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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste na elaboração do projeto estrutural de um 

edifício residencial de cinco pavimentos em concreto armado, de acordo com os 

critérios da NBR 6118:2014. Apresenta-se o pré dimensionamentos das lajes, vigas 

e pilares, além do dimensionamento e detalhamento das lajes do pavimento tipo e 

de uma viga relevante, feitos com o auxílio de planilhas do Excel e do software de 

análise bidimensional de estruturas, ftool. Como resultado da realização deste 

projeto, é apresentado um memorial de cálculo, as plantas de forma de todos os 

pavimentos e as plantas com o detalhamento das lajes do pavimento tipo. 

 

Palavras-chave: Projeto estrutural, Concreto armado, Dimensionamento. 
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ABSTRACT 

 

The present report has its basis on the elaboration of a five story concrete 

residential building’s structural project, according to the NBR 6118:2014 criteria. 

Featured on this report are the pre-dimensioning of slabs, beams, and pillars, as well 

as the dimensioning and detailing of the typical floor plans slabs and a relevant 

beam. All the work was done using Excel spreadsheets and ftool, a two-dimensional 

structural analysis software. As result of the project, are presented: a calculation 

report, the drawings of all pavements, and the drawings with detailing of all the 

typical floor’s slabs. 

 

Keywords: Structural project, Reinforced concrete, Dimensioning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. OBJETIVO 

 

Visando aplicar o conhecimento adquirido ao longo da graduação nas disciplinas 

de estruturas, este trabalho tem como objetivo apresentar as diversas etapas de um 

projeto estrutural: A concepção estrutural do edifício, o dimensionamento e o 

detalhamento dos elementos estruturais. 

Antigamente, os projetos e cálculos estruturais eram realizados em sua maior 

parte de forma manual, onde os engenheiros levavam dias e até mesmo semanas 

para obter os resultados que necessitavam para o dimensionamento e detalhamento 

de seus projetos. 

Com o passar dos anos, os avanços tecnológicos foram extremamente 

importantes para a Engenharia de Estruturas, influenciando de forma significativa e 

direta na maneira de como são realizados os projetos estruturais.  

Hoje existe uma grande variedade de softwares computacionais, que agilizam e 

facilitam a realização de um projeto estrutural. Porém, estes programas podem se 

tornar ferramentas muito perigosas nas mãos de alguém que não tenha 

conhecimento suficiente para entender todo o processo que se desenvolve por trás 

deles.  

A experiência do engenheiro dentro de um projeto, conhecendo todas as etapas, 

tomando as decisões mais adequadas, propondo soluções para os eventuais 

problemas é de fundamental importância. Portanto, antes de operar qualquer 

programa, é necessário compreender todas as etapas de um projeto.  

Tendo em vista os argumentos acima, este trabalho inclui cálculos realizados 

com o auxílio de planilhas do Excel e do software de análise bidimensional de 

estruturas, ftool. O objetivo ao final do trabalho é o de adquirir um conhecimento 

mais amplo a respeito de projetos estruturais e obter uma experiência inicial nesta 

área. 
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1.2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

No sentido de alcançar os objetivos estabelecidos neste projeto final e para 

melhorar a compreensão do tema abordado, o trabalho foi dividido em 6 capítulos de 

acordo com a metodologia a seguir:  

O capítulo 2 abrange os conceitos teóricos necessários para o entendimento 

do tema, resumindo informações tiradas de diversas fontes. 

O capítulo 3 apresenta o estudo de caso do projeto estrutural de um edifício de 

cinco pavimentos em concreto armado, realizando todas as etapas descritas no 

capítulo anterior. 

O capítulo 4 apresenta as conclusões deste trabalho e fornece sugestões para 

trabalhos futuros. 

O capítulo 5 apresenta as referências bibliográficas utilizadas durante a 

realização deste trabalho. 

Posteriormente se apresentam os apêndices, que ajudaram no 

desenvolvimento deste projeto final. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. CONCEPÇÃO ESTRUTURAL 
 

A concepção estrutural de um edifício consiste no estabelecimento de um arranjo 

adequado dos elementos estruturais (lajes, vigas, pilares...), com o objetivo de 

atender simultaneamente os requisitos de segurança, economia, durabilidade, 

estética e funcionalidade. 

Na escolha do arranjo da estrutura deve-se atender, sempre que possível, às 

condições impostas pelo projeto arquitetônico, utilizando a delimitação dos 

diferentes ambientes como base para o posicionamento dos elementos estruturais.  

A definição da forma estrutural parte da localização dos pilares e segue com o 

posicionamento das vigas e das lajes, nessa ordem, sempre levando em conta a 

compatibilização com o projeto arquitetônico. Apresentam-se a seguir algumas 

recomendações importantes quanto ao posicionamento dos elementos estruturais. 

 

 Posição dos Pilares 

 

Recomenda-se iniciar a localização dos pilares pelos cantos e, a partir daí, pelas 

áreas que geralmente são comuns a todos os pavimentos, como área de elevadores 

e de escada. Pode-se adotar pilares-parede na região dos elevadores, com a 

finalidade de melhorar a resistência do edifício com relação às ações horizontais 

(ações do vento, desaprumo do edifício ou ações sísmicas); 

Em seguida, posicionam-se os pilares de extremidade e os internos, buscando 

embuti-los nas paredes e posicioná-los nos encontros das vigas; 

Deve-se, sempre que possível, dispor os pilares alinhados, a fim de formar 

pórticos com as vigas que os unem. Os pórticos, assim formados, contribuem 

significativamente na estabilidade global do edifício; 

Usualmente os pilares são dispostos de forma que resultem distâncias entre seus 

eixos da ordem de 4 m a 6 m. Distâncias muito grandes entre pilares produzem 

vigas com dimensões muito elevadas e acarretam maiores custos à construção 

(maiores seções transversais dos pilares, maiores taxas de armadura, dificuldades 

nas montagens da armação e das formas etc.). Por outro lado, pilares muito 
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próximos acarretam interferência nos elementos de fundação e aumento do 

consumo de materiais e de mão-de-obra; 

O posicionamento dos pilares deve começar pelo pavimento-tipo, verificando-se 

suas interferências nos demais pavimentos que compõem a edificação. Os principais 

locais para esta verificação são os pavimentos de garagem e de áreas sociais 

comuns do prédio. Deve-se verificar se o arranjo dos pilares não interfere nas 

delimitações das vagas e se permite a realização de manobras dos carros, além de 

observar se seu posicionamento não afeta as áreas de recepção, sala de estar, 

salão de jogos e de festas etc.; 

Na impossibilidade de compatibilizar a distribuição dos pilares entre os diversos 

pavimentos, pode haver a necessidade de um pavimento de transição. Nesta 

situação, a posição do pilar é alterada, empregando-se uma viga de transição, que 

recebe a carga do pilar superior e a transfere para pilares inferiores. Em edifícios de 

muitos andares, as transições de pilares devem ser evitadas, pois podem gerar 

esforços elevados nas vigas, resultando em estruturas de grandes dimensões, o que 

afeta na estética e no custo do projeto. 

 

 Posições das vigas e das lajes 

 

Além das vigas que ligam os pilares, formando pórticos, outras podem ser 

necessárias, seja para dividir um painel de laje com grandes dimensões, seja para 

suportar uma parede divisória e evitar que ela se apoie diretamente sobre a laje. 

Nesses casos, devem ser verificadas quais vigas estão se apoiando e quais estão 

servindo de apoio, para que a estabilidade da estrutura seja mantida; 

Deve-se procurar embutir as vigas nas paredes de alvenaria de vedação, 

evitando passá-las no meio dos vãos que dividem os ambientes, visando a estética, 

a facilidade no acabamento e o melhor aproveitamento dos espaços. Neste caso, as 

alturas das vigas ficam limitadas apenas pela necessidade de prever espaços livres 

para aberturas de portas e de janelas, assim é conveniente que as alturas das vigas 

não ultrapassem 60 cm; 

Quando não for possível a disposição das vigas seguindo a alvenaria, deve-se 

evitar a passagem destas nas regiões de banheiros e área de serviço, pois nestas 

regiões pode ocorrer a passagem de dutos de esgoto e instalações de água fria e 

quente. Além disso, deve-se atentar ao pé direito da edificação, evitando vigas com 
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apoios distantes, que geram grandes dimensões, resultando em rebaixamentos 

maiores; 

Como as vigas delimitam os painéis de laje, suas disposições devem levar em 

consideração o valor econômico do menor vão das lajes. O posicionamento das 

lajes fica, então, praticamente definido pelo arranjo das vigas; 

Lajes de vãos muito pequenos resultam em grande quantidade de vigas, 

tornando elevado o custo com as fôrmas. Lajes com vãos muito grandes resultam 

em espessuras elevadas e grande quantidade de armaduras. Além disso, a 

verificação do estado limite de deformações excessivas pode ser crítico. Para vencer 

grandes vãos, torna-se mais viável a utilização da protensão. 

 

2.2. DESENHOS PRELIMINARES DE FORMAS 

 

De posse do arranjo dos elementos estruturais, podem ser feitos os desenhos 

preliminares de formas. Neste desenho, os detalhes informados devem definir 

perfeitamente os elementos estruturais por meio de suas dimensões e por sua 

localização em relação a eixos ou linhas de referência importantes. 

Costuma-se adotar para as vigas no máximo três pares de dimensões diferentes 

para as seções transversais. O ideal é que todas elas tenham a mesma altura, para 

simplificar o cimbramento. 

 

2.2.1. Representação dos elementos no desenho de formas 

 

A simbologia usual para a designação dos elementos estruturais representados 

nas formas está indicada na Tabela 1. A designação deve ser seguida pelo 

respectivo número de ordem do elemento (numeração) e também da indicação de 

suas dimensões (espessura das lajes, dimensões das seções transversais de vigas 

e pilares, etc.). 

 

Tabela 1 - Designação dos elementos 
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 Lajes 

 

A numeração dos elementos (lajes, vigas e pilares) deve ser feita da esquerda 

para a direita e de cima para baixo. Inicia-se com a numeração das lajes – L1, L2, L3 

etc. Abaixo da designação e numeração da laje deve-se indicar obrigatoriamente a 

espessura da mesma. Estas informações devem ficar, sempre que possível, 

próximas do centro da laje. 

Deve-se atentar à representação de rebaixos, superelevações, ou aberturas 

existentes nas lajes. Os rebaixos e as superelevações acontecem quando o nível de 

uma laje não coincide com o nível adotado para o desenho de formas, o qual 

corresponde, geralmente, ao nível da maioria das lajes. Um exemplo da 

representação de rebaixos de lajes nos desenhos de formas está ilustrado na Figura 

1. Nessa figura, a laje L2 está rebaixada 25 cm em relação ao nível das outras lajes. 

 

 

Figura 1 - Representação de rebaixo de laje 

 

Esta representação equivale a se fazer um corte vertical nas lajes L1 e L2 e 

apresentar os níveis das lajes em relação à viga que passa por elas. O corte é 
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rebatido no plano horizontal do pavimento em questão, respeitando-se a convenção 

de que o observador vê o desenho de frente ou da esquerda para a direita. 

As aberturas em lajes são representadas por duas linhas que ligam os vértices 

da abertura, conforme indica a Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Representação de abertura em laje 

 

 Vigas 

 

A numeração das vigas é feita de maneira semelhante à usada para lajes, ou 

seja, as vigas são numeradas da esquerda para a direita, de cima para baixo. A 

numeração inicia-se pelas vigas dispostas horizontalmente (em planta), partindo-se 

do canto superior esquerdo e prosseguindo-se por alinhamentos sucessivos até 

atingir o canto inferior direito. Em seguida numeram-se as vigas dispostas 

verticalmente, partindo-se do canto inferior esquerdo e prosseguindo-se por fileiras 

sucessivas até atingir o canto superior direito.  

Deve-se indicar, juntamente a designação e a numeração, as dimensões da 

seção transversal da viga. O conjunto designação, numeração e indicação das 

dimensões geralmente é posicionado na parte superior das linhas de representação 

das vigas no desenho de formas e sempre que possível no meio do primeiro tramo. 

Quando alguma das dimensões da seção se alterar ao longo do comprimento da 

viga, nova indicação deve ser feita. 

Quando uma viga possui mais que dois apoios (seja se apoiando em pilares ou 

em outras vigas), os seus tramos são divididos e nomeados por letras, como no 

exemplo da Figura 3: 
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Figura 3 - Designação das vigas 

 

No desenho de formas, as vigas são representadas em planta, devendo-se 

fornecer informações tais como as dimensões da seção transversal (largura e a 

altura) e o comprimento das mesmas, por meio de cotas. Informações e detalhes 

construtivos adicionais devem ser representados por meio de cortes na própria 

planta ou em separado. 

Na planta de forma estrutural, as vigas são observadas de baixo para cima e são 

representadas no desenho por meio de duas linhas espaçadas de sua largura ao 

longo do comprimento. Tais linhas representam as arestas visíveis e as arestas 

invisíveis, (com o observador olhando de baixo para cima). As arestas visíveis são 

representadas por linhas cheias e as invisíveis por linhas tracejadas. 

No caso de vigas invertidas, pode-se ter a representação por linha cheia (aresta 

visível) e linha tracejada (aresta invisível), conforme a Figura 4: 

 

 

Figura 4 - Representação de viga invertida 
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 Pilares 

 

A numeração dos pilares é feita de maneira semelhante à usada para lajes e 

vigas, partindo-se do canto superior esquerdo do desenho para a direita, em linhas 

sucessivas. Deve-se indicar, juntamente com a designação e a numeração, as 

dimensões da seção transversal do pilar. Estas informações devem ser colocadas 

em baixo e à direita da representação deste pilar no desenho de formas. 

Os pilares são representados no desenho de forma em corte, ou seja, 

representa-se a seção transversal do pilar com as respectivas dimensões para o 

pavimento em questão. Em geral, especialmente em edifícios de poucos 

pavimentos, costuma-se manter a mesma seção dos pilares até a cobertura. 

Entretanto, existem situações em que as dimensões da seção do pilar variam de um 

pavimento para outro. Além disso, podem existir pilares que têm início (nascem) no 

pavimento em representação ou pilares que são interrompidos (morrem) nesse 

pavimento. Assim, convém estipular uma notação para a representação dos pilares 

em tais situações. Uma notação usual é a indicada na Figura 5. 

 

Figura 5 - Representação da continuidade dos pilares nos pavimentos 
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Na representação da Figura 5, parte da seção do pilar P1 é interrompida (morre) 

no pavimento e o restante do pilar continua acima do referido pavimento. Assim 

como o pilar P2 é um pilar que nasce no pavimento superior. 

Após identificar todos os elementos estruturais no desenho de forma, estes 

devem ser cotados. Usualmente, as cotas são dadas de eixo a eixo de pilares e 

complementadas por outras, de face a face de vigas. Devem ser colocadas as cotas 

parciais e totais em cada direção, posicionadas fora do contorno do desenho, para 

facilitar a visualização.  

Ao final obtém-se o anteprojeto de todos os pavimentos e pode-se prosseguir 

com o pré-dimensionamento de lajes, vigas e pilares. 

 

2.2.2. Pré-dimensionamento 

 

 Lajes 

 

A espessura da laje (h) pode ser estimada por:  

ℎ ≅
𝐿𝑥

60
 𝑎 

𝐿𝑥

40
 

Onde Lx é o menor vão da laje, como exemplificado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Vãos das lajes para o seu pré-dimensionamento 
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Além disso, devem ser respeitadas as espessuras mínimas em função do uso da 

laje, conforme prescreve a NBR 6118:2014. Para as lajes maciças, citam-se alguns 

limites mínimos de espessura segundo item 13.2.4.1: 

a) 7 cm para cobertura não em balanço; 

b) 8 cm para lajes de piso não em balanço; 

c) 10 cm para lajes em balanço; 

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

e) 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN; 

f) 15 cm para lajes com protensão apoiadas em vigas, com o mínimo de l/42 para 

lajes de piso biapoiadas e l/50 para lajes de piso contínuas; 

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

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

serem considerados devem ser multiplicados por um coeficiente adicional γn, de 

acordo com o indicado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Valores do coeficiente adicional γn para lajes em balanço 

 

Deve-se frisar ainda que as lajes dos edifícios necessitam de espessuras 

adequadas para garantir um isolamento acústico mínimo entre pavimentos e evitar 

deformações indesejáveis. 
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 Vigas 

 

Em geral, a altura da seção transversal da viga (h) pode ser estimada por: 

ℎ ≅
𝐿

10
 𝑎 

𝐿

12
 

Onde L é o vão da viga. Para fins de pré-dimensionamento, L pode ser tomado 

como sendo a distância entre os eixos dos pilares em que a viga se apoia ou, em 

caso de viga se apoiando em viga, a distância do vão livre da viga. 

Algumas considerações adicionais sobre a escolha das dimensões devem ser 

destacadas: 

No caso de vigas contínuas, costuma-se adotar uma altura única estimada a 

partir da média dos vãos, ou, em casos mais conservadores, considerando o valor 

do maior vão. 

No caso de apoios indiretos (viga apoiada em outra viga), recomenda-se que a 

viga de apoio tenha uma altura maior ou no mínimo igual à da viga apoiada. 

Costuma-se adotar alturas de seção múltiplas de 5 cm, com um mínimo de 20 

cm. Tal critério de altura mínima induz a utilização de vãos maiores ou iguais a 2,0 

m. A altura máxima está condicionada ao espaço disponível para a viga e para as 

aberturas de portas. Logo, as alturas das vigas dos pavimentos não devem 

ultrapassar a distância de piso a piso menos a altura das portas e janelas. Dessa 

forma, não devem ser utilizados, em geral, vãos de vigas superiores a 6 m, face aos 

valores usuais de pé-direito (em torno de 2,8 m). 
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Figura 7 - Seção transversal da viga 

 

As vigas podem ser normais ou invertidas, conforme a posição da sua alma em 

relação à laje. As vigas invertidas são utilizadas em situações nas quais se deseja 

que a viga não apareça na face inferior da laje, geralmente por questões de estética. 

As semi-invertidas são empregadas em situações nas quais o pé-direito ou as 

esquadrias limitem a altura útil da viga e o projeto estrutural exija uma viga alta. 

 

 

Figura 8 - Vigas em relação à laje: a) Viga normal b) Viga semi-invertida c) Viga invertida 

 

Quando a viga for embutida em paredes de alvenaria, sua largura deve levar em 

conta o tipo de tijolo, o revestimento utilizado e a espessura final definida pelo 

arquiteto. Normalmente, os tijolos cerâmicos e os blocos de concreto têm 

espessuras de 9 cm, 14 cm e 19 cm. 

Como recomendação prática para definir a largura das vigas, pode-se considerar 

uma espessura de 3 cm para o revestimento (em cada face da parede) em paredes 
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de 25 cm de espessura e 1,5 cm de espessura de revestimento em paredes de 15 

cm de espessura. Porém, essas especificações devem ser levantadas com o 

arquiteto, de acordo com o que foi definido para o projeto arquitetônico. 

A dimensão mínima das vigas é definida segundo o item 13.2.2 da NBR 

6118:2014: 

“A seção transversal das vigas não pode apresentar largura menor que 12 cm e a 

das vigas-parede, menor que 15 cm. Estes limites podem ser reduzidos, 

respeitando-se um mínimo absoluto de 10 cm em casos excepcionais, sendo 

obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições: 

a) alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de outros 

elementos estruturais, respeitando os espaçamentos e cobrimentos estabelecidos 

nesta Norma; 

b) lançamento e vibração do concreto de acordo com a ABNT NBR 14931.” 

Num tabuleiro de edifício, não é recomendável utilizar muitos valores diferentes 

para altura das vigas, de modo a facilitar e otimizar os trabalhos de cimbramento e a 

economia de formas. Usualmente, adotam-se, no máximo, três alturas diferentes. 

 

 Pilares 

 

Os pilares de concreto armado são normalmente de seção retangular, sendo 

posicionados nos cruzamentos das vigas (permitindo apoio direto das mesmas) e 

nos cantos da estrutura da edificação. As seções dos pilares também podem ser 

compostas por retângulos, em forma de “L”, “T”, etc. 

Inicia-se o pré-dimensionamento dos pilares estimando-se sua carga, por 

exemplo, através do processo das áreas de influência. Este processo consiste em 

dividir a área total do pavimento em áreas de influência, relativas a cada pilar e, a 

partir daí, estimar a carga que eles irão absorver. 

A área de influência de cada pilar pode ser obtida dividindo-se as distâncias entre 

seus eixos em intervalos que variam entre 0,4l e 0,6l, dependendo da posição do 

pilar na estrutura, conforme o seguinte critério: 
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Figura 9 - Área de influência dos pilares 

 

 0,4 l: pilar de extremidade e de canto, na direção da sua menor dimensão; 

 0,6 l: complementos dos vãos do caso anterior; 

 0,5 l: pilar de extremidade e de canto, na direção da sua maior dimensão.  

Como demonstrado na Figura 9, analisa-se a vinculação das vigas nos pilares, 

sendo estas consideradas simplesmente apoiadas quando estão na direção da 

menor dimensão do pilar e engastada quando estão na direção da maior dimensão 

do pilar, ou quando existe continuidade. 

No caso de edifícios com balanço, considera-se a área do balanço acrescida das 

respectivas áreas das lajes adjacentes. 

Em alguns casos, os pilares e as vigas podem estar desalinhados, gerando uma 

complexidade na definição das áreas de influência. Nestes casos, deve-se 

considerar para as vigas internas a metade do vão, e as lajes devem ser analisadas 

através da teoria das charneiras plásticas, como prescreve o item 14.7.6.1 da norma 

NBR 6118:2014: 

“Para o cálculo das reações de apoio das lajes maciças retangulares com carga 

uniforme, podem ser feitas as seguintes aproximações: 

a) as reações em cada apoio são as correspondentes às cargas atuantes nos 

triângulos ou trapézios determinados através das charneiras plásticas 

correspondentes à análise efetivada com os critérios de 14.7.4, sendo que essas 
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reações podem ser, de maneira aproximada, consideradas uniformemente 

distribuídas sobre os elementos estruturais que lhes servem de apoio; 

b) quando a análise plástica não for efetuada, as charneiras podem ser 

aproximadas por retas inclinadas, a partir dos vértices, com os seguintes ângulos: 

— 45° entre dois apoios do mesmo tipo; 

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

simplesmente apoiado; 

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

Este processo encontra-se ilustrado na Figura 10: 

 

 

Figura 10 - Exemplo da aplicação do método das charneiras plásticas 

 

Após determinar a área de influência dos pilares, define-se a força normal que 

chega em cada pilar, denominada normal característica (Nk), da seguinte forma: 

𝑁𝑘 = 𝑞𝑚é𝑑 × 𝐴𝑖𝑛𝑓 × 𝑛 

Onde: 

𝑞𝑚é𝑑 → Carga média total, por unidade de área de um pavimento, sendo 

considerada 𝑞𝑚é𝑑 = 10 𝑘𝑁/𝑚² para pavimentos habitáveis e 𝑞𝑚é𝑑 = 8 𝑘𝑁/𝑚² para 

coberturas sem acesso ao público; 

𝐴𝑖𝑛𝑓 → Área de influência do pilar em um pavimento; 

𝑛 → Número de pavimentos 

Quando os pavimentos não tiverem a mesma conformação de pilares, vigas e 

lajes, deve-se determinar a área de influência do pilar em cada pavimento, somá-las 

e multiplicar pela carga média total para então se obter a força normal que chega no 

pilar. 
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Com a definição da normal característica, pode-se pré-dimensionar a seção do 

pilar utilizando-se com a seguinte expressão: 

𝜎𝑝𝑟é =
𝑁𝑘

𝐴𝑐
 

Onde: 

𝜎𝑝𝑟é → Resistência à compressão do concreto considerada no pré-

dimensionamento:  

𝑓𝑐𝑘

3
≤ 𝜎𝑝𝑟é ≤

𝑓𝑐𝑘

2
 

𝐴𝑐 → Área da seção transversal do pilar. 

Assim, define-se uma dimensão para a seção do pilar e encontra-se a outra 

através da expressão anterior. Normalmente uma seção do pilar é previamente 

definida tendo em vista a necessidade de embuti-lo em paredes de alvenaria. 

A dimensão mínima dos pilares é definida segundo o item 13.2.3 da NBR 

6118:2014: 

“A seção transversal de pilares e pilares-parede maciços, qualquer que seja a 

sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19 cm. 

Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 cm e 14 

cm, desde que se multipliquem os esforços solicitantes de cálculo a serem 

considerados no dimensionamento por um coeficiente adicional γn, de acordo com o 

indicado na Tabela 3. Em qualquer caso não se permite pilar com seção transversal 

de área inferior a 360 cm².” 

 

 

Tabela 3 - Valores do coeficiente adicional γn para pilares e pilares-parede 
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2.3. DIMENSIONAMENTO DAS LAJES 

 

As lajes são classificadas como elementos planos bidimensionais, que são 

aqueles onde duas dimensões, o comprimento e a largura, são da mesma ordem de 

grandeza e muito maiores que a terceira dimensão, a espessura. As lajes são 

também chamadas elementos de superfície, ou placas. 

Destinam-se a receber a maior parte das ações aplicadas numa construção, 

normalmente de pessoas, móveis, pisos, paredes, e os mais variados tipos de carga 

que podem existir em função da finalidade arquitetônica do espaço que a laje faz 

parte. 

As ações são normalmente transmitidas para as vigas de apoio nas bordas da 

laje, mas eventualmente também podem ser transmitidas diretamente aos pilares, 

quando são chamadas lajes lisas. 

O processo de cálculo das lajes maciças têm os esforços de flexão e as flechas 

determinadas segundo a Teoria das Placas, com base na teoria matemática da 

elasticidade. 

 

2.3.1. Vão livre e vão efetivo 

 

No projeto de lajes, a primeira etapa consiste em determinar os vãos livres (l0), os 

vãos efetivos (lef) e a relação entre os vãos teóricos. 

Vão livre é a distância livre entre as faces dos apoios. No caso de balanços, é a 

distância da extremidade livre até a face do apoio como demonstrado na Figura 11. 

O vão efetivo (lef) é calculado considerando uma influência das vigas que apoiam 

as lajes, calculado segundo a expressão: 

𝑙𝑒𝑓 = 𝑙0 + 𝑎1 + 𝑎2 

Onde: 

𝑎1 ≤ {
0,3 × ℎ
0,5 × 𝑡1

  𝑒   𝑎2 ≤ {
0,3 × ℎ
0,5 × 𝑡2

 

Conforme a Figura 11: 
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Figura 11 - Vão livre e vão efetivo 

 

2.3.2. Classificação das lajes 

 

As lajes maciças podem ser classificadas quanto à direção ou direções da 

armadura principal: laje armada em uma direção e laje armada em duas direções. 

Para se obter essa classificação é necessário definir a relação entre os vãos 

efetivos da laje, sendo considerado lx o menor vão e ly o maior vão. 

 

 Laje armada em uma direção 

 

As lajes armadas em uma direção tem relação entre o lado maior e o lado menor 

superior a dois, isto é: 

𝜆 =  
𝑙𝑦

𝑙𝑥
> 2 
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Figura 12 - Vãos de laje armada em uma direção 

 

Os esforços solicitantes de maior magnitude ocorrem segundo a direção do 

menor vão, chamada direção principal. Na outra direção, chamada secundária, os 

esforços solicitantes são bem menores e, por isso, são comumente desprezados nos 

cálculos. Os esforços solicitantes e as flechas são calculados supondo-se a laje 

como uma viga com largura de 1 m, segundo a direção principal da laje, como 

demonstrado na Figura 12. 

As denominadas lajes armadas em uma direção, na realidade, também têm 

armaduras nas duas direções. A armadura principal, na direção do menor vão, é 

calculada para resistir ao momento fletor nessa direção, obtido ignorando-se a 

existência da outra direção. Portanto, a laje é calculada como se fosse um conjunto 

de vigas-faixa na direção do menor vão. 

Na direção do maior vão, coloca-se armadura de distribuição, com seção 

transversal mínima dada pela NBR 6118:2014. Como a armadura principal é 

calculada para resistir à totalidade dos esforços, a armadura de distribuição tem o 

objetivo de solidarizar as faixas de laje da direção principal. 

 

 Laje armada em duas direções 

 

Nas lajes armadas em duas direções os esforços solicitantes são importantes 

segundo as duas direções principais da laje. A relação entre os vãos é menor ou 

igual a dois, isto é: 

𝜆 =  
𝑙𝑦

𝑙𝑥
≤ 2 
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Figura 13 - Vãos de laje armada em duas direções 

 

Nas lajes armadas em duas direções, as duas armaduras são calculadas para 

resistir os momentos fletores nessas direções. 

 

2.3.3. Vinculação 

 

A etapa seguinte do projeto das lajes consiste em identificar os tipos de vínculo 

de suas bordas. Existem, basicamente, três tipos: borda livre, borda simplesmente 

apoiada e borda engastada, como mostra a Tabela 4: 

 

 

Tabela 4 - Representação dos tipos de apoio 

 

A borda livre caracteriza-se pela ausência de apoio. Este tipo de vinculação se 

verifica no caso de lajes em balanço, como marquises e varandas. 

A borda simplesmente apoiada ocorre onde não existe ou não se admite a 

continuidade da laje com outras lajes vizinhas. O apoio pode ser uma parede de 

alvenaria ou uma viga de concreto. 

A borda engastada é observada quando há continuidade entre duas lajes 

vizinhas e também nos casos das lajes em balanço, na borda com apoio. 
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Quando duas lajes contínuas têm espessuras muito diferentes, como mostrado 

na Figura 14, pode ser mais adequado considerar a laje de menor espessura (L2) 

engastada na de maior espessura (L1), e a laje com maior espessura pode ser 

considerada apenas apoiada na borda comum às duas lajes. 

 

 

Figura 14 - Lajes adjacentes com espessuras muito diferentes 

 

No caso de lajes adjacentes, como indicado anteriormente, vários aspectos 

devem ser analisados para se adotar o tipo de apoio, nos vínculos entre essas lajes. 

Para lajes que não possuem continuidade ao longo de toda a borda comum, o 

critério simplificado para se considerar a vinculação consiste em: 
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Figura 15 - Lajes parcialmente contínuas 

 

𝑎 ≥
2

3
𝐿 → a laje L1 pode ser considerada com a borda engastada na laje L2; 

𝑎 <
2

3
𝐿 → a laje L1 fica com a borda simplesmente apoiada. 

Em qualquer dos casos, a laje L2 tem a borda engastada na laje L1. 

Nos apoios intermediários de lajes contínuas surgem momentos fletores 

negativos devido à continuidade das lajes, como mostrado na Figura 16. Uma 

diferença significativa entre os momentos negativos de duas lajes adjacentes 

poderia levar à consideração de borda engastada para uma das lajes e 

simplesmente apoiada para a outra, em vez de engastada para ambas. Tais 

considerações são indicadas a seguir: 
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Figura 16 - Lajes com vãos muito diferentes 

 

𝑀𝐿1 ≤ 2𝑀𝐿2 → a laje L1 está engastada na laje L2; 

𝑀𝐿1 > 2𝑀𝐿2 → a laje L1 pode ser considerada simplesmente apoiada em L2 e a 

laje L2 engastada em L1. 

É importante salientar que critérios como este devem ser cuidadosamente 

analisados, tendo em conta a necessidade de garantir a segurança estrutural. 

Na Figura 17 são apresentados alguns casos de vinculação, com bordas 

simplesmente apoiadas, engastadas e livres. 
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Figura 17 - Tipos de lajes em função dos vínculos nas bordas 

 

2.3.4. Ações a considerar 

 

As lajes atuam recebendo as cargas de utilização e transmitindo-as para os 

apoios, geralmente as vigas. Para determinação das ações atuantes nas lajes deve-

se recorrer às normas NBR 6118 e NBR 6120.  

Nas construções de edifícios correntes, geralmente as ações principais a serem 

consideradas são as ações permanentes (g) e as ações variáveis (q) (denominada 

pela norma de cargas acidentais). 

As principais ações permanentes diretas que devem ser verificadas e 

determinadas são as apresentadas a seguir. 
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2.3.4.1. Peso Próprio 

 

O peso próprio da laje é o peso do concreto armado que a forma. Para o peso 

específico do concreto armado (𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐) a NBR 6118:2014 indica, no item 8.2.2, o 

valor de 25 kN/m³. O peso próprio para lajes com espessura constante é 

uniformemente distribuído na área da laje, e para um metro quadrado de laje como 

demonstrado na Figura 18 pode ser calculado como: 

𝑔𝑝𝑝 = 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐 × ℎ = 25 (𝑘𝑁/𝑚³) × ℎ(𝑚) 

Onde: 

𝑔𝑝𝑝 → Carga de peso próprio da laje (kN/m²); 

ℎ → Espessura da laje (m). 

 

 

Figura 18 - Peso próprio calculado para 1 m² de laje 

 

2.3.4.2. Revestimento 

 

A carga permanente de revestimento é formada por: revestimento inferior (piso) e 

revestimento superior. 

A camada de argamassa colocada logo acima do concreto da superfície superior 

das lajes recebe o nome de contrapiso ou argamassa de regularização. A sua 

função é de nivelar e diminuir a rugosidade da laje, preparando-a para receber o 

revestimento de piso final. 

Recomenda-se adotar espessura do contrapiso não inferior a 2 cm, sendo 

considerado o peso específico de 21 kN/m³, conforme a NBR 6120. 

A carga do revestimento de piso depende do que foi especificado no projeto 

arquitetônico, podem ser utilizadas lajotas cerâmicas, mármore, entre outros. O peso 

específico destes materiais podem ser encontrados na NBR 6120. 
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Na superfície inferior das lajes (teto do pavimento inferior) é padrão executar-se 

uma camada de revestimento de argamassa ou de gesso. De modo geral, este 

revestimento tem pequena espessura, mas recomenda-se adotar espessura não 

inferior a 1,5 cm. 

Assim, a ação permanente de revestimento pode ser calculada da seguinte 

forma: 

𝑔𝑟𝑒𝑣 = (𝛾𝑐𝑜𝑛𝑡 × 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡) + (𝛾𝑝𝑖𝑠𝑜 × 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜) + (𝛾𝑟𝑒𝑣𝑠𝑢𝑝 × 𝑒𝑟𝑒𝑣𝑠𝑢𝑝) 

Onde: 

𝑔𝑟𝑒𝑣 → Carga de revestimento na laje (kN/m²); 

𝛾 → Peso específico segundo NBR 6120, ou outra norma de referência (kN/m³); 

𝑒 → Espessura do revestimento (m). 

 

Assim, no exemplo da Figura 19 temos: 

 

Figura 19 - Exemplo de revestimento de laje 

 

𝑔𝑟𝑒𝑣 = (21 × 0,02) + (18 × 0,01) + (12,5 × 0,015) = 0,8 𝑘𝑁/𝑚² 

 

2.3.4.3. Alvenaria 

 

A carga das paredes sobre as lajes maciças deve ser determinada em função da 

laje ser armada em uma ou em duas direções. É necessário conhecer o tipo de 

unidade de alvenaria (tijolo, bloco, etc.), que compõe a parede, ou o peso específico 

da parede, a espessura e a altura da parede, bem como a sua disposição e 

extensão sobre a laje. 
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Não se conhecendo o peso específico global da parede pode-se determinar a 

sua carga com os pesos específicos individuais dos elementos que a compões, 

calculando-se a carga por metro quadrado de área: 

𝛾𝑎𝑙𝑣 = (𝛾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 × 𝑒𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜) + (𝛾𝑎𝑟𝑔 × 𝑒𝑎𝑟𝑔) 

Onde: 

𝛾𝑎𝑙𝑣 → Peso específico da alvenaria que compõe a parede (kN/m²); 

𝛾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 → Peso específico da unidade do bloco utilizado (kN/m³); 

𝑒𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 → Espessura da unidade do bloco (m); 

𝛾𝑎𝑟𝑔 → Peso específico da argamassa do revestimento (kN/m³); 

𝑒𝑎𝑟𝑔 → Espessura do revestimento considerando os dois lados da parede (m). 

 

Para blocos cerâmicos furados a NBR 6120 recomenda o peso específico 

(𝛾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜) de 13 kN/m³ e para tijolos maciços cerâmicos 18 kN/m³.Para a argamassa 

de revestimento pode-se considerar o peso específico (𝛾𝑎𝑟𝑔) de 19 kN/m³, também 

segundo prescrições da NBR6120. 

Para a espessura média dos revestimentos das paredes recomenda-se o valor 

de 2 cm, nos dois lados da parede. 

 

Alvenaria em lajes armadas em duas direções 

 

Para as lajes armadas em duas direções considera-se simplificadamente a carga 

da alvenaria uniformemente distribuída na área da laje, de forma que a carga é o 

peso total da alvenaria dividido pela área da laje, isto é: 

𝑔𝑎𝑙𝑣 =
𝑃𝑎𝑙𝑣

𝐴𝑙𝑎𝑗𝑒
=

𝛾𝑎𝑙𝑣 × ℎ × 𝑙

𝐴𝑙𝑎𝑗𝑒
 

Onde: 

𝑔𝑎𝑙𝑣 → Carga uniforme de alvenaria (kN/m²); 

𝛾𝑎𝑙𝑣 → Peso específico da alvenaria que compõe a parede (kN/m²); 

ℎ → Altura da parede (m); 

𝑙 → Comprimento da parede sobre a laje (m); 

𝐴𝑙𝑎𝑗𝑒 → Área da laje (m²). 
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Alvenaria em lajes armadas em uma direção 

 

Para laje armada em uma direção há dois casos a serem analisados, em função 

da disposição da parede sobre a laje. Para o caso de parede com direção paralela à 

direção principal da laje (direção do menor vão), considera-se simplificadamente a 

carga da parede distribuída uniformemente numa área da laje adjacente à parede, 

com largura de 2/3 lx, como mostrado na Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Parede paralela à direção principal da laje armada em uma direção 

 

A laje fica com duas regiões com carregamentos diferentes. Nas regiões I não 

ocorre a carga da parede, que fica limitada apenas à região II. Portanto, dois 

cálculos de esforços solicitantes necessitam serem feitos, para as regiões I e II. 

A carga uniformemente distribuída devida à parede, na faixa 2/3 lx é: 

𝑔𝑎𝑙𝑣 =
𝑃𝑎𝑙𝑣

2
3 𝑙𝑥 × 𝑙𝑥

=
3𝑃𝑎𝑙𝑣

2𝑙𝑥²
 

Onde: 

𝑔𝑎𝑙𝑣 → Carga uniforme de alvenaria (kN/m²); 

𝑃𝑎𝑙𝑣 → Peso da alvenaria (kN); 

𝑙𝑥 → Menor vão da laje (m). 

 

No caso de parede com direção perpendicular à direção principal, a carga da 

parede deve ser considerada como uma força concentrada na viga que representa a 

laje, como mostrado na Figura 21.  
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Figura 21 - Parede perpendicular à direção principal da laje armada em uma direção 

 

O valor da força concentrada P, representativo da carga da parede, é: 

𝑃 = 𝛾𝑎𝑙𝑣 × ℎ × 1 

Onde: 

𝑃 → Força concentrada representativa da parede (kN); 

𝛾𝑎𝑙𝑣 → Peso específico da alvenaria que compõe a parede (kN/m²); 

ℎ → Altura da parede (m). 

 

2.3.4.4. Carga acidental 

 

 

Os valores das cargas acidentais dependem da utilização do ambiente 

arquitetônico que ocupa a região da laje em estudo e, portanto, da finalidade da 

edificação (residencial, comercial, escritórios etc.). Estes valores estão definidos na 

Tabela 2 da NBR6120. Em edifícios residenciais é utilizada carga acidental de 1,5 

kN/m² para dormitórios, sala, copa, cozinha e banheiro, e 2 kN/m² para despensa, 

área de serviço e lavanderia. 

 

2.3.4.5. Outras cargas 

 

Podem, ainda, atuar cargas específicas dependendo da utilização da laje, como, 

por exemplo, em lajes de varandas com parapeito em suas bordas. Além da carga 

permanente do material que compõe o parapeito (normalmente é utilizado guarda 



45 

corpo metálico com vidro, podendo considerar uma carga de 0,5 kN/m) a NBR6120 

especifica: 

“Ao longo dos parapeitos e balcões devem ser consideradas aplicadas uma 

carga horizontal de 0,8 kN/m na altura do corrimão e uma carga vertical mínima de 2 

kN/m.” 

Além das cargas citadas acima, devem ser consideradas as cargas de vento, que 

não entraram no estudo deste trabalho. 

 

2.3.5. Momentos Fletores 

 

Os momentos fletores e as flechas nas lajes maciças são determinadas conforme 

a laje é armada em uma ou em duas direções. As lajes armadas em uma direção 

são calculadas como vigas segundo a direção principal e as lajes armadas em duas 

direções podem ser aplicadas diferentes teorias, como a Teoria da Elasticidade e a 

das Charneiras Plásticas. 

 

2.3.5.1. Momentos fletores em lajes armadas em uma direção 

 

No caso das lajes armadas em uma direção considera-se simplificadamente que 

a flexão na direção do menor vão da laje é preponderante à da outra direção, de 

modo que a laje será suposta como uma viga com largura constante de um metro, 

segundo a direção principal da laje, como mostrado na Figura 22. Na direção 

secundária desprezam-se os momentos fletores existentes. 

 

 

Figura 22 - Momentos fletores em laje armada em uma direção 
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A Figura 23, Figura 24 e Figura 25 mostram os casos de vinculação possíveis de 

existirem quando se consideram apenas apoios simples e engastes perfeitos. Estão 

indicadas as equações para cálculo das reações de apoio, momentos fletores 

máximos e flechas imediatas, para carregamento uniformemente distribuído. 

 

 

Figura 23 - Laje armada em uma direção sobre apoios simples e com carregamento uniforme 

 

 

Figura 24 - Laje armada em uma direção sobre apoio simples e engaste perfeito com carregamento 

uniforme 
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Figura 25 - Laje armada em uma direção biengastada com carregamento uniforme 

 

As lajes em balanço, como as lajes de marquises e varandas, são também casos 

típicos de lajes armadas em uma direção, que devem ser calculadas como viga 

engastada e livre segundo a direção do menor vão, como na Figura 26. 

 

Figura 26 - Laje em balanço armada em uma direção 
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2.3.5.2. Momentos fletores em lajes armadas em duas direções 

 

Os esforços solicitantes e as deformações nas lajes armadas em duas direções 

podem ser determinados por diferentes teorias, sendo as mais importantes as 

seguintes: 

 Teoria das Placas: desenvolvida com base na Teoria da Elasticidade - podem 

ser determinados os esforços e as flechas em qualquer ponto da laje; 

 Processos aproximados; 

 Método das Linhas de Ruptura ou das Charneiras Plásticas; 

 Métodos Numéricos, como o dos Elementos Finitos. 

A Teoria das Placas, desenvolvida com base na teoria matemática da 

elasticidade, onde o material é elástico linear (vale a Lei de Hooke), homogêneo e 

isótropo, proporciona a equação geral das placas (equação diferencial de quarta 

ordem, não homogênea), obtida por Lagrange, que relaciona a deformada elástica w 

da placa com a carga p unitária, uniformemente distribuída na área da placa. A 

equação tem a forma: 

𝜕4𝑤

𝜕𝑥4
+ 2

𝜕4𝑤

𝜕𝑥2𝜕𝑦2
+

𝜕4𝑤

𝜕𝑦4
=

𝑝

𝐷
 

𝐷 =
𝐸ℎ³

12(1 − 𝜐2)
 

Onde: 

𝑤 → Função que representa os deslocamentos verticais; 

𝑝 → Carga total uniformemente distribuída; 

𝐷 → Rigidez da placa à flexão; 

ℎ → Espessura da placa; 

𝜐 → Coeficiente de Poisson. 

 

Na maioria dos casos, não é possível determinar, de forma exata, uma solução 

para a equação diferencial de Lagrange que, ainda, satisfaça às condições de 

contorno, o que motivou o surgimento de diversas tabelas, com coeficientes que 

proporcionam o cálculo dos momentos fletores e das flechas para casos específicos 

de apoios e carregamentos. Há diversas tabelas de autores como: Marcus, Czerny, 

Bares, etc. 
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Neste trabalho os cálculos das lajes serão realizados utilizando a tabela de 

Marcus, apresentada no item 60. 

Conforme as tabelas de Marcus, os momentos fletores, positivos e negativos, são 

calculados pela expressão: 

𝑀+ = 𝑚+ × 𝑞𝑙𝑥² 

𝑀− = 𝑛− × 𝑞𝑙𝑥² 

Onde: 

𝑀 → Momento fletor (kN.m/m); 

𝑚+ 𝑒 𝑛− → Coeficientes tabelados, de acordo com a vinculação da laje e em 

função de 𝜆 = 𝑙𝑥
𝑙𝑦⁄  ; 

𝑚𝑥
+ 𝑒 𝑚𝑦

+ → Coeficientes para o cálculo dos momentos fletores positivos atuantes 

nas direções x e y respectivamente; 

𝑛𝑥
− 𝑒 𝑛𝑦

− → Coeficientes para o cálculo dos momentos fletores negativos atuantes 

nas direções x e y respectivamente; 

𝑞 → Carga total atuante na laje: carga permanente + carga acidental (kN/m²); 

𝑙𝑥 → Vão da laje na direção x (m). 

 

Obs.: Na utilização das tabelas de Marcus, existe a seguinte consideração: 

 A direção x é sempre horizontal; 

 A direção y é sempre vertical. 

 

2.3.6. Compatibilização de momentos fletores 

 

Em um pavimento, em geral, as lajes adjacentes diferem nas condições de apoio, 

nos vãos teóricos ou nos carregamentos, resultando, no apoio comum, dois valores 

diferentes para o momento negativo. Esta situação está ilustrada na Figura 27. Daí a 

necessidade de promover a compatibilização desses momentos. 

Na compatibilização dos momentos negativos, o critério usual consiste em adotar 

o maior valor entre a média dos dois momentos e 80% do maior. Esse critério 

apresenta razoável aproximação quando os dois momentos são da mesma ordem 

de grandeza. 

Em decorrência da compatibilização dos momentos negativos, os momentos 

positivos na mesma direção devem ser analisados. Se essa correção tende a 
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diminuir o valor do momento positivo, como ocorre nas lajes L1 e L4 da Figura 27, 

ignora-se a redução (a favor da segurança). 

Caso contrário, se houver acréscimo no valor do momento positivo, a correção 

deverá ser feita, somando-se ao valor deste momento fletor a média das variações 

ocorridas nos momentos fletores negativos sobre os respectivos apoios, como no 

caso da laje L2 da Figura 27. 

Pode acontecer da compatibilização acarretar diminuição do momento positivo, 

de um lado, e acréscimo, do outro. Neste caso, ignora-se a diminuição e considera-

se somente o acréscimo, como no caso da laje L3 da Figura 27. 

 

 

Figura 27 - Compatibilização de momentos fletores 

 

2.3.7. Reações de apoio 

 

Assim como no cálculo dos momentos fletores, no cálculo das reações da laje 

nas bordas, as lajes serão analisadas em função de serem armadas em uma ou em 

duas direções. 
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No caso das lajes armadas em uma direção, as reações de apoio são 

provenientes do cálculo da viga suposta, como visto no item 2.3.5.1. Considera-se 

que as cargas na laje caminhem para as vigas nas bordas perpendiculares à direção 

principal da laje. 

No caso das lajes armadas em duas direções, o procedimento de cálculo 

proposto pela NBR 6118:2014 baseia-se no comportamento em regime plástico, a 

partir da posição aproximada das linhas de plastificação, também denominadas 

charneiras plásticas, como visto no item 2.2.2. 

Porém, o cálculo das reações também pode ser feito mediante o uso de tabelas. 

Segundo o método de Marcus, as reações são calculadas da seguinte forma: 

 No bordo x: 

𝑣𝑥 = 𝑞 × 𝐾𝑦 × 𝑙𝑦 × 𝛽𝑦 

 No bordo y: 

𝑣𝑦 = 𝑞 × 𝐾𝑥 × 𝑙𝑥 × 𝛽𝑥 

Onde, 

𝑣𝑥 𝑒 𝑣𝑦 → Reações no bordo x e y, respectivamente (kN/m); 

𝑞 → Carga total atuante na laje – carga permanente + carga acidental (kN/m²); 

𝐾 → Coeficientes tabelados, de acordo com a vinculação da laje e em função de 

𝜆 = 𝑙𝑥
𝑙𝑦⁄ ; 

𝑙𝑥 𝑒 𝑙𝑦 → Vão da laje na direção x e y, respectivamente (m). 

𝛽 → Coeficiente que depende da vinculação dos vãos, de acordo com a Figura 

28: 

 

Figura 28 - Relação entre o coeficiente β e a vinculação 
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2.3.8. Dimensionamento das armaduras 

 

Calculados os momentos fletores característicos compatibilizados (Mk), passa-se 

à determinação das armaduras. Esse dimensionamento é feito da mesma forma que 

para vigas, admitindo-se a largura b = 1m. Obtém-se, dessa forma, uma armadura 

por metro linear. Segue abaixo um passo-a-passo para o dimensionamento: 

 

1) Determinação do momento fletor de cálculo, em kN.m/m: 

𝑀𝑑 = 𝑀𝑘 × 𝛾𝑓    →     𝛾𝑓 = 1,4  

Onde: 

𝑀𝑘 → Momento fletor característico, obtido após a compatibilização de momentos 

(kN.m/m); 

𝛾𝑓 → Coeficiente de ponderação das ações. 

 

2) Cálculo do coeficiente kmd: 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀𝑑|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

 

Onde: 

𝑀𝑑 → Momento de dimensionamento, calculado no ítem anterior (kN.m/m); 

𝑏𝑤 → Largura da viga considerada para o cálculo da laje (𝑏𝑤 = 1𝑚); 

𝑓𝑐𝑑 → Resistência de cálculo à compressão do concreto (𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘 × 1,4) (kN/m²); 

𝑑 → Altura útil da laje, como mostra a Figura 29: 

 

Figura 29 - Seção transversal da laje 

 

𝑑 = ℎ − 𝑐 −
𝜙

2
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Onde: 

ℎ → Altura da laje (m); 

𝜙 → Diâmetro da barra utilizada (m); 

𝑐 → Cobrimento nominal da armadura 

 

Os valores mínimos de cobrimento para armaduras das lajes são especificados 

de acordo com a agressividade do meio em que se encontram. Esses valores são 

dados na Tabela 5, extraída da NBR 6118:2014. 

O valor de Δc que aparece nesta tabela é um acréscimo no valor do cobrimento 

mínimo das armaduras, sendo considerado como uma tolerância de execução. O 

cobrimento nominal é dado pelo cobrimento mínimo acrescido do valor da tolerância 

de execução Δc, que deve ser maior ou igual a 10 mm. 

 

 

Tabela 5 - Correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal para 

Δc = 10 mm 
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Sendo a classe de agressividade definida pela NBR6118:2014, segundo a 

Tabela 6: 

 

 

Tabela 6 - Classes de agressividade ambiental (CAA) 

 

3) Cálculo dos coeficiente kx e kz: 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 

 

4) Definição da armadura de aço (As): 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑑|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
 

Onde: 

𝐴𝑠 → Área de aço (cm²/m); 

𝑓𝑦𝑑 → Resistência de cálculo ao escoamento do aço (𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦𝑘 × 1,15) (kN/cm²). 
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5) Cálculo da armadura mínima (Asmín): 

 

A armadura mínima é obtida por meio de um momento mínimo. Este momento é 

definido como: 

𝑀𝑚í𝑛,𝑙𝑎𝑗𝑒 =
2

3
× 𝑀𝑚í𝑛,𝑣𝑖𝑔𝑎 

Sendo, 

𝑀𝑚í𝑛,𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,8 × 𝑊0 × 𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑠𝑢𝑝 

𝑊0 =
𝐼

𝑦
=

𝑏 × ℎ³
12⁄

ℎ
2⁄

=
𝑏 × ℎ²

6
 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑠𝑢𝑝 = 1,3 × 0,3 × √𝑓𝑐𝑘²
3

 

Portanto, 

𝑀𝑚í𝑛,𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,8 ×
𝑏 × ℎ²

6
× 1,3 × 0,3 × √𝑓𝑐𝑘²

3
= 0,052 × 𝑏 × ℎ² × √𝑓𝑐𝑘²

3
 

𝑀𝑚í𝑛,𝑙𝑎𝑗𝑒 =
2

3
× 0,052 × 𝑏 × ℎ² × √𝑓𝑐𝑘²

3
 

Onde: 

𝑏 → Largura da viga considerada para o cálculo da laje (𝑏 = 1𝑚); 

ℎ → Altura da laje (m); 

𝑓𝑐𝑘 → Resistência de cálculo à compressão do concreto (MPa). 

 

Por questões de conversão de unidades, para que o momento mínimo esteja em 

kN.m, utilizando as unidades definidas anteriormente para as outras variáveis, é 

necessário multiplicar a equação anterior por 1000. 

Assim, a armadura mínima será: 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
 

Comparando a armadura calculada no ítem 4 com a armadura mínima, define-se 

a armadura para todas as lajes. 
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2.3.9. Comprimento das barras negativas 

 

O comprimento das barras negativas deve ser determinado com base no 

diagrama de momentos fletores na região dos apoios. 

Em edifícios usuais, em apoios de lajes retangulares que não apresentem bordas 

livres, os comprimentos das barras podem ser determinados de forma aproximada, 

com base no diagrama trapezoidal indicado na Figura 30, adotando-se para l um dos 

valores: 

 O maior entre os menores vãos das lajes adjacentes, quando ambas foram 

consideradas engastadas nesse apoio; 

 O menor vão da laje admitida engastada, quando a outra foi suposta 

simplesmente apoiada nesse vínculo. 

Com base nesse procedimento aproximado, são possíveis três alternativas para 

os comprimentos das barras, indicadas na Figura 30a, Figura 30b e Figura 30c, 

respectivamente. 

 

Figura 30 - Alternativas para as armaduras negativas 
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2.3.10. Comprimento das barras positivas 

 

Considera-se que as barras inferiores estejam adequadamente ancoradas, desde 

que se estendam, pelo menos, de um valor igual a 10ϕ a partir da face dos apoios. 

Nas extremidades do edifício, elas costumam ser estendidas até junto a essas 

extremidades, respeitando-se o cobrimento especificado. 

Assim, o comprimento das barras positivas pode ser obtido com base na Figura 

31. 

 

Figura 31 - Comprimento das barras positivas 

 

2.3.11. Comprimento dos ganchos 

 

Segundo a NBR6118:2014, item 9.4.2.3: 

“Os ganchos das extremidades das barras da armadura longitudinal de tração 

podem ser: 

a) semicirculares, com ponta reta de comprimento não inferior a 2ϕ; 

b) em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento não inferior a 4 ϕ; 

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

Para as barras lisas, os ganchos devem ser semicirculares. 

O diâmetro interno da curvatura dos ganchos das armaduras longitudinais de 

tração deve ser pelo menos igual ao estabelecido na Tabela 7.” 

 

 

Tabela 7 - Diâmetro dos pinos de dobramento 
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Figura 32 - Tipos de ganchos 

 

2.3.12. Numeração das barras 

 

Há várias maneiras de numerar as barras. O primeiro critério a ser avaliado é o 

diâmetro das barras, devendo-se iniciar a numeração com as barras de maiores 

diâmetros. Porém, como muitas vezes existem barras de mesmo diâmetro deve-se 

observar que as primeiras a serem posicionadas nas formas são as barras positivas. 

Recomenda-se, então, começar por elas e, em seguida, numerar as negativas. 

 

2.3.12.1. Numeração das barras positivas 

 

O procedimento ora sugerido consiste em numerar primeiro as barras positivas, 

começando pelas barras horizontais, da esquerda para a direita e de cima para 

baixo. Para numerar as barras verticais, gira-se o desenho de 90° no sentido horário, 

o que equivale a posicionar o observador à direita do desenho. Continua-se a 

numeração seguindo o mesmo critério adotado para as barras horizontais. 

Para garantir o correto posicionamento das barras, convém que seja colocado de 

forma clara, nos desenhos de armação das lajes: 

Barras positivas de maior área por metro devem ser colocadas por baixo. 

 

2.3.12.2. Numeração das barras negativas 

 

Terminada a numeração das barras positivas, inicia-se a numeração das barras 

negativas, com os números subsequentes. Elas podem ser numeradas com o 

mesmo critério, da esquerda para a direita, de cima para baixo, com o desenho na 

posição normal, e em seguida, fazendo a rotação de 90° da folha no sentido horário. 
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2.3.13. Quantidade de barras 

 

A quantidade ni de barras Ni pode ser obtida pela equação: 

𝑛𝑖 =
𝑏𝑗

𝑠𝑖
 

Onde: 

𝑏𝑗 → Largura livre, na direção perpendicular à das barras; 

𝑠𝑖 → Espaçamento das barras Ni. 

 

Poucas vezes ni vai resultar um número inteiro. Nesses casos, deve-se 

arredondar ni para o número inteiro imediatamente inferior ao valor obtido, caso a 

casa decimal seja menor que 5, e para o número inteiro imediatamente superior ao 

valor obtido, caso contrário, por exemplo: 

 

𝑛𝑖 < 7,5 ≅ 7 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

𝑛𝑖 ≥ 7,5 ≅ 8 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

2.4. DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS 

 

Vigas são “elementos lineares em que a flexão é preponderante” (NBR 

6118:2014, item 14.4.1.1). Portanto, os esforços predominantes são: momento fletor 

e força cortante.  

Nos edifícios, em geral, as vigas servem de apoio para lajes e paredes, 

conduzindo suas cargas até os pilares. 

Assim, estes elementos serão dimensionados para resistir às cargas verticais aos 

quais são solicitados. 

 

2.4.1. Ações a considerar 

 

Em geral, as cargas nas vigas são: peso próprio, reações de apoio das lajes e 

peso da alvenaria. Eventualmente, as vigas podem receber cargas de outras vigas. 

As vigas podem, também, receber cargas de pilares, nos casos de vigas de 

transição ou em vigas de fundação. 
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Com exceção das cargas provenientes de outras vigas ou de pilares, que são 

concentradas, as demais podem ser admitidas uniformemente distribuídas. 

 

2.4.1.1. Peso próprio 

 

O peso próprio das vigas é calculado de maneira semelhante ao visto 

anteriormente para as lajes, multiplicando-se o peso específico do concreto (𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐) 

pelas dimensões da viga. 

𝑔𝑝𝑝 = 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐 × ℎ × 𝑏 = 25 (𝑘𝑁/𝑚³) × ℎ(𝑚) × 𝑏(𝑚) 

Onde: 

𝑔𝑝𝑝 → Carga de peso próprio da viga (kN/m); 

ℎ → Altura da viga (m); 

𝑏 → Largura da viga (m). 

 

2.4.1.2. Reações das lajes 

 

As reações das lajes nas vigas são calculadas de acordo com o item 2.3.7. 

 

2.4.1.3. Alvenaria 

 

No cálculo do peso das paredes, em geral nenhum desconto é feito para vãos de 

portas e de janelas de pequenas dimensões. Essa redução pode ser feita quando a 

área de portas e janelas for maior do que 1/3 da área total, devendo-se, nesse caso, 

incluir o peso dos caixilhos, vidros etc. 

 

O valor da carga da alvenaria na viga é calculado da seguinte forma: 

𝑔𝑎𝑙𝑣 = 𝛾𝑎𝑙𝑣 × ℎ 

Onde: 

𝑔𝑎𝑙𝑣 → Carga uniforme de alvenaria (kN/m); 

𝛾𝑎𝑙𝑣 → Peso específico da alvenaria que compõe a parede (kN/m²); 

ℎ → Altura da parede (pé direito – altura da viga) (m). 
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2.4.2. Dimensionamento das armaduras 

 

O cálculo das armaduras é feito a partir dos diagramas de esforços, já com seus 

valores de cálculo, ou seja, multiplicados pelo coeficiente de ponderação das ações: 

𝛾𝑓 = 1,4 

Serão calculadas armaduras longitudinais e transversais (estribos). 

 

2.4.2.1. Armadura longitudinal 

 

A armadura longitudinal da viga é calculada a partir dos seus momentos fletores, 

de forma semelhante ao feito para as armaduras das lajes, no item 2.3.8. 

A altura útil da viga é calculada de forma diferente das lajes, como mostra a 

Figura 33. 

 

Figura 33 - Seção transversal da viga 

𝑑 = ℎ − 𝑐 − 𝜙𝑡 −
𝜙𝑙

2
 

Onde: 

ℎ → Altura da viga (m); 

𝜙𝑡 → Diâmetro da barra transversal (estribo) (m); 

𝜙𝑙 → Diâmetro da barra longitudinal (m); 

𝑐 → Cobrimento nominal da armadura. 
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 Comprimento de ancoragem: 

 

Os comprimentos de ancoragem básico das armaduras de flexão são 

especificados no item 9.4.2.4 da NBR 6118:2014, como sendo:  

𝑙𝑏 =
𝜙

4
×

𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑏𝑑
≥ 25𝜙 

Onde:  

𝜙 → Diâmetro da barra; 

𝑓𝑦𝑑 → Tensão de escoamento do aço; 

𝑓𝑏𝑑 → Resistência de aderência entre a barra de aço e o concreto definido no 

item 9.3.2.1 da NBR 6118:2014 como:  

𝑓𝑏𝑑 = 𝜂1 × 𝜂2 × 𝜂3 × 𝑓𝑐𝑡𝑑 

𝑓𝑐𝑡𝑑 =
𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑐
 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓 = 0,70 × 𝑓𝑐𝑡𝑚  e  𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,30 × 𝑓𝑐𝑘
2 3⁄

 

Onde: 

𝜂1 = 1,0 → Barras lisas; 

𝜂1 = 1,4 → Barras entalhadas; 

𝜂1 = 2,25 → Barras nervuradas; 

𝜂2 = 1,0 → Situações de boa aderência; 

𝜂2 = 0,7 → Situações de má aderência; 

𝜂3 = 1,0 → ϕ<32mm; 

𝜂3 = (132 − 𝜙)100 → ϕ≥32mm. 

 

Quando as barras de aço ultrapassam o limite físico da viga se faz necessário 

reduzir o comprimento básico de ancoragem, utilizando-se o dobramento das barras 

através de ganchos, recuo do ponto de início de ancoragem ou o alívio de tensões 

nas barras por aderência.  

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑐 = 𝛼 × 𝑙𝑏 ×
𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙

𝐴𝑠,𝑒𝑓
≥ 𝑙𝑏,𝑚í𝑛 

Onde: 

𝛼 = 1,0 → Barras sem ganchos; 

𝛼 = 0,7 → Barras tracionadas com gancho, com cobrimento no plano normal ao do 

gancho ≥ 0,3ϕ; 
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𝛼 = 0,7 → Quando houver barras transversais soldadas; 

𝛼 = 0,5 → Quando houver barras transversais soldadas e gancho com cobrimento no 

plano normal ao do gancho≥ 0,3ϕ. 

 

2.4.2.2. Armadura transversal 

 

A área de aço devido ao esforço cortante é dada pela expressão abaixo: 

𝐴𝑠𝑤

𝑠
=

𝑉𝑠𝑤

0,9 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
 

Onde: 

𝑉𝑠𝑤 → Parcela da força cortante resistida pela armadura transversal, de acordo 

com modelos indicados no item 17.4.2.2 da NBR 6118:2014; 

𝑑 → Altura útil da viga; 

𝑓𝑦𝑑 → Tensão de escoamento do aço. 

 

De acordo com o item 17.4.2.1 da NBR 6118:2014: “A resistência do elemento 

estrutural, em uma determinada seção transversal, deve ser considerada 

satisfatória, quando verificadas simultaneamente as seguintes condições:” 

𝑉𝑠𝑑 ≤  𝑉𝑟𝑑2 

𝑉𝑠𝑑 ≤  𝑉𝑟𝑑3 =  𝑉𝑐 +  𝑉𝑠𝑤 

Onde: 

𝑉𝑠𝑑 →  Força cortante solicitante de cálculo, na seção; 

𝑉𝑟𝑑2 → Força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais 

comprimidas de concreto; 

𝑉𝑟𝑑3 → Força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína por tração diagonal; 

𝑉𝑐 → Parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares ao 

da treliça. 

 

A primeira condição, refere-se à verificação da biela comprimida. O valor de 𝑉𝑟𝑑2 

é dado através da seguinte expressão: 

𝑉𝑟𝑑,2 = 0,27 × 𝛼𝑣 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × 𝑑 

Onde: 

𝛼𝑣 = 1 −
𝑓𝑐𝑘

250
, em que 𝑓𝑐𝑘 é dado em MPa. 
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A segunda condição, visa separar a parcela absorvida pelo concreto e a parcela 

que deverá ser absorvida pela armadura transversal.  

 

A parcela absorvida pelo concreto é dada pela seguinte expressão: 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑐,0 = 0,6 × 𝑓𝑐𝑡𝑑 × 𝑏𝑤 × 𝑑 

Onde: 

𝑓𝑐𝑡𝑑 =
𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑐
 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓 = 0,70 × 𝑓𝑐𝑡𝑚  e  𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,30 × 𝑓𝑐𝑘
2 3⁄

 

 

Se 𝑉𝑠𝑤 for igual a zero, a armadura transversal tem valor nulo. No entanto, a 

NBR 6118:2014, fixa um valor mínimo de armadura transversal que deve estar 

contido na seção, dado pela seguinte expressão: 

𝐴𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛

𝑠
≥ 0,2 ×

𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑤𝑘
× 𝑏𝑤 × 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Onde: 

𝛼 → Inclinação do estribo; 

𝑓𝑦𝑤𝑘 → Resistência característica ao escoamento do aço da armadura 

transversal. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1. PROJETO EM ESTUDO 

 

Para realizar o estudo citado neste trabalho, foi utilizado um edifício residencial 

com cinco pavimentos, sendo o primeiro pavimento (térreo) destinado às vagas de 

garagem e a um apartamento, os próximos três pavimentos apartamentos de uso 

residencial, sendo quatro unidades por pavimento e o quinto pavimento (cobertura) 

destinado à área social comum do edifício e a dois apartamentos. O edifício está 

localizado na cidade do Rio de Janeiro. O projeto arquitetônico foi fornecido pelo 

Engenheiro Mauricio dos Santos Sgarbi Goulart, da empresa Sigma 1 Consultoria e 

Projetos. 

Para realizar as análises propostas neste trabalho foi necessário conceber a 

estrutura com base nas plantas baixas e cortes do projeto arquitetônico. 

Depois de levantar as informações necessárias das plantas baixas, cortes e das 

fachadas foi possível iniciar a concepção estrutural do projeto, começando com a 

definição dos materiais que foram utilizados. 

 

3.2. PROPRIEDADE DOS MATERIAIS 

 

Para a análise estrutural do edifício, foi empregado um concreto com resistência 

característica à compressa (fck) de 30 Mpa, através da qual foram calculadas a 

resistência de cálculo à compressão, a resistência média à tração e a resistência do 

concreto à tração direta, como mostra a Tabela 8. 

Para o aço, foi utilizado o aço CA-50, com resistência característica ao 

escoamento (fyk) de 500 Mpa, como demonstrado na Tabela 9. 
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Tabela 8 - Propriedades do concreto 

 

 

Tabela 9 - Propriedades do aço 

 

3.3. CONCEPÇÃO ESTRUTURAL E DESENHO DE FORMAS 

 

A concepção estrutural teve início a partir de uma visão geral das plantas baixas, 

ou seja, compreendendo o projeto arquitetônico e compatibilizando o 

posicionamento dos elementos estruturais entre os pavimentos. Esta concepção foi 

feita primeiramente para o pavimento tipo e posteriormente foram verificadas as 

interferências nos demais pavimentos. 

Ao conceber a estrutura, foram locados primeiramente os pilares de canto, sendo 

estes sem dimensões definidas, ou seja, apenas o posicionamento. Em seguida, 

definiram-se quais paredes iriam receber as vigas, para que não existissem lajes 

muito pequenas, nem muito grandes. Por fim, locaram-se os pilares de extremidade 

e intermediários. 

Destaca-se que para a locação dos pilares, foi levada em consideração a 

intenção de não realizar transição de pilar entre os pavimentos. Portanto, a estrutura 

ficou com um número de pilares reduzido e com muitas vigas se apoiando em outras 
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vigas, pois verificou-se muita interferência na locação dos pilares, principalmente no 

pavimento térreo, onde se encontra a garagem.  

Além disso, não foi possível realizar o alinhamento de todos os pilares, tendo em 

vista as paredes desalinhadas existentes no projeto arquitetônico e a intenção de 

não prejudicar a arquitetura com pilares locados fora da alvenaria. 

 Quanto ao posicionamento das vigas, não foi possível que todas ficassem 

embutidas na alvenaria, devido à irregularidade dos cômodos no projeto 

arquitetônico. Assim, evitou-se a passagem das vigas no meio dos vãos que dividem 

ambientes nobres como salas, cozinhas e quartos e locais onde poderiam ocorrer a 

passagem de dutos de esgoto e instalações de água fria e quente, como banheiros. 

Portanto, tentou-se locar as vigas que estariam fora da alvenaria nos corredores, ou 

em ambientes em que a estética não fosse tão prejudicada. Esta preocupação 

ocorreu para evitar que fossem feitos rebaixamentos no teto, devido ao pé direito de 

2,72m. 

Na região do elevador foram adotados pilares-parede e na região da escada 

foram locados pilares nas extremidades e alvenaria estrutural unindo estes pilares, 

com a finalidade de conferir maior estabilidade à estrutura. 

Outro aspecto importante na concepção estrutural foi a escolha de vigas 

invertidas nas varandas dos pavimentos, contribuindo com a estética e respeitando o 

projeto arquitetônico. No encontro destas vigas com a alvenaria do edifício foi 

adotado um método para que essa ligação não fosse rígida, evitando torções nas 

vigas. Assim, definiu-se uma junta de 2cm onde foram aplicados mastiques elásticos 

de silicone neutro e EPS, como mostra a Figura 34 e a Figura 35. Este tipo de 

material é aplicado nesses casos para absorver as deformações de contração e 

expansão previstas no projeto da junta sem se romper, fissurar ou perder a 

aderência. 
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Figura 34 - Detalhe da junta em planta 

 

 

Figura 35 - Detalhe da junta em corte 
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3.4. PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

 

3.4.1. Lajes 

 

A espessura da laje (h) foi estimada através da expressão:  

ℎ ≅
𝐿𝑥

50
  

Tendo em vista que o maior Lx (menor vão da laje) foi de 4,88 m, na L21, como 

mostra a Figura 36, foi estabelecida uma espessura de 10 cm para todas as lajes. 

ℎ = 10 𝑐𝑚 

 

Figura 36 - Laje L21 

 

3.4.2. Vigas 

 

A altura da seção transversal da viga (h) foi estimada através da expressão: 

ℎ ≅
𝐿

10
  

Desta forma, foram obtidos muitos valores diferentes de alturas das vigas. 

Porém, visando facilitar e otimizar os trabalhos de cimbramento e a economia de 

formas, foram adotadas quatro alturas diferentes, sendo estas: 

ℎ = 30 𝑐𝑚 ;  ℎ = 40𝑐𝑚 ;  ℎ = 50 𝑐𝑚  𝑒  ℎ = 60 𝑐𝑚 
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Nos casos de vigas contínuas, adotou-se o valor do maior vão para o 

dimensionamento. E nos casos onde existiam vigas de apoiando em outras vigas, a 

altura da viga de apoio foi adotada maior ou igual à altura da viga apoiada, como 

mostra a Figura 37, onde a viga V39 está apoiada na viga V3. 

 

 

Figura 37 - Viga se apoiando em viga 

 

3.4.3. Pilares 

 

Para se estimar a carga que chegaria em cada pilar foram usados dois métodos 

diferentes, na planta de forma do pavimento tipo. No primeiro método verificou-se a 

carga que chegaria em cada viga, considerando o peso próprio da viga, o peso da 

alvenaria e as cargas vindas das lajes e posteriormente foi calculada a reação em 

cada pilar, utilizando o software de análise bidimensional de estruturas ftool. 

Na modelagem das vigas foi considerado a influência dos pilares das 

extremidades, que geram uma ligação elástica. Este estudo é importante pois caso a 

viga fosse considerada bi-apoiada, o máximo momento fletor ficaria localizado no 

centro do vão desta viga, como mostra a Figura 38. 

 

 

Figura 38 - Exemplo de viga bi-apoiada 
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Caso o sistema estrutural desta viga fosse considerado engastado nos seus 

pontos de apoio através de ligações rígidas, atrairia quase a totalidade dos esforços 

atuantes na viga para estes pontos, sobrecarregando as ligações, que transmitirão 

estes mesmos esforços para os pilares. Desta forma obtém-se o comportamento 

apresentado na Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Exemplo de viga bi-engastada 

 

Porém, assumindo o comportamento semi-rígido das ligações, como 

apresentado na Figura 40, pode-se obter uma melhor aproximação da realidade, 

pois existe a possibilidade de se fazer uma análise com a verdadeira característica 

geométrica da estrutura. 
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Figura 40 - Exemplo de viga com ligação semi-rígida 

 

Portanto, as vigas foram modeladas como pórticos, considerando para as barras 

verticais a dimensão de duas vezes o pé direito da estrutura. 

Os esquemas estáticos das demais vigas se encontram nos APÊNDICES. Será 

demonstrado o cálculo para a viga 18. 

 

 Viga 18: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐 × ℎ × 𝑏 = 25 × 0,5 × 0,12 = 1,50 𝑘𝑁/𝑚 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑒 = 4,10 𝑘𝑁/𝑚 → 𝑂𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑢𝑠 
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Para a carga de alvenaria foi considerado, segundo especificações do projeto 

arquitetônico, tijolo furado de 9 cm e 14 cm e cobrimento de 1 cm de gesso, como 

mostra a Figura 41. 

 

Figura 41 - Composição da alvenaria de 15 cm 

 

Portanto, 

 

𝛾𝑎𝑙𝑣 = (𝛾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 × 𝑒𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜) + (𝛾𝑎𝑟𝑔 × 𝑒𝑎𝑟𝑔) = (13 × 0,14) + (12,5 × 0,01) = 1,95 𝑘𝑁/𝑚² 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑣𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝛾𝑎𝑙𝑣 × (𝑝é 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜 − ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎) = 1,95 × (2,62 − 0,5) = 4,13 𝑘𝑁/𝑚 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,50 + 4,10 + 4,13 = 9,73 𝑘𝑁/𝑚 
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Figura 42 - Esquema estático da viga V18 

 

𝑅𝑒𝑎çã𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
9,73 × 3,81

2
= 18,54 𝑘𝑁 

 

Foram calculadas as reações de todas as vigas, chegando aos valores das 

cargas em cada pilar, segundo a Tabela 10 e a Tabela 11. 
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Tabela 10 - Reação das vigas nos pilares 
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Tabela 11 - Reação das vigas nos pilares (continuação) 

 

O segundo método utilizado para se estimar a carga que chegaria em cada pilar 

foi através do processo das áreas de influência, como mostra a Figura 43, para o 

pavimento tipo. 
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Figura 43 - Área de influência do pavimento tipo 

 

Utilizando-se esses dois processos comparou-se os valores obtidos em cada um 

deles, segundo a Tabela 12. Pode-se notar que houve uma relação de grandeza 

semelhante nos dois métodos, porém o primeiro é o mais preciso, devido à 

irregularidade das lajes e ao desalinhamento das vigas e dos pilares, além do fato 

de que muitas vigas se apoiam em outras vigas, o que torna a divisão das cargas 

para os pilares mais complexa. 
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Tabela 12 - Comparação entre os métodos de obtenção de carga 

 

Para o pavimento térreo foi utilizado apenas o método das áreas de influência, 

pois neste pavimento, devido à presença da garagem, as vigas puderam ser 

dispostas de forma mais simétrica, como mostra a Figura 44, tornando este método 

mais confiável do que para o pavimento tipo. 
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Figura 44 - Área de influência do primeiro pavimento (térreo) 

 

Nos demais pavimentos, foi utilizado o método das reações das vigas nos 

pilares, onde a área era equivalente à área no pavimento tipo, e o método das áreas 

para os outros pilares, como mostra a Figura 45 e Figura 46. 
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Figura 45 - Área de influência do segundo pavimento 

 



81 

 

Figura 46 - Área de influência do quinto pavimento 

 

Assim, somando-se as cargas calculadas em cada pavimento, foram obtidas as 

cargas totais em cada pilar, segundo a Tabela 13.  

 

 

Tabela 13 - Total das cargas nos pilares 
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Com a definição da carga normal, pôde-se pré-dimensionar a seção do pilar 

utilizando-se com a seguinte expressão: 

𝜎𝑝𝑟é =
𝑁𝑘

𝐴𝑐
 

Onde: 

𝜎𝑝𝑟é → resistência à compressão do concreto considerada no pré-

dimensionamento:  

𝜎𝑝𝑟é =
𝑓𝑐𝑘

2
=

30

2
= 15 𝑀𝑃𝑎 

𝐴𝑐 → área da seção transversal do pilar, sendo a menor dimensão fixada como 

15 cm, para interferir o mínimo na estética do projeto. 

Como a menor dimensão fixada foi de 15 cm, multiplicou-se o fator γn=1,2 às 

cargas obtidas. 

Assim, definiu-se a outra dimensão para a seção do pilar da seguinte forma: 

ℎ =
𝑁𝑘 × 1,2

15000 × 0,15
 

Obtendo-se muitas dimensões, como mostra a Tabela 14. 

 

 

Tabela 14 - Estudo da dimensão dos pilares 
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Porém, assim como para as vigas, foram adotadas quatro dimensões distintas, 

como mostra a Tabela 15: 

 

 

Tabela 15 - Dimensão dos pilares 

 

ℎ = 30 𝑐𝑚 ;  ℎ = 35 𝑐𝑚 ;  ℎ = 40 𝑐𝑚  𝑒  ℎ = 45 𝑐𝑚 

 

Os pilares P13, P19, P26 e P32 sofreram alteração em sua menor dimensão, 

visando reduzir as interferências no pavimento térreo, ficando, portanto, com seção 

20 cm x 30 cm. 

 

3.5. DIMENSIONAMENTO DAS LAJES 

 

No dimensionamento das lajes, os esforços solicitantes foram determinados 

através da teoria das placas, utilizando-se as tabelas de Marcus como forma 

simplificada para o cálculo dos momentos e das reações. 

 

3.5.1. Vão livre, vão efetivo, classificação das lajes e vinculação 

 

Através dos vãos livres das lajes, foram calculados os vãos efetivos da seguinte 

forma: 

𝑙𝑒𝑓 = 𝑙0 + 𝑎1 + 𝑎2 
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Onde: 

𝑎1 ≤ {
0,3 × ℎ
0,5 × 𝑡1

  𝑒   𝑎2 ≤ {
0,3 × ℎ
0,5 × 𝑡2

 

 

A classificação das lajes foi definida a partir da relação entre os vãos efetivos, 

sendo: 

𝜆 =  
𝑣ã𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟

𝑣ã𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
≤ 2 → 𝐵𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝜆 =  
𝑣ã𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟

𝑣ã𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
> 2 → 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

Quanto à vinculação, as lajes foram classificadas segundo os casos da Figura 

47. 

 

Figura 47 - Casos de Vinculação 

 

Considerando borda livre nos casos de lajes em balanço, presentes nas 

varandas, simplesmente apoiada onde não ocorre continuidade da laje com outras 

lajes vizinhas e engastadas nos casos onde se admite continuidade das lajes.  

Os valores obtidos para os vãos efetivos, classificação e vinculação de todas as 

lajes se encontram na Tabela 16. Será exemplificado o cálculo para a laje L3 do 

pavimento tipo, ilustrada da Figura 48. 

Casos de Vinculação
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Tabela 16 - Vãos efetivos, classificação e vinculação das lajes 
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Figura 48 - Laje L3 

 

 Vão efetivo: 

𝑙𝑦,𝑒𝑓 = 3,81 + 2 × {
0,3 × 0,1

0,5 × 0,12
= 3,81 + 2 × (0,3 × 0,1) = 3,87 𝑚 

𝑙𝑥,𝑒𝑓 = 3,02 + 2 × {
0,3 × 0,1

0,5 × 0,12
= 3,02 + 2 × (0,3 × 0,1) = 3,08 𝑚 

 

 Classificação 

𝜆 =  
3,87

3,08
= 1,26 < 2 → 𝐵𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
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 Vinculação 

 

Como a laje possui continuidade em dois bordos e não possui nos outros dois, a 

vinculação adotada foi o caso 2, ilustrado na Figura 47. 

 

3.5.2. Ações a considerar 

 

 Peso próprio 

 

O peso próprio da estrutura foi determinado da seguinte forma: 

𝑔𝑝𝑝 = 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐 × ℎ = 25 (𝑘𝑁/𝑚³) × 0,1(𝑚) = 2,5 𝑘𝑁/𝑚² 

 

 Revestimento 

 

O revestimento utilizado nas áreas internas foi piso de lajota cerâmica, da mesma 

forma que ilustrado na Figura 19, e nas varandas foi utilizado piso de mármore 

(γ=28kN/m³). Todos os valores de peso específico foram retirados da norma 

NBR6120. 

Assim, 

𝑔𝑟𝑒𝑣,𝑖𝑛𝑡 = (21 × 0,02) + (18 × 0,01) + (12,5 × 0,015) = 0,8 𝑘𝑁/𝑚² 

𝑔𝑟𝑒𝑣,𝑒𝑥𝑡 = (21 × 0,025) + (28 × 0,01) + (12,5 × 0,015) = 1,0 𝑘𝑁/𝑚² 

 

 Alvenaria 

 

No projeto foram definidos três tipos de alvenaria: tijolo furado de 9 cm, tijolo 

furado de 14 cm e alvenaria estrutural de 14 cm. 

𝛾𝑎𝑙𝑣,9𝑐𝑚 = (𝛾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 × 𝑒𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜) + (𝛾𝑎𝑟𝑔 × 𝑒𝑎𝑟𝑔) = (13 × 0,09) + (12,5 × 0,01) = 1,30 𝑘𝑁/𝑚² 

𝛾𝑎𝑙𝑣,14𝑐𝑚 = (𝛾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 × 𝑒𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜) + (𝛾𝑎𝑟𝑔 × 𝑒𝑎𝑟𝑔) = (13 × 0,14) + (12,5 × 0,01)

= 1,95 𝑘𝑁/𝑚² 

𝛾𝑎𝑙𝑣,𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢 = (𝛾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 × 𝑒𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜) + (𝛾𝑎𝑟𝑔 × 𝑒𝑎𝑟𝑔) = (20 × 0,14) + (12,5 × 0,01)

= 2,93 𝑘𝑁/𝑚² 

Foi calculada a carga de alvenaria em todas as lajes que continham alvenaria 

fora das vigas. Os valores estão apresentados na Tabela 17.  
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Será exemplificado o cálculo para a laje L4 (bidirecional): 

 

𝑔𝑎𝑙𝑣 =
𝛾𝑎𝑙𝑣 × ℎ × 𝑙

𝐴𝑙𝑎𝑗𝑒
=

1,30 × 2,62 × 3,17

3,87 × 3,23
= 0,86 𝑘𝑁/𝑚² 

 

A laje L20 possui dois valores de carga de alvenaria na Tabela 17, pois é uma 

laje armada em uma direção, desta forma, o cálculo foi feito segundo a equação: 

 

𝑔𝑎𝑙𝑣 =
𝑃𝑎𝑙𝑣

2
3 𝑙𝑥 × 𝑙𝑥

=
3𝑃𝑎𝑙𝑣

2𝑙𝑥²
=

3 × 1,30 × 2,62 × 1,28

2 × 1,28²
= 3,99 𝑘𝑁/𝑚² 

 

Esta carga está distribuída em uma faixa de 2/3 do menor vão, ou seja: 2 3⁄ ×

1,28 = 0,85 𝑚, como mostra a Figura 49. 

 

 

Figura 49 - Carga de alvenaria na laje L20 

 

 Carga acidental 

 

A sobrecarga acidental adotada foi de 1,5 kN/m², considerando as áreas de 

dormitórios, sala, copa, cozinha e banheiro, de um edifício residencial. 

 

 Outras cargas 

 

Nas lajes das varandas, foi considerada a carga proveniente do parapeito, sendo 

0,5 kN/m o peso do guarda corpo metálico com vidro, uma carga horizontal de 0,8 
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kN/m na altura do corrimão e uma carga vertical de 2 kN/m, estabelecidas segundo 

a NBR6120, item 2.2.1.5. 

Assim, o resumo com todas as cargas aplicadas em todas as lajes estão na 

Tabela 17. 

 

 

Tabela 17 - Cargas nas lajes 
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3.5.3. Momentos fletores 

 

 Momentos fletores em lajes armadas em uma direção 

 

As lajes armadas em uma direção foram consideradas como uma viga com 

largura constante de um metro e vão com a dimensão da direção principal da laje. 

Será exemplificado o cálculo do momento para a laje em balanço, L1, mostrada na 

Figura 50, Figura 51 e Figura 52. 

 

Figura 50 - Laje L1 

 

 

Figura 51 - Esquema estático da laje L1 

 

 

Figura 52 - Momento Fletor da laje L1 
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A carga de 3,4 kN/m distribuída no vão maior da laje é devido ao peso do 

guarda-corpo, a carga vertical e o peso da viga invertida: 

𝑝 = 0,5 + 2 + (25 × 0,3 × 0,12) = 3,4 𝑘𝑁/𝑚 

 

Assim, o momento foi obtido somando-se o momento da Figura 52 com o 

momento devido a carga horizontal de 0,8 kN/m, aplicada a um metro da laje (altura 

do guarda-corpo). 

𝑀𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎−𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 = 0,8 (𝑘𝑁/𝑚) × 1 (𝑚) = 0,8 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 17,2 + 0,8 = 18,0 𝑘𝑁. 𝑚 

 

 Momentos fletores em lajes armadas em duas direções: 

 

Nas lajes armadas em duas direções, os momentos fletores foram calculados 

com o auxílio das tabelas de Marcus. Será exemplificado o cálculo para a laje L4, 

mostrada na Figura 53. 

 

 

Figura 53 - Laje L4 
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𝑞 = 5,7 𝑘𝑁/𝑚² 

𝜆 =  
3,87

3,23
= 1,20 

𝑉𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎çã𝑜: 𝐶𝑎𝑠𝑜 8 

 

Assim, de acordo com a tabela de Marcus foram obtidos os seguintes 

coeficientes: 

 

𝑘𝑥 = 0,806; 𝑘𝑦 = 0,194; 𝑚𝑥 = 0,0284; 𝑚𝑦 = 0,0171; 𝑛𝑥 = 0,0672; 𝑛𝑦 = 0,0350 

 

Considerando as bordas das lajes numeradas de acordo com a Figura 54, tem-se 

os seguintes coeficientes devido à vinculação: 

 

Figura 54 - Numeração das bordas das lajes 

 

𝛽1 = 0,5; 𝛽2 = 0,5; 𝛽3 = 0,5; 𝛽4 = 0,5  

Portanto, 

𝑀𝑥
+ = 𝑚𝑥

+ × 𝑞𝑙𝑥
2 = 0,0284 × 5,65 × 3,172 = 1,61 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀𝑦
+ = 𝑚𝑦

+ × 𝑞𝑙𝑥
2 = 0,0171 × 5,65 × 3,172 = 0,97 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀𝑥
− = 𝑛𝑥

− × 𝑞𝑙𝑥
2 = 0,0672 × 5,65 × 3,172 = 3,82 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀𝑦
− = 𝑛𝑦

− × 𝑞𝑙𝑥
2 = 0,0350 × 5,65 × 3,172 = 1,99 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

 

Os coeficientes e os momentos de todas as lajes estão demonstrados na Tabela 

18, Tabela 19 e Tabela 20. 
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Tabela 18 - Coeficientes para o cálculo dos momentos nas lajes 
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Tabela 19 - Momentos positivos nas lajes 
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Tabela 20 - Momentos negativos nas lajes 

 

3.5.4. Compatibilização de momentos fletores 

 

A compatibilização de momentos foi feita de acordo com a Figura 27. 

Assim, será exemplificada a compatibilização entre os momentos das lajes L3 e 

L4. 
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Compatibilização dos momentos negativos: 

 

𝑀− ≥ {

0,8 × 𝑀𝑚á𝑥 = 0,8 × 4,04 = 3,23
𝑀1 + 𝑀2

2
=

4,04 + 3,82

2
= 𝟑, 𝟗𝟑

 

𝑀−𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 3,93 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

 

O momento positivo será alterado apenas na laje L3, pois o momento negativo 

dessa laje sofreu um decréscimo, portanto: 

 

𝑀+(𝐿3) = 1,81 +
4,04 − 3,93

2
= 1,87 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

 

A compatibilização de todos os momentos encontram-se nos APÊNDICES. 

 

3.5.5. Dimensionamento das armaduras 

 

O dimensionamento das armaduras será demonstrado para a laje L4: 

 

1) Determinação do momento mínimo: 

𝑀𝑚í𝑛,𝑙𝑎𝑗𝑒 =
2

3
× 0,052 × 𝑏 × ℎ² × √𝑓𝑐𝑘²

3
× 1000 

𝑀𝑚í𝑛,𝑙𝑎𝑗𝑒 =
2

3
× 0,052 × 1 × 0,12 × √3023

× 1000 = 3,35 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

 

Sendo os momentos existentes na laje L4 iguais a: 

 

𝑀𝑥
+ = 1,61 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀𝑦
+ = 1,17 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀−(𝐿4 − 𝐿5) = 5,03 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀−(𝐿4 − 𝐿10) = 1,59 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀−(𝐿4 − 𝐿3) = 3,93 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀−(𝐿4 − 𝐿1) = 18,00 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
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Portanto, para os momentos 𝑀−(𝐿4 − 𝐿5), 𝑀−(𝐿4 − 𝐿3) e 𝑀−(𝐿4 − 𝐿1) serão 

dimensionadas as armaduras necessárias. Para os demais momentos será utilizada 

a armadura mínima. 

 

2) Cálculo da armadura mínima 

 

Para armadura positiva, será utilizada na armadura mínima, aço com diâmetro 

ϕ=6,3mm. Assim: 

𝑑 = ℎ − 𝑐 −
𝜙

2
= 10 − 2 −

0,63

2
= 7,69 𝑐𝑚 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

=
3,35 × 1,4

1 × 0,0769² × 30000
1,4⁄

= 0,0370 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
=

1 − √1 − (2 × 0,037
0,85⁄ )

0,80
= 0,0557 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 = 1 − 0,4 × 0,0557 = 0,9777 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
=

3,35 × 1,4

0,9777 × 0,0769 × 50
1,15⁄

= 1,43 𝑐𝑚2/𝑚 

𝑠 =
𝐴𝑠,𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
=

0,63² × 𝜋
4⁄

1,43
= 0,22 → 0,20 𝑚 (𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 

 

Portanto, para a armadura mínima positiva, será utilizado ϕ=6,3mm a cada 20cm. 

 

Para armadura negativa, será utilizada na armadura mínima aço com diâmetro 

ϕ=8mm, devido à necessidades construtivas. Assim: 

𝑑 = ℎ − 𝑐 −
𝜙

2
= 10 − 2 −

0,8

2
= 7,6 𝑐𝑚 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

=
3,35 × 1,4

1 × 0,076² × 30000
1,4⁄

= 0,0379 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
=

1 − √1 − (2 × 0,0379
0,85⁄ )

0,80
= 0,05697 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 = 1 − 0,4 × 0,05697 = 0,9772 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
=

3,35 × 1,4

0,9772 × 0,076 × 50
1,15⁄

= 1,45 𝑐𝑚2/𝑚 
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𝑠 =
𝐴𝑠,𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
=

0,8² × 𝜋
4⁄

1,45
= 0,35 → 0,20 𝑚 (𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 

 

Portanto, para a armadura mínima negativa, será utilizado ϕ=8mm a cada 20 cm. 

 

3) Cálculo da armadura necessária 

 

 Para 𝑀−(𝐿4 − 𝐿5) = 5,03 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚: 

 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀𝑑 × 1,4|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

=
5,03 × 1,4

1 × 0,076² × 30000
1,4⁄

= 0,0569 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
=

1 − √1 − (2 × 0,0569
0,85⁄ )

0,80
= 0,08667 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 = 1 − 0,4 × 0,08667 = 0,9653 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
=

5,03 × 1,4

0,9653 × 0,076 × 50
1,15⁄

= 2,21 𝑐𝑚2/𝑚 

𝑠 =
𝐴𝑠,𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
=

0,8² × 𝜋
4⁄

2,21
= 0,23 → 0,20 𝑚 (𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 

 

Portanto, para a armadura negativa entre as lajes L4 e L5 também será utilizado 

ϕ=8mm a cada 20 cm. 

 

 Para 𝑀−(𝐿4 − 𝐿3) = 3,93 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚: 

 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀𝑑 × 1,4|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

=
3,93 × 1,4

1 × 0,076² × 30000
1,4⁄

= 0,0445 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
=

1 − √1 − (2 × 0,0445
0,85⁄ )

0,80
= 0,0672 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 = 1 − 0,4 × 0,0672 = 0,973 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
=

3,93 × 1,4

0,973 × 0,076 × 50
1,15⁄

= 1,71 𝑐𝑚2/𝑚 
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𝑠 =
𝐴𝑠,𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
=

0,8² × 𝜋
4⁄

1,71
= 0,29 → 0,20 𝑚 (𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 

 

Portanto, para a armadura negativa entre as lajes L4 e L3 também será utilizado 

ϕ=8mm a cada 20 cm. 

 

 Para 𝑀−(𝐿4 − 𝐿1) = 18,00 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚: 

 

Neste caso, devido ao momento muito elevado, será utilizada armadura com 

diâmetro de ϕ=12,5mm. Assim: 

𝑑 = ℎ − 𝑐 −
𝜙

2
= 10 − 2 −

1,25

2
= 7,375 𝑐𝑚 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀𝑑 × 1,4|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

=
18,00 × 1,4

1 × 0,07375² × 30000
1,4⁄

= 0,2162 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
=

1 − √1 − (2 × 0,2162
0,85⁄ )

0,80
= 0,3739 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 = 1 − 0,4 × 0,3739 = 0,850 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
=

18,00 × 1,4

0,850 × 0,07375 × 50
1,15⁄

= 9,24 𝑐𝑚2/𝑚 

𝑠 =
𝐴𝑠,𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
=

1,25² × 𝜋
4

⁄

9,24
= 0,13 → 0,10 𝑚 

 

Portanto, para a armadura negativa entre as lajes L4 e L1 será utilizado 

ϕ=12,5mm a cada 10 cm. 

 

Os resultados para as armaduras de todas as lajes se encontram na Tabela 21, 

Tabela 22 e Tabela 23. 
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Tabela 21 - Armadura positiva em x das lajes 

 

 

Tabela 22 - Armadura positiva em y das lajes 
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Tabela 23 - Armadura negativa das lajes 

 

3.5.6. Comprimento das barras negativas 

 

Para as barras negativas, foi utilizada a alternativa ‘a’ da Figura 30. Sendo l um 

dos valores: 

 O maior entre os menores vãos das lajes adjacentes, quando ambas foram 

consideradas engastadas nesse apoio; 

 O menor vão da laje admitida engastada, quando a outra foi suposta 

simplesmente apoiada nesse vínculo. 
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Como por exemplo, no caso da armadura negativa entre as lajes L3 e L4, seu 

comprimento foi calculado da seguinte forma: 

𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣ã𝑜 = 3,17 𝑚 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3,17 × 0,5 = 1,59 ≅ 1,60 𝑚 

 

3.5.7. Comprimento dos ganchos 

 

Para as armaduras negativas foi utilizado gancho em ângulo reto, com ponta reta 

de comprimento não inferior a 8ϕ. Como o aço utilizado foi o aço CA-50 e o diâmetro 

das barras é inferior a 20 mm, o diâmetro interno da curvatura é de 5ϕ, de acordo 

com a Tabela 7. 

 

Portanto o comprimento total do gancho será de: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 8𝜙 + 2,5𝜙 = 10,5𝜙 

 

Assim, para a maioria dos cabos que possuem diâmetro de 8mm, tem-se: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 10,5𝜙 = 8,4 𝑐𝑚 ≅ 8 𝑐𝑚 

 

3.5.8. Comprimento das barras positivas 

 

Para as barras positivas, o comprimento foi calculado considerando ancoragem 

de 7,5 cm a partir da face de cada apoio, sendo, portanto, o comprimento da barra 

igual a dimensão do vão mais 15 cm. Nas extremidades do edifício, as barras foram 

estendidas até junto as extremidades, respeitando-se o cobrimento de 20 mm. 

Assim, como exemplo, para a barra positiva da laje L4, na direção horizontal tem-

se: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3,17 + 0,15 = 3,32 𝑚 

 

O comprimento de todas as barras, assim como seu detalhamento estão nos 

APÊNDICES. 
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3.6. DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS 

 

Foi feito o dimensionamento para a viga V2 do pavimento tipo, mostrada na 

Figura 55. 

 

 

Figura 55 - Viga V2 

 

3.6.1. Armadura longitudinal 

 

O cálculo da armadura longitudinal será feito de acordo com o diagrama de 

momento fletor, mostrado na Figura 56. 

 

 

Figura 56 - Diagrama de momento fletor para a viga V2 

 

1) Determinação do momento mínimo: 

𝑀𝑚í𝑛,𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,052 × 𝑏 × ℎ² × √𝑓𝑐𝑘²
3

× 1000 

𝑀𝑚í𝑛,𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,052 × 0,12 × 0,42 × √3023
× 1000 = 9,64 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

 

Sendo os momentos máximos existentes na viga iguais a: 

 

𝑀𝑚á𝑥
+ = 20,2 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑀𝑚á𝑥
− = 30,5 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
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Portanto, serão demostrados os cálculos para a obtenção da área de aço para 

estes momentos. Para os momentos menores que o momento mínimo será utilizada 

armadura mínima. 

 

2) Cálculo da armadura mínima 

 

Será utilizada na armadura mínima longitudinal aço com diâmetro ϕ=10mm e 

para os estribos ϕ=6,3mm. Assim: 

𝑑 = ℎ − 𝑐 − 𝜙𝑡 −
𝜙𝑙

2
= 40 − 2,5 − 0,63 −

1

2
= 36,37 𝑐𝑚 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

=
9,64 × 1,4

1 × 0,3637² × 30000
1,4⁄

= 0,0397 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
=

1 − √1 − (2 × 0,0397
0,85⁄ )

0,80
= 0,0598 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 = 1 − 0,4 × 0,0598 = 0,976 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
=

9,64 × 1,4

0,976 × 0,3637 × 50
1,15⁄

= 0,87 𝑐𝑚2 

 

Portanto, para a armadura mínima, serão utilizados 2 x ϕ=10mm (1,57 cm²). 

 

3) Cálculo da armadura para os momentos máximos 

 

 𝑀𝑚á𝑥
+ = 20,2 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

 

Neste caso, será utilizado aço com diâmetro ϕ=10mm e para os estribos 

ϕ=6,3mm. Assim: 

𝑑 = ℎ − 𝑐 − 𝜙𝑡 −
𝜙𝑙

2
= 40 − 2,5 − 0,63 −

1

2
= 36,37 𝑐𝑚 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀 × 1,4|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

=
20,2 × 1,4

1 × 0,3637² × 30000
1,4⁄

= 0,0837 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
=

1 − √1 − (2 × 0,0837
0,85⁄ )

0,80
= 0,130 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 = 1 − 0,4 × 0,130 = 0,948 
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𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
=

20,2 × 1,4

0,948 × 0,3637 × 50
1,15⁄

= 1,89 𝑐𝑚2 

 

Portanto, serão utilizados 3 x ϕ=10mm (2,35 cm²). 

 

 𝑀𝑚á𝑥
− = 30,5 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

 

Neste caso, será utilizado aço com diâmetro ϕ=12,5mm e para os estribos 

ϕ=6,3mm. Assim: 

𝑑 = ℎ − 𝑐 − 𝜙𝑡 −
𝜙𝑙

2
= 40 − 2,5 − 0,63 −

1,25

2
= 36,25 𝑐𝑚 

𝑘𝑚𝑑 =
|𝑀 × 1,4|

𝑏𝑤 × 𝑑² × 𝑓𝑐𝑑

=
30,5 × 1,4

1 × 0,3625² × 30000
1,4⁄

= 0,128 

𝑘𝑥 =
1 − √1 − (

2𝑘𝑚𝑑
0,85⁄ )

0,80
=

1 − √1 − (2 × 0,128
0,85⁄ )

0,80
= 0,204 

𝑘𝑧 = 1 − 0,4 × 𝑘𝑥 = 1 − 0,4 × 0,204 = 0,918 

𝐴𝑠 =
|𝑀𝑚í𝑛 × 1,4|

𝑘𝑧 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
=

30,5 × 1,4

0,918 × 0,3625 × 50
1,15⁄

= 2,98 𝑐𝑚2 

 

Portanto, serão utilizados 3 x ϕ=12,5mm (3,75 cm²). 

 

4) Detalhamento 

 

 Comprimento de ancoragem: 

 

Os comprimentos de ancoragem básico foram calculados da seguinte forma:  

𝑙𝑏 =
𝜙

4
×

𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑏𝑑
≥ 25𝜙 

𝑓𝑏𝑑 = 𝜂1 × 𝜂2 × 𝜂3 × 𝑓𝑐𝑡𝑑 

𝑓𝑐𝑡𝑑 =
𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑐
 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓 = 0,70 × 𝑓𝑐𝑡𝑚  e  𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,30 × 𝑓𝑐𝑘
2 3⁄
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Assim, 

𝑓𝑏𝑑 = 2,25 × 1 × 1 × 0,3 × 0,7 ×
30

2
3⁄

1,4
= 3,26 𝑀𝑃𝑎 

Para ϕ=10mm: 

𝑙𝑏 =
1

4
×

500
1,15⁄

3,26
= 33,36 𝑐𝑚 

Para ϕ=12,5mm: 

𝑙𝑏 =
1,25

4
×

500
1,15⁄

3,26
= 41,70 𝑐𝑚 

 

O valor de todos os comprimentos de ancoragem básico e necessário se 

encontram na Tabela 24. 

 

 

Tabela 24 - Comprimento de ancoragem 

 

 Decalagem 

 

𝑎𝑙 = 𝑑 [
𝑉𝑠𝑑

𝑚á𝑥

2 × (𝑉𝑠𝑑
𝑚á𝑥 − 𝑉𝑐)

] = 36,37 [
67,2

2 × (67,2 − 38,03)
] = 41,89 𝑐𝑚 

 

A decalagem foi feita no diagrama de momento fletor da viga, de acordo com a 

Figura 57. 
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Figura 57 - Decalagem viga V2 

 

3.6.2. Armadura transversal 

 

O cálculo da armadura transversal será feito de acordo com o diagrama de 

esforço cortante, mostrado na Figura 58. 

 

 

Figura 58 - Diagrama de esforço cortante para a viga V2 

 

1) Verificação da compressão na biela 

 

𝑉𝑠𝑑 ≤  𝑉𝑟𝑑2 

𝑉𝑟𝑑,2 = 0,27 × 𝛼𝑣 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × 𝑑 

𝑉𝑟𝑑,2 = 0,27 × (1 −
30

250
) ×

30

1,4
× 0,12 × 0,3637 × 1000 = 222,21 𝑘𝑁 

 

Sendo o esforço cortante máximo igual à 48 kN, têm-se: 

 

𝑉𝑠𝑑 = 48 × 1,4 = 67,2 𝑘𝑁 

𝑉𝑠𝑑 ≤  𝑉𝑟𝑑2 → 𝑜𝑘! 
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2) Cálculo da armadura transversal 

 

𝑉𝑠𝑑 ≤  𝑉𝑟𝑑3 =  𝑉𝑐 +  𝑉𝑠𝑤 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑐,0 = 0,6 × 𝑓𝑐𝑡𝑑 × 𝑏𝑤 × 𝑑 

𝑉𝑐 = 0,6 × 0,7 × 0,3 ×
30

2
3⁄

1,4
× 0,12 × 0,3637 × 1000 = 37,92 𝑘𝑁 

𝑉𝑠𝑤 = 𝑉𝑠𝑑 − 𝑉𝑐 

𝑉𝑠𝑤 = 67,2 − 37,92 = 29,28 𝑘𝑁 

𝐴𝑠𝑤

𝑠
=

𝑉𝑠𝑤

0,9 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑑
 

𝐴𝑠𝑤

𝑠
=

29,28

0,9 × 0,3637 × 50
1,15⁄

= 2,06 𝑐𝑚2/𝑚 

 

Portanto, será utilizado ϕ 6,3 c/ 15 (2,08 cm²/m). 

 

A partir das bitolas de aço estabelecidas para as armaduras longitudinal e 

transversal, foi obtido o detalhamento da viga, ilustrado nos APÊNDICES. 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

4.1. CONCLUSÕES 

 

No desenvolvimento deste trabalho o conteúdo adquirido ao longo da graduação 

pôde ser desenvolvido de maneira prática, resultando em uma compreensão muito 

mais ampla sobre o assunto.  

Através das pesquisas a respeito do conteúdo, constatou-se que existe um 

grande número de bibliografias sobre o assunto, e pode-se notar que a área da 

engenharia estrutural é muito ampla, com extrema complexidade. 

Com o dimensionamento manual dos elementos, ao longo do trabalho foi se 

adquirindo uma melhor percepção do funcionamento de uma estrutura e alguma 

sensibilidade dos resultados obtidos.  

No desenvolvimento do trabalho, notou-se que a experiência realmente é um 

grande diferencial, principalmente na etapa inicial, durante a concepção estrutural, 

onde é necessário imaginar como a estrutura vai funcionar, onde irão ser locados os 

elementos estruturais, como os carregamentos vão atuar e se distribuir, para se 

tomar as melhores decisões possíveis.  

Durante a execução do trabalho foi visto o quão trabalhoso foi o processo de 

dimensionamento e detalhamento manual, e é nítido o quanto os softwares são uma 

ferramenta importante. Todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo de meses, 

com o auxílio de um software este processo seria muito mais rápido e prático.  

Porém, a experiência de passar por todo o processo manual pelo menos algumas 

vezes antes de avançar com os programas computacionais é mais do que válida, é 

necessária. Somente assim, pode-se passar por todas as etapas do projeto, 

encontrar os problemas que venham a existir e estudá-los, passando a entender em 

que o software nos auxilia, os resultados que ele nos fornece e desenvolvendo 

sensibilidade e análise crítica pra ter uma compreensão da qualidade dos resultados 

obtidos.  

Por fim, conclui-se que o resultado de todo este trabalho foi satisfatório, apesar 

de muito trabalhoso, todo o processo foi de extrema importância, e de um 

aprendizado imenso no âmbito da execução de um projeto estrutural.  

A experiência é algo fundamental e a busca a novos conhecimentos deve ser 

algo contínuo. 
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4.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Visando um aprendizado maior na área de cálculo estrutural e buscando 

compreender melhor os processos para realização destes cálculos nos diferentes 

softwares utilizados, uma sugestão para continuação do trabalho seria modelar e 

calcular a estrutura estudada neste trabalho em um ou mais softwares. Assim, 

possibilitaria a comparação entre os resultados obtidos e os realizados manualmente 

neste trabalho. 
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APÊNDICES 
 

Esquema estático das vigas 
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V3 e V13: 

 

 

V4: 
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