as tensões de tração na direção resistente principal (por 

exemplo, no banzo tracionado na flexão), que surgem devido à carga de utilização 

total, não forem restringidas. A limitação da fissuração é garantida por meio da 

armadura passiva. 

3.4 FORÇA DE PROTENSÃO 

A NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 35) 

fornece a expressão da força média na armadura de protensão em um tempo t e no eixo x. 

Essa expressão é: 

  ( )     ( )     ( )        ( )     ( ) (fórmula 1) 

Onde: 

Pt (x) é a força na armadura de protensão, no tempo t, na seção de abscissa x (kN); 

P0 (x) é a força na armadura de protensão, no tempo 0, na seção de abscissa x (kN); 

ΔPt (x) é a perda de protensão na seção de abscissa x, no tempo t, calculada após o tempo t = 

0 (kN); 

Pi é a força máxima aplicada à armadura de protensão pelo equipamento de tração (kN); 

ΔP0 (x) é a perda imediata de protensão, medida a partir de Pi no tempo t = 0, na seção de 

abscissa x (kN); 

ΔPt (x) é a perda de protensão na seção de abscissa x, no tempo t, calculada após o tempo t = 

0 (kN). 

 

A NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 35) define 

valores limites de aplicação da força de protensão conforme o tipo de protensão aplicado: 
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a) armadura pré-tracionada, 

- por ocasião da aplicação da força Pi, a tensão σpi da armadura de protensão na saída 

do aparelho de tração deve respeitar os limites 0,77 fptk e 0,90 fpyk para aços de 

classe de ralaxação normal, e 0,77 fptk e 0,85 fpyk para aços da classe de 

relaxação baixa; 

b) armadura pós-tracionada, 

- por ocasião da aplicação da força Pi, a tensão σpi da armadura de protensão na saída 

do aparelho de tração deve respeitar os limites 0,74 fptk e 0,87 fpyk para aços da 

classe de relaxação normal, e 0,74 fptk e 0,82 fpyk para aços da classe de relaxação 

baixa; 

- nos aços CP 85/105, fornecidos em barras, os limites passam a ser 0,72 fptk e 0,88 
fpyk, respectivamente. 

3.5 PERDAS NA PROTENSÃO 

As perdas na protensão podem ser divididas em duas classes, as imediatas e as retardadas 

(progressivas). As perdas imediatas são aquelas que ocorrem durante a execução e operação 

da protensão. Já as perdas retardadas, ocorrem ao longo do tempo, podendo ser percebidas 

depois de decorridos alguns anos (PFEIL, 1988, p. 48). 

Classificam-se as perdas de protensão como sendo por: 

a) atrito; 

b) ancoragens; 

c) relaxação; 

d) encurtamento do concreto; 

e) retração e fluência do concreto. 

 

Nos itens a seguir são apresentados cada um desses tipos de perda. 

3.5.1 Perdas por atrito 

As perdas por atrito tem uma relevância na variação dos esforços na armadura de protensão e 

ao longo de seu comprimento. Essas perdas acontecem principalmente ao longo da armadura, 

mas é considerada também uma parcela dessa perda que ocorre nos equipamentos de 

protensão e nas ancoragens. Nas perdas por atrito em armaduras de pré-tração as maiores 

perdas ocorrem no equipamento que realiza a protensão (macaco hidráulico), nas ancoragens 
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e onde existe uma mudança direcional do cabo de protensão. Esse tipo de protensão 

geralmente é realizado por fábricas de elementos pré-fabricados, portanto, consegue-se um 

maior controle sobre essas perdas, podendo ser desconsideradas do cálculo (PFEIL, 1988, p. 

49). 

Para as perdas por atrito nas armaduras pós-tracionadas, as perdas ocorrem nos macacos, em 

ancoragens e nos pontos de contato entre os cabos e a bainhas. É verificado que as perdas que 

podem ocorrer nos macacos e nas ancoragens é aproximadamente de 5 % (PFEIL, 1988, p. 

49). 

Sobre as perdas por atrito ao longo do cabo, Pfeil (1988, p. 50) relata que “As perdas 

dependem do coeficiente médio de atrito (μ), entre o cabo e a bainha, e da configuração 

geométrica do cabo, esta última medida pela variação angular α do eixo do cabo.”. 

3.5.2 Perdas nas ancoragens 

É definida como perda na ancoragem, quando ocorre o encurtamento da armadura de 

protensão, isso ocorre quando a força é transferida do macaco para as ancoragens das 

armaduras. Se a protensão for de pré-tração, as ancoragens são feitas pela aderência com o 

concreto, desse modo não existem perdas por ancoragem. Já em pós-tração, quando as 

ancoragens efetuadas são com porcas e roscas, também não existe a perda de ancoragem, mas 

quando forem por meio de cunhas, essas cunhas entram em furos, havendo assim um 

encurtamento da armadura, esse encurtamento deve ser verificado, pois apresenta reduções na 

força de protensão aplicada nas armaduras (PFEIL, 1988, p. 53-54). 

Sobre as perdas nas ancoragens, a NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2003, p. 37) define que “Devem ser determinadas experimentalmente ou 

adotados os valores indicados pelos fabricantes dos dispositivos de ancoragem.”. 

3.5.3 Perdas por relaxação 

Os fatores que mais interferem na perda por relaxação do aço são as tensões metalúrgicas, 

tensão a qual a armadura está submetida e a temperatura ambiente. A temperatura tem uma 

interferência muito grande na perda, pois com uma temperatura de 40 
o
C ocorre uma 

relaxação duas vezes maior do que com uma temperatura de 20 
o
C. Nos elementos de 
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concreto protendido, devido aos encurtamentos do concreto, existe uma diminuição da perda 

por relaxação do aço (PFEIL, 1988, p. 65). 

A NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 39) define 

a intensidade da relaxação do aço através da fórmula 2: 

 (    )  
    (    )

   
 (fórmula 2) 

Onde: 

Ψ(t,t0) é a intensidade da relaxação do aço; 

Δσpr(t,t0) é a perda de tensão por relaxação pura desde o instante t0 do estiramento da 

armadura até o instante t considerado (kN/cm²); 

σpi é a tensão na armadura ativa imediatamente após a aplicação da protensão (kN/cm²). 

3.5.4 Perdas por encurtamento do concreto 

Nas armaduras pré-tracionadas, em que é realizada a protensão antes da concretagem, a perda 

de protensão por encurtamento do concreto se dá quando os esforços são transferidos para a 

peça e ocorre de forma imediata. Em elementos com pós-tração, o encurtamento ocorre 

quando as armaduras são tensionadas pelos macacos hidráulicos, pois o mesmo usa o 

elemento como apoio, encurtando a peça. Esse encurtamento ocorre antes da ancoragem da 

armadura (PFEIL, 1988, p. 61). 

3.5.5 Perdas por retração e fluência do concreto 

Sobre as perdas por retração e fluência do concreto, Pfeil (1988, p. 64) considera que: 

A fluência e a retração do concreto produzem uma redução no comprimento do cabo 

ancorado, o que determina uma perda de tensão de protensão Δσp; esta, por sua vez, 

causa uma redução na tensão do concreto ao nível do cabo, reduzindo a fluência. O 

cálculo da perda de protensão, levando-se em conta a interação da fluência e da 

retração, pode ser feito numericamente considerando-se os intervalos de tempo, em 
cada um dos quais se utiliza um valor de σp médio para o intervalo. 
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4 CARREGAMENTOS ATUANTES 

Para realização de projetos de edificações, devem ser considerados todos os carregamentos 

atuantes na estrutura que originam os esforços solicitantes de cálculo. Esses carregamentos 

são divididos, segundo a NBR 6120, em cargas permanentes e acidentais (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980, p. 1). 

4.1 CARGA PERMANENTE 

Sobre a carga permanente a NBR 6120 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1980, p. 1) define que “Este tipo de carga é constituído pelo peso próprio da 

estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações permanentes.”. 

Essa Norma ainda ressalta que “Na falta de determinação experimental, deve ser utilizada a 

tabela 1 para adotar os pesos específicos aparentes dos materiais de construção mais 

frequentes.”. 

Tabela 1 – Peso específico dos materiais de construção 

Materiais Peso específico aparente 
(kN/m3) 

1 Rochas 

Arenito 26 

Basalto 30 

Gneiss 30 

Granito 28 

Mármore e calcáreo 28 

2 Blocos Artificiais 

Blocos de argamassa 22 

Cimento amianto 20 

Lajotas cerâmicas 18 

Tijolos furados 13 

Tijolos maciços 18 

continua 
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continuação 

Materiais Peso específico aparente 

(kN/m3) 

2 Blocos Artificiais Tijolos sílico-calcáreos 20 

3 Revestimentos e 

concretos 

Argamassa de cal, cimento e areia 19 

Argamassa de cimento e areia 21 

Argamassa de gesso 12,5 

Concreto simples 24 

Concreto armado 25 

4 Madeiras 

Pinho, cedro 5 

Louro, imbuia, pau óleo 6,5 

Guajuvirá, guatambu, grápia 8 

Angico, cabriúva, ipê róseo 10 

5 Metais 

Aço 78,5 

Alumínio e ligas 28 

Bronze 85 

Chumbo 114 

Cobre 89 

Ferro fundido 72,5 

Estanho 74 

Latão 85 

Zinco 72 

6 Materiais 

diversos 

Alcatrão 12 

Asfalto 13 

Borracha 17 

Papel 15 

Plástico em folhas 21 

Vidro plano 26 

(fonte: adaptada de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980, p. 2) 
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4.2 CARGA ACIDENTAL 

Nos itens a seguir são apresentadas as cargas acidentais devido à utilização e ao vento. 

4.2.1 Cargas devido à utilização 

A NBR 6120 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980, p. 1) define 

a carga acidental como “[...] aquela que pode atuar sobre a estrutura de edificações em função 

do seu uso (pessoas, móveis, materiais diversos, veículos, etc.).”. A NBR 6118 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 44) ressalta que: 

As cargas acidentais correspondem normalmente a: 

a) cargas verticais de uso da construção; 

b) cargas móveis, considerando o impacto vertical; 

c) impacto lateral; 

d) força longitudinal de frenação ou aceleração; 

e) força centrífuga. 

 

As cargas devem ser colocadas e combinadas nas piores condições possíveis para o cálculo 

dos esforços solicitantes. A NBR 6120 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1980, p. 1) sugere a adoção dos valores indicados na tabela 2 para as cargas de 

utilização da edificação. 

Tabela 2 – Valores mínimos das cargas verticais 

Local 
Carga 

(kN/m2) 

1 Arquibancada  4 

2 Balcões Mesma carga da peça com a qual se comunicam - 

3 Bancos 

Escritórios e banheiros 2 

Salas de diretoria e gerência 1,5 

4 Bibliotecas 

Sala de leitura 2,5 

Sala para depósito de livros 4 

continua 
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continuação 

Local 
Carga 

(kN/m2) 

 
Sala com estantes de livros a ser determinada em cada caso ou 2,5 kN/m2 

por metro de altura observado, porém o valor mínimo de 

6 

5 Casa de 

máquinas 

(incluindo o peso das máquinas) a ser determinada em cada caso, porém com 

o valor mínimo de  

7,5 

6 Cinemas 

Platéias com assentos fixos 3 

Estúdio e platéia com assentos móveis 4 

Banheiro 2 

7 Clubes 

Sala de refeições e de assembléia com assentos fixos 3 

Sala de assembléia com assentos móveis 4 

Salão de danças e salão de esportes 5 

Sala de bilhar e banheiro 2 

8 Corredores 

Com acesso ao público 3 

Sem acesso ao público 2 

9 Cozinhas não 

residenciais 

A ser determinada em cada caso, porém com mínimo de 3 

10 Depósitos A ser determinada em cada caso  - 

11 Edifícios 

residenciais 

Dormitórios, sala, copa, cozinha e banheiro 1,5 

Despensa, área de serviço e lavanderia 2 

12 Escadas 

Com acesso ao público 3 

Sem acesso ao público  2,5 

13 Escolas 

Anfiteatro com assentos fixos  

Corredor e sala de aula 3 

Outras salas 2 

14 Escritórios Salas de uso geral e banheiro 2 

15 Forros Sem acesso a pessoas 0,5 

16 Galerias de arte A ser determinada em cada caso, porém com mínimo de 3 

17 Galerias de 

lojas 

A ser determinada em cada caso, porém com mínimo de 3 

continua 
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continuação 

Local 
Carga 

(kN/m2) 

18 Garagens e 

estacionamentos 

Para veículos de passageiros ou semelhantes com carga máxima de 25 kN por 

veículo. 

3 

19 Ginásio de 

esportes 

 5 

20 Hospitais 

Dormitórios, enfermarias, sala de recuperação, sala de cirurgia, sala de raio X 

e banheiro 

2 

Corredor 3 

21 Laboratórios 
Incluindo equipamentos, a ser determinado em cada caso, porém com o 

mínimo 

3 

22 Lavanderias Incluindo equipamentos 3 

23 Lojas  4 

24 Restaurantes  3 

25 Teatros 

Palco 5 

Demais dependências: cargas iguais às especificações para cinemas - 

26 Terraços 

Sem acesso ao público 2 

Com acesso ao público 3 

Inacessível a pessoas 0,5 

Destinados a heliportos elevados: as cargas deverão ser fornecidas pelo órgão 

competente do Ministério da Aeronáutica 

- 

27 Vestíbulo 

Sem acesso ao público 1,5 

Com acesso ao público 3 

(fonte: adaptada de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980, p. 3-4) 

4.2.2 Cargas devido ao vento 

A NBR 6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 4) permite 

calcular as pressões dinâmicas devidas ao vento exercidas sobre uma estrutura. Para a 

determinação dessas pressões é necessário a consideração da velocidade característica do 

vento (Vk), indicada pela fórmula 3 e a pressão dinâmica (q) é determinada pela fórmula 4: 
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                (fórmula 3) 

           
  (fórmula 4) 

Onde: 

Vk é a velocidade característica do vento (m/s); 

V0 é a velocidade básica do vento (m/s); 

S1 é o fator topográfico; 

S2 é o fator que considera a rugosidade do terreno, altura sobre o terreno e as dimensões da 

edificação; 

S3 é o fator estático; 

q é a pressão dinâmica do vento (Pa). 

 

Para a determinação da velocidade básica do vento V0, a NBR 6123 (ASSOCIAÇÃO 

BRASIELIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 5) indica o uso da figura 3 e considera 

para terrenos planos ou pouco acidentados um valor de S1 = 1. 

Para a determinação do coeficiente S2 é necessário saber a categoria e a classe na qual a obra 

está inserida. A NBR 6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1988, p. 8-9) divide as categorias em: 

a) categoria I: superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de 

extensão, medida na direção e sentido do vento incidente; 

b) categoria II: terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos 

obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas; 

c) categoria III: terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e 

muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas; 

d) categoria IV: terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em 
zona florestal, industrial ou urbanizada; 

e) categoria V: terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco 

espaçados. 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Fábio Augusto Scharnberg. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2013 

36 

E as classes, são classificadas por: 

a) classe A: todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças 

individuais de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão 
horizontal ou vertical não exceda 20 m; 

b) classe B: toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão 

horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 m e 50 m; 

c) classe C: toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão 

horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 m. 

Figura 3 – Isopletas de velocidade básica V0 [m/s] 

 

(fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 6) 

Conhecendo a altura z da edificação, a categoria e a classe, é possível, através da tabela 3, 

saber o valor de S2. A NBR 6123 destaca que “O fator S2 considera o efeito combinado da 

rugosidade do terreno, da variação da velocidade do vento com a altura acima do terreno e das 

dimensões da edificação ou parte da edificação em consideração.” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 8). 

A NBR 6123 sugere o uso da tabela 4 para o valor de S3 e cita que “O fator estatístico S3 é 

baseado em conceitos estatísticos, e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da 

edificação.” (ASSOCIAÇÃO BRASIELEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 10). 
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Tabela 3 – Fator S2 

 

(fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 10) 

Tabela 4 – Valores mínimos do fator estatístico 

 

(fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 10) 
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A força do vento que atua em uma superfície plana é determinada pela fórmula 5 indicada 

pela NBR 6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 4): 

  (     )     (fórmula 5) 

Onde: 

F é a força do vento (kN); 

Ce é o coeficiente de forma externo; 

Ci é o coeficiente de forma interno; 

A é a área da superfície plana (m²). 

 

Para a determinação dos coeficientes de pressão e de forma, externos, para paredes de planta 

retangular, deve-se usar os valores da figura 4. 
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Figura 4 – Coeficientes de pressão e de forma, externos, para paredes de edificações 

de planta retangular 

 

(fonte: ASSOCIAÇÃO BRASIELEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 14)  
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5 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS 

A seguir são apresentadas definições, particularidades, vantagens e desvantagens e ligações de 

estruturas e elementos pré-moldados. 

5.1 DEFINIÇÕES 

Com relação a pré-moldagem, El Debs (2000, p. 5) define que: 

A pré-moldagem é caracterizada como um processo de construção em que a obra, 

ou parte dela, é moldada fora de seu local de utilização definitivo. Frequentemente a 

pré-moldagem é relacionada a outros dois termos: a pré-fabricação e a 

industrialização da construção. 

A qualidade dos elementos pré-fabricados é superior aos elementos moldados in loco, devido 

ao controle mais rigoroso que é exigido na fábrica, podendo utilizar melhor a tecnologia do 

concreto (LOTURCO, 2005, p. 48).  

5.2 PRÉ-MOLDADO X PRÉ-FABRICADO 

Loturco (2005, p. 50) relata que “O mercado chama de pré-fabricadas as peças encomendadas 

de fornecedores especializados e, portanto, produzidas em fábrica. Os pré-moldados, ainda de 

acordo com o mercado, são as peças feitas dentro do canteiro de obras, porém fora do local de 

aplicação.”. 

A NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 35) 

diferencia os elementos pré-fabricados e pré-moldados através do controle de qualidade, 

sendo que os elementos pré-moldados são produzidos com um controle menos rigoroso em 

suas etapas e que não é necessário a existência de laboratório ou instalações similares. Já os 

elementos pré-fabricados, devem ser rigorosamente controlados e identificados 

individualmente, registrando-se por escrito a data de fabricação, o tipo de aço e concreto 

utilizado em cada peça e a assinatura do responsável pela inspeção de cada etapa de produção 

da peça.  
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5.3 PARTICULARIDADES DE PROJETO 

O projeto de estruturas de concreto pré-moldado diferencia-se de projetos de estruturas 

moldadas no local pela necessidade da consideração de situações de cálculo intermediárias, e 

pela consideração de particularidades com relação às ligações das peças pré-moldadas (EL 

DEBS, 2000, p. 23).  

El Debs (2000, p. 24) afirma ainda que: 

Os sistemas estruturais devem ser concebidos tendo em vista os aspectos 

construtivos e os aspectos estruturais. No caso das estruturas de concreto pré-

moldado, muitas vezes, os aspectos construtivos preponderam sobre os aspectos 

estruturais. Por essa razão, nos sistemas estruturais de concreto pré-moldado, muitas 

vezes, são privilegiadas as facilidades de manuseio e transporte dos elementos pré-

moldados e as facilidades de montagem e execução das ligações destes elementos 

para formar a estrutura. 

Como consequência da importância dos aspectos construtivos, os sistemas 

estruturais empregados em estruturas de concreto moldado no local nem sempre são 
os mais adequados para ser empregados em estruturas de concreto pré-moldado.  

 

A norma NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 4) 

indica as fases pela quais passam as peças pré-moldadas, desde a sua fabricação até a entrada 

em serviço, assim, essas peças precisam ser verificadas e dimensionadas de acordo com todas 

as cargas em todas as fases, para os estados limites último e de serviço. Essas fases são: 

a) de fabricação; 

b) de manuseio; 

c) de armazenamento; 

d) de transporte; 

e) de montagem; 

f) de serviço. 

 

Devido a diversas peculiaridades a serem consideradas no projeto de estruturas de concreto 

pré-moldado, é um projeto mais trabalhoso em comparação ao projeto de estruturas moldadas 

no local, e deve preferencialmente, ser executado por profissionais que conheçam as fases de 

produção (EL DEBS, 2000, p. 27).  
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5.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Destaca-se como uma grande vantagem de estruturas de concreto pré-moldado, quando 

realizado no canteiro de obras, a redução do escoramento na obra, e a facilidade de elaboração 

dos elementos no nível do solo. Em casos de elementos pré-fabricados, as vantagens seriam a 

reutilização das fôrmas, o uso de protensão por pré-tração, melhor utilização da mão de obra e 

maior controle sobre os elementos fabricados. A pré-fabricação também tem uma relevância 

muito grande em países com temperatura muito baixa, pois existe uma dificuldade muito 

grande de execução do concreto moldado in loco (EL DEBS, 2000, p. 27).  

As desvantagens do uso de elementos pré-moldados são oriundas da necessidade de vários 

elementos de ligação incrementados nas peças para garantir a estabilidade da estrutura. Esses 

elementos de ligação elevam o custo da produção e geram dificuldades de transporte e 

montagem das peças (EL DEBS, 2000, p. 27).  

5.5 LIGAÇÕES DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS 

Deve ser considerado quatro princípios básicos no projeto de ligações para estruturas de 

concreto pré-moldado (EL DEBS, 2000, p. 111) que são: 

a) garantir a estabilidade global da estrutura, bem como sua rigidez; 

b) considerar as tolerâncias de fabricação e montagem; 

c) analisar as extremidades dos elementos que concorrem com a peça; 

d) devem ser consideradas acomodações de ligações. 

 

Sobre as ligações de elementos pré-moldados, a NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 13) destaca que: 

O projeto das ligações deve ser feito após minucioso estudo das possíveis 

solicitações em serviço e também na fase de montagem. Não podem ser desprezadas 

as solicitações provenientes de variações volumétricas da estrutura (retração, 
fluência, variação de temperatura), salvo em casos especiais em que se tomarão 

precauções específicas de eliminação de vínculos. 

A ligação de vigas e pilares através de chumbadores e elastômeros é uma ligação muito 

utilizada, conforme figura 5, pois se trata de uma ligação com execução simples. Neste tipo de 
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ligação, os chumbadores resistem aos possíveis movimentos laterais da viga e resistem contra 

o tombamento (EL DEBS, 2000, p. 187). 

Figura 5 – Formas dos chumbadores em ligação de viga e pilar 

 

(fonte: EL DEBS, 2000, p. 188) 

Com relação ao espaço entre o furo da viga e o chumbador, é aconselhável a utilização de 

material deformável, do tipo asfalto ou mastique, para a proteção à corrosão do chumbador. 

Quando o espaço entre o furo e o chumbador for preenchido por graute, existe a transmissão 

de esforços da viga diretamente para o pilar, gerando forças horizontais e fissuras na viga e no 

pilar, conforme apresentado na figura 6 (EL DEBS, 2000, p. 188). 

Figura 6 – Danos em ligações de viga e pilar com pilares indeslocáveis 

 

(fonte: EL DEBS, 2000, p. 189)  
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6 FUNDAÇÕES 

As fundações dividem-se em duas grandes categorias: 

a) superficiais ou diretas; 

b) profundas. 

 

Mello e Teixeira (1971, p. 189) sugerem como deve ser feita a escolha do tipo de fundação: 

O conhecimento prévio da natureza do subsolo é primordial à escolha acertada do 

tipo de fundação para uma obra. Esse conhecimento deverá ser obtido através de 

sondagens de percussão ou, em casos difíceis, por meio de sondagens especiais com 

extração de amostras indeformadas, amostras estas que permitem determinar as 

características de resistência e de compressibilidade dos solos que interferirão na 

solução do problema das fundações. 

É apresentado, a seguir, um dos tipos de fundação. 

6.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS OU DIRETAS 

Teixeira e Godoy (1998, p. 227), definem as fundações superficiais da seguinte maneira: 

As fundações rasas ou diretas são assim denominadas por se apoiarem sobre o solo a 

uma pequena profundidade, em relação ao solo circundante. De acordo com essa 

definição, uma fundação direta para um prédio com dois subsolos será considerada 

rasa, mesmo se apoiando a 7 m abaixo do nível da rua. 

As fundações superficiais, descritas nos próximos itens, podem ser subdivididas em três tipos: 

a) blocos de fundação; 

b) sapatas de fundação; 

c) Fundação em Radier. 

 

6.1.1 Blocos de fundação 

Os blocos de fundação caracterizam-se por possuir uma grande altura e são utilizados quando 

existem basicamente cargas de compressão. A altura do bloco é calculada para que as tensões 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Biblioteca do Centro de Educação Integrada de Campo Bom:                                                                         

projeto estrutural de edificação com grandes vãos livres 

45 

de tração no concreto possam ser absorvidas sem a necessidade da colocação de armadura 

(TEIXEIRA; GODOY, 1998, p. 227). 

6.1.2 Sapatas de fundação 

As sapatas de fundação são elementos armados que possuem uma altura inferior em 

comparação aos blocos, possuem diversas geometrias, sendo que as mais convencionais são 

quadradas, retangulares ou corridas. Existem também as sapatas associadas, que são utilizadas 

quando existem pilares muito próximos e por questão de espaço não é possível construir duas 

sapatas individuais, então, constrói-se apenas uma sapata, que resista as cargas de mais de um 

pilar ao mesmo tempo (TEIXEIRA; GODOY, 1998, p. 227-228). 

6.2 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

Sobre as fundações profundas, Mello e Teixeira (1971, p. 121) explicam que: 

Quando os solos próximos à superfície do terreno são dotados de baixa capacidade 

de carga e compressíveis, não permitindo o emprego de fundações rasas, as cargas 

estruturais são transferidas para o s solos de maior capacidade de suporte situados 

em maiores profundidades, por meio de fundações ditas profundas. 

Tem-se duas categorias de fundações profundas: 

a) fundações por estacas – que são constituídas por elementos de seção transversal 

reduzida quando comparada com o comprimento e que são enterradas mediante 

equipamentos situados à superfície do terreno. Em geral são necessárias várias 

estacas para transmitir a carga de um pilar ao terreno. 

b) fundações por tubulões – cuja seção transversal é bem maior do que no caso 

acima e que são executados por escavação interna manual ou no mínimo 

preveem e permitem a entrada de pessoal em seu interior. Em geral basta um 

tubulão para transferir a carga de um pilar ao subsolo. 

6.2.1 Tipos de estacas 

São abordados no trabalho apenas os seguintes tipos de estacas: 

a) Franki; 

b) pré-moldada de concreto; 

c) tipo hélice contínua. 
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6.2.1.1 Estaca tipo Franki 

Maia et al. (1998, p. 334, 336) definem que, para a execução da estaca tipo Franki, conforme 

a figura 7, utiliza-se um concreto com um slump muito baixo, para que permita o apiloamento 

e o alargamento da ponta da estaca, destacam ainda sobre a estaca tipo Franki: 

[...] algumas características que fazem parte do método de execução, e que a 

diferenciam de outros tipos de estaca, contribuindo para a elevada carga de trabalho 

da estaca. 

Essas características podem ser assim resumidas: 

a) a cravação com ponta fechada isola o tubo de revestimento da água do subsolo, o 

que não acontece com outros tipos de estaca executados com ponta aberta; 

b) a base alargada dá maior resistência de ponta que todos os outros tipos de estacas; 

c) o apiloamento da base compacta solos arenosos e aumenta seu diâmetro em todas 

as direções aumentando a resistência de ponta da estaca. Nos solos argilosos o 

apiloamento da base expele a água da argila, que é absorvida pelo concreto seco 
da mesma, consolidando e reforçando seu entorno; 

d) o apiloamento do concreto contra o solo para formar o fuste da estaca compacta o 

solo e aumenta o atrito lateral; 

e) o comprimento da estaca pode ser facilmente ajustado durante a cravação. 

Figura 7 – Execução da estaca tipo Franki 

 

(fonte: MELLO;TEIXEIRA, 1971, p. 146) 
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6.2.1.2 Estaca pré-moldada de concreto 

Uma das vantagens da estaca pré-moldada de concreto é em função de sua qualidade e 

controle na confecção, sendo que sua cura e vibração são realizadas na sombra, resultando em 

uma estaca mais homogênea, possuindo assim uma maior resistência. A desvantagem desse 

tipo de estaca, é que ela deve ser projetada, e armada para resistir ao içamento e ao transporte 

(MELLO; TEIXEIRA, 1971, p. 138). 

Maia et al. (1998, p. 382), relatam que: 

As seções transversais mais comumente empregadas para as estacas de concreto pré-

moldadas de concreto são circular (maciça ou vazada), a quadrada, a hexagonal e a 

octogonal. Como o peso unitário das estacas maciças é proporcional ao quadrado do 

diâmetro (ou do lado), as mesmas se limitam a dimensões de 30 X 30 cm, quando a 

seção é quadrada e a 40 cm de diâmetro quando a seção é circular.  

6.2.1.3 Estaca tipo hélice contínua 

Maia et al. (1998, p. 345, 347) relatam que a estaca hélice contínua pode ser definida como 

uma estaca de concreto moldada no local da obra e é executada por meio de perfuração com 

trado contínuo e injeção de concreto sob pressão. Destacam ainda algumas vantagens da 

estaca do tipo hélice contínua:  

A elevada produtividade reduz significativamente o cronograma da obra com apenas 

1 equipe de trabalho. 

Adaptabilidade na maioria dos tipos de terreno, exceto na presença de matacões e 

rochas. 

O processo executivo não produz os distúrbios e vibrações típicos dos equipamentos 
à percussão e não causa descompressão do terreno. 

A perfuração com hélice não produz detritos poluídos por lama bentonítica 

reduzindo os problemas ligados a disposição final de material resultante da 

escavação. 

 

Maia et al. (1998, p. 347) destacam também as desvantagens do uso desse tipo de estaca: 

Em função do porte do equipamento, as áreas de trabalho devem ser plenas e de facil 

movimentação. 

Devido a grande produtividade, exige a central de concreto nas proximidades do 

local de trabalho. 

Necessidade de uma pá-carregadeira na obra para remoção e limpeza do material 

extraído da perfuração para fora da área de trabalho. 
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Do ponto de vista comercial é necessário um número mínimo de estacas compatível 

com os custos de mobilização dos equipamentos envolvidos. 

Limitação nos comprimentos da estaca e da armação. 

6.2.2 Tubulões 

Com relação aos tubulões, Décourt et al. (1998, p. 302) destacam: 

Os tubulões apresentam, quando comparados a outros tipos de fundações, uma série 

de vantagens: 

a) os custos de mobilização e de desmobilização são menores que os de bate-estacas 

e outros equipamentos, aspecto este muito importante para pequenas obras, nas 

quais este item representa uma parcela significativa dos custos totais; 

b) o processo construtivo produz vibrações e ruídos de muito baixa intensidade, o 
que é muito importante para obras urbanas próximas a edifícios; 

c) os engenheiros de fundações podem observar e classificar o solo retirado durante 

a escavação e compará-lo às condições de subsolo previstas no projeto; 

d) o diâmetro e o comprimento dos tubulões podem ser modificados durante a 

escavação para compensar condições de subsolo diferentes das previstas; 

e) as escavações podem atravessar solos com pedras e matacões, especialmente para 

grandes diâmetros, sendo possível até penetrar em vários tipos de rochas; 

f) regra geral é possível apoiar cada pilar em fuste único, em lugar de diversas 

estacas, eliminando a necessidade de bloco de coroamento.  

 

Para o dimensionamento de tubulões, deve-se coincidir o ponto de aplicação do carregamento 

do pilar com o centro de gravidade do fuste e da base do tubulão, para transferir a carga do 

pilar ao terreno (MELLO; TEIXEIRA, 1971, p. 127). 
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7 DESCRIÇÃO ESTRUTURAL E CARREGAMENTOS 

As características mencionadas neste capítulo são embasadas em um projeto estrutural já 

concluído, porém, com algumas modificação na solução estrutural original. 

Neste capítulo é apresentada a nova solução estrutural para o prédio da biblioteca do CEI 

Campo Bom e também abordado os carregamentos que atuam na estrutura da edificação em 

questão. 

7.1 DESCRIÇÃO DO PRÉDIO 

O prédio é composto por uma área total de 2072 m², divididos em três pavimentos. No térreo, 

é composto por uma área de 497,4 m², no segundo pavimento, 680,5 m² e no terceiro 

pavimento, 894,1 m². Percebe-se que a área por pavimento vai aumentando dos níveis 

inferiores para os níveis superiores. Isso ocorre devido a forma arquitetônica estabelecida para 

o prédio. 

A estrutura é composta por lajes de aproximadamente 25 m de vãos livres e duas paredes 

portantes que sustentam as lajes e possuem um balanço associado de 30 m de comprimento. 

Pode-se analisar melhor essas dimensões nas figuras 8 e 9. 

Figura 8 – Vista lateral esquemática da parede [cm] 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Figura 9 – Corte esquemático do prédio [cm] 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

7.2 DESCRIÇÃO DAS LAJES 

As lajes, na verdade, são vigas pré-fabricadas e protendidas, com seção transversal em forma 

de T e 25 m de vão, que são montadas justapostas, formando um plano. Após a montagem das 

vigas, é adicionada uma capa de concreto, a qual aumenta a seção transversal e uniformiza o 

plano da laje. Na figura 10, pode-se verificar como é a formação do plano da laje. 

Figura 10 – Vigas justapostas e capeamento 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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7.3 DESCRIÇÃO DAS PAREDES PORTANTES 

As duas paredes portantes, têm espessura de 40 cm, em concreto protendido, e são moldadas 

no local. Sustentam todos os carregamentos provenientes das lajes e das ações do vento. 

Devido à ação do vento, foram projetadas paredes internas de contraventamento no sentido 

transversal às paredes portantes, para que as mesmas fossem estabilizadas e resistissem a estes 

esforços. A viabilidade do uso de protensão nas paredes ocorreu devido aos esforços de tração 

gerados pela região do balanço. Este artifício foi uma das diferenças em relação ao projeto 

estrutural original, no qual, as paredes foram executadas em concreto armado. 

7.4 CARREGAMENTO NAS LAJES 

O prédio que abriga a biblioteca do CEI é composto por três pavimentos, incluindo o térreo, 

mais a cobertura, com diferentes carregamentos em cada um de seus pavimentos. Estes 

carregamentos variam devido a utilização que será dada a cada pavimento. Sendo o primeiro 

pavimento utilizado como sala de estudos e o segundo destinado à biblioteca. Os 

carregamentos são divididos em: 

a) peso próprio, 

b) permanentes, 

c) sobrecarga. 

7.4.1 Carregamentos devido ao peso próprio 

A seção adotada para as lajes é padronizada para todos os pavimentos, portanto o 

carregamento devido ao peso próprio é o mesmo em todos os pavimentos. Como a laje é 

calculada como viga, considera-se um carregamento distribuído sobre a viga devido a cada 

tipo de carregamento. As vigas são pré-fabricadas e recebem in loco uma capa de concreto, 

alterando sua altura e consequentemente o seu peso próprio. 

Os carregamentos de peso próprio na viga são calculados através das fórmulas 6 e 7: 
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 (fórmula 6) 

                              
  

 
 (fórmula 7) 

Onde: 

gi peso próprio devido a seção inicial da viga (kN/m); 

gf peso próprio devido a seção final da viga (kN/m); 

Aci área da seção transversal inicial da viga (m²); 

Acf área da seção transversal final da viga (m²); 

γconc peso específico do concreto armado: ϒc = 25 kN/m³. 

7.4.2 Carregamentos permanentes 

Foram considerados carregamentos permanentes para o primeiro e segundo pavimento e outro 

para a cobertura. 

7.4.2.1 Carregamentos permanentes no primeiro e segundo pavimento 

Os carregamentos permanentes considerados no primeiro e no segundo pavimento foi de 1,0 

kN/m², este carregamento foi distribuído linearmente sob a viga através da fórmula 8: 

                       
  

 
 (fórmula 8) 

Onde: 

p é a carga distribuída na viga devido ao carregamento permanente (kN/m); 

qp carregamento permanente (kN/m²); 

bf largura da mesa da viga (m). 
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7.4.2.2 Carregamentos permanentes na cobertura 

O carregamento permanente considerado para a cobertura foi de 2 kN/m² devido a 

impermeabilização prevista para esse pavimento. Com a fórmula 8, o carregamento 

distribuído sob a viga resulta em: 

                       
  

 
 (fórmula 8) 

7.4.3 Carregamentos de sobrecarga 

Foram considerados carregamentos distintos de sobrecarga para cada um dos pavimentos do 

prédio. Esses carregamentos foram determinados conforme a utilização designada para cada 

pavimento. 

7.4.3.1 Carregamento de sobrecarga no primeiro pavimento 

No primeiro pavimento, no qual se localizam as salas de aula, foi considerado um 

carregamento de 3 kN/m², este valor está indicado na tabela 2 do presente trabalho. O 

carregamento distribuído sob a viga, referente ao carregamento de sobrecarga, é apresentado 

através da fórmula 9: 

                       
  

 
 (fórmula 9) 

Onde: 

s é o valor da carga distribuída na viga devido ao carregamento de sobrecarga (kN/m); 

qs carregamento de sobrecarga (kN/m²); 

bf largura da mesa da viga (m). 
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7.4.3.2 Carregamento de sobrecarga no segundo pavimento 

No segundo pavimento, que se localiza a biblioteca, foi considerado uma sobrecarga de 8,625 

kN/m². Este valor é indicado na tabela 2 do trabalho, a qual sugere um valor de 2,5 kN/m² por 

metro de altura e este valor não deve ser menor do que 6 kN/m². A altura considerada foi de 

2,45m, resultando então neste valor. Para o cálculo do carregamento distribuído sob a viga 

utilizou-se a fórmula 9: 

                          
  

 
 (fórmula 9) 

7.4.3.3 Carregamento de sobrecarga na cobertura 

Na cobertura, seguindo a indicação apresentada na tabela 2, utilizou-se o valor de sobrecarga 

para terraços inacessível a pessoas, resultando em um valor de 0,5 kN/m². Este valor foi 

convertido em uma carga distribuída sob a viga através da fórmula 9: 

                        
  

 
 (fórmula 9) 

7.4.4 Resumo dos carregamentos nas lajes 

Na tabela 5 é apresentado o resumo dos carregamentos utilizado para o cálculo e o 

dimensionamento das lajes que compõem o prédio, estes carregamentos estão divididos por 

pavimento e por tipo de carregamento. 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Biblioteca do Centro de Educação Integrada de Campo Bom:                                                                         

projeto estrutural de edificação com grandes vãos livres 

55 

Tabela 5 – Resumo dos carregamentos considerados nas lajes [kN/m] 

 

Peso próprio 

Permanente (p) Sobrecarga (s) 

 secão inicial (gi) secão final (gf) 

Primeiro Pavimento 5,72 7,90 

1,25 

3,75 

Segundo Pavimento 5,72 7,90 10,78 

Cobertura 5,72 7,90 2,50 0,625 

(fonte: elaborado pelo autor) 

7.5 CARREGAMENTO NAS PAREDES 

Os carregamentos atuantes nas paredes são provenientes das reações das lajes e da ação do 

vento. Para a avaliação das paredes foi utilizado o software SAP2000, porém se fez necessário 

o cálculo da ação do vento nas mesmas, para a inserção dos dados deste carregamento no 

programa.  

7.5.1 Reações das lajes 

As lajes e seus carregamentos foram discretizados no programa de análise estrutural e o 

mesmo obteve as reações das lajes e os efeitos gerados nas paredes, para cada caso de 

carregamento. 

7.5.2 Cálculo do vento 

Para o cálculo do vento, foram realizadas algumas simplificações, com relação à geometria do 

prédio. Foi considerada uma edificação em forma retangular em planta e em corte. Esta 

dimensão foi calculada pela média do comprimento do balanço da geometria verdadeira, 

dessa forma, as dimensões para o cálculo do vento estão apresentadas na figura 11. 
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Figura 11 – Dimensões utilizadas no cálculo do vento [cm] 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

No cálculo da força do vento foram utilizadas as fórmulas 3 a 5. O município de Campo Bom 

está situado próximo da região na qual a velocidade básica do vento, V0, é igual a 45 m/s, e o 

prédio situa-se um uma região plana, assim o valor de S1 igual a 1,0. A edificação se enquadra 

na categoria IV e em uma classe B, com 15 m de altura, entrando com esses dados na tabela 3 

consegue-se o valor de S2 igual a 0,88. O valor de S3 é igual a 1,0 conforme as características 

atribuídas ao prédio. Substituindo estes valores na fórmula 3 e fórmula 4, temos 

respectivamente, o valor da velocidade característica do vento e da pressão dinâmica: 

                                         (fórmula 3) 

           
                       (fórmula 4) 

Para a realização do cálculo dos coeficientes de forma externo, foram utilizados os valores 

indicados na figura 4, através dos seguintes dados de entrada: 

a) h/b = 15/25 = 0,60; 

b) a/b = 35/25 = 1,40. 

Os valores dos coeficientes de pressão externa, para estes dados de entrada, estão 

representados na figura 12. Os coeficientes de pressão interna foram considerados igual a 0 
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pois a NBR 6123 sugere o valor mais nocivo entre 0 e -0,2 para o coeficiente de pressão 

interna, para edificações estanques e com janelas, que não tenham possibilidade de serem 

rompidas por acidente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988, p. 

13). 

Figura 12 – Coeficientes de pressão externo aplicado nas paredes 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

As forças devidas ao vento foram aplicadas nos níveis das lajes. A tabela 6 mostra a 

intensidade dessas forças, calculadas a partir da fórmula 5. 

Tabela 6 – Força aplicada devido às ações do vento, em cada parede 

Local Força devido ao vento X [kN] Força devido ao vento Y [kN] 

Primeiro Pavimento 64,88  181,68  

Segundo Pavimento 64,88  181,68  

Cobertura 32,44  90,84  

 (fonte: elaborado pelo autor) 
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8 DIMENSIONAMENTO DAS ARMADURAS 

Este capítulo aborda o dimensionamento das armaduras dos elementos que compõem o prédio 

do CEI Campo Bom. É apresentado o cálculo para a obtenção das armaduras ativa e passiva 

das lajes, apresentando também o cálculo das perdas da força de protensão que atuam nas 

mesmas. Ainda neste capítulo, apresenta-se o dimensionamento das armaduras ativa e passiva 

das paredes, no sentido vertical e sentido horizontal.  

8.1 CÁLCULO DA ARMADURA DAS LAJES 

O cálculo das armaduras da laje do segundo pavimento, que recebe o carregamento referente à 

biblioteca, com o valor dos esforços mais elevados dentre os demais, é a laje crítica. Como 

optou-se por utilizar a mesma seção transversal para todos os pavimentos e a mesma 

armadura de protensão, a mudança significativa entre as lajes dos demais pavimentos ocorre 

na quantidade da área de aço necessária para a armadura passiva. 

8.1.1 Propriedade dos materiais utilizados 

O dimensionamento das lajes foi realizado, conforme as seguintes características dos 

materiais: 

a) fck = 40 MPa – para o concreto; 

b) aço CP-190RB (relaxação baixa), fptk = 1900 MPa – para armadura de 

protensão (ativa); 

c) aço CA50, fyk = 500 MPa – para armadura passiva. 

 

Com os tipos de materiais utilizados estabelecidos, calculam-se as propriedades dos materiais, 

através das fórmulas 10 a 17 (trabalho não publicado)
1
: 

                                                        
1 Notas de aula da disciplina de Concreto Protendido do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, ministrado pelo Prof. Rubem C. Schwingel. 
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             √              √                (fórmula 10) 

                              (fórmula 11) 

                         
 
           (fórmula 12) 

                           (fórmula 13) 

           (                       ) (fórmula 14) 

                         
  

   
  (fórmula 15) 

    
   
  
 
  

    
       

  

   
 (fórmula 16) 

     
    
  

 
        
  

 
       

    
       

  

   
 (fórmula 17) 
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Onde: 

Ec é o módulo de elasticidade do concreto (MPa); 

fck é a resistência característica do concreto (MPa); 

σcc0 é o limite da tensão de compressão no concreto no tempo inicial (MPa); 

fcj = 0,8.fck, resistência média do concreto em j dias, j considerado igual a 21.; 

σct0 é o limite da tensão de tração no concreto no tempo inicial (MPa); 

fctmj = 0,3.fcj
2/3

, é a resistência média à tração do concreto em j dias.; 

σcc∞ é o limite da tensão de compressão no concreto no tempo infinito (MPa); 

σct∞ é o limite da tensão de tração no concreto no tempo infinito (MPa); 

σp0 é a tensão inicial no aço de protensão (kN/cm²); 

fptk é a resistência à tração do aço de protensão (kN/cm²); 

fyd é a resistência de cálculo do aço à tração (kN/cm²); 

fyk é a resistência característica do aço à tração (kN/cm²); 

fpyd é a resistência de cálculo do aço de protensão (kN/cm²); 

fpyk é a resistência característica do aço de protensão (kN/cm²). 

8.1.2 Características geométricas da seção transversal 

Foi utilizado, como seção transversal, vigas em formato de T. Na figura 13, é apresentada a 

geometria da seção transversal, e na tabela 7 estão apresentados os valores correspondentes de 

cada trecho da seção, são indicados valores da seção inicial, que é somente a viga pré-

fabricada, e também os valores da seção final, na qual é considerada a viga pré-fabricada mais 

a capa de concreto adicionado no local. Na tabela 8 são apresentadas as propriedades 

geométricas referentes a cada seção. 

Figura 13 – Geometria da seção transversal da laje 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Tabela 7 – Dimensões dos trechos considerados da seção transversal da laje 

Trecho Seção inicial [cm] Seção final [cm] 

bf 123  125  

bw,sup 22  22  

bw,inf 18  18  

hw 83  83  

hf 5  12  

 (fonte: elaborado pelo autor) 

Tabela 8 – Propriedades geométricas das seções 

Propriedade Seção inicial Seção final 

Área da seção – Ac [cm²] 2275 3160  

Momento de inércia – Ic [cm4] 1766098  2644326  

Módulo resistente superior – Wsup [cm³] 52667,6  86142,7  

Módulo resistente inferior – Winf [cm³] 32425,0  41122,9  

 (fonte: elaborado pelo autor) 

8.1.3 Característica do elemento e cálculo das solicitações 

A viga foi calculada como sendo bi-apoiada e foi dividida em 11 seções de corte, porém, 

como possui um carregamento distribuído constante sob todo vão, pode-se realizar o cálculo 

para apenas 6 seções distintas, pois elas se repetem em relação ao eixo de simetria. Na figura 

14 é possível analisar de forma esquemática a localização destas seções de corte, a forma de 

carregamento e apoio, para a qual a viga foi calculada. Foram considerados cabos retos ao 

longo de todo o elemento. 
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Figura 14 – Localização das seções de corte 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Para o cálculo das solicitações de momento fletor (M) e de cortante (V), foram utilizadas as 

fórmulas 18 e 19, respectivamente. 

 ( )  
     

 
 
    

 
 (fórmula 18) 

 ( )  
   

 
     (fórmula 19) 

Onde: 

M(x) é o momento fletor na posição x (kNm); 

q é o carregamento distribuído (kN/m); 

L é o vão considerado (m); 

x é a posição da seção de corte (m). 

 

É apresentado, na tabela 9, os valores das solicitações para a laje em questão, com um vão de 

24, 8 metros, que está sob o efeito dos seguintes carregamentos: 

a) gi = 5,72 kN/m; 

b) gf = 7,90 kN/m; 

c) p+s = 12,03 kN/m. 
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Tabela 9 – Valores das solicitações 

SOLICITAÇÕES - V [kN] e M [KNm] 

Seção x V(gi) V(gf) V(p+s) M(gi) M(gf) M(p+s) 

0 0 70,93 97,96 149,17 0 0 0 

1 2,48 56,74 78,37 119,34 158,31 218,65 332,95 

2 4,96 42,56 58,78 89,5 281,44 388,71 591,91 

3 7,44 28,37 39,18 59,67 369,39 510,18 776,89 

4 9,92 14,19 19,59 29,83 422,16 583,06 887,87 

5 12,4 0 0 0 439,75 607,35 924,87 

(fonte: elaborado pelo autor) 

8.1.4 Dimensionamento da armadura ativa 

Para o pré-dimensionamento da armadura ativa, foi estabelecido que aproximadamente 60% 

do momento fletor total é resistido com este tipo de armadura e o restante do momento é 

resistido pela armadura passiva. Se o cálculo fosse efetuado para que a armadura ativa 

resistisse a 100% do momento fletor total, os limites de protensão se cruzariam e não seria 

possível dimensionar para a seção transversal escolhida, necessitando assim aumentar suas 

dimensões.  

Para o cálculo da protensão utilizou-se a fórmula 20, para a borda superior, e a fórmula 21, 

para a borda inferior, na consideração dos limites de protensão para o tempo t=0 e a fórmula 

22, para a borda superior, e a fórmula 23, para a borda inferior, na consideração dos limites da 

protensão no tempo t=∞ (trabalho não publicado)
2
:  

      (
  

   
 

    
      

)  
   
      

      (fórmula 20) 

                                                        
2 Notas de aula da disciplina de Concreto Protendido do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, ministrado pelo Prof. Rubem C. Schwingel. 
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      (
  

   
 

    
      

)  
   
      

       (fórmula 21) 

      (
  

   
 

    
      

)  
     (        )

      
       (fórmula 22) 

      (
  

   
 
    
      

)  
     (        )

      
      (fórmula 23) 

Onde: 

ro = 0,95, rendimento da protensão em t=0; 

r∞ = 0,85, rendimento da protensão em t=∞; 

P0 força de protensão inicial (kN); 

Aci = 2275 cm², área da seção transversal inicial da viga (cm²); 

Acf = 3160 cm², área da seção transversal final da viga (cm²); 

ep,i = 41,72 cm, excentricidade da protensão para a seção inicial (cm); 

ep,f = 51,55 cm, excentricidade da protensão para a seção final (cm); 

Wsup,i = 52667,6 cm³, módulo resistente superior referente a seção transversal inicial (cm³); 

Winf,i = 32425,0 cm³, módulo resistente inferior referente a seção transversal inicial (cm³); 

Wsup,f = 86142,7 cm³, módulo resistente superior referente a seção transversal final (cm³); 

Winf,f = 41122,9 cm³, módulo resistente inferior referente a seção transversal final (cm³); 

σcc0 = 2,24 kN/cm², limite da tensão de compressão no concreto no tempo inicial (kN/cm²); 

σct0 = 0,36 kN/cm², limite da tensão de tração no concreto no tempo inicial (kN/cm²); 

σcc∞ = 2,00 kN/cm², limite da tensão de compressão no concreto no tempo infinito (kN/cm²); 

σct∞ = 0 kN/cm², limite da tensão de tração no concreto no tempo infinito (kN/cm²); 

Mgi = 43975 kNcm, momento fletor devido ao carregamento de peso próprio da seção inicial; 

Mgf = 60735 kNcm, momento fletor devido ao carregamento de peso próprio da seção final; 

Mp+s = 92487 kNcm, soma dos momentos fletores devido ao carregamento permanente e de 

sobrecarga. 
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Substituindo os valores, verificou-se que a força de protensão deveria ser maior do que 

1675,19 kN e menor do que 2191,92 kN, estes valores foram determinados pelo borda 

inferior. Então se arbitrou o valor de 1700 kN para o cálculo. Utilizando então as fórmulas 25, 

e 26, foi possível determinar, respectivamente, a área de aço de protensão necessária e o 

número de cordoalhas (optou-se por utilizar cordoalhas de 15,2 mm de diâmetro, que possui 

uma área de seção transversal igual a 1,40 cm²): 

   
  
   

 
    

   
           (fórmula 25) 

  
  
   

 
     

    
                   (fórmula 26) 

Onde: 

Ap é a área de aço de protensão (cm²); 

P0 força de protensão inicial (kN); 

σp0 é a tensão inicial no aço de protensão (kN/cm²); 

n número de cordoalhas; 

Api = 1,40 cm² para a cordoalha de 15,2 mm, é a área da seção transversal de cada cabo (cm²). 

 

Ficou estabelecido o uso de 8 cordoalhas no centro do vão. Verificou-se que a força produzida 

por estes 8 cabos deveriam agir a uma distância de 143 cm do apoio , e que poderiam chegar 

até o apoio 6 cordoalhas. Os valores são obtidos igualando o valor do Mgi=0 na fórmula 21, 

assim é definida a força máxima de protensão que pode chegar ao apoio. 

8.1.5 Perdas iniciais da força de protensão 

O tipo de protensão utilizada para a viga é a protensão com aderência inicial, muito utilizada 

na indústria para a produção de peças pré-fabricadas protendidas. Neste tipo de protensão não 

ocorrem perdas de força de protensão por atrito e recuo de ancoragens. Desta forma foi 

calculada apenas a perda devida ao encurtamento do concreto. Esta perda acontece, pois, no 
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instante da transferência da força de protensão ao elemento, o mesmo sofre uma pequena 

variação no seu comprimento, reduzindo a tensão na armadura. 

A perda de tensão no aço de protensão devido ao encurtamento do concreto em casos de 

protensão com aderência inicial, é determinado através das fórmulas 27 e 28 (trabalho não 

publicado)
3
: 

   
   
    

 (fórmula 27) 

         (
 

  
 
  
    

) (fórmula 28) 

Onde: 

σp é a tensão efetiva no aço de protensão (kN/cm²); 

σp0 é a tensão inicial no aço de protensão (kN/cm²); 

kp é fator de redução devido ao encurtamento (adimensional); 

αp é a razão entre o módulo de elasticidade do aço de protensão e do concreto; 

Ap é a área de aço de protensão (cm²); 

Ac é a área da seção transversal da viga (cm²); 

ep excentricidade da protensão (cm); 

Wc,p = Ic / ep, módulo resistente até a armadura de protensão (cm³). 

 

A tabela 10 apresenta os valores obtidos e as solicitações devido à força de protensão após as 

perdas por encurtamento elástico do concreto, em todas as seções consideradas. 

 

 

 

                                                        
3 Notas de aula da disciplina de Concreto Protendido do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, ministrado pelo Prof. Rubem C. Schwingel. 
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Tabela 10 – Perda por encurtamento elástico do concreto 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

8.1.6 Perdas progressivas da força de protensão 

As perdas progressivas que ocorrem no elemento protendido, são dependentes de fatores 

como: 

a) deformação lenta do concreto; 

b) retração do concreto; 

c) relaxação do aço de protensão. 

 

8.1.6.1 Deformação lenta do concreto 

A norma NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 

145), nos fornece a equação para o cálculo da deformação lenta, fluência, do concreto. A 

equação é indicada na fórmula 29: 

 (    )         [  ( )    (  )]         (fórmula 29) 

Onde: 

φ(t,t0) é o coeficiente de fluência do concreto; 

φa é o coeficiente de fluência rápida; 

φf∞ é o coeficiente de deformação lenta irreversível; 

βf(t) ou βf(t0) é o coeficiente relativo a deformação lenta irreversível, em função da idade do 

concreto; 

φd∞ = 0,4, é o valor do coeficiente de deformação lenta reversível;  
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βd é o coeficiente relativo à deformação lenta reversível em função do tempo, após o 

carregamento. 

 

Para determinar o coeficiente de fluência, é necessário primeiramente determinar o 

coeficiente de fluência rápida, que é determinado através das fórmulas 30 a 32. Foi adotado o 

uso do cimento CP-IV, um tempo inicial (t0) igual a 15 dias e um tempo infinito (t∞) igual a 

10000 dias: 

    
{  [  (    )

 
 ⁄ ]} (fórmula 30) 

  ( )         (fórmula 31) 

       [  
  (  )

  (  )
] (fórmula 32) 

Onde: 

β1 é a relação das resistências características para t dias e 28 dias; 

s = 0,38 para concreto com cimento CP-IV; 

fc(t) é o resistência do concreto em t dias (MPa); 

φa é o coeficiente de fluência rápida. 

 

Na tabela 11, são apresentados os valores calculados e o resultado do coeficiente de fluência 

rápida. 

Tabela 11 – Coeficiente de fluência rápida 

s β1(15) β1(∞) fc(15) fc(∞) φa 

0,38 0,870 1,433 34,803 57,327 0,314 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Para o cálculo do coeficiente de deformação lenta irreversível foram utilizadas as fórmulas 33 

a 36, e considerado que a umidade relativa do ar é de 70 % e que o perímetro em contato com 

o ar é referente a seção final como um todo, resultando em 436 cm: 

       
    
   

         (          ) (fórmula 33) 

                  (fórmula 34) 

    
       
       

 (fórmula 35) 

             (fórmula 36) 

Onde: 

hfic é a espessura fictícia (cm); 

Ac = 3160 cm², é a área da seção transversal da viga (cm²); 

μar = 436 cm, é o perímetro da seção exposto ao ambiente (cm); 

Ur = 70 %, é umidade relativa do ambiente; 

φ1c é o coeficiente dependente da umidade relativa do ambiente; 

φ2c é o coeficiente dependente da espessura fictícia; 

φf∞ é o coeficiente de deformação lenta irreversível; 

 

Na tabela 12, são apresentados os valores calculados e o resultado do coeficiente de 

deformação lenta irreversível. 
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Tabela 12 – Coeficiente de fluência lenta irreversível 

ϒ hfic [cm] ϕ1c ϕ2c ϕf∞ 

1,449 21,01 2 1,54 3,07 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Para o cálculo dos coeficientes relativo à deformação lenta, é utilizada a fórmula 37: 

  ( )  
        

        
 (fórmula 37) 

Onde: 

βf(t) é o coeficiente relativo a deformação lenta irreversível, em função da idade do concreto; 

t é o tempo, em dias; 

A = 43 hfic ³-350 hfic ²+588 hfic +113; 

B = 768 hfic ³-3060 hfic ²+3234 hfic -23; 

C = -200 hfic ³+13 hfic ²+1090 hfic +183; 

D = 7579 hfic ³-31916 hfic ²+35343 hfic +1931 

hfic é a espessura fictícia, em metros. 

 

Na tabela 13 são apresentados os valores calculados e o resultado para os coeficientes 

relativos à deformação lenta irreversível. 

Tabela 13 – Coeficientes relativos à deformação lenta irreversível 

A B C D βf(15) βf(∞) 

221,472 528,483 410,713 8017,701 0,283 0,982 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Para o cálculo do coeficiente relativo à deformação lenta reversível, depois de decorrido o 

carregamento, foi utilizado a fórmula 38: 
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  ( )  
       

       
 
           

           
       (fórmula 38) 

Onde: 

βd é o coeficiente relativo à deformação lenta reversível em função do tempo, após o 

carregamento; 

t é o tempo, em dias. 

 

Substituindo os valores calculados na fórmula 29, é possível determinar o valor do coeficiente 

de perda por deformação lenta: 

 (        )             [           ]                (fórmula 29) 

8.1.6.2 Retração do concreto 

Para o cálculo do coeficiente de perda devido à retração do concreto, a NBR 6118 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 146-147) fornece as 

fórmulas 39 a 43: 

   (    )       [  ( )     (  )] (fórmula 39) 

              (fórmula 40) 

      
        (

  

   
)  (

   

    
)  (fórmula 41) 
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 (fórmula 42) 

  ( )  
(
 
   )

 

   (
 
   )

 

   (
 
   )

(
 
   )

 

   (
 
   )

 

   (
 
   )   

 (fórmula 43) 

Onde: 

εcs (t,t0) é o coeficiente de retração do concreto; 

εcs∞ é o valor final da retração; 

βs(t) ou βs(t0) é o coeficiente relativo à retração no instante t ou t0; 

ε1s é o coeficiente dependente da umidade relativa do ambiente e da consistência do concreto; 

ε2s é o coeficiente dependente da espessura fictícia da peça; 

Ur = 70 %, é umidade relativa do ambiente; 

hfic é a espessura fictícia, em metros. 

A = 40; 

B = 116 .h³-282 h²+220 h-4,8; 

C = 2,5 h³ -8,8 h +40,7; 

D = -75 h³+585 h² +496 h-6,8; 

E = -169 h
4
+88 h³+584 h²-39 h+0,8; 

t é o tempo, em dias. 

 

Os valores calculados e o resultado do cálculo do coeficiente de perda devido a retração do 

concreto estão apresentados na tabela 14. 

Tabela 14 – Coeficiente de perda relativo à retração do concreto 

ε1s .104 ε2s εCS∞ 104 A B C D E βs(15) βs(∞) εCS(∞,15) 

-3,2 0,894 2,86 40 30,05 38,87 122,53 18,87 0,141913 1,00142 -0,000246 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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8.1.6.3 Relaxação do aço de protensão 

A relaxação do aço é caracterizada pela perda de tensão, no aço de protensão, ao longo do 

tempo, considerando um comprimento constante. O coeficiente de fluência do aço é expresso 

pela fórmula 44, fornecida pela NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2003, p. 38): 

 (    )     [   (    )] (fórmula 44) 

Onde: 

χ(t,t0) é o coeficiente de fluência do aço; 

Ψ(t,t0) = 2,5. Ψ1000h, coeficiente de relaxação do aço para o t=∞, a comprimento constante. 

 

A norma NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p.24), 

fornece os valores para o Ψ1000h, estes valores são indicados na tabela 15. 

Tabela 15 – Valores do Ψ1000h, em porcentagem 

 

(fonte: ASSOCIAÇÃO BRASIELEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 24) 

Na tabela 16 estão apresentados os valores da relaxação do aço e fluência ocorridos na 

armadura de protensão, para cada seção calculada da viga. 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Fábio Augusto Scharnberg. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2013 

74 

Tabela 16 – Coeficiente de fluência lenta irreversível  

Seção σpi/fptk Ψ1000h [%] Ψ∞ [%] χ(∞ ,15) 

0 0,737 2,87 7,17 0,074 

1 0,723 2,73 6,83 0,071 

2 0,723 2,73 6,83 0,071 

3 0,723 2,73 6,83 0,071 

4 0,723 2,73 6,83 0,071 

5 0,723 2,73 6,83 0,071 

(fonte: elaborado pelo autor) 

8.1.6.4 Perda nas seções 

Para o cálculo das perdas nas seções, utilizou-se a média entre o momento de protensão para a 

seção inicial e o momento de protensão para a seção final. Também não foram consideradas 

as diferentes propriedades dos concretos, referentes à diferença de idades entre eles, que 

formam a seção inicial e a seção final, por este motivo realizou-se esta simplificação. O 

momento utilizado para o cálculo das perdas nas seções, foi denominado de Mp∞. Na tabela 17 

estão indicados os valores para o cálculo deste momento e seu resultado para cada seção. 

Tabela 17 – Resultado de Mp∞ 

Seção Np Mp(i) Mp(f) ΔMp(i,f) Mp∞ 

0 1176,11 51710,19 63278,27 11568,09 57494,23 

1 1539,20 64211,10 79350,51 15139,42 71780,81 

2 1539,20 64211,10 79350,51 15139,42 71780,81 

3 1539,20 64211,10 79350,51 15139,42 71780,81 

4 1539,20 64211,10 79350,51 15139,42 71780,81 

5 1539,20 64211,10 79350,51 15139,42 71780,81 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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A equação que leva em consideração, o efeito de todos os tipos de perda progressiva, para 

cada seção, é apresentada na fórmula 45 (trabalho não publicado)
4
 

   
    [

   
  
  (    )     (    )  

  (  )
  

  (    )

   (    )     (     (    ))
]     (fórmula 45) 

Onde: 

Δσp
csr

 perda de tensão, no aço, devido à fluência e retração do concreto e fluência do aço 

(kN/cm²); 

σc0 é a tensão no concreto, no instante inicial, devido as cargas permanentes (kN/cm²); 

φ(t,t0) é o coeficiente de fluência do concreto; 

εcs (t,t0) é o coeficiente de retração do concreto; 

σp(t0) é a tensão no aço, no instante t0 (kN/cm²); 

χ(t,t0) é o coeficiente de fluência do aço; 

kp é fator de redução devido ao encurtamento; 

Ec é o módulo de elasticidade do concreto; 

Ep é o módulo de elasticidade do aço de protensão; 

α = 0,5, para protensão em uma etapa. 

 

São apresentados na tabela 18 os resultados das perdas de tensões no aço e a variação das 

solicitações de protensão, em cada seção. 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Notas de aula da disciplina de Concreto Protendido do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, ministrado pelo Prof. Rubem C. Schwingel. 
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Tabela 18 – Perda nas seções 

Seção σco [kN/cm²] Kpf α Δσp
CSR ΔNp = - Δσp

CSR . Ap[kN] ΔVp [kN] ΔMp = ΔNp . ep [kNcm] 

0 -1,542 0,079 0,5 -35,266 296,236 0 15938,4 

1 -1,882 0,098 0,5 -38,489 431,071 0 22223 

2 -1,879 0,098 0,5 -38,440 430,533 0 22195,2 

3 -1,877 0,098 0,5 -38,406 430,148 0 22175,4 

4 -1,875 0,098 0,5 -38,385 429,917 0 22163,5 

5 -1,875 0,098 0,5 -38,379 429,84 0 22159,5 

(fonte: elaborado pelo autor) 

8.1.7 Tensões normais de borda 

Na tabela 19, encontram-se os valores para as tensões normais que ocorrem nas bordas 

superior e inferior da viga. Essas tensões foram calculadas no tempo inicial para a seção 

inicial e final, e no tempo infinito para a seção final. Nota-se que na região dos apoios, para a 

seção final, surgem tensões de tração na borda superior, as quais não ocorrem para a seção 

inicial. Esta tensão ocorre devido ao aumento do momento de protensão, quando considerada 

a seção final. Para resistir a estas tensões, foi dimensionada uma armadura. Nota-se também 

que existem tensões de tração no concreto na borda inferior, quando adicionado os efeitos da 

sobrecarga, essas tensões de tração na borda inferior são resistidas pela armadura passiva. 

Tabela 19 – Tensões normais de borda 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Biblioteca do Centro de Educação Integrada de Campo Bom:                                                                         

projeto estrutural de edificação com grandes vãos livres 

77 

8.1.8 Dimensionamento da armadura passiva 

A armadura passiva foi calculada, no Estado Limite Último, considerando a existência da 

armadura ativa, já determinada. Com as fórmulas 46 e 47, oriundas da equação de equilíbrio 

de forças e de momentos na seção, é possível calcular a posição da linha neutra e a armadura 

passiva. Estas fórmulas são consideradas para seção retangular, o que no caso da viga, é 

possível ser utilizado, pois a posição da linha neutra, para todas as seções, se manteve na 

região da mesa da viga. 

   
                     

   
 (fórmula 46) 

        (        )         (        )      (fórmula 47) 

Onde: 

As é a área de armadura passiva (cm²); 

x é a posição da linha neutra (cm); 

bf comprimento do talão superior da viga (cm); 

fcd é a resistência de cálculo do concreto (kN/cm²); 

Ap é a área de aço de protensão (cm²); 

fpyd é a resistência de cálculo do aço de protensão (kN/cm²); 

fyd é a resistência de cálculo do aço à tração (kN/cm²); 

dp é a distância da borda superior até o baricentro da armadura de protensão (cm); 

ds é a distância da borda superior até o baricentro da armadura passiva (cm); 

Md é o momento de cálculo (kNcm). 

 

Os resultados obtidos para a área de armadura passiva necessária em cada seção, estão 

apresentados na tabela 20. 
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Tabela 20 – Área de armadura passiva 

Seção ds [cm] dp [cm]  x [cm] As [cm²] 

0 83 82,25 0,04 0 

1 83 82,25 3,96 0 

2 83 82,25 7,11 0 

3 83 82,25 9,42 14,37 

4 83 82,25 10,84 22,27 

5 83 82,25 11,32 24,94 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Com a seção no domínio 2, confirmam-se os valores de tensões nos materiais admitidos. 

8.1.9 Dimensionamento ao esforço cortante 

A NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 93-94) 

fornece as equações para o cálculo da armadura transversal de corte conforme o modelo 1. 

Este modelo considera que as diagonais de compressão são inclinadas de 45 graus em relação 

ao eixo longitudinal da peça e que a parcela de força cortante resistida por mecanismos 

complementares ao modelo em treliça (Vc), é independente da força solicitante de cálculo 

(Vsd). A armadura de corte foi dimensionada através das fórmulas 48 a 51: 

                               
   
   

 (fórmula 48) 

             (fórmula 49) 
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       (  
  

       
)                             (fórmula 50) 

    
   
 
            (           ) (fórmula51) 

Onde: 

VRd2 é força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais comprimidas (kN); 

fcd é a resistência de cálculo do concreto (kN/cm²); 

bw é a menor largura da seção (cm); 

d é altura útil da seção (cm); 

Vc é parcela de força cortante resistida por mecanismos complementares ao modelo de treliça; 

Vsw é a parcela de força cortante resistida pela armadura transversal; 

Vc0 é o valor de referência para Vc; 

M0 é o valor do momento fletor que anula a tensão normal de compressão na borda da seção; 

Msd,máx é o momento fletor de cálculo máximo, no trecho em análise; 

Asw é a área da seção transversal dos estribos (cm²); 

s é o espaçamento entre estribos (cm); 

fywd é tensão na armadura transversal; 

α é o ângulo de inclinação da armadura transversal ao eixo longitudinal. 

 

São apresentados na tabela 21, os resultados do dimensionamento ao esforço cortante. 

Tabela 21 – Armadura de corte 

V= VSd= αv2 fcd bw D VRd2 fctd bw 

247,13 345,9848 0,84 2,86 18,00 83,00 968,11 0,18 18,00 

d Vco Vc fywd α Asw/s (Asw/s) min Vmin xmin  

83,00 157,27 209,89 43,48 90 4,19 2,53 208,53 193,69 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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8.1.10 Cálculo da flecha 

O cálculo da flecha, foi realizado para os carregamentos separadamente e posteriormente 

somado cada valor, foi efetuado o cálculo para a seção transversal inicial, na qual a capa de 

concreto não é considerada, e para a seção final, considerando o concreto adicionado para o 

capeamento. Na tabela 22, são apresentados os valores da flecha. 

Tabela 22 – Valores da flecha [cm] 

Seção inicial Seção final 

δgi δMpi δi δg∞ δq∞ δMp∞ δ∞ 

5,30 -9,28 -3,98 4,89 7,44 -6,93 5,40 

(fonte: elaborado pelo autor) 

8.2 CÁLCULO DA ARMADURA DAS PAREDES 

O prédio é constituído de duas paredes que resistem aos esforços provenientes das lajes e da 

ação do vento. Esses esforços foram inseridos na estrutura e, em função dos resultados 

obtidos nas paredes, escolheu-se a que apresentou as piores solicitações para o 

dimensionamento das armaduras, repetindo-as na outra parede. As paredes foram 

dimensionadas considerando uma espessura de 40 cm. Para o cálculo das paredes, foi 

utilizado o software de análise estrutural SAP2000, que utiliza o método dos elementos 

finitos. 

8.2.1 Modelagem no SAP 

Com os cálculos dos carregamentos previamente definidos, foi possível aplicá-los no modelo 

estrutural, apresentado na figura 15. Esses carregamentos foram separados inicialmente em 

seis tipos distintos, para a obtenção dos esforços sem o efeito da protensão. Posteriormente, 

dimensionou-se a armadura de protensão e introduziu-se a força de protensão, criando um 

novo tipo de carregamento. 
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Figura 15 – Modelo estrutural 

 

(fonte: COMPUTERS AND STRUCTURES INC, 1995) 

Os tipos de carregamento inseridos foram: 

a) peso próprio (PP); 

b) permanente (perm); 

c) sobrecarga (sc); 

d) sobrecarga no balanço (sbal); 

e) vento x (vx); 

f) vento y (vy); 

g) protensão (prot). 

 

8.2.2 Solicitações nas paredes sem o efeito da protensão 

Foram calculadas as solicitações referentes a 7 combinações distintas. Verificou-se que 

surgiram tensões de tração em trechos localizados da estrutura, tanto no sentido vertical (F22), 

como no sentido horizontal (F11), e que, mesmo com as combinações distintas de 

carregamentos, os trechos com tensões de tração e de compressão, mantinham-se 

aproximadamente na mesma região. As combinações de carregamentos foram: 

a) PP + perm + sc + vx; 

b) PP + perm + sc + vy; 

c) PP + perm + sbal + vx; 
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d) PP + perm + sbal + vy; 

e) PP + perm + vx; 

f) PP + perm + vy; 

g) PP + perm + sc. 

 

Na figura 16, observa-se o como ficou a distribuição das forças na parede no sentido vertical 

(F22) para o carregamento PP+perm+sc+vx, e na figura 17, é apresentado a distribuição de 

forças no sentido horizontal (F11) para o mesmo carregamento. 

Figura 16 – Distribuição da força vertical (F22) para o carregamento 
PP+perm+sc+vx [kN] 

 

(fonte: COMPUTERS AND STRUCTURES INC, 1995) 

Figura 17 – Distribuição da força horizontal (F11) para o carregamento 
PP+perm+sc+vx [kN] 

 

(fonte: COMPUTERS AND STRUCTURES INC, 1995) 

Realizou-se inicialmente 14 seções de corte em diferentes regiões da parede, para descobrir as 

solicitações evolvidas em cada seção. Na tabela 23, são apresentadas as regiões que foram 
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realizadas os cortes através das coordenadas x e z, considerando a origem na extremidade 

inferior esquerda da parede. 

Tabela 23 – Localização das seções de corte 

 

Tração Compressão 

Vertical 

Seção Xi [m] Xf [m] Z [m] Seção Xi [m] Xf [m] Z [m] 

SCUT1 0 6,975 0 SCUT8 8,85 21,35 0 

SCUT3 0 6,975 7,87 SCUT10 8,85 35,1 7,87 

Horizontal 

Seção X [m] Zi [m] Zf [m] Seção X [m] Zi [m] Zf [m] 

SCUT4 10 10 15 SCUT11 10 0 5 

SCUT5 20 10 15 SCUT12 20 0 5 

SCUT6 30 10 15 SCUT13 30 4,5 9,5 

SCUT7 35 11 15 SCUT14 35 7 11 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Através dos resultados obtidos nas seções de corte, gerou-se uma planilha com as piores 

solicitações nas paredes. Estes resultados são apresentados na tabela 24 e foram usados no 

dimensionamento das armaduras de protensão, os valores com sinais positivos referem-se às 

forças de tração, e os negativos às de compressão. 
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Tabela 24 – Solicitações obtidas nas seções de corte 

HORIZONTAL 

Seção F3 [kN] 

SCUT1 4381,059 

SCUT2 3163,701 

SCUT3 1565,129 

SCUT8 -20882,54 

SCUT9 -18198,87 

SCUT10 -13402,67 

VERTICAL 

Seção F1 [kN] 

SCUT4 2683,808 

SCUT5 6575,428 

SCUT6 4049,486 

SCUT11 -225,312 

SCUT12 -3364,279 

SCUT13 -3629,739 

SCUT14 -1577,436 

(fonte: elaborado pelo autor) 

8.2.3 Cálculo da armadura ativa 

As armaduras de protensão foram dimensionadas e inseridas na região que ocorrem as forças 

de tração, utilizando as piores solicitações no sentido vertical e horizontal. Através da fórmula 

52, realizou-se o cálculo da armadura de protensão necessária para o ELU. 

   
  
    

 
   

    
 
           

     
                               (fórmula 52) 
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                                 (fórmula 52) 

Onde: 

Ap é a área de aço de protensão (cm²); 

Fd força de solicitante de cálculo à tração (kN); 

F força solicitante de serviço à tração (kN); 

γ é o coeficiente de majoração de esforços; 

fpyd é a resistência de cálculo do aço de protensão (kN/cm²). 

 

Optou-se por usar cabos com 10 cordoalhas de 12,7 mm de espessura, resultando em uma área 

de protensão por cabo de 9,9 cm². Com a fórmula 26 é possível calcular o numero de cabos: 

  
  
   

 
     

   
                                           (fórmula 26) 

  
  
   

 
     

   
                                             (fórmula 26) 

Na figura 18, é apresentada a localização dos cabos de protensão nas paredes, estes cabos 

foram dispostos no eixo da seção transversal, representados na cor verde.  

Figura 18 – Localização dos cabos nas paredes 

 

(fonte: COMPUTERS AND STRUCTURES INC, 1995) 
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Após lançamento dos cabos no modelo estrutural, se fez necessário o cálculo da força 

exercida por cada cabo na estrutura. Estipulou-se uma perda total da força de protensão no 

cabo de 20 %, esta é geralmente a perda total que ocorre nos cabos de protensão, e neste caso, 

a força de protensão não produz grandes deformações na estrutura. Com a fórmula 53, foi 

calculada a força inserida aos cabos e introduzidas pelos mesmos na estrutura. 

          (   )          (     )                
  

    
  (fórmula 53) 

Onde: 

P é a força de protensão aplicada ao cabo (kN); 

Api  é a área da seção transversal de cada cabo (cm²). 

φ é a perda total da força de protensão. 

8.2.4 Cálculo da armadura passiva 

Para o cálculo da armadura passiva, foram realizadas as combinações de ações para o estado 

limite último, desta forma os esforços foram multiplicados por coeficientes de ponderação. A 

NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 46) fornece 

estes coeficientes, apresentados na tabela 25. 

Tabela 25 – Coeficiente de ponderação das ações no ELU 

 

(fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 46) 
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Os coeficientes de ponderação foram diretamente aplicados nas combinações realizadas pelo 

programa SAP, desta forma, os resultados apresentados pelo programa, são as solicitações de 

cálculo. As figuras 19 e 20 apresentam as distribuições de força no sentido vertical (F22) e no 

sentido horizontal (F11) devido ao carregamento PP+perm+sc+vx+prot , após a aplicação da 

força de protensão nas paredes. Notou-se que a distribuição das forças de tração e de 

compressão remanescentes, para todas as combinações de ações, manteve-se 

aproximadamente na mesma região. As combinações de ações inseridas no SAP foram: 

a) PP+perm+sc+vx+prot = 1,4 PP + 1,4 perm+ 1,4 sc + 1,4 vx+ 0,9 prot; 

b) PP+perm+sc+vy+prot = 1,4 PP + 1,4 perm+ 1,4 sc + 1,4 vy+ 0,9 prot; 

c) PP+perm+sbal+vx+prot = 1,4 PP + 1,4 perm + 1,4 sbal + 1,4 vx + 0,9 prot; 

d) PP+perm+sbal+vy+prot = 1,4 PP + 1,4 perm + 1,4 sbal + 1,4 vy + 0,9 prot; 

e) PP+perm+vx+prot = 1,4 PP + 1,4 perm + 1,4 vx + 0,9 prot; 

f) PP+perm+vy+prot = 1,4 PP + 1,4 perm + 1,4 vy + 0,9 prot; 

g) PP+perm+sc+prot = 1,4 PP + 1,4 perm + 1,4 sc + 0,9 prot. 

 

Figura 19 – Distribuição da força vertical (F22) para o carregamento 

PP+perm+sc+vx+prot [kN] 

 

(fonte: COMPUTERS AND STRUCTURES INC, 1995) 
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Figura 20 – Distribuição da força horizontal (F11) para o carregamento 

PP+perm+sc+vx+prot [kN] 

 

(fonte: COMPUTERS AND STRUCTURES INC, 1995) 

Para o dimensionamento da armadura passiva, foram realizadas novas seções de corte em toda 

a parede, para obter as solicitações de cálculo, divididas por trechos, possibilitando 

dimensionar a parede por flexo-compressão e flexo-tração. No dimensionamento da armadura 

passiva, foi desconsiderado o acréscimo de deformações ocorridas na armadura de protensão. 

O dimensionamento da armadura passiva foi realizado através do programa Flexãocomposta. 

Na tabela 26 é indicada a localização de cada seção no plano xz, com origem localizada na 

extremidade esquerda inferior da parede, e nas tabelas 27 e 28 são apresentados os valores da 

área de armadura passiva, no sentido horizontal e vertical respectivamente, obtidos do 

programa, para cada seção de corte. Na figura 21 é apresentado o layout do programa 

Flexãocomposta, com os dados e resultados apresentados pelo mesmo para a seção de corte 

SCUT 1. 

Tabela 26 – Localização das seções de corte para armadura passiva 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Tabela 27 – Dimensionamento da armadura passiva horizontal 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Tabela 28 – Dimensionamento da armadura passiva vertical 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Figura 21 – Layout do programa flexão composta e resultada para a seção SCUT1 

 

(fonte: CAMPOS FILHO, 1990) 

8.3 DETALHAMENTO 

O detalhamento estrutural e geometrias estão apresentados no apêndice A. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de conclusão do curso de Engenharia Civil teve como um dos objetivos aprimorar 

os conhecimentos adquiridos durante a graduação na área de estruturas. O projeto estrutural 

do prédio da biblioteca do CEI de Campo Bom, RS, por possuir geometria distinta das 

edificações convencionais, possibilitou um aprofundamento do conhecimento principalmente 

com relação aos elementos protendidos e pré-fabricados, utilizados para a elaboração do 

projeto.  

No trabalho foram realizadas etapas relevantes para a elaboração do projeto estrutural do 

prédio da biblioteca. Sempre respeitando as considerações de projeto e sugestões indicadas 

pelas normas técnicas brasileiras. 

Com relação ao cálculo das lajes, um aspecto interessante foi o surgimento das tensões de 

tração junto ao apoio, este fenômeno ocorre devido à adição do capeamento, pois o centro de 

gravidade se desloca, aumentando a excentricidade e, consequentemente, o momento de 

protensão também aumenta, surgindo assim tensões de tração próximas ao apoio. 

O uso do programa de análise estrutural SAP2000 colaborou com a realização da análise 

estrutural das paredes, e pode-se praticar modelando e analisando a estrutura, como 

geralmente é realizado pelos projetistas. Desenvolveu-se também um olhar crítico sobre os 

resultados apresentados pelo programa, pois em algumas situações o programa apresentava 

resultados que não condiziam com o esperado, muitas vezes ocorridos por erro na entrada de 

dados ou na modelagem.  

A partir das etapas de definição dos carregamentos, cálculo das solicitações, 

dimensionamento e detalhamento estrutural dos elementos, com algumas simplificações, 

atingiu-se o objetivo proposto e realizou-se o projeto estrutural para o prédio da biblioteca do 

CEI de Campo Bom com estruturas pré-moldadas e protendidas. O detalhamento estrutural e 

geometrias estão apresentados no apêndice A. 
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APÊNDICE A – Detalhamento estrutural do prédio 

 
























