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RESUMO 

 

O presente estudo procurou avaliar e correlacionar diversas patologias precoces 
acometidas em uma edificação utilizada como garagem na cidade de Porto Alegre no 
Rio Grande do Sul. Esta edificação tem como peculiaridade principal as fachadas, 
visto que são tombadas pelo patrimônio histórico e devem ser preservadas; aliado a 
inspeção visual se fez necessário a utilização de ensaios não destrutivos como o de 
esclerometria, resistividade elétrica e carbonatação buscando identificar as 
características mecânicas da estrutura, sendo que para os ensaios citados apenas o 
de esclerometria se mostrou efetivo e confiável. A fim de correlacionar as patologias 
fora realizada modelagem computacional para a verificação do real comportamento 
da estrutura para os carregamentos definidos no projeto original da edificação, e o que 
se observou foi que a edificação teve insuficiência em seu dimensionamento visto as 
elevadas tensões de tração nas faixas-protendidas e as elevadas tensões de punção 
acometidas em grande parte dos pilares centrais da edificação. Esses resultados 
refletem diversas falhas nas etapas de concepção da estrutura e até de 
dimensionamento, tornando assim uma estrutura que pode apresentar instabilidade e 
baixa confiabilidade se observado as diversas patologias precoces ligadas a 
problemas estruturais que acometem a edificação. Contudo é importante ressaltar que 
uma estrutura bem otimizada e bem dimensionada reflete no bem-estar e no conforto 
de todos os usuários da mesma e que tal característica é imprescindível em um projeto 
de tal magnitude e de tamanha importância. 
 

Palavras-chave: Edificação; Patologias; Concreto Protendido; Ensaios não 
destrutivos; Análise estrutural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The present study sought to evaluate and correlate several early pathologies affecting 
a building used as a garage in the city of Porto Alegre, Rio Grande do Sul. This building 
has as main peculiarity the facades since they are listed by the historic heritage and 
must be preserved; along with the visual inspection it was necessary to use non-
destructive tests such as sclerometry, electrical resistivity and carbonation seeking to 
identify the mechanical characteristics of the structure, and for the tests cited only the 
sclerometry showed to be effective and reliable. In order to correlate the pathologies, 
computational modeling was performed to verify the real behavior of the structure for 
the loads defined in the original design of the building, and what was observed was 
that the building had design insufficiency since the high tensile stresses in the 
prestressed bands and the high punching stresses affected most of the central 
columns of the building. These results reflect several failures in the design stages of 
the structure and even the design, thus making a structure unstable and of low 
reliability if observed the various early pathologies linked to structural problems that 
affect the building. However, it is important to emphasize that a well optimized and well 
sized structure reflects in the welfare and comfort of all its users and that such a 
characteristic is essential in a project of such magnitude and importance. 
 

Key Words: Edification; pathologies; Prestressed concrete; Non-destructive testing; 

Structural analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O uso do concreto armado como material utilizado na construção civil, para à 

execução de elementos estruturais, tornou-se conhecido e difundido a partir do início 

do século XX, sendo, portanto, um material de uso recente, se comparado com o aço 

e à madeira que já eram utilizados desde o início do século XVIII em diversas 

construções (PINHEIRO, 2008).  

 Uma edificação é composta de vários sistemas interligados entre si, porém o 

mais importante de todos é o sistema estrutural que é a parte da edificação que resiste 

a todas as solicitações pela qual a mesma passará durante sua vida útil e quem 

garante a estabilidade dessas construções. Elementos estruturais são peças que 

compõem uma estrutura, geralmente com uma ou duas dimensões preponderantes 

sobre as demais (vigas, lajes, pilares etc.). O modo como são arranjados pode ser 

chamado de sistema estrutural (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2014). 

 Com novas tecnologias de concreto, sistemas construtivos racionalizados e 

crescente verticalização, além de uma demanda satisfatória, as obras estão se 

tornando cada vez mais esbeltas e gerando grandes desafios para os engenheiros 

estruturais. Vãos de vigas e lajes vêm aumentando consideravelmente, o que reduz o 

número de pilares e, consequente, gera o aumento de suas cargas, resultando em 

estruturas mais sensíveis a recalques e deformações (RITTER, 2016). 

 Com essa grande evolução da tecnologia dos materiais, principalmente a 

evolução das técnicas construtivas e dos softwares para projetos se viu necessário 

uma maior inovação nas mais diversas áreas da construção, e devido a essas 

inovações os consumidores passaram a ter exigências cada vez mais desafiadoras 

no âmbito dos projetos estruturais. Contudo, as edificações passaram a aceitar cada 

vez mais os riscos iminentes destas inovações.  No intuito de viabilizar tecnicamente 

esta evolução, diversas normas técnicas vêm sendo estabelecidas com novos 

conceitos e limites aplicáveis aos processos construtivos, prescrevendo as 

necessárias adequações aos fatores e às variáveis de riscos. (ALMEIDA, 2008) 
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 Apesar deste reconhecido esforço, constata-se não ser incomum que 

edificações apresentem diversas patologias e desempenho bem abaixo do esperado 

e do projetado quanto às finalidades a que se propunham.  

Conforme Takeuti (1999), devido ao avanço no aparecimento de patologias em 

edificações mais novas, a busca pela qualidade dos materiais e pela durabilidade das 

edificações atuais tem se tornado prioridade para as empresas que atuam no mercado 

da construção. Porém, mesmo com tal busca, determinadas patologias ainda são 

persistentes, e suas prevenções e correções ainda estão longe de ser sanadas.  

A literatura define as patologias (defeitos, falhas e erros) construtivas como 

vícios. Por definição, conforme a NBR-13752 (ABNT, 1996), vícios construtivos são 

anomalias ou patologias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou os 

tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos 

materiais ao consumidor. Estes defeitos podem decorrer de falha de projeto, da 

execução, ou ainda da informação defeituosa sobre sua utilização e manutenção. 

Vícios construtivos são, portanto, todas as falhas construtivas que causam prejuízos 

materiais ao consumidor, e que implicam em gastos financeiros para repará-los. 

Segundo Souza & Ripper (1998), quando se trata de patologias nas estruturas 

de concreto armado, fica extremamente evidente as diversas limitações a serem 

superadas no desenvolvimento científico e tecnológico da Engenharia Civil, as quais 

associadas a falhas involuntárias, imperícia, deterioração, irresponsabilidade e 

acidentes, acabam gerando desempenhos estruturais insatisfatórios e, 

consequentemente, problemas patológicos ao longo do tempo. 

Na atual norma brasileira NBR-6118 (ABNT, 2014), se os critérios de 

dimensionamento tanto no Estado Limite Último (ELU) quanto no Estado Limite de 

Serviço (ELS) forem atendidas, e se houver as manutenções preventivas como 

definidas em projeto e contanto que não haja alteração das condições ambientais para 

as quais a estrutura de concreto foi projetada, essas estruturas terão sua durabilidade 

garantida, observadas também as manutenções essenciais definidas durante o 

projeto.  

 O ELS tem como premissa assegurar a durabilidade da estrutura quando da 

utilização normal da mesma, limitando a formação de fissuras, a magnitude das 

deformações e a ocorrência de falhas localizadas que possam prejudicar os níveis de 
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desempenho previstos para a estrutura e os demais elementos e componentes que 

constituem a edificação. 

Sendo assim, a NBR-15575 (ABNT, 2013) complementa a NBR-6118 (ABNT, 

2014), já que a norma de desempenho vem como ponto de amparo para assegurar a 

vida útil das edificações em suas diversas áreas, principalmente a segurança e a 

estabilidade da estrutura. 

Devido à contínua disponibilização de recursos computacionais com 

capacidade de processamento cada vez maior, a Engenharia de Estruturas passou a 

ter à disposição recursos para a elaboração de modelos matemáticos cada vez mais 

sofisticados. Ademais, a partir dos avanços das pesquisas e de desenvolvimentos em 

áreas como a Engenharia de Materiais, foram disponibilizados instrumentos e 

softwares para a realização de medições que pudessem aferir os resultados dos 

modelos e hipóteses de projeto. Estes recursos são igualmente capazes de fornecer 

os dados necessários à avaliação da segurança de estruturas em serviço e ao estudo 

do comportamento estrutural, permitindo conhecer a resposta da estrutura quando as 

solicitações forrem divergentes do projeto e assim viabilizando o aprimoramento de 

projetos futuros e acompanhando os comportamentos para a prevenção de patologias 

(ASSIS, 2007). 

Junto de toda inovação voltada à construção e do avanço tecnológico, tem-se 

o monitoramento de diversos tipos de estruturas e a simulação computacional das 

mesmas. Essa tem sido uma área de pesquisa muito ativa em todo o mundo, aliada 

ao reconhecimento do comportamento estrutural vinculado a essas patologias, já que 

elas estabelecem um padrão entre si. O referido monitoramento tem se mostrado um 

recurso eficiente para detectar ou até mesmo prever falhas estruturais que a longo 

prazo podem ser extremamente perigosas. O reflexo desse acompanhamento é um 

aumento na vida útil das estruturas e, por consequência, uma maior segurança para 

a edificação (BASSEVILLE et al., 2004; GLISIC; INAUDI; VURPILLOT, 2002). 

É comum visualizarmos nos dias atuais diversos programas que auxiliam o 

engenheiro como modelagens estruturais e análises geradas destas modelagens, 

podemos citar alguns tipos de modelos estruturais em pontes ou em barragens, onde 

a análise tem por função principal detectar e prever qualquer falha que possa colocar 

em risco toda a estrutura. Já na construção de edificações, essa monitoração e a 
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modelagem têm como finalidade gerar hipóteses de projeto como também entender o 

comportamento estrutural. 

Com um aumento de patologias nas edificações de concreto armado atuais, 

diversas pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de melhorar a durabilidade e 

a vida útil dessas estruturas. Tendo por objetivo contribuir nessa área, a presente 

dissertação estuda um mapeamento das patologias de um edifício garagem localizado 

na cidade de Porto Alegre-RS. Por meio da realização de ensaios não destrutivos para 

determinação de fatores específicos que visam a estabilidade estrutural e a resistência 

mecânica e da utilização de softwares para análise do comportamento estrutural, 

busca-se identificar as possíveis causas das patologias já presentes na estrutura e as 

correções a serem aplicadas. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o comportamento estrutural de um edifício garagem composto por laje 

nervurada; estudo de caso em termos de patologias ocorrentes, resistência mecânica 

dos elementos estruturais, simulação e modelagem computacional verificando a 

relação entre eles. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Catalogar as principais incidências de patologias localizadas precocemente 

na edificação. 

• Analisar as gêneses das patologias encontradas, sejam elas geradas por 

projeto, execução ou falta de manutenção. 

• Verificar através de ensaios não destrutivos as condições da resistência 

mecânica dos elementos estruturais do edifício garagem. 

• Realizar uma modelagem computacional estrutural como auxílio para 

confirmar possíveis patologias estruturais. 

• Verificar deslocamentos e tensões nos elementos estruturais. 

• Realizar diagnostico técnico referente ao comportamento estrutural do 

prédio garagem, indicando possíveis relações com parâmetros de 

resistência, patologias ocorrentes e quesitos de projeto. 

 

1.2 RELEVÂNCIA E IMPACTOS POTENCIAIS ESPERADOS 

 

Com o aumento no número de patologias cada vez mais precoces em diversas 

edificações, devido as grandes exigências arquitetônicas e problemas relacionados a 
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projetos, materiais e execução, fica evidente a necessidade de entendermos o 

comportamento estrutural  e avaliarmos o mesmo; sendo assim as modelagens 

computacionais são imprescindíveis a fim de gerar hipóteses de projeto e entender o 

comportamento de tal estrutura visto que, o custo para retrabalhos e correções pode 

ser evitado se houver maior controle e entendimento do comportamento das 

estruturas. 

Sendo assim, a modelagem aliada a outras técnicas como ensaios de 

esclerometria, resistividade elétrica e carbonatação auxiliam o engenheiro para 

analisar comportamentos e prever possíveis falhas nos projetos. Em casos mais 

complexos, onde já existe a ocorrência de patologias como no caso do edifício 

garagem em estudo, essas modelagens e ensaios são imprescindíveis para um 

diagnóstico adequado dos defeitos versus comportamento da estrutura. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentado o embasamento teórico de todo o trabalho com 

os principais conceitos aplicados ao estudo de caso. 

  

2.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO  

 

Uma edificação tem como princípio básico desde o início dos tempos o abrigo 

e a proteção de quem a usa, com o passar dos anos essas edificações ou construções 

foram ficando cada vez mais modernas e o uso do concreto na confecção das 

estruturas passou a se tornar algo comum, sendo assim sabe-se que uma estrutura é 

composta de vários sistemas interligados entre si, porém, o mais importante de todos 

é o sistema estrutural que é a parte da edificação que resiste a todas as solicitações 

pela qual a mesma passará durante sua vida útil e é ela quem garante a sua 

estabilidade. Elementos estruturais são peças que compõem uma estrutura, 

geralmente com uma ou duas dimensões preponderantes sobre as demais (vigas, 

lajes e pilares). O modo como são arranjados pode ser chamado de sistema estrutural 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2014). 

 

2.1.1 Concreto Armado 

 

Segundo Benevolo (1976), o concreto armado passou a ser utilizado para fins 

de construção de edificações no final do século XIX. Com o aço e o vidro, ele constitui 

o repertório dos chamados “novos materiais” da arquitetura moderna que são 

produzidos em escala industrial e viabilizam arranha-céus, pontes, silos, estações 

ferroviárias ou, em suma, os novos objetos arquitetônicos característicos do cenário 

do mundo modernizado do século XX. Contudo, em nenhum país de todo o mundo a 

ideologia do concreto armado foi tão predominante quanto no Brasil: ele é o material 

estrutural mais abundante nas construções das edificações do país. 
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 Foi por volta dos anos 1900 que começaram a surgir construções em concreto 

armado em solo brasileiro. As primeiras aplicações de que se têm notícia se deram na 

execução de casas de habitação em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nessa época, o 

dimensionamento das estruturas de concreto era calculado no Exterior devido à falta 

de especialização em nosso país para realizar o enquadramento correto de todos os 

elementos estruturais (VASCONCELOS,1992). 

Em 1924, com a chegada de empresas estrangeiras, principalmente alemãs, 

ocorreu um grande desenvolvimento do concreto armado no Brasil. A partir deste ano, 

passou-se a formar engenheiros brasileiros especializados em concreto armado, e os 

cálculos e dimensionamentos dos elementos estruturais passaram a ser realizados no 

país, sem a necessidade de trabalhos exteriores. 

A NBR-6118 (ABNT, 2014) define que elementos de concreto armado são: 

aqueles cujo comportamento estrutural depende da aderência entre concreto e o aço, 

e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes da ocorrência 

da aderência. Esta norma também define o conceito de armadura passiva: qualquer 

armadura que não seja usada para produzir forças de protensão, ou seja que não seja 

previamente tensionada. Portanto, a armadura do concreto armado é chamada 

“armadura passiva”, o que significa que as tensões e deformações nela aplicadas 

devem-se exclusivamente aos carregamentos aplicados nas peças onde está 

inserida. 

 

Figura 1- Viga de concreto simples (a) e armado (b) 

 

Fonte: Pfeil (1989) 

 

 Sendo assim, Bastos (2006) reforça o conceito de concreto armado firmando a 

importância do fenômeno de aderência, que é essencial e deve obrigatoriamente 

existir entre o concreto e a armadura, pois não basta apenas juntar os dois materiais 



28 
 

 

para se ter o concreto armado. Para que ele seja produzido, é imprescindível que haja 

real solidariedade entre o concreto e o aço, e que o trabalho seja realizado de forma 

conjunta. 

2.1.2 Concreto Protendido 

 

As primeiras aplicações da protensão em elementos estruturais se deram do 

início do século XX, com o francês Eugène Freyssinet, quando a tecnologia do 

concreto protendido foi se difundindo pelo mundo até se tornar uma tecnologia bem 

consolidada (MILANI, 2006). 

O concreto simples apresenta boa resistência à compressão, mas baixa 

resistência à tração (cerca de 10% de sua resistência à compressão). Como 

consequência, mesmo para estágios iniciais do carregamento, ocorre um processo de 

fissuração do concreto, oriundo dos esforços de flexão. 

No concreto protendido, a eliminação dessas fissuras é possível, já que se 

busca uma força de compressão na direção transversal com certa excentricidade 

imposta na direção longitudinal do elemento estrutural. Esta força, geralmente obtida 

através de uma armadura de alta resistência, é tracionada por meio de força externa 

e tende a resolver os problemas de fissuração eliminando as tensões de tração nesses 

elementos no estado de serviço. Sem fissuras, os elementos protendidos possuem 

uma maior resistência com relação à flexão, à torção e ao cisalhamento, já que suas 

seções tendem a se comportar elasticamente no estado de serviço (MELGES, 2001). 

Sendo assim, o concreto protendido vem com a premissa de resolver os 

problemas da engenharia moderna, visando o aumento gradativo dos vãos de vigas e 

lajes, e observando o limite que o concreto armado alcançou e o limite tecnológico 

desse método construtivo. 
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Figura 2- Viga em concreto protendido 

 

Fonte: Lin (1966) 

2.1.2.1 Tipos de protensão 

 

 Para fins de dimensionamento, as estruturas protendidas estão divididas em 

três grupos: protensão completa, protensão limitada e protensão parcial. 

 De acordo com a NBR-6118 (ABNT, 2014), a protensão completa só ocorre 

quando se verificam as duas condições abaixo: 

• para as combinações frequentes de ações, previstas no projeto, é respeitado o 

estado limite de descompressão, ou seja, para as situações em que atuarem a 

carga permanente e as sobrecargas frequentes, não se admite tensão de 

tração no concreto. 

• para as combinações raras de ações, quando previstas no projeto, é respeitado 

o estado limite de formação de fissuras. 

 Desta forma, a protensão completa – mais comumente chamada de protensão 

total – é o tipo de protensão que mais garante segurança para as armaduras ativas e 

passivas, já que as tensões de tração nesses elementos devem ser iguais ou muito 

próximas de zero, gerando, no fim, maior segurança para a estrutura num todo. Esse 

tipo de protensão se torna muito viável em obras situadas em meios mais agressivos 

que o normal, como no caso de reservatórios protendidos e radies protendidos cuja 

estrutura está em contato direto com o solo. 

De acordo com a NBR-6118 (ABNT, 2014), existe protensão limitada quando se 

verificam as duas condições seguintes: 
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• para as combinações quase permanentes de ações, previstas no projeto, é 

respeitado o estado limite de descompressão. 

• para as combinações frequentes de ações, previstas no projeto, é respeitado o 

estado limite de formação de fissuras. 

Elementos que detém da protensão limitada são dimensionados para tensões 

moderadas de tração em serviço, considerando-se uma probabilidade muito pequena 

de fissuração do concreto. As fissuras eventualmente abertas devido à atuação de 

uma sobrecarga transitória fecham-se após a passagem da carga, pois as seções 

permanecem comprimidas sob o efeito das cargas quase permanentes. 

Esse tipo de protensão é bastante empregado em pontes, passarelas e alguns 

elementos estruturais, já que as tensões geradas são menores do que as produzidas 

por uma protensão completa. Sendo assim, existem benefícios no caso da armadura 

complementar passiva, por exemplo, que na protensão limitada é mais solicitada do 

que na protensão completa. Por isso, o custo desse tipo de confecção é menor, visto 

que a armadura passiva tem maior contribuição. 

De acordo com a NBR-6118 (ABNT, 2014), existe protensão parcial quando se 

verificam as duas condições seguintes: 

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

respeitado o estado limite de descompressão 

• para as combinações frequentes de ações, previstas no projeto, é respeitado o 

estado limite de abertura de fissuras com abertura (wk ≤ 0,2 mm). 

Para visualização resumida do que foi citado anteriormente segue Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Níveis de protensão e tensões 

Protensão Aplicação CAA Verificação para atender o ELS 

(Fissuração) 

Combinação em 

serviço 

Completa (Nível 3) Pré-tração III e IV ELS-D 

ELS-F 

Σt ≤ 0 

Σt ≤ Σt lim 

Frequente 

Rara 

Limitada (Nível 2) Pós-Tração III e IV ELS-D 

ELS-F 

Σt ≤ 0 

Σt ≤ Σt lim 

Quase permanente 

Frequente 
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Parcial (Nível 1) Pós-Tração I e II ELS-W Wk < 0,2 mm Frequente 

CAA: Classe de agressividade ambiental 

ELS-D: Estado limite de descompressão  

ELS-F: Estado limite de formação de fissuras 

ELS-W: Estado limite de abertura de fissuras 

Σt: Valor da tensão de tração 

Σt lim: Valor da tensão de tração limite 

Wk: Valor da abertura máxima característica de fissuras 

Fonte: Adaptado de ABNT (2014) 

2.1.3 Limites de fissuração 

 

 Segundo a NBR-6118 (ABNT, 2014), a fissuração em elementos estruturais de 

concreto armado é inevitável, devido à grande variabilidade e à baixa resistência do 

concreto à tração; mesmo sob as ações de serviço (utilização), valores críticos de 

tensões de tração são atingidos. Visando obter bom desempenho relacionado à 

proteção das armaduras quanto à corrosão e à aceitabilidade sensorial dos usuários, 

busca-se controlar a abertura dessas fissuras. Nas estruturas com armaduras ativas 

(concreto protendido), existe também, com menor probabilidade, a possibilidade de 

aparecimento de fissuras. Nesse caso as fissuras podem ser mais nocivas, pois, existe 

a possibilidade de corrosão sob tensão das armaduras.  

 Portanto, é necessário prever essas fissuras em projeto limitando as mesmas 

conforme NBR-6118 (ABNT, 2014) adaptado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Níveis de protensão e tensões 

Tipo de concreto 

estrutural 

Classe de 

agressividade e tipo 

de protensão 

Exigências para a 

fissuração 

Combinação em serviço 

Concreto simples CAA I a CAA IV Não há - 

 

Concreto armado 

CAA I 

CAA II a CAA III 

CAA IV 

Wk ≤ 0,4 mm 

Wk ≤ 0,3 mm 

Wk ≤ 0,2 mm 

 

Combinação Frequente 
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Concreto protendido 

protensão parcial 

(Nivel 1) 

Pré tração CAA I 

ou 

Pós tração CAA I e II 

 

Wk ≤ 0,2 mm 

 

Combinação Frequente 

Concreto protendido 

protensão limitada 

(Nivel 2) 

Pré tração CAA II 

ou 

Pós tração CAA III e IV 

ELS-F 

e 

ELS-D 

Combinação Frequente 

 

Combinação Permanente 

Concreto protendido 

protensão total 

(Nivel 3) 

Pré tração CAA III 

e 

Pré tração CAA IV 

ELS-F 

e 

ELS-D 

Combinação Rara 

 

Combinação Frequente 

Fonte: ABNT (2014) 

 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) limita a abertura máxima característica (wk) das 

fissuras em até 0,2 mm para concreto protendido e até 0,4 mm para concreto armado 

sob ação das combinações frequentes. Caso se respeite estas aberturas a corrosão 

das armaduras tem menor influência. 

 

2.1.4 Limite de deformação 

 

 A NBR-6118 (ABNT, 2014), cita as condições dos deslocamentos-limites, que 

são valores práticos e bem conhecidos por todos os projetistas estruturais. Esses são 

utilizados para verificação no estado limite de serviço, sendo averiguadas as 

deformações excessivas da estrutura. A norma separa e classifica essas deformações 

em quatro grupos: 

a) aceitabilidade sensorial: o limite é caracterizado por vibrações indesejáveis ou 

efeito visual desagradável; 

b) efeitos específicos: os deslocamentos podem impedir a utilização adequada da 

construção; 

c) efeitos em elementos estruturais: os deslocamentos podem afetar o 

comportamento do elemento estrutural, provocando afastamento em relação 

às hipóteses de cálculo adotadas. Se os deslocamentos forem relevantes para 

o elemento considerado, seus efeitos sobre as tensões ou sobre a estabilidade 

da estrutura devem ser considerados, incorporando-as ao modelo estrutural 

adotado. 
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 Sendo assim, essa limitação para deformações tem como característica 

principal a proteção da estrutura, visto que qualquer deformação que não estiver 

incluída no projeto pode causar efeitos adicionais no restante da estrutura, como 

manifestações patológicas ou até mesmo impedir a utilização normal da mesma. Vale 

também citar que deformações excessivas também causam desconforto do usuário 

quanto a clara visualização das flechas e influencia diretamente nas questões de 

análise de vibração na laje. 

 Esses limites são catalogados na Tabela 3 retirada da NBR-6118 (ABNT, 

2014) e podem ser vistas adaptadas a seguir: 

 

Tabela 3 - Limites de deslocamento 

 

Fonte: ABNT (2014) 

 

 A ideia fundamental da protensão é comprimir as regiões da estrutura que serão 

tracionadas pela ação do carregamento externo gerando um pseudo enrijecimento e 

criando um carregamento equivalente contrário aos carregamentos gravitacionais. 
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Portanto, o ideal é que os diagramas de esforços decorrentes da protensão sejam 

equilibrantes e contrários aos das ações externas. 

 Sendo assim é de prática dos projetistas de estruturas protendidas utilizarem 

limites de deslocamentos bem inferiores a L/250 em todos os elementos estruturais, 

já que a protensão causa efeito contrário ao carregamento externo que é o maior 

causador de deformações nas estruturas e por se tratar de uma técnica construtiva 

que permite com mais facilidade controlar esses deslocamentos é comum observar 

valores de deslocamento na ordem de L/500 ou mais. 

 

 

2.2 ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS  

 

Na avaliação de uma estrutura seja ela de concreto armado ou protendido que 

já está executada devem ser considerados aspectos tanto de durabilidade quanto de 

resistência e estabilidade de toda a estrutura. Entretanto, a dificuldade em se garantir 

tais aspectos gerou a criação de ensaios que pudessem confirmar estas propriedades 

garantindo assim uma maior segurança para a estrutura a longo prazo. 

 Estes ensaios podem ser divididos em duas grandes classes, os ensaios 

destrutivos e os ensaios não destrutivos. Utilizando a premissa de preservar a atual 

estrutura os ensaios não destrutivos têm se tornado cada vez mais comuns na 

investigação de patologias estruturais para facilitar a tomada de decisão em eventuais 

situações de correção. 

 A avaliação da resistência e da estabilidade de estruturas de concreto emprega 

métodos de ensaio não destrutivos tais como pacometria, esclerometria, ultrassom, 

ensaios a partir de corpos de prova extraídos e provas de carga. Neste trabalho, foram 

utilizados dois ensaios não destrutivos de aplicação simples que foram o ensaio de 

esclerometria e o de resistividade elétrica. 

 

2.2.1 DUREZA SUPERFICIAL – ENSAIO ESCLEROMÉTRICO 

 

O esclerômetro de reflexão avalia a dureza superficial dos elementos de 

concreto, fornecendo informações sobre a qualidade superficial do mesmo. De certa 
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forma, pode-se dizer que ele pode medir a resistência à compressão de elementos de 

concreto.  

O ensaio de esclerometria com o esclerômetro de Schmidt é uma das técnicas 

mais difundidas em todo o mundo para a avaliação da dureza superficial de elementos 

de concreto. Vale ressaltar que suas diretrizes obedecem a NBR-7584 (ABNT, 2012a).  

 A avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão consiste em 

uma massa impulsionada por uma mola que se choca através de uma haste com 

ponta em forma esférica com a área de impacto do ensaio. Parte da energia é 

conservada elasticamente, propiciando ao fim do impacto uma reflexão desta energia 

(esquema conforme figura 3) e gerando valores que se pode considerar para 

resistência à compressão (GRANATO, 2002). 

 Esse ensaio é bastante utilizado pois os danos a estrutura são mínimos e o 

grau de confiabilidade dos resultados é extremamente alto, servindo muito bem para 

os parâmetros de resistência. 

 

Figura 3- Esquema do ensaio de esclerometria 

 

Fonte: Mehta e Monteiro (2008) 

 

2.2.2 RESISTIVIDADE ELÉTRICA SUPERFICIAL (MÉTODO DE WENNER) 

 

O método de Wenner, normalizado pela ASTM G57:1990, era empregado para 

medir a resistividade de solos. Entretanto, para que este pudesse ser utilizado em 

concreto, foram feitas algumas adaptações. Este método pode ser aplicado in loco e 
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é considerado totalmente não destrutivo, pois os equipamentos utilizados para o 

ensaio apenas entram em contato com a superfície do concreto. 

A norma que descreve o procedimento para o ensaio de resistividade elétrica 

superficial do concreto é a NBR-9204 - Determinação da resistividade elétrico-

volumétrica - Método de ensaio (ABNT, 2012b). 

A resistividade elétrica é uma propriedade de cada material e corresponde ao 

oposto da condutividade. Sua medida é em ohm/cm ou ohm/m. O ensaio pode ser 

feito a partir de amostras extraídas para testes em laboratório ou in loco. Dependem 

em grande parte do grau de saturação dos poros do concreto e em menor parte do 

grau de hidratação da pasta de cimento e da presença de sais dissolvidos. É também 

função de variáveis como: tipo de cimento, adições orgânicas, relação água/cimento, 

e porosidade do material (ABREU, 1998). 

O ensaio consiste em submeter o elemento estudado à uma corrente elétrica 

por meio de dois eletrodos conforme Figura 4, e a diferença de potencial é medida 

entre seus eletrodos internos. A resistividade está relacionada com a permeabilidade 

do concreto, a qual vem sendo utilizada como parâmetro para a previsão da vida útil 

das estruturas, podendo-se avaliar a durabilidade das mesmas, bem como a 

resistência a agentes agressivos para o interior do concreto. 

 

Figura 4 - Princípio da resistividade elétrica superficial 

 

Fonte: Nanya (2018) 

 

A resistividade elétrica do concreto é um excelente parâmetro na verificação da 

existência de corrosão nas armaduras, visto que um concreto com alta resistividade 

elétrica possui pouca possibilidade de apresentar esse tipo de patologia. Em campo, 
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a resistividade elétrica é obtida através da determinação de diferenças de potenciais 

elétricos encontrado na superfície do concreto, causadas por uma pequena corrente 

de superfície (MAZER, 2012). 

A resistividade elétrica é uma importante propriedade do concreto, a qual 

caracteriza sua capacidade de resistir à passagem da corrente elétrica. A resistividade 

pode ser definida pela relação entre tensão aplicada e corrente resultante, sendo uma 

particularidade específica do material. 

Um meio mais poroso influencia na possibilidade de permitir a atuação de 

agentes danosos à estrutura e também reflete diretamente na característica de 

resistividade do concreto (ROSA; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2014). Entende-se que, 

quanto mais poroso um concreto, menor será sua resistividade elétrica e, 

consequentemente, maior a possibilidade de ocorrer a corrosão (AZZI; COSTA, 2017). 

Não existe acordo entre os especialistas sobre o limite de resistividade elétrica 

na relação do potencial de corrosão da armadura. No entanto, é aceito como critério 

geral a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Limites de resistividade  

Grau de risco Resistividade elétrica 

Risco baixo Ρ > 200 kΩ.cm 

Risco moderado 200> Ρ > 10 kΩ.cm 

Risco alto Ρ < 10 kΩ.cm 

Fonte: o Autor (2021) 

            

 

 A resistividade pode ser calculada como (norma ASTM G57-06):  

 

               ρ=2πα x P/I 

 

 Onde:  = resistividade, em   

   = é a distância entre os eletrodos, em m 

  P = medida do potencial, em V 

  I = medida da corrente, em A. 
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2.3 ANÁLISE ESTRUTURAL E SEUS OBJETIVOS 

 

O dimensionamento de uma estrutura deve garantir que ela suporte, de forma 

segura, estável e sem deformações excessivas, todas as solicitações a que está 

submetida durante sua execução e utilização (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 

2014). 

Segundo a NBR-6118 (ABNT, 2014), o objetivo da análise estrutural é 

determinar os efeitos das ações em uma estrutura a fim de efetuar verificações dos 

estados-limites últimos e de serviço. A análise estrutural permite estabelecer as 

distribuições de esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos, em uma 

parte ou em toda a estrutura. 

As estruturas de concreto armado normalmente apresentam quadros de 

fissuração excessiva e de manifestações patológicas quando existem problemas que 

comprometem sua capacidade estrutural. Logo, a análise estrutural utilizando apenas 

recursos baseados na Teoria da Elasticidade é insuficiente para a obtenção de um 

diagnóstico adequado, que indique parâmetros para uma intervenção bem sucedida 

(SOUZA, 2001). 

São necessários, então, recursos mais avançados e análises mais 

aprofundadas – como análises não lineares, análises dos deslocamentos e das 

fissurações –, e os projetistas estruturais devem ter amplo conhecimento das 

ferramentas computacionais atuais para realizar o acompanhamento e gerar 

hipóteses de projeto, buscando diagnosticar e conduzir o reparo dos defeitos que 

ocorrem. 
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Com inúmeras patologias ocorrendo nas estruturas, deve-se realizar revisões 

de projeto, observando e medindo as possíveis fissuras, avaliando os materiais 

utilizados e a estrutura como um todo. No entanto, não existem modelos analíticos tão 

precisos que consigam prever qual o estado real da estrutura danificada. Dessa forma, 

nos últimos anos, vêm sendo realizadas diversas modelagens computacionais a fim 

de operar uma análise estrutural mais aprofundada para que se chegue ao diagnóstico 

das possíveis manifestações patológicas (SOUZA, 2001). 

Segundo Antoniazzi (2011), o avanço tecnológico ocorrido ao longo das últimas 

décadas permitiu, na engenharia civil, grandes melhorias na análise estrutural. Porém, 

mesmo com uma quantidade de ferramentas e recursos computacionais bem maiores 

do que se dispunha anos atrás, ainda são utilizadas muitas simplificações no 

dimensionamento de estruturas. 

 Uma análise estrutural bem feita e precisa é fundamental para garantir um 

projeto seguro e de qualidade. O engenheiro precisa definir o modelo ideal para 

determinado projeto, buscar a chamada “sensibilidade estrutural”, analisando o 

comportamento de um edifício da forma mais realista possível (KIMURA, 2007). 

Sendo assim, a análise estrutural consiste na obtenção e na avaliação da 

resposta da estrutura perante as ações que lhe foram aplicadas. Isso significa calcular 

e analisar os deslocamentos e os esforços solicitantes -Figura 5- nos elementos 

estruturais que compõem a estrutura, e entender o seu comportamento diante desses 

esforços e solicitações. Qualquer anomalia que possa ser encontrada numa análise 

estrutural pode vir a gerar esforços indesejáveis, e estas devem ser incluídas e 

analisadas para fins de projeto, visando prever possíveis problemas futuros. 
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Figura 5- Análise estrutural (momentos fletores nas vigas) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

2.3.1 MÉTODOS PARA ANÁLISE ESTRUTURAL  

 

Para realizar um correto diagnóstico técnico, o engenheiro civil responsável 

deve ter amplo conhecimento tanto na área de patologias como na área de análise 

estrutural, visto que, com base em modelagens, conhecimento sobre o real 

funcionamento de uma estrutura e métodos analíticos, pode-se obter resultados mais 

satisfatórios. 

Sendo assim, a seguir são apresentados os métodos para análise estrutural 

permitidos pela NBR-6118 (2014). 

 

2.3.2 Método aproximado de vigas contínuas  

 

O método aproximado de vigas contínuas baseia-se em um processo 

simplificado de cálculo, no qual é realizada a separação dos elementos de viga e dos 

elementos de laje, visto que esses elementos geralmente estão sendo solicitados de 

maneira estática pelo peso próprio, por esforços oriundos das lajes que se apoiam 

sobre as vigas e também por esforços de outras vigas que podem se apoiar nestas 

(FONTES, 2005). 

Por se tratar de um método simplificado, o mesmo determina apenas esforços 

cortante e de momento fletor, sendo desprezados outros esforços, uma vez que os 
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carregamentos são distribuídos ao longo da viga no seu eixo de simetria, conforme 

pode ser observado no esquema da Figura 6. 

 As cargas são distribuídas para as vigas através das lajes - conforme o método 

de área de influência - e, por sequência, os carregamentos provenientes de cada viga 

são transferidos para os pilares através de uma carga concentrada. Nesse caso, todos 

os elementos da estrutura podem ser dimensionados e detalhados individualmente 

(ARAÚJO, 2010). 

 

Figura 6 - Análise estrutural (carregamento em viga continua) 

 

 Fonte: Martha (2014). 

 

 Também por ser uma metodologia de cálculo mais básica para análise 

estrutural, o mesmo apresenta várias restrições e limitações, sendo praticamente 

impossível utilizá-lo na concepção de projetos muito complexos. Entretanto, por se 

tratar de um método que permite o cálculo manual, é ótimo quando se busca a 

validação e a verificação dos resultados obtidos através de outros modelos mais 

complexos de análise estrutural (ARAÚJO, 2010). 

A realização de bons projetos estruturais e, principalmente, de uma boa análise 

estrutural só é possível graças ao entendimento da estrutura pelo engenheiro e a 

modelos mais simplificados (KIMURA, 2007). 

Alternativamente, o modelo de viga contínua pode ser melhorado, 

considerando-se a solidariedade dos pilares com a viga, mediante a introdução da 

rigidez à flexão dos pilares extremos e intermediários. A adequação do modelo 

empregado deve ser verificada mediante análise cuidadosa dos resultados obtidos 

(ABNT, 2014). 

 

2.3.3 Método pórtico espacial 

 

O método pórtico espacial consiste em um modelo tridimensional (3D) 

composto por elementos lineares (barras) que possibilita a avaliação do 
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comportamento global de toda a estrutura − isto é, de todo o conjunto formado pelos 

pilares, vigas e lajes de todos os pavimentos de uma edificação− perante a atuação 

de ações verticais, que podem ser os carregamentos oriundos do peso próprio e as 

cargas acidentais e horizontais resultantes, principalmente, dos carregamentos de 

vento. 

Cada nó do pórtico espacial possui seis graus de liberdade, possibilitando a 

obtenção dos deslocamentos e esforços (força normal, cortantes, momentos fletores 

e esforços de torção) em cada extremidade de cada um dos elementos, conforme 

observado na Figura 7. Vale ressaltar que, neste método, as lajes e as vigas são 

tratadas como elementos que possuem elevada rigidez no plano horizontal (KIMURA, 

2018). 

O referido método é extremamente eficaz, visto que a estrutura é analisada 

como um todo e leva-se em consideração a flexibilização e a rigidez da ligação de 

todos os elementos. Tudo isso traz maior fidelidade ao método e também aos modelos 

tridimensionais que são realizados em cima dele. 

Vários softwares se utilizam do pórtico espacial para a comparação e a 

visualização dos resultados em seus respectivos ambientes. Trata-se de um modelo 

extremamente eficaz principalmente para verificação da estabilidade geral da 

estrutura como um todo. 

 

 

Figura 7 - Barra gerada de um pórtico espacial (6 graus de liberdade) 

 

Fonte: Kimura (2007). 
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2.3.4 Método da grelha equivalente (Método da rigidez) 

 

Com o avanço dos recursos tecnológicos, tornou-se possível realizar a análise 

estrutural de lajes através de métodos numéricos baseados no método da rigidez para 

a obtenção de solicitações internas e deslocamentos. Dentre os métodos numéricos 

que mais têm se difundido e desenvolvido, destacam-se o método de análise matricial 

de grelhas e o método de elementos finitos (SCHWETZ, 2011). 

A análise matricial de grelhas transforma a estrutura em um sistema reticulado, 

estudando o comportamento individual de cada barra e estabelecendo as relações 

entre suas forças externas e deslocamentos nodais, conforme visto na Figura 7. Essas 

relações são expressas em forma matricial e correspondem à matriz de rigidez da 

barra. O comportamento global da estrutura é obtido a partir da consideração da inter-

relação de cada barra com as demais, formando um sistema global de equações cuja 

solução leva às incógnitas do problema. 

Este processo de cálculo permite que qualquer laje seja calculada como uma 

grelha, compreendendo três graus de liberdade por nó, conforme Figura 8, diferente 

do método do pórtico espacial, no qual são compreendidos seis graus de liberdade 

por extremidade de elemento ou barra (SCHWETZ, 2011). 

 

 

 

Figura 8 - Barra retirada de uma grelha (3 graus de liberdade) 

 

Fonte: Martha (2014). 
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 Dividindo uma laje, ou mesmo um pavimento, em um número adequado de 

elementos (barras da grelha equivalente conforme Figura 9), é possível obter soluções 

para praticamente qualquer geometria definida. Esse processo possibilita que se faça 

a análise integrada do pavimento, levando-se em consideração a influência da 

flexibilidade dos apoios e da rigidez à torção, tanto das lajes como das vigas, sendo 

possível também incluir na análise os efeitos de não-linearidade física e não-

linearidade geométrica (TENÓRIO, 2011). 

 

Figura 9 - Conversão laje/grelha 

 

Fonte: TQS (2015) 

 

 Sendo assim, o modelo de grelha equivalente baseado no método da rigidez é 

extremamente eficiente no quesito modelagem computacional, visto que o cálculo 

dessas grelhas em edifícios até mesmo convencionais é praticamente impossível sem 

a utilização de algum software. 

 

2.4 ANÁLISE ESTRUTURAL LINEAR 

 

A análise estrutural linear considera que os deslocamentos são diretamente 

proporcionais aos carregamentos. Na Figura 10, a abcissa (F) representa os esforços 

nodais e a abcissa (U), os deslocamentos nodais, caracterizando uma resultante (K) 

onde os elementos trabalham de maneira linear. Dessa forma, é permitida a utilização 

do Princípio da Superposição de Efeitos para solicitações e deslocamentos 

(SCHWETZ, 2011). 

Porém, sabe-se que a estrutura não se comporta de maneira linear, e que a 

desconsideração dos efeitos causados pela não linearidade física e geométrica são 

extremamente importantes, principalmente em casos de carregamento elevado onde 
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nestes, a interação desses carregamentos com a estrutura deve ser considerada em 

projeto. 

Os resultados de uma análise linear são usualmente empregados para a 

verificação de estados limites de serviço. Os esforços solicitantes decorrentes de uma 

análise linear podem servir de base para o dimensionamento dos elementos 

estruturais no estado-limite último mesmo que esse dimensionamento admita a 

plastificação dos materiais, mas desde que se garanta uma ductilidade mínima às 

peças (ABNT, 2014). 

 

Figura 10 - Análise Linear 

 

Fonte: o Autor (2020) 

2.4.1 Análise plástica 

 

 Segundo NBR-6118 (ABNT, 2014), a análise estrutural é denominada plástica 

quando as não linearidades puderem ser consideradas, admitindo-se materiais de 

comportamento rígido-plástico perfeito ou elastoplástico perfeito. Este tipo de análise 

deve ser usado apenas para verificações de ELU. A análise plástica de estruturas 

reticuladas não pode ser adotada quando: 

 

• se consideram os efeitos de segunda ordem global; 

• não houver suficiente ductilidade para que as configurações adotadas sejam 

atingidas. 
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 Vale ressaltar que, no caso de carregamento cíclico, como acontece em 

rodovias e também em pavimentos garagem onde há possibilidade de fadiga, deve-

se evitar utilizar o cálculo plástico (ABNT, 2014). 

 

2.4.2 Análise não Linear 

 

 A análise não-linear considera uma proporcionalidade variável entre 

carregamento e deslocamentos. Basicamente, existem dois fatores principais que 

geram o comportamento não linear de uma estrutura à medida que o carregamento é 

aplicado: 

 

• a alteração das propriedades dos materiais, designada por não linearidade 

física; 

• a alteração da geometria da estrutura, chamada de não linearidade 

geométrica. 

 

 A não-linearidade geométrica se caracteriza por considerar que a deformação 

da estrutura altera a condição de carregamento. Desta forma, os esforços são 

amplificados à medida que a estrutura se deforma, através dos denominados efeitos 

de segunda ordem. 

 Segundo a NBR-6118 (ABNT, 2014), toda a geometria da estrutura, bem como 

todas as suas armaduras, precisa ser conhecida para que a análise não linear possa 

ser efetuada, pois a resposta da estrutura depende de como ela foi armada e de como 

ela deforma. 

A não-linearidade física leva em consideração a perda de rigidez dos elementos 

durante o carregamento da estrutura. No caso do concreto armado, as propriedades 

dos materiais envolvidos se alteram durante o carregamento, conforme Figura 11, 

gerando uma resposta não linear da mesma. 

Ainda conforme a NBR-6118 (ABNT, 2014), condições de equilíbrio, de 

compatibilidade e de ductilidade devem ser necessariamente satisfeitas. Análises não 

lineares, diferentemente das análises lineares, podem ser adotadas tanto para 

verificações de ELU como para verificações de ELS. 
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Figura 11 - Análise não linear x linear 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Além do comportamento não-linear dos materiais, outro fator que gera a não 

linearidade física de uma estrutura de concreto armado é a fissuração, que ocasiona 

a redução da rigidez dos elementos estruturais e pode acarretar acréscimos de 

deslocamentos em relação à análise linear. Nos trechos dos elementos em que o 

momento fletor supera o de fissuração, há uma diminuição considerável da rigidez e, 

por conseguinte, um aumento do estado de deformação da estrutura (KIMURA, 2018). 

Deve-se observar que realizar uma análise estrutural e levar em conta a não 

linearidade física é extremamente benéfico para a estrutura, já que é possível uma 

avaliação mais realista da perda de rigidez dos elementos estruturais pela fissuração 

e pelo escoamento do aço. A perda de rigidez pode acarretar em maiores 

deslocamentos, dado que a secção do concreto passa a ser calcula através de inércia 

equivalente de cada elemento, e não pela inércia bruta. 

A norma brasileira NBR-6118:2014 (ABNT, 2014) determina que a não 

linearidade física presente nas estruturas de concreto armado deve ser 

obrigatoriamente considerada e prescreve que seja considerada a presença de 

fissuras tanto no concreto armado quanto no concreto protendido para fins de cálculo 

dos deslocamentos. 

O problema não linear físico pode ser solucionado numericamente através de 

um procedimento incremental e iterativo no qual, para cada incremento do 
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carregamento aplicado, o equilíbrio da estrutura é verificado a partir de ciclos de 

aproximações interativas, até que as equações de equilíbrio atinjam uma precisão 

satisfatória. 

Diversos softwares voltados à análise estrutural e ao dimensionamento de 

estruturas utilizam métodos interativos. Como exemplo, pode-se citar o TQS, utilizado 

neste trabalho para realização da análise através do método momento-curvatura. 

 

2.5 RECOMENDAÇÕES NO PROJETO DE LAJES NERVURADAS 

 

O sistema de lajes nervuradas teve sua origem a partir de patente obtida por 

William B. Wilkinson, na Inglaterra, em 1854, de um modelo formado por pequenas 

vigas/nervuras regularmente espaçadas entre si, utilizando-se de armaduras apenas 

na região tracionada e interligadas por uma camada de concreto de pequena 

espessura que constitui a mesa da laje. O vazio entre as nervuras era preenchido com 

gesso (DIAS, 2003). 

As lajes nervuradas surgiram da necessidade de um melhor aproveitamento do 

concreto e da redução do peso próprio das estruturas. O concreto é um material que 

apresenta baixa resistência à tração. Por esta razão, as teorias de dimensionamento 

de estruturas de concreto armado desprezam sua contribuição nas regiões 

tracionadas. Sua função fica restrita à proteção da armadura, à resistência à 

compressão, a esforços de cisalhamento e torção, e ao estabelecimento de uma 

ligação da armadura tracionada com a zona comprimida. Assim, o concreto pode ser 

considerado desnecessário nas regiões onde não esteja desempenhando alguma 

destas funções e, por isso, é interessante reduzir seu volume ao mínimo 

indispensável, com o objetivo de diminuir o peso próprio da estrutura bem como os 

custos de construção (SCHWETZ, 2011). 

Entre as normas para projeto e análise de estruturas de concreto armado 

aprovadas e reconhecidas pela certificação de qualidade ISO/TC71, destacam-se a 

norma brasileira Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado NBR- 6118 

(ABNT, 2014), a norma europeia Design of Concrete Structures – General 

Requirements (Eurocode EC2/EN-1992 1-1) e a norma americana Building Standards 

Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19). As recomendações feitas por 

estas normas para o dimensionamento de lajes nervuradas estão descritas a seguir. 
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2.5.1 Recomendações da norma brasileira NBR-6118:2014  

 

Lajes nervuradas são aquelas moldadas no local ou com nervuras pré-

moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos esteja localizada nas 

nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte NBR-6118 (ABNT, 2014). 

Segundo a NBR-6118 (ABNT, 2014), as lajes nervuradas devem ser calculadas 

e analisadas, e devem atender, adicionalmente, às prescrições de normas brasileiras 

especificadas para elementos pré-moldados.  

A citada norma traz recomendações distintas para lajes nervuradas 

unidirecionais e bidirecionais, sendo que as primeiras devem ser calculadas segundo 

a direção das nervuras, sendo desprezadas a rigidez transversal e a rigidez torcional. 

Já a prescrição para as lajes nervuradas bidirecionais é de que as mesmas podem 

ser calculadas, para efeito de esforços solicitantes, como lajes maciças. Cabe 

salientar que não é recomenda a utilização de métodos no regime rígido-plástico, e 

sim no regime elástico, e são estabelecidas certas limitações para que a laje 

nervurada possa ser calculada como laje maciça. Dentre elas, destacam-se: 

 

• a espessura da mesa, quando não existirem tubulações horizontais embutidas, 

deve ser maior ou igual a 1/15 da distância entre as faces das nervuras (lo) e 

não menor que 4 cm; 

• o valor mínimo absoluto da espessura da mesa deve ser 5 cm quando existirem 

tubulações embutidas de diâmetro menor ou igual a 10 mm. Para tubulações 

com diâmetro maior que 10 mm, a mesa deve ter a espessura mínima de 4 cm 

+ diâmetro, ou 4 cm + duas vezes o diâmetro no caso de haver cruzamento 

destas tubulações; 

• a espessura das nervuras não pode ser inferior a 5 cm; 

• nervuras com espessura menor que 8 cm não podem conter armadura de 

compressão. 

 

 Para o projeto das lajes nervuradas, devem ser obedecidas as seguintes 

condições: 
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• para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras menor ou igual a 65 cm, 

pode ser dispensada a verificação da flexão da mesa e, para a verificação do 

cisalhamento da região das nervuras, permite-se a consideração dos critérios 

de laje; 

• para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras de 65 cm a 110 cm, exige-

se a verificação da flexão da mesa, e as nervuras devem ser verificadas ao 

cisalhamento como vigas; permite-se essa verificação como lajes se o 

espaçamento entre eixos de nervuras for até 90 cm e a largura média das 

nervuras for maior que 12 cm; 

• para lajes nervuradas com espaçamento entre eixos de nervuras maior que 110 

cm, a mesa deve ser projetada como laje maciça, apoiada na grelha de vigas, 

respeitando-se os seus limites mínimos de espessura. 

 

Figura 12 - Esquema de uma laje nervurada 

 

Fonte: o Autor (2020) 

2.5.2 Recomendações da norma europeia Eurocode 2 EN 1992-1-1:2004  

 

A norma europeia (Eurocode 2 EN 1992-1-1, 2004) admite que lajes nervuradas 

não precisam ser dimensionadas a partir da discretização de seus elementos, capa e 

nervura desde que o conjunto possua rigidez torsional. O mesmo código permite que 

lajes nervuradas sejam dimensionadas com uma analogia a lajes maciças de inércia 

equivalente desde que sejam satisfeitas as seguintes exigências: 

 

• o espaçamento entre as nervuras não deve exceder a 1500 mm ou 150 cm; 
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• a altura da nervura abaixo do flange não pode ser maior que quatro vezes a 

largura da nervura; 

• a espessura da capa ou mesa colaborante deve ser igual a pelo menos 1/10 

da distância entre as nervuras e/ou 50 mm (o que for maior); 

• no caso de lajes nervuradas unidirecionais, devem ser previstas nervuras 

transversais cujo espaçamento não deve exceder a 10 vezes a altura da laje. 

 

 Vale ressaltar que a Eurocode 2 difere da NBR-6118 (ABNT, 2014) ao permitir 

o cálculo das lajes nervuradas em regime plástico se as condições acima forem 

satisfeitas. 

 

2.5.3 Recomendações da norma americana ACI 318-19  

 

A norma americana ACI 318-19 é uma das normas com menos informações 

quando se trata de projetos de lajes nervuradas, e não traz nem um tipo de 

recomendação específica para o sistema. Porém, fica evidente que essa norma 

permite que o cálculo de lajes no sistema nervurado seja efetuado através da analogia 

de lajes maciças de inércia equivalente. 

Mesmo assim, são feitas algumas exigências básicas para o projeto desse tipo 

de sistema: 

 

• as nervuras devem ter a largura Bn inferior a 10 cm; 

• altura de no máximo 3,5 vezes o espaçamento mínimo da nervura; 

• o espaçamento entre as nervuras não deve exceder a 750 mm ou 75 cm; 

• a espessura da mesa não pode ser maior que 6,25 cm; 

• a espessura da mesa não pode ser menor que 3,75 cm. 

 

Para fins de comparação segue Tabela 5 abaixo: 

 

Tabela 5 - Comparação entre normas (critério laje nervurada) 

Normas Espaçamento máximo 

entre nervuras 

Espessura mínima da 

mesa 

Altura da Nervura 

NBR-6118:2014 Sem limites 4 Sem limites 

Eurocode:2002 150 5 4* Largura nervura 
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ACI:2019 75 3,75 3,5* Largura nervura 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Deve-se observar que tanto na Eurocode quanto na ACI há uma restrição para 

o espaçamento máximo entre as nervuras, enquanto na norma brasileira esta restrição 

não acontece. Entretanto, é importante citar que, caso o espaçamento seja maior que 

65 cm, é necessário verificar a flexão da mesa e, caso ultrapasse os 110 cm, deverá 

considerar que a mesa é uma laje maciça apoiada sobre uma grelha de pequenas 

vigas que representam as nervuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 CARREGAMENTOS ACIDENTAIS EM LAJES DESTINADAS A GARAGEM 

 

Sabe-se que para toda edificação projetada os engenheiros de estruturas têm 

a necessidade de decidir os carregamentos que serão considerados para o cálculo, 

porém as normas técnicas exigem que seja aplicado uma sobrecarga sobre a laje 

dependendo do tipo de utilização da mesma, sendo que estas cargas podem ser 

ocasionalmente chamadas de cargas acidentais. 
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2.5.4.1 Carga acidental 

 

 Atualmente, é muito comum incluir em projetos de edifícios de concreto armado 

vãos livres relativamente grandes destinados a auditórios, cinemas, pavimentos de 

garagem, entre outras áreas. Em tais casos, as lajes precisam ter uma espessura 

maior para aumentar a rigidez e reduzir as deflexões. Desse modo, as lajes maciças 

aumentam consideravelmente o peso próprio de toda a estrutura. Nesse cenário, as 

lajes nervuradas aparecem como uma solução mais apropriada porque, ao passo que 

proporcionam aumento na rigidez, garantem também redução de peso. De fato, as 

lajes nervuradas moldadas no local vêm sendo usadas em grande escala em tais 

situações por serem economicamente mais viáveis que as maciças e proporcionarem 

um consumo menor de concreto e aço, garantindo, assim, uma estrutura mais leve 

(TENÓRIO et al., 2014). 

Sabe-se que toda estrutura é solicitada por diversos fatores e variantes de 

carregamentos, e que os mais imprescindíveis no caso dos pavimentos para uso de 

garagens são as solicitações variáveis distribuídas e concentradas, em função das 

ações causadas pelos veículos. As sobrecargas pontuais são recomendadas nos 

casos em que a carga predominante na estrutura seja concentrada, como no caso de 

garagens. Sendo assim, o modelo numérico traz mais fidelidade ao estudo se 

comparado às cargas distribuídas ao longo de toda a laje. 

Já as sobrecargas distribuídas são utilizadas em grande parte dos projetos 

residenciais e comerciais devido ao carregamento predominante na maioria dos casos 

se dar pelo peso próprio. Os carregamentos de acabamento, de serviço e de mobília 

implicam em uma solicitação com baixa intensidade. É importante citar que a NBR- 

6120 (ABNT, 2019) recomenda a utilização de uma sobrecarga distribuída sobre toda 

a laje para simulação de casos de carregamento em garagens. 

De forma geral, estas sobrecargas acidentais são primordiais para realização 

de qualquer projeto estrutural e, por isso, é de extrema importância o estudo do real 

carregamento aplicado e de quais são as recomendações normativas para tais usos. 

 

2.5.4.2 Recomendações para cargas acidentais em garagens (NBR-6120/19) 

 

A NBR-6120 (ABNT, 2019) trata dos carregamentos a serem considerados no 

projeto estrutural dependendo do seu uso. No caso da utilização do tipo garagens a 
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nova revisão da 6120 trata de forma separada esses carregamentos, onde para cada 

categoria está pode variar desde a categoria I até a categoria V sendo que as 

categorias variam conforme o peso bruto total do veículo (PBT) conforme Tabela 6 

abaixo. 

 

Tabela 6 - Ações acidentais em garagens 

 

Categoria 

 

PBT 

(kN) 

Carga 

uniformemente 

distribuída 

(Kn/m²) 

Altura 

máxima 

(m) 

Carga 

concentrada 

Qk 

(kN) 

Força 

horizontal 

Fx 

(Kn) 

Força 

horizontal 

Fy 

(Kn) 

Altura 

aplicação 

carga 

(m) 

Ia ≤ 30 3,0 2,3 12 100 50 0,5 

IIf ≤ 90 5,0 2,6 60 180 90 0,5 

III ≤ 160 7,0 3,0 100 240 120 1,0 

IV > 160 10,0 3,0 170 

225 

320 160 1,0 

IVc ≤ 230 10,0 4,5 170 320 160 1,0 

a) As ações da Categoria I são adequadas também para veículos de passeio blindados, desde que a blindagem corresponda a 

um acréscimo de no máximo 15 % do PBT do veículo. 

b) A carga concentrada deve ser considerada atuando em uma região de 10 cm × 10 cm 

c) Categoria correspondente a viaturas de bombeiros. As cargas podem ser consideradas especiais, conforme a ABNT NBR 

8681, se atuarem apenas em situações de combate a incêndio. Em outras situações, devem ser consideradas como ações 

variáveis normais, conforme a ABNT NBR 8681. A verificação das cargas concentradas contempla a atuação de patolas de 

caminhões auto-escada. 

d) A verificação das forças horizontais, neste caso, só precisa ser feita caso a atuação das viaturas de bombeiros seja 

considerada uma ação variável normal, conforme a ABNT NBR 8681. 

e) As forças horizontais devem ser consideradas como excepcionais, conforme a ABNT NBR 8681. O índice x indica uma força 

atuando na direção paralela ao fluxo dos veículos, o índice y indica uma força atuando na direção perpendicular ao fluxo dos 

veículos. As forças horizontais podem ser consideradas atuando de forma não concomitante em uma faixa de 25 cm de altura e 

150 cm de largura ou a largura da face do pilar em questão, o que for menor. Alternativamente, podem-se prever barreiras que 

resistam aos mesmos valores de forças horizontais da categoria. 

f) As ações da Categoria II são adequadas também para carros-fortes e UTI móveis. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor NBR 6120 (ABNT, 2019) 

 A escolha do tipo de categoria se dá exclusivamente em função da altura livre 

disponível para o acesso dos veículos, a não ser que o usuário da edificação disponha 

de meios para realizar o controle dos tipos de veículos que acessam a edificação. É 

possível realizar o projeto com a escolha de categorias diferentes da definida pela 

altura livre. A escolha da categoria deve constar nos documentos relacionados à 

estrutura do pavimento garagem. 

Sendo assim, é comum, no caso de garagens residenciais com uso de veículos 

de passeio convencionais, adotar-se a categoria I, na qual a altura máxima é de 2,3 
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metros. Vale reforçar que nesta categoria já está incluso o caso de veículos de passeio 

blindados, onde o peso bruto total é maior devido ao processo de blindagem. 

No projeto do pavimento garagem e de demais áreas de circulação de veículos, 

para análises globais da estrutura e dimensionamento dos seus elementos, devem 

ser consideradas as cargas uniformemente distribuídas da coluna (3) da Tabela 6. 

Todos os elementos estruturais do pavimento também devem ser verificados 

para a atuação isolada das cargas concentradas da coluna (5) da Tabela 6, além das 

cargas uniformemente distribuídas, aplicadas conforme Figura 13. 

 

Figura 13 - Esquema aplicação cargas acidental eixo veículo segundo NBR-6120/19 

 

Fonte: ABNT (2019) 

 

A nova norma NBR-6120 (ABNT, 2019) retirou um item bastante discutido na 

última revisão de 1980, que era o valor do coeficiente φ, de majoração das cargas 

acidentais a serem consideradas no projeto de garagens e estacionamentos. O 

coeficiente era determinado da seguinte maneira: sendo ʅ o vão de uma viga ou o vão 

menor de uma laje, ʅₒ=3 m para o caso das lajes e ʅₒ=5 m no caso das vigas, tinha-se 

 

 

 Devido à retirada deste item, o PBT dos veículos passou por mudança: onde a 

6120/80 adotava um PBT de 25 kN agora passa-se a adotar, para a classe I, PBT de 

30kN. 

 

2.5.4.3 Recomendações para cargas acidentais em garagens (Eurocode 1:2002) 
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A norma europeia também faz algumas recomendações sobre a análise de 

pavimentos garagens, para que sejam considerados os efeitos localizados 

provenientes das cargas veiculares. Essas recomendações feitas pelo Eurocode 

1:2002 são utilizadas nas análises dos esforços solicitantes e dimensionamento dos 

elementos estruturais: vigas, nervuras, mesa e qualquer outro elemento estrutural. 

Diferente da NBR-6120/19, a Eurocode tem pouca diversidade quando se trata 

dos tipos de carregamento, já que conta com apenas duas categorias de carga 

acidental para os pavimentos do tipo garagem, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Escolha do carregamento atuante através de categorias de tráfego 

Categoria de tráfego qk (kN/m²) Qk (kN) 

Categoria F 

PBT ≤ 30 kN 

qk Qk 

 

Categoria G 

30 Kn < PBT≤ 160 kN 

 

5,0 

 

Qk 

Nota 1: Para categoria F. qk, os valores variam de 1,5 a 2,5 kN/m² e Qk varia entre 10 a 20 kN 

Nota 2: Para categoria G. Qk, pode variar de 40 a 90 kN 

Nota 3: qk é carga para efeito distribuído e Qk para efeito localizado 

Fonte: Adaptado de Eurocode1 (2002) 

 

Porém, o mais importante de citar na Eurocode 1:2002 é que a aplicação das 

cargas concentradas deve ser feita de maneira a gerar a pior hipótese de projeto, ou 

seja, a situação mais desfavorável para a estrutura. A distribuição dos carregamentos 

em laje é feita da mesma maneira que a NBR-6120/19, na qual é aplicado um 

carregamento de eixo com 1,8 metros de distância entre as cargas para a hipotese de 

cargas concentradas isoladas e, no caso do carregamento distribuido, esse pode 

variar de 1,5 a 2,5 kN/m² por toda a área da laje. 

 

2.5.4.4 Recomendações para cargas acidentais em garagens (IBC:2018) 

 

 O International Building Code, à semelhança do Eurocode 1:2002, faz algumas 

recomendações sobre a análise de pavimentos garagens para que se considerem os 

efeitos localizados provenientes das cargas veiculares atuantes nos pavimentos. Na 

sequência, segue a Tabela 8 que apresenta os valores das cargas distribuídas 
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atuantes e das cargas concentradas para cada pneu, bem como a área de contato 

desses pneus com o piso onde deve-se distribuir a carga. 

 

Tabela 8 - Definição carga acidental mínima distribuída IBC (2018) 

Categoria  Carga (libras/m²) 

Áticos inabitáveis sem armazenamento 10 

Áticos inabitáveis com armazenamento limitado 20 

Áticos habitáveis e com acesso por escada fixa 30 

Varandas e decks externos 40 

Escadas de emergência 40 

Guarda corpo e corrimão 200 (pontual) 

Proteção em componente de preenchimento 50 (pontual) 

Garagem de veiculos 50a 

Quartos que não sejam dormitórios 40 

Quartos que sejam dormitórios  30 

Escadaria convencional 40 

Nota a) Pisos de garagem elevados devem ser capazes de suportar cerca de 2000 libras aplicadas 

sobre uma área de 20 polegadas quadradas  

Fonte: Adaptado pelo autor IBC (2018) 

 

 Sendo assim, o IBC de 2018 recomenda a aplicação de uma carga distribuída 

de 50 libras/m², que são aproximadamente 2,5 kN/m², por toda a área da laje. Porém, 

vale ressaltar uma nota na Tabela 8 que recomenda a aplicação de uma carga 

concentrada de 2000 libras (aproximadamente 900 kgf) em uma área de 20 polegadas 

(aproximadamente 130 cm²), simulando os eixos dos veículos que acessam a 

garagem. Dessa forma, a carga total de um veículo simulado encontrado pela 

somatória de todos os pneus baseado no IBC é de aproximadamente 3600 kgf, bem 

diferente dos 2400 kgf da norma brasileira e do valor apontado pela norma europeia, 

que pode variar de 2000 kgf a 4000 kgf. 

 Sendo assim é interessante que os projetistas de estruturas se atentem as 

normas do exterior já que na ausência de informação perante nossas normas técnicas 

é possível usar como referência as normas citadas anteriormente, porém claro com 

cautela e muito conhecimento sobre o tema. 

 Para fins de comparação foi realizado uma comparação das cargas aplicadas 

em garagens conforme pode ser visto na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Definição carga acidental mínima distribuída comparação entre normas 

 
 

Normas 

 

PBT 

(kN) 

 

Carga acidental 

distribuída 

(kN/m²) 

 

Carga aplicada 

(kg) 

 

Área de aplicação 

carga 

concentrada (cm²) 

NBR-6118:2014 ≤ 30 kN 3,0 1200 100 

Eurocode:2002 ≤ 30 kN 1,5 a 2,5 400 a 900 Não informa 

ACI 318:2019 Não Informa 2,5 900 130 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Comparando-se as normas através da Tabela 9, é possível verificar que, 

quando se trata de carregamento em garagens, a NBR-6120 (ABNT, 2019) é 

extremamente conservadora nesse quesito, visto que a carga distribuída é maior que 

nas outras duas normas, e que o carregamento concentrado também tende a ser 

superior ao da Eurocode e da ACI. Entretanto, é importante ressaltar que a Eurocode 

permite que os projetistas tenham maior controle do carregamento a ser aplicado, pois 

permite utilizar de 1,5 kN/m² até 2,5 kN/m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ESFORÇOS DE PUNÇÃO E CISALHAMENTO 

 

O fenômeno de punção pode ser caracterizado como um modo de ruptura que 

ocorre através dos esforços de cisalhamento em elementos submetidos a carga ou a 

reação concentrada aplicada transversalmente. A aplicação desses carregamentos 

provoca elevadas tensões de cisalhamento em torno de regiões relativamente 

pequenas, podendo resultar em ruptura frágil e sem avisos prévios. Nas lajes lisas, 

essa situação é típica na região da ligação laje-pilar. Em lajes nervuradas com a 

utilização de vigas-faixa, nas quais a faixa tende geralmente a ter espessuras do 

tamanho da laje, provoca-se um comportamento parecido com o de lajes lisas. 
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Geralmente, procura-se minimizar essas tensões atuantes na região próxima ao pilar 

com o uso de capitéis onde ocorrem os maiores esforços de cisalhamento 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

Outra maneira de evitar a punção é aumentar a capacidade resistente da laje, 

utilizando-se concreto com maior resistência mecânica ou armadura específica para 

o cisalhamento, a qual pode ser utilizada de diferentes modos e em técnicas variadas. 

A Figura 14 apresenta a superfície de ruptura devido à punção em lajes lisas sem 

armadura de cisalhamento/punção nos casos de carregamento simétrico.  

 

Figura 14 - Esquema de ruptura por punção 

 

Fonte: Palhares (2018) 

 

Segundo Palhares (2018), o ponto mais crítico no projeto de lajes lisas é o 

dimensionamento da ligação laje-pilar ou faixa-pilar, pois uma ruptura desse tipo, 

considerando apenas uma ligação, pode se propagar de modo semelhante a uma 

reação em cadeia devido à redistribuição dos esforços direcionados às outras regiões 

da estrutura, as quais não são projetadas para resistir a tais esforços. Essa ocorrência 

pode provocar a ruína parcial ou total do edifício. 

Esse colapso é sempre maior que o estado inicial e ocorre antes mesmo do 

escoamento da armadura de flexão, sendo conhecido como colapso progressivo. 

Diversas edificações no mundo todo já sofreram ruína devido aos esforços e às 

tensões causados pelo cisalhamento, como é o caso do Bluche, na Suíça, em 1981, 

e do Piper Row Park, Wolverhampton, na Inglaterra, em 1997 − este último, o mais 

importante, pois se trata de uma edificação utilizada como garagem e que tinha 

princípios de projeto muito parecidos com os do edifício garagem estudado. 
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Sabendo que a ruptura por punção é extremamente perigosa − visto que não 

há avisos, e a ruptura tende a ser brusca −, há uma necessidade em se conhecer 

possíveis armaduras para estas regiões com tensões mais elevadas. 

É importante, também, citar que softwares como o TQS permitem e executam 

o cálculo da punção de elementos que tenham contato direto com laje ou, no caso, 

com faixas, permitindo assim uma análise das armaduras necessárias para punção. 

 

Figura 15 - Ruína do Piper Row Park (1997) 

 

Fonte: Ledo (2016) 

 

2.6.1 Armaduras para punção 

 

Segundo Albuquerque (2015), para se evitar a ruptura por punção, muitas 

vezes é necessário aumentar a resistência da ligação laje-pilar ou faixa-pilar. Soluções 

comuns como o uso de capitéis podem ser indesejáveis do ponto de vista arquitetônico 

ou até mesmo do ponto de vista construtivo, e, por isso, o uso de armaduras de 

punção vem aumentando. Essa alternativa, favorável do ponto de vista da ductilidade, 

pode contribuir para a mudança do tipo de ruptura previsto. 

A capacidade resistente da ligação aumenta significativamente quando 

aplicadas armaduras para punção, tanto que, de acordo com Gomes (1991), a 

resistência das lajes com armaduras de punção pode chegar ao dobro da resistência 

das lajes sem essas armaduras, resultando em uma alternativa extremamente eficaz 

quando se trata de combater esses esforços nos projetos estruturais. 

Nos dias atuais, é muito comum a utilização de várias técnicas para armar 

essas regiões submetidas a esforços de punção, seja utilizando os próprios estribos, 
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no caso de vigas ou barras dobradas, ou até mesmo o mais recomendado, que é a 

utilização dos pinos conectores. 

Ferreira (2010) cita em seu estudo diversas técnicas para armar essas regiões 

submetidas a punção, conforme Figura 16: 

 

Figura 16 - Diferentes técnicas de armar para punção 

 

Fonte: Ferreira (2010) 

Apesar dos estribos serem escolhidos com maior frequência no Brasil, sua 

eficiência depende de diversos cuidados especiais tanto na montagem quanto na 

ancoragem, já que o estribo deve envolver tanto a armadura de flexão superior quanto 

a inferior, o que dificulta e pode atrasar o processo executivo. Rupturas nessas 

ligações provocam escorregamento e comprometem a eficiência da armadura, como 

mencionado por Dilger e Ghali (1981). 

Os pinos conectores observados na Figura 17 são mais efetivos em termos de 

ancoragem e de instalação mais precisa. Os conectores tipo pino tem apresentado 

bom desempenho no aumento da resistência das ligações entre laje-pilar e faixa-pilar, 
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conforme estudos realizados e comprovados experimentalmente por Dilger e Ghali 

(1981) e Ferreira (2010). 

Vale ressaltar também que, segundo Albuquerque (2015), os pinos conectores, 

por requererem uma menor área de aço do que os estribos, acabam gerando certa 

economia e, por tudo isso, vêm sendo cada vez mais empregados em diversos países. 

Além disso, são a principal técnica recomendada pela NBR-6118:2014 para esse tipo 

de armaduras. 

 

Figura 17 - Armadura de punção tipo conectores (studs) 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Por questões construtivas, muitas vezes é mais simples concentrar as 

armaduras de cisalhamento em faixas chamadas de arranjo tipo cruz, conforme Figura 

18, do que em radial devido à interferência entre as armaduras de flexão e de 

cisalhamento na região da ligação laje-pilar.  

 

Figura 18 - Armadura de punção tipo conectores radial e tipo cruz (studs) segundo NBR-6118/14 

 

Fonte: ABNT (2014) 
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2.6.2 Resistencia à punção recomendada pela NBR 6118 (ABNT, 2014) 

 

O modelo empírico de cálculo adotado pela NBR-6118 (ABNT, 2014) é baseado 

no método da superfície crítica. Compara-se a tensão de cisalhamento atuante (Tsd) 

em cada uma das superfícies críticas perpendiculares ao plano médio da laje com a 

tensão resistente correspondente (Trd). Compara-se também a tensão solicitante 

máxima com a capacidade resistente da ligação, dada pela resistência do concreto à 

compressão diagonal. Na primeira superfície crítica (contorno C), do pilar ou da carga 

concentrada, deve ser verificada indiretamente a tensão de compressão diagonal do 

concreto através da tensão de cisalhamento. 

Na segunda superfície crítica (contorno C') afastada 2d, sendo que d é a altura 

útil da laje e do pilar ou carga concentrada, deve ser verificada a capacidade da 

ligação à punção, associada à resistência à tração diagonal. Essa verificação também 

é feita através de uma tensão de cisalhamento, no contorno C'. 

Caso haja necessidade, a ligação deve ser reforçada por armadura transversal. 

A terceira superfície crítica (contorno C'') apenas deve ser verificada quando for 

necessário colocar armadura transversal. Pode-se adotar nesta verificação a força 

cortante solicitante, nos diferentes contornos, obtida no modelo utilizado na análise 

estrutural. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Perímetros analisados tensão de punção 

 

Fonte: ABNT (2014) 
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 Sendo assim, a avaliação dos perímetros críticos da ligação pilar-laje ou faixa-

laje é primordial nos projetos estruturais, visto que a posição dessas armaduras é 

extremamente importante para a resistência dos esforços de punção. Posicionar as 

armaduras de maneira incorreta pode torna-la inútil e ineficaz. A NBR-6118 (ABNT, 

2014) orienta a colocação das armaduras conforme Figura 20. 

 

Figura 20 - Distanciamento armadura de punção da face do pilar 

 

Fonte: ABNT (2014) 

 

 Estudos como o de Ferreira (2010) demonstram que a Figura 20 retirada do 

item 19.5.3.4 da NBR-6118 (ABNT, 2014) é justificável, já que a Figura 21 apresenta 

a ruptura por punção assumindo-se uma inclinação de 45° para a superfície de 

ruptura, na qual é possível perceber que, se a primeira camada estiver muito próxima 

da face do pilar e se as demais camadas estiverem muito afastadas, é possível que 

as armaduras não sejam eficientes. Por isso, é extremamente importante confeccionar 

estas distâncias corretamente. 

 

 

Figura 21 - Ineficácia da armadura contra punção 
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Fonte: Ferreira (2010) 

 A NBR-6118 (ABNT, 2014) comenta também que, no caso em que além da força 

vertical de punção existir transferência de momento da laje/faixa para o pilar, o efeito 

de assimetria deve ser considerado, de acordo com a expressão: 

 

 

 

 Neste caso, K é o coeficiente que fornece a parcela de MSd transmitida ao pilar 

por cisalhamento e que depende da relação C1/C2. 

 

A NBR-6118 (ABNT, 2014) informa em seu item 19.2 os valores de K, conforme Tabela 

10: 

 

Tabela 10 - Definição do coeficiente k 

 

Fonte: ABNT (2014) 

 

 Cabe ressaltar ainda que, no caso de pilares com seção circular, deve-se adotar 

o valor de 0,6 para o coeficiente K 

 

2.7 COLAPSO PROGRESSIVO  

 

As normas brasileiras referem-se ao fenômeno “colapso progressivo” dos 

edifícios de forma muito simplificada, sendo necessários outros meios para o real 

entendimento do termo (LARANJEIRAS, 2011). 

De fato, a NBR-6118:2014, na subseção 19.5.4, intitulada “Colapso 

Progressivo”, recomenda armações nas lajes lisas, sobre os pilares, necessárias para 

garantir a ductilidade local e a consequente proteção contra o colapso progressivo. 
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Já a NBR-9062:2006 (estruturas pré-moldadas) aconselha, no item 5.1.1.4, que 

devem ser tomados cuidados especiais na organização geral da estrutura e nos 

detalhes construtivos, de forma a minimizar a possibilidade de colapso progressivo 

(LARANJEIRAS, 2011). 

A norma NBR-6118 (ABNT, 2014) não deixa clara a importância do uso da 

armadura contra colapso progressivo, visto que provavelmente entenda que os 

conceitos de ductilidade e colapso são de conhecimento geral. Sabe-se, porém, que 

existe uma necessidade desse tipo de armadura, pois nos últimos anos diversos casos 

de ruína ocorreram e, graças a essa técnica, evitou-se algumas catástrofes ainda 

maiores, como exemplificado nos casos abaixo: 

 

• World Trade Center - Nova York (2001): O colapso do World Trade Center 

ocorreu em 11 de setembro de 2001 como resultado da série de ataques 

terroristas coordenados através da colisão de aviões contra os edifícios, 

conforme mostra a Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Ataque ao World Trade Center 
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Fonte: GAZ (2021) 

 

O primeiro desmoronamento ocorreu na Torre Sul menos de uma hora após o 

impacto de uma aeronave e, em seguida, um segundo desabamento arrasou a Torre 

Norte. Após os ataques, foi formada uma equipe de especialistas em engenharia, 

constituída pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis (SEI/ASCE) e pela 

Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), para realizar um estudo de 

desempenho do edifício. Os resultados do relatório revelaram que os impactos das 

aeronaves causaram danos estruturais extensos, incluindo o colapso ‘localizado’ que 

levou à contínua destruição do restante da estrutura, não tendo a condição desejada 

(a prevenção do colapso progressivo que resultou no desabamento total das duas 

torres). 

 Nota-se, nesse caso, a importância de se combater o colapso localizado e não 

permitir que este se alastre pelo restante da estrutura, visto que, se tal situação tivesse 

sido contornada, o desastre teria sido muito menor e o número de vidas perdidas neste 

dia, reduzido consideravelmente. 

 

• Edifício Palace II – Rio de Janeiro-RJ (1998) 

 

Em território nacional, diversos edifícios já sofreram colapso, como é o caso do 

edifício Atlântico em Guaratuba, no ano de 1995, e até mesmo do mais recente 

Shopping Rio Poty em Teresina, no ano de 2013. Porém, o que mais chama atenção 
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e se assemelha ao edifício estudado no caso de elementos subdimensionados é o 

edifício Palace II que ficava situado no bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

Figura 23 - Colapso edifício Palace II 

 

Fonte: GAZ (2021) 

 

O colapso parcial da estrutura ocorreu no dia 22 de fevereiro de 1998, matando 

oito pessoas -Figura 23. A edificação possuía 22 andares, 172 apartamentos, e veio a 

ser demolida dias depois. Vale ressaltar que o prédio foi entregue para utilização em 

1995 e o desabamento veio a ocorrer três anos depois. 

O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) atribuiu a causa do 

colapso do edifício Palace II a um erro generalizado de projeto estrutural no qual 78% 

dos pilares teriam sido construídos abaixo do padrão técnico e dois deles (P4 e P44), 

que deveriam sustentar 480 toneladas, teriam sido construídos para suportar apenas 

230 toneladas. O referido laudo também apontou erros na execução da obra, porém 

os considerou desprezíveis no contexto do desabamento (SOUZA, 2011). 

É importante, também, ressaltar que a edificação não entrou em colapso 

instantaneamente, e que essa ação se deu praticamente três anos depois de o prédio 

ser liberado para uso. Observando agora o quão importante são a garantia de 

ductilidade, a estrutura e a presença das armaduras contra colapso progressivo é que 

se pode adentrar mais profundamente no meio técnico para a armação destas regiões 

tão preocupantes. 
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2.7.1 Armadura contra colapso progressivo pelas Normas Brasileiras (ABNT NBR 

6118:2014) 

 

 A NBR 6118 (ABNT, 2014) aborda de maneira superficial o assunto, no subitem 

19.5.4, e trata apenas do dimensionamento de lajes à punção. Para isso, propõe que, 

para estar devidamente protegida contra o colapso progressivo e ter maior ductilidade, 

deve-se adicionar uma armadura de flexão inferior que atravessa o contorno C, 

estando devidamente ancorada além do contorno C’ ou C’’, conforme Figura 24. 

 Ou seja, a armadura contra colapso progressivo é colocada passando sobre a 

face do pilar na região de momento positivo e a distância desta armadura até o pilar é 

definida através da verificação do perímetro C’ e C’’ 

 

 

Figura 24 - Esquema armadura contra colapso progressivo 

 

Fonte: ABNT (2014) 

  

É importante salientar que os contornos C, C’ e C’’ são os mesmos definidos 

para as armaduras de punção. Logo, vê-se uma clara relação entre os dois casos, nos 

quais a armadura de punção deve seguir até o contorno definido em projeto, assim 

como a armadura contra colapso progressivo − além desta ser ancorada a uma 

distância de Lb mínimo, como pode ser visto em outro esquema citado pela norma na 

Figura 25. 
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Figura 25 - Esquema armadura contra colapso progressivo aliado a armadura de punção 

 

Fonte: ABNT (2014) 

 

No caso das lajes protendidas, a NBR-6118 (ABNT, 2014) menciona poder 

prescindir-se da armadura passiva contra colapso progressivo se pelo menos um 

cabo, em cada direção ortogonal, passar pelo interior da armadura longitudinal 

contida na seção transversal dos pilares ou elementos de apoio das lajes lisas ou dos 

cogumelos de edifícios comerciais e residenciais. Porém, o edifício de estudo tem 

armadura protendida em uma única direção ortogonal. Por isso, é, sim, necessária a 

colocação de armadura contra colapso mesmo existindo a protensão, visto que 

diversos autores e projetistas armam contra o colapso progressivo mesmo com 

existência de protensão nas duas ortogonais devido ao alto risco que a edificação 

apresenta. 
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2.8 PATOLOGIAS DAS ESTRUTURAS  

 

Com o passar dos anos é possível observar construções cada vez mais 

esbeltas e com maiores vãos, tudo isso aliado a tecnologia deveria nos proporcionar 

maior segurança, porém o que se observa nos últimos anos é o aumento gradativo no 

número de defeitos ocorrentes nas edificações e também da ocorrência das mesmas 

precocemente, sendo assim neste capítulo será estudado conceitos e tipologias de 

patologias existentes. 

 

2.8.1 DEFINIÇÃO DE PATOLOGIAS 

 

O termo patologia é muito utilizado na construção civil, embora sua definição 

venha da medicina e, de certa forma, vincula-se e se apropria muito bem às obras. 

Patologia é o ramo da medicina que se dedica ao estudo das doenças, dos sintomas, 

da natureza das enfermidades e de suas alterações no organismo. Sendo assim, 

patologia é o efeito causado por uma “falha” ou doença que acomete nosso 

organismo. A engenharia civil utiliza-se desse termo para descrever quando uma área 

ou setor de uma edificação está apresentando algum tipo de defeito, ou quando o 

desempenho daquele setor é desviado daquilo que é admitido como condição normal 

ou esperada (BOLINA; TUTIKIAN; HELENE, 2019). 

Na engenharia existem três ciências que têm como objetivo solucionar ou 

prevenir danos e falhas das edificações. A primeira é denominada patologias das 

construções, área que busca identificar as origens do problema, ou seja, um 

diagnóstico para a provável doença da estrutura, levando em consideração as causas 

e demais fatores que se manifestam em consequência da situação em que se 

encontram essas edificações. A segunda é denominada terapia das construções, área 

da engenharia que trata das patologias apresentadas nas construções permitindo 

realizar correções, tratamentos ou reforços (XAVIER, 2010). 

Segundo Helene et al. (2019), existe ainda uma terceira área na engenharia, a 

de profilaxia, na qual o objetivo é estudar e investigar as medidas necessárias para 

prevenir patologias visando a durabilidade e a vida útil da estrutura. Para isso, leva-

se em consideração até mesmo ações básicas de construção de modo a se interpretar 

a utilização de vergas, contravergas, especificação dos materiais e cobrimentos 

mínimos. 
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Souza e Ripper (1998) definiram a patologia das estruturas como o “campo da 

Engenharia das Construções que se ocupa do estudo das origens, formas de 

manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas 

de degradação das estruturas". Ainda segundo eles, a patologia das construções 

envolve um campo de avaliações multidisciplinares para o estudo das origens do 

problema, com os seus mais diversos mecanismos de atuação e de manifestação. 

Numa estrutura, para ser considerado patológico, um sintoma deve comprometer 

algumas das exigências de construção, quer seja de capacidade mecânica, funcional 

ou estética. Nesse sentido, percebe-se que existe uma forte relação entre a patologia 

e o desempenho da edificação, na medida em que sua avaliação é dependente do 

comportamento da estrutura em uso. A análise da patologia é função também de dois 

aspectos essenciais, tempo e condições de exposição, o que a torna associada aos 

conceitos de durabilidade, de vida útil e de desempenho. 

Designa-se, então, genericamente como patologia das estruturas esse novo 

campo da Engenharia das Construções que se ocupa do estudo das origens, das 

formas de manifestação, das consequências e dos mecanismos de ocorrência das 

falhas e dos sistemas de degradação das estruturas. 

 

2.8.2 Origem das patologias 

 

Para Helene (2007), os problemas patológicos normalmente eram provocados 

pela ação de agentes agressivos, aos quais a edificação não é capaz de se adaptar 

prontamente ou no momento oportuno. Com o passar do tempo, percebeu-se que, da 

mesma forma que um ser vivo, a “saúde” das edificações dependia não só dos 

cuidados durante sua “gestação” (fase de projeto), mas também durante seu 

“crescimento” (fase da construção), e deveriam permanecer durante o “resto da vida” 

(fase de manutenção), sob pena de adquirir “doenças” (manifestações patológicas). À 

medida que “envelhecem” (fase de degradação), elas podem passar por enfermidades 

(processo lento e contínuo de deterioração). Sendo assim, são necessários 

procedimentos para prevenção dessas manifestações patológicas por todas as fases 

das edificações, preservando seu desempenho e garantindo maior vida útil às 

mesmas (GRANDISKI,1995). 

Cánovas (1988) também citou que a resistência e a durabilidade de uma 

estrutura vão depender dos cuidados que se despender com ela, não apenas durante 
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a fase de projeto, mas também durante a construção, caracterizando a fase de 

execução e, posteriormente, sua manutenção ao longo da vida útil. 

As manifestações geralmente seguem uma característica própria para cada tipo 

de patologia. Sendo assim, é possível diagnosticar a origem e os mecanismos 

envolvidos nessas manifestações, assim como as possíveis consequências a longo 

prazo, caso não sejam resolvidas. São denominadas também como lesões, danos, 

defeitos e falhas as manifestações patológicas (HELENE, 2007).  

 

De forma a entender mais facilmente os conceitos de dano, defeito e falhas, 

Worden e Manson (1999) descreveram a relação entre elas da seguinte maneira: 

 

• Defeito: é uma manifestação comum e que pode ser encontrada em quase toda 

e qualquer estrutura, inclusive nas estruturas de concreto armado. Mesmo 

contendo esses defeitos, ela ainda é considerada operante e em condição ideal 

e de uso. 

• Dano: acontece quando a estrutura passa a não operar em sua condição ideal 

de uso, porém continua funcionando em condição satisfatória. Sendo assim, 

um monitoramento dessas manifestações já é aconselhado. 

• Falha: acontece quando a estrutura já não se comporta de forma satisfatória 

em relação às exigências de uso e ao que se propõe. Dessa forma, as 

manifestações podem causar colapso ou necessitar intervenção. 

 

 As causas das manifestações patológicas são muitas, porém Grandiski (1995) 

definiu três grupos para sua origem, as quais são listadas abaixo. 

 

 Origem exógena: causas com origem fora da obra e provocadas por fatores 

produzidos por terceiros, tais como 

 

• vibrações provocadas por estaqueamento ou máquinas, ou tráfego externo; 

• escavações em obras vizinhas; rebaixamento do nível freático; influência do 

bulbo de pressão em fundações diretas realizadas em obra de grande porte em 

construção ao lado; 
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• impactos de veículos em alta velocidade; explosões, incêndios e acidentes 

envolvendo veículos em circulação. 

 

 Origem endógena: causas com origem em fatores inerentes à própria 

edificação e que podem ser subdivididas em 

 

• falhas de projeto;  

• falhas de gerenciamento e execução (não atendimento às normas técnicas, 

ausência ou precariedade de controle tecnológico, utilização de mão de obra 

desqualificada); 

• falhas de utilização (sobrecargas não previstas no projeto, mudança de uso); 

• deterioração natural de partes da edificação pelo esgotamento da sua vida útil. 

 

 Origem na natureza: causas que podem ser falhas previsíveis ou imprevisíveis, 

evitáveis ou inevitáveis, entre as quais se destacam 

 

• movimentos oscilatórios causados por abalos sísmicos, cravação de estacas 

ou percussão de máquinas industriais; 

• ação dos ventos; 

• inundações provocadas por chuvas ou neve; 

• acomodações das camadas subjacentes ao solo; 

• alteração do nível do lençol freático por estiagem prolongada ou pela 

progressiva impermeabilização das áreas adjacentes; 

• variações bruscas da temperatura ambiente. 

 

2.8.3 Principais causas das manifestações patológicas 

 

As manifestações patológicas podem ocorrem de diversas maneiras, porém, 

pode-se subdividir em quatro principais áreas: projeto e concepção, execução, 

materiais e utilização. 

Os problemas patológicos só se manifestam após o início da execução 

propriamente dita, a última etapa da fase de produção. Sendo assim, qualquer erro de 

projeto pode acarretar sérios problemas à estrutura durante sua execução, assim 



75 
 

 

como qualquer falha no momento da execução pode trazer os mesmos riscos à 

edificação. 

 Diversos estudos vêm sendo realizados nos últimos anos a fim de tentar 

entender as causas das manifestações patológicas. Na pesquisa realizada por 

Custódio, De Souza e Ripper em 1988, foram catalogados os maiores causadores de 

patologias na construção com base em trabalhos realizados em vários países da 

Europa, América do Sul e América do Norte. 

 

Tabela 11 - Estudo dos Problemas Patológicos 

 

Fonte: Souza; Ripper (1998) 

 

 Segundo Souza e Ripper (1998), foram catalogadas, de outros estudos e outros 

autores, em diversos países, as possíveis causas de manifestações patológicas 

encontradas nas edificações, observando-se que as ocorrências mais importantes se 

dão no momento da concepção e do projeto em quase todos os levantamentos. 

Porém, nas pesquisas realizadas no Brasil, na Venezuela e nos Estados Unidos, a 

maior incidência dessas manifestações se dava devido à execução e além disso no 

estudo realizado no Brasil cerca de 24% das incidências patologias são devido à má 

utilização da construção e também devido à falta de manutenção apropriada. 

 Para Helene (2007), o processo de projeto era o maior causador de patologias 

associadas às estruturas e, posteriormente, à execução, porém deve se levar em 

conta que o estudo de Helene e também os estudos catalogados por Souza e Ripper 

são estudos mais antigos e que com o passar dos anos a tecnologia aliada aos 

projetos melhorou muito desde os mesmos. 
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Gráfico 1 - Principais problemas na construção segundo Helene (2007) 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2013 

 

 Estudos realizados no Brasil, como o de Oliveira (2013), trazem uma ideia bem 

diferente dos resultados e das pesquisas realizadas por Helene e outros autores em 

todos esses anos, visto que o estudo do primeiro foi realizado no Rio de Janeiro e a 

incidência de maior causa no aparecimento de patologias se deve à execução e, 

posteriormente, ao projeto, porém em escalas diferentes: apenas 18% representam 

as falhas de projeto e mais de metade das incidências se deve à execução (52%). 

 

Gráfico 2 - Principais problemas na construção estudo de Oliveira (2013) 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2013 

 

 Calavera (1991) também elaborou estudo em países da Europa na tentativa de 

identificar as possíveis causas das manifestações patológicas nas estruturas. O autor 

observou uma tendência muito parecida com a Souza e Ripper, como mostra a Tabela 

12 abaixo. 

 Percebe-se então que estudos mais antigos como de Helene (2007), Souza e 

Ripper (1998) e Calavera (1991) seguem a mesma ideia de que o projeto sempre foi 

o maior causados de patologias para as respectivas épocas, porém conforme já citado 

anteriormente este cenário se altera nos dias atuais. 
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Tabela 12 - Estudo dos problemas Patológicos por Calavera (1991) 

 

Fonte: Calavera (1991) 

 

2.8.4 Consequências gerais das manifestações patológicas  

 

As manifestações patológicas, além de trazerem desconforto aos usuários da 

edificação, também podem trazer sérios prejuízos financeiros ao longo do tempo, já 

que tendem a agravar ou gerar outros problemas associados aos iniciais. Como 

geralmente a correção é realizada tardiamente, pode se tornar extremamente 

complexa e bem mais cara. 

Segundo Helene (1992), as correções serão mais duráveis, mais efetivas, mais 

fáceis de executar e muito mais baratas quanto mais cedo forem executadas. Estas 

seguem a Lei de Sitter, que mostra os custos crescendo em progressão geométrica, 

conforme apresentado no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 3 - Lei de Sitter ou Regra dos 5 

 

Fonte: Sitter (1984) apud Helene (1992, p. 24) 
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No Gráfico 3, o eixo X relaciona os períodos de tempo, enquanto o eixo Y 

representa os custos diretos. Os tempos t1 (projeto), t2 (execução), t3 (manutenção 

preventiva) e t4 (manutenção corretiva) representam as várias fases de uma obra. 

Os custos de reparos são muito elevados, visto que muitas das manifestações 

patológicas poderiam ser evitadas com planejamento e investimento em projetos mais 

detalhados, seguindo a boa prática, com a contratação de materiais e de mão-de-obra 

qualificada, e treinamento dos trabalhadores envolvidos no processo. 

No texto de Souza e Ripper (1998), tanto os custos como as dificuldades 

técnicas para a recuperação de falhas que se originam na fase de concepção e projeto 

aumentam conforme a estrutura vai sendo construída. Assim, após a obra ficar pronta, 

a falha surgida na etapa de concepção encarecerá muito mais a construção do que 

um erro que possa aparecer na fase de utilização, no final do processo. 

A Lei de Sitter demonstra que do tempo 0 até T1 (tempo de projeto) os custos 

são praticamente zerados, visto que a obra ainda não foi iniciada. Já entre os tempos 

T1 e T2, momento da execução, qualquer alteração ou intervenção realizada poderá 

aumentar em até cinco vezes do valor inicial de projeto. No tempo T2-T3 (manutenção 

preventiva), qualquer intervenção que venha a ocorrer poderá custar 25 vezes mais 

do que se fosse realizado no momento do projeto (HELENE, 1992). Já no tempo final 

T3-T4, as intervenções são mais invasivas e mais complexas. Nesse caso, o custo 

pode chegar a 125 vezes o valor inicial de projeto. 

Portanto, é correto afirmar que qualquer correção que tenha de ser feita em 

determinada construção deveria ser executada na etapa de concepção e projeto. É 

normal que existam erros durante as etapas da construção, mas, quanto mais cedo 

elas forem corrigidas, melhor será para a edificação em termos de vida útil, de 

prevenção contra o aparecimento de novas patologias e financeiramente, já que a 

intervenção deve ser feita, se possível, no momento da execução. Caso a correção 

não seja realizada nesta etapa, é fundamental que se dê em uma manutenção 

preventiva, visando a diminuição do problema e evitando que uma manutenção 

corretiva seja necessária. 
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2.9 BREVE HISTÓRICO E LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

A fim de conhecer melhor a edificação que será estuda neste trabalho, foi então 

apresentado um breve histórico da região e também da edificação para melhor 

entendimento nos capítulos posteriores. 

 

2.9.1 A INDUSTRIALIZAÇÃO DE PORTO ALEGRE E AS CARACTERÍSTICAS DA 

EDIFICAÇÃO 

 

O processo de industrialização do Rio Grande do Sul, e principalmente da 

região de Porto Alegre, foi diferente do restante do Brasil. Pode-se destacar que o 

maior acúmulo de capital nas regiões mais centrais do país, como São Paulo e Rio de 

Janeiro, deu-se através de atividades agrárias e agrícolas, destacando-se a 

comercialização do café. Na região sul, por sua vez, a economia e os acúmulos de 

capital ocorreram através da economia colonial dos imigrantes vindos ao Brasil e do 

comércio de produtos para o mercado interno. 

Segundo Miranda (2003), no início das construções dos edifícios industriais em 

Porto Alegre, existiam dois fatores de extrema importância para a realização destas: 

primeiro, a proximidade com o Rio Guaíba, já que o mesmo era um forte meio de 

transporte e de comércio, tornando-se, de certa forma, uma forte característica para o 

local; o segundo fator era a estrada de ferro que, a partir de 1874, começou a operar 

ligando a capital ao Interior. Estas duas condições caracterizaram a região das 

primeiras instalações, que eram agrupadas, além da edificação principal, em 

depósitos para embarcações e outros. 

Vale ressaltar que a organização e a formação destas edificações visavam a 

melhor articulação para o transporte, ou seja, os depósitos ficavam às margens do rio 

e junto à linha férrea, e os edifícios principais, no alinhamento da rua. 

Assim, a industrialização e as edificações voltadas para essas atividades 

começavam a ganhar forma, surgindo, então, as primeiras instalações destinadas ao 

comércio e à indústria local. Por isso, essa região passou a ser chamada de 4º Distrito, 

onde atualmente se localizam os bairros Navegantes, São Geraldo e Floresta  
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Em 1893 foi construído o edifício para uma indústria têxtil, a Companhia Fiação e 

Tecidos Porto-Alegrense. No período, a área correspondente ao terreno era de 

aproximadamente 20 mil metros quadrados. 

Figura 26 - Fábrica da FIATECI antes da construção do residencial (frontal) 

 

Fonte: Pinto (2011) 

 

A área construída, até 1895, era de 8.702 metros quadrados. Distribuída em 

nove seções de produção de fio e tecidos de lã, a fiação e tecelagem estava 

organizada em departamentos especializados, distribuídos em três pavilhões de 

pavimento único conforme Figura 26, alinhados e ligados entre si por passarelas 

abertas e cobertas. A estrutura era autoportante com a utilização de alvenaria, e a 

cobertura, feita com treliças de madeira para portar  todas as unidades. Na ampliação 

da fábrica, em 1924, foi perfilado um módulo em aumento a um dos pavilhões 

existentes. O conceito de construção e as dimensões do novo pavilhão seguem a dos 

antigos, com dimensões de 10,30 x 101 metros. Sendo assim, no final da expansão, 

a área total da fábrica ultrapassava os 9.742 metros quadrados. Porém, as instalações 

foram usadas até o ano de 2010, e depois a empresa foi fechada (MIRANDA, 2003). 

No final daquele ano, uma construtora teve a tarefa de elaborar um projeto para 

uma obra residencial e, ao mesmo tempo, revitalizar, preservar as fachadas da fábrica 

-Figura 27- pela história que continham, e dar utilidade ao imóvel que estava 

desativado. Assim, foi realizado o lançamento do empreendimento que viria a se 

chamar Residencial Fiateci. 
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Figura 27 - Fabrica da FIATECI antes da construção do residencial (vista aérea) 

 

Fonte: Google Earth (2020) 

 

A estrutura predial do condomínio foi implantada pela parceria entre a São 

Crispiniano Empreendimentos Imobiliários Ltda e a Construtora Rossi Ltda, sendo a 

carta de habite-se datada de 17 de dezembro de 2014 e a instalação de condomínio 

em 27 de abril de 2015. O conjunto predial é composto por três edifícios de 

apartamentos – torres um, dois e três de nomes Soho, Tribeca e Puerto Madero, 

respectivamente – prédio garagem de dois pavimentos, salão de festas, piscina, 

quiosques e outras edificações de menor porte com finalidade de apoio aos serviços 

condominiais. As torres residenciais são compostas pelos seguintes pavimentos: 

• Térreo, onde se encontram o hall de entrada e partes de serviço como: painel 

de medidores, reservatórios, setor administrativo/pub-lavanderia ou academia, 

sanitários feminino e masculino, vestiários, setor de manutenção, além de 

estacionamentos e gerador de energia. 

• Pavimento tipo: cada torre é composta por 18 pavimentos tipo, com oito 

apartamentos por pavimento, totalizando 432 unidades. 

• Cobertura: onde está localizado o terraço, o acesso aos reservatórios 

superiores e a casa de máquinas dos três elevadores. 

 

 

 



82 
 

 

Figura 28 - Condomínio Residencial Rossi Fiateci 

 

Fonte: Paulo C Pinto (2018) 
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O edifício estudado em si trata-se então da garagem utilizada por este condomínio 

que pode ser melhor observada destacada em vermelho através da Figura 28. 

Conforme já citado anteriormente, trata-se de uma garagem para uso do 

condomínio que foi confeccionada dentro das antigas fachadas da fábrica de 

tecelagem Fiateci, onde a nova estrutura confeccionada foi realizada visando os novos 

carregamentos que seriam ali aplicados e toda a questão de utilidade da nova 

estrutura conforme Figura 29. 

 

Figura 29 - Condomínio Residencial Rossi Fiateci 

 

Fonte: Paulo C Pinto (2018) 

 

Sendo assim devido as fachadas serem tombadas pelo patrimônio histórico, as 

fachadas da antiga fábrica foram mantidas e revitalizadas, com a premissa de 

preservação de construções históricas para a cidade, logo as fachadas passariam a 

fazer parte da nova edificação, porém agora servindo apenas como vedação. 

A edificação de estudo conta então além das antigas fachadas preservadas, com 

lajes nervuradas e vigas faixa protendidas por toda a sua extensão e os elementos 

estruturais da nova estrutura foram posicionados dentro das antigas fachadas 

conforme pode ser observado na Figura 30. 
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Figura 30 – Solidarização fachada e estrutura nova 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

Na figura acima é possível reparar que existem dois tipos de pilares na estrutura, 

o pilar com a seta em vermelho onde é possível ver chapas de fixação para a 

cobertura, e os pilares ao lado com a seta em azul, sendo que os pilares com a seta 

em vermelho são referentes a nova estrutura e os com a seta azul referente a antiga 

estrutura. 

Já na parte inferior da estrutura é possível identificar melhor a concepção estrutural 

utilizada através da Figura 31, onde é possível notar a presença de pilares 

confeccionados com tijolos maciços, e na parte interna sinalizado com uma flecha em 

azul na Figura tal é possível reparar no pilar de concreto armado confeccionado para 

a nova estrutura. 
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Figura 31 – Solidarização fachada e estrutura nova 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

Sendo assim a estrutura antiga passou a contribuir mais para a parte do conjunto 

de vedação de toda a garagem, visto que a mesma não tem mais função estrutural no 

quesito da laje e pilares, porém é importante citar que através de uma das pranchas 

do projeto original é possível verificar um detalhamento que exibe a solidarizarão das 

da nova estrutura com as antigas paredes das fachadas como pode ser visto através 

da Figura 32. 

Através desta solidarizarão entre as estruturas é possível garantir a transferência 

de deformações e movimentações da nova estrutura para a antiga, assim como da 

antiga estrutura para a nova, garantindo um comportamento de corpo único, porém é 

importante ressaltar que a transferência desses esforços se dá apenas no quesito de 

deformação e movimentação, já que o conjunto da nova estrutura é responsável por 

todo o carregamento aplicado sobre a ela mesma. 
 

 

 



86 
 

 

 

Figura 32 – Solidarização fachada e estrutura nova 

 

Fonte: O autor (2022) 

 
  

 Além desta ligação com chapa e pinos para ancoragem, foi observado através 

do projeto -Figura 33- a existência da colocação de isopor entre as duas estruturas, 

onde geralmente se utiliza desta condição para a criação de uma espécie de junta de 

dilatação permitindo a movimentação de ambas as estruturas sem causar fissuras ou 

trincas. 

 

Figura 33 – Solidarização fachada e estrutura nova 

  

Fonte: O autor (2022) 
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2.9.2 DOS PROJETOS ACESSADOS E DISPONIVEIS PARA A PESQUISA 

 

 Para a realização da pesquisa é imprescindível que além da visita in loco se 

utilize dos projetos para a devida verificação de todos os setores possíveis de 

avaliação, sendo assim através do condomínio residencial, foi solicitado a empresa 

que realizou os projetos estruturais que fornecesse copias do tal projeto para a 

verificação, com isso foi possível ter acesso a grande parte dos projetos estruturais e 

detalhamentos de toda a estrutura do edifício garagem. 

 Devido a edificação ter grandes dimensões a colocação das pranchas dentro 

da pesquisa se tornou inviável, sendo assim apenas alguns núcleos importantes como 

locação do elemento (Figura 35) de estudo e alguns detalhes foram retirados das 

pranchas e inseridos na pesquisa como método para contestação das informações e 

deduções encontradas na pesquisa como exemplo pode ser observado nas duas 

imagens acima retiradas de pranchas do projeto original. 

 Porém a fim de dar entendimento a estrutura como um todo, é possível observar 

na figura 34 abaixo a locação dos elementos estruturais do projeto original, porém 

neste caso apenas metade da edificação está apresentada, sendo que a outra metade 

é espelhada e a posição dos elementos segue o mesmo padrão. 

Figura 34 – Locação da obra estudada dentro do residencial (vermelho) 

 

Fonte: Empresa de projetos (2020) 
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Figura 35 – Nucleo com projeto estrutural da edificação 

 

Fonte: Empresa de projetos (2020) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será apresentado o método que baseou toda a estruturação da 

pesquisa e principalmente todos os mais importantes critérios definidos na utilização 

de softwares para a análise computacional. 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

 O desenvolvimento da pesquisa se deu na cidade de Porto Alegre-RS, na 

Avenida Polônia, 255, Bairro São Geraldo, no condomínio Residencial Fiateci, em uma 

edificação utilizada como garagem. A obra já foi executada, e entregue em março de 

2015 para utilização. 

 A metodologia desta investigação consiste na realização de inventário de 

patologias, avaliação de defeitos, ensaios não destrutivos e de análise estrutural da 

edificação. Os ensaios não destrutivos executados foram os de esclerometria, 

resistividade elétrica e carbonatação. Aliada ao inventário, fez-se necessária uma 

simulação numérica-computacional da edificação que é composta de estruturas em 

concreto armado, concreto protendido e laje nervurada. 

 

 Com relação aos ensaios não destrutivos, foram levantados dados de 

características da estrutura, conforme apresentado pela Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Quantidade de dados coletados 

Elementos Quantidade Esclerometria Resistividade Carbonatação 

Viga 17 528 132 1 

Pilar 64 1024 172 0 

Laje 17 528 132 4 

Fonte: o Autor 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 13 foram então realizados um total de 

2080 impactos no ensaio de esclerometria e 436 coletas de resistividade elétrica 

totalizando então 2516 dados para serem analisados. 
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 Para os ensaios de carbonatação apenas foram feitos 5 ensaios nas vigas e 

nas lajes, na viga em questão devido a um desplacamento e exposição da armadura 

e nas lajes em pontos que também tiveram exposição de material devido degradação, 

já nos pilares não se notou nem uma patologia ou degradação que pudesse associar 

a realização de um teste de carbonatação. 

 O objetivo principal da coleta foi poder quantificar e qualificar a estrutura 

estudada do prédio garagem, não tendo cunho inferencial ou probabilístico. As 

características estruturais levantadas foram a resistência mecânica à compressão e a 

resistividade elétrica superficial dos elementos. Estes resultados serviram de base 

para a modelagem computacional a fim de trazer maior fidelidade ao estudo. 

 

3.2 ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS  

 

A fim de investigar a estrutura foram realizados ensaios não destrutivos, visto 

que estes ensaios preservam a atual estrutura e permite avaliar parâmetros 

mecânicos bem importantes para o comportamento e desempenho da estrutura. 

 

3.2.1 Ensaios de Esclerometria  

 

 Os ensaios de esclerometria foram realizados de acordo com as prescrições 

normativas da Associação Brasileira de normas Técnicas NBR-7584 (ABNT, 2012a), 

Concreto endurecido - Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão, 

empregando o equipamento manual Controls, modelo 58-C0181/N. 

 Para obtenção dos dados de resistência à compressão, seguiram-se as 

recomendações da NBR-7584 (ABNT, 2012a), primeiramente realizando a limpeza da 

superfície a ser testada utilizando uma esponja e um pouco de água, e posteriormente 

aguardando a secagem da área do ensaio. 

 Foram definidos 16 pontos de impacto a serem testados em cada elemento 

estrutural. Os pontos foram estipulados conforme a NBR-7584 (ABNT, 2012a), a qual 

orienta no mínimo 3 cm de espaçamento entre os ensaios -Figura 36- e um 

espaçamento mínimo de 5 cm de distância da borda do elemento. 

 Foi então realizado a marcação nos elementos conforme mostra registro do 

local na Figura 37. 
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Figura 36 - Pontos de ensaio esclerométrico segundo NBR-7584 

 

Fonte: NBR-7584 (ABNT, 2012a) 

 

Figura 37 - Pontos de ensaio esclerométrico in loco 

 

Fonte: o Autor (2021) 
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 Posterior a coleta dos 16 impactos em cada elemento estrutural, é feita uma 

média aritmética dos 16 resultados individuais. Todos devem estar dentro de um 

coeficiente de variação de 10% da média aritmética. Qualquer valor que ultrapassar 

esses limites deve ser descartado, e realizada nova média até que os resultados 

permaneçam dentro do intervalo. Vale destacar que, segundo a norma, só será aceito 

o índice esclerométrico se este for realizado com no mínimo cinco valores de ensaio. 

Quando não for possível, deve-se descartar o elemento estudado. 

 Com o índice esclerométrico encontrado, faz-se necessária a correção deste 

valor -Figura 38- para utilizá-lo como parâmetro de resistência à compressão. Sendo 

assim, utiliza-se um fator de correção que é disponibilizado no próprio aparelho e 

depende principalmente do plano em que é executado o teste. 

 

Figura 38 - Posições de aplicação de ensaio (manual equipamento) 

 

Fonte: Manual de instruções Controls 58 - C0181/N 

 

 Ensaios realizados no plano horizontal ou 0º, como no caso de pilares, terão 

fatores de correção diferentes de ensaios realizados em 90º, como é o caso das vigas- 

faixa e das lajes, nas quais o ensaio foi realizado pela parte inferior dos elementos 

estruturais gerando assim um ângulo positivo de +90º, retornando após a correção 

uma resistência inferior a aferida no esclerometro. 
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 Segundo a NBR-7584 (ABNT, 2012a), as superfícies dos elementos precisam 

estar secas, limpas e planas. Devem ser evitadas superfícies irregulares, ásperas, 

curvas ou entalhadas, pois as mesmas não fornecem resultados homogêneos. 

  A NBR-7584 (ABNT, 2012a) determina que, em cada área de ensaio, sejam 

efetuados no mínimo nove impactos, porém o valor ideal classificado pela norma é de 

16 impactos conforme Figura 39, não podendo realizar mais de um impacto sobre o 

mesmo ponto. Caso venha a ocorrer, o valor da segunda leitura não deve ser 

considerado na tabela dos resultados. Também não devem ser efetuadas leituras 

sobre agregados, armaduras ou áreas com falhas no concreto.  

 

Figura 39 - Aplicação Ensaio in loco 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Na realização do ensaio, para cada área de impacto foi determinado o índice 

esclerométrico médio efetivo pela equação abaixo: 

 

IEm = k x IE 

 Onde: 

 

 IEm é o índice esclerométrico médio efetivo 

 k é o coeficiente de correção do índice esclerométrico, obtido na aferição do 

 aparelho IE é o índice esclerométrico médio 



94 
 

 

3.2.2 Resistividade elétrica superficial (Ensaio de Wenner) 

 

 A medida da resistividade elétrica superficial é aferida empregando-se o 

método dos quatro eletrodos (Método de Wenner), no qual os mesmos devem estar 

igualmente espaçados, e posicionados na superfície do elemento estrutural de 

concreto conforme Figura 40. Os eletrodos externos induzem a corrente elétrica e os 

dois eletrodos internos medem a tensão e apresentam no visor conforme Figura 41. 

 O ensaio de resistividade elétrica superficial foi realizado com o equipamento 

Resipod (Resi) da Proceq Testing Instruments, composto de um medidor eletrônico de 

resistividade com quatro pontos equidistantes em 5 cm (Ensaio de Wenner), corrente 

de 38v, frequência 40 Hz, impedância 10 MΩ, com uma precisão de medida de ± 

1kΩ/cm. O resultado da medida da resistividade elétrica é expresso em Ωm. 

 

 Para realização deste ensaio, seguiu-se as orientações da NBR-9204 (ABNT, 

2012b) e da ASTM G 57:2012, procedendo da seguinte forma: 

 

• as superfícies foram preparadas e isentas de sujeira ou qualquer outro 

material; 

• o equipamento sempre foi aferido antes de seu uso com o emprego da 

chapa metálica padronizada fornecida pelo fabricante; 

• as velas do aparelho mantiveram-se úmidas durante as medições; 

• o bom contato elétrico dos eletrodos com a superfície do concreto foi 

assegurado. 

 

Foram realizadas quatro medições em cada elemento estrutural, nas quais a 

resistividade efetiva pode ser calculada como norma (ASTM G57-06):  

 

ρ=2πα x P/I 

Onde:  

 = resistividade, em   

 = é a distância entre os eletrodos, em m 

P = medida do potencial, em V 

I = medida da corrente, em A.  
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Figura 40 - Posição para a aplicação do ensaio in loco 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Figura 41 - Resultado da aplicação ensaio de resistividade elétrica in loco 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 É importante ressaltar que este ensaio mede propriedades que não são 

mecanicamente importantes, porém tem grande importância na questão de 

durabilidade e corrosão das armaduras. 
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3.2.3 Ensaio de carbonatação 

 

 A carbonatação do concreto nada mais é do que uma das ações dissolventes 

do gás carbônico (CO2), presente no ar atmosférico, sobre o cimento hidratado ou, no 

caso do estudo sobre os elementos de concreto armado e protendido, com a formação 

do carbonato de cálcio, e a consequente redução do pH do concreto. Quanto maior 

for a concentração de CO2 presente, menor será o pH, ou, por outro lado, mais 

espessa será a camada de concreto carbonatada (CUSTÓDIO; DE SOUZA; RIPPER, 

1998). 

 Sendo assim, a carbonatação não é perceptível a olho nu e, por isso, é 

necessário realizar ensaios para determinação da profundidade da mesma. Um 

ensaio muito simples para se verificar a profundidade de carbonatação é feito com a 

fenolftaleína ou com a timolftaleína, que são indicadores de pH. 

 O ensaio de carbonatação não é regido por nenhuma norma brasileira, porém 

diversos autores indicam a mistura da solução de 1% de fenolftaleína junto de 50% 

de álcool e 50% de água destilada.  A aplicação desta mistura em meios carbonatados 

pode demonstrar, através da alteração da coloração do concreto, os graus de 

carbonatação que acometem o elemento como pode ser visto na Figura 42. 

 Desta forma, foi aplicada a solução em diversos lugares da estrutura que 

indicavam possível carbonatação, como em áreas com desprendimento do concreto. 

Qualquer alteração na coloração do material buscava confirmar de forma visual uma 

possível carbonatação. 

 

Figura 42 - Concreto com solução fenolftaleína carbonatado (rosa) 

 

Fonte: Gomes (2006) 
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3.3 MODELAGEM COMPUTACIONAL 

 

 Para poder identificar o que acontece com uma estrutura é necessário entender 

como ela está funcionando sendo assim para este estudo o objeto alvo que é a 

edificação garagem foi replicada em uma modelagem em software para realizar a 

análise estrutural proposta. 

 

3.3.1 Características do modelo estudado 

 

 Trata-se então de um modelo real, replicado em análise computacional com 

auxílio do software TQS V21.15.3. O sistema comercial CAD/TQS® é um dos 

softwares mais difundidos em escritórios de projetos no Brasil, o que facilita o acesso 

para os profissionais da engenharia de estruturas e, por isso, é a ferramenta adotada 

para essa pesquisa. 

 A investigação foi realizada a partir da modelagem completa do edifício 

garagem, feita no software acima mencionado, e que teve como base o projeto 

original. No modelo foi possível definir, principalmente, os vãos protendidos e a 

quantidade de cabos de protensão dos elementos assim confeccionados, e claro as 

dimensões dos elementos base como laje, vigas e pilares. 

 

3.3.2 Dados do edifício modelado  

 

A Figura 43 abaixo representa um corte esquemático do modelo estrutural com os 

níveis e as suas elevações em metro. A Figura 44, 45 e 46 mostra a visualização 3D. 

 

Figura 43 - Corte esquemático da edificação 

 

Fonte: o Autor (2020)  
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Figura 44 - Vista 3D da modelagem 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Figura 45 - Vista 3D frontal do modelo 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Figura 46 - Renderização em 3D garagem do térreo 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 O software TQS conta com vários modelos utilizados para o cálculo das 

estruturas. Para a análise desta edificação, foi considerado o modelo IV, conforme 

Figura 47 (modelo de vigas e pilares, flexibilizado conforme critérios), já que o edifício 

é modelado através de um pórtico espacial adicionado dos modelos dos pavimentos 
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que, neste caso, foi o modelo de grelha de laje nervurada. Neste, os esforços gerados 

na grelha, inclusive deslocamentos e outras cargas, são transferidos para o pórtico. O 

pórtico é composto de barras que simulam as vigas e os pilares da estrutura, além do 

efeito de diafragma rígido das lajes que é possível adicionar com o software.

 Todos os efeitos e esforços gerados verticalmente e horizontalmente nas vigas 

e pilares serão calculados com o pórtico espacial. Já nas lajes, os esforços são 

calculados através de uma grelha de laje nervurada. Assim, os esforços das barras 

das lajes são distribuídos para as vigas como cargas para o pórtico espacial, ou seja, 

é criada uma integração entre a grelha e o pórtico do edifício. 

 

Figura 47 - Escolha do modelo de cálculo utilizado (modelo IV) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 A definição dos pavimentos foi feita conforme Figura 48, na qual se apresenta 

a aba com a definição já realizada. Isso permite que seja feita a escolha do modelo 

de cálculo das lajes em cada nível modelado. No caso, o modelo escolhido para o 

pavimento superior foi de grelha de lajes nervuradas, como pode ser observado na 

aba “avançado” da Figura 49. 

 Os pavimentos foram definidos como Estacionamento Inferior, modelado na 

cota 0, Estacionamento Superior, modelado na cota +2.92 metros, e Cobertura, 

modelada na cota +5,54 metros. Vale ressaltar que a estrutura da cobertura é formada 

apenas por pilares, já que a mesma é de estrutura metálica com peso extremamente 

baixo, pois se utiliza de uma espécie de lona para vedação. 
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 Nesta mesma seção de dados, foi definido no software que o pavimento 

Estacionamento Superior seria calculado com o uso da protensão. Ademais, também 

foi definida a utilização de elementos inclinados para a modelagem da rampa de 

acesso que liga o Estacionamento Inferior ao Superior. 

 

Figura 48 - Definição dos pavimentos da modelagem 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Figura 49 - Definição do modelo estrutural 

 

 Fonte: o Autor (2020) 
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 Para a definição do material, o software TQS é bem completo, pois permite que 

seja escolhido desde um FCK geral para vigas, lajes e pilares como para cada 

categoria de maneira isolada, e também para cada elemento individualmente, 

conforme Figura 50. Dessa forma, a análise torna-se extremamente completa, já que 

se pode recriar toda a resistência de cada elemento da edificação. 

 

Figura 50 - Definição dos materiais e classe de agressividade 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Como o projeto foi realizado utilizando FCK 35 MPa para pilares, vigas e lajes, 

foi adotada a mesma resistência dentro do software, a fim de que a modelagem fosse 

a mais fiel possível em relação à edificação real. A classe de agressividade utilizada 

também foi baseada no projeto, sendo definida como Classe II – Urbana, uma região 

com baixo risco de deterioração através do meio em que se encontra a edificação. 

Porém, vale ressaltar que estudos já realizados apontam que a chuva na cidade de 

Porto Alegre contém níveis elevados de PH e de cloreto, caracterizando uma obra em 

local marinho e industrial, onde se torna mais rigoroso o controle dos cobrimentos para 

evitar a despassivação da armadura e o início da corrosão. 

Para a definição dos cobrimentos -Figura 51- , foi levada em consideração a 

classe de agressividade escolhida no projeto e o que a norma NBR-6118 (ABNT, 2014) 

aponta para a definição desses cobrimentos, pois não há informação dos mesmos em 

projeto. 
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Figura 51 - Definição dos cobrimentos 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Porém, é importante ressaltar que os valores que a norma informa são 

divergentes daqueles colocados no software, visto que a NBR-6118 (ABNT, 2014) 

informa apenas o cobrimento nominal mínimo enquanto no software há a adição das 

armaduras passivas no cálculo desses cobrimentos, além de um adicional de metade 

do tamanho da bainha dos cabos de protensão, conforme Figura 52, o que resulta em 

um cobrimento bem maior que o especificado. 

Vale ressaltar que a norma NBR-6118 (ABNT, 2014) permite a diminuição de 

0,5 cm no cobrimento nominal caso a obra seja feita com um controle extremamente 

rigoroso no quesito de cobrimentos, e isto foi levado em consideração neste projeto 

para melhor aproveitamento da armadura ativa. 

 

Figura 52 - Definição do cobrimento para protensão 

 

Fonte: Reginaldo Lopes (2021) 
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3.3.3 Cargas Verticais  

 

A edificação é utilizada principalmente como garagem para todos os moradores 

do residencial, tendo a carga acidental de 3 kN/m² considerada nas análises 

realizadas. Para a escolha da carga acidental, foi utilizada a Tabela 6 retirada da NBR-

6120 (ABNT, 2019), segundo a qual, para veículos de passeio com PBT máximo de 

30 kN, deve-se distribuir por toda a região da laje uma carga de 3 kN/m², e também 

garantir o acesso com altura máxima de 2,3 metros. Vale reforçar que veículos 

blindados com acréscimo de até 15% acima do PBT também se enquadram na 

categoria I. 

Por definição, as cargas permanentes foram de 3,6 kN/m², já que foi utilizado 

um enchimento com dimensão de 20 cm por toda a extensão da laje, conforme Figura 

53. Também foi informado que esse enchimento teria peso menor ou igual a 1800 

kg/m³, o que caracteriza um concreto leve. Além disso, se realizada a multiplicação 

entre espessura e peso específico do material, são encontrados os 360 kgf/m², ou 

seja, 3,6 kN/m², totalizando em projeto a carga total estipulada de 6,6 kN/m², 

desconsiderando o peso próprio do concreto e quaisquer cargas de alvenaria 

dispostas sobre as lajes e vigas. Contudo, sendo a referida camada de enchimento 

como um pavimento de concreto, sabe-se que o peso específico mínimo se dá na 

ordem de 2200 kg/m³, ou seja, pode-se ter um acréscimo de 100 kg/m² não 

considerado no projeto original. A modelagem computacional realizada levou em 

consideração a premissa do projeto original. 

 

Figura 53 - Corte da estrutura com posição e informação do enchimento 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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 Por fim foi definido que a edificação se enquadra no tipo I e através da Tabela 

14 abaixo adaptado da norma 6120:2019 foi distribuído sobre a laje sobrecarga de 3,0 

kN/m² ou 300 kgf/m². 

 

Tabela 14 - Definição da sobrecarga NBR-6120 (ABNT, 2019) 

 

 

Categoria 

 

PBT 

(Kn) 

Carga 

uniformemen

te distribuída 

(kN/m²) 

Altura 

máxima 

(metros) 

Cargas 

concentradas 

Qk (kN) 

 

Força 

horizontal 

Fx (kN) 

Força 

horizontal 

Fy (kN) 

Altura H 

de 

aplicação 

da força 

I ≤ 30 3,0 2,3 12 100 50 0,5 

II ≤ 90 5,0 2,6 60 180 90 0,5 

III ≤ 160 7,0 3,0 100 240 120 1,0 

Fonte: adaptado pelo Autor (2020) 

 

Para o lançamento destas cargas verticais, foi utilizado o modelador estrutural 

dentro do ambiente do software TQS. Neste item, pode-se realizar desde a 

modelagem dos elementos até a aplicação das cargas. Inicialmente, utiliza-se a aba 

“Dados de lajes”, conforme Figura 54, e na aba “Seção/carga” se definem todos os 

carregamentos permanentes e acidentais que serão utilizados na laje escolhida 

(Figura 55). 

 

Figura 54 - Definição dos dados da laje 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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Como o software TQS utiliza medidas em tf/m², foi realizada uma conversão 

antes de aplicar estes carregamentos no software, sendo convertido de kN/m² para a 

unidade utilizada, e conforme já comentado anteriormente as cargas foram definidas 

em 360 kgf/m² de carga permanente (enchimento) mais 300 kgf/m² de sobrecarga 

definido por norma. Estas cargas foram aplicadas conforme figura abaixo. 

 

Figura 55 - Definição das cargas da laje 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Devido às vigas-faixas serem de medidas consideráveis , foi necessário, 

também, proceder a aplicação dos carregamentos que foram realizados na laje sobre 

as vigas, pois, devido à dimensão e à quantidade de vigas faixas existentes, além do 

comprimento e da largura das mesmas, não é possível ignorar o carregamento sobre 

elas, visto que os veículos que ali estão em várias situações também estão se 

apoiando sobre elas. 

Sendo assim, foi aplicado um carregamento distribuído em todo o vão 

(destacado em laranja) nas vigas, conforme Figura 56 e Figura 57, este carregamento 

segue a mesma ordem dos carregamentos de laje ou seja 3,6 kN/m² para cargas 

permanentes e 3kN/m² para cargas acidentais. 
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Figura 56 - Definição das cargas das vigas-faixa 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Figura 57 - Conferência da definição das cargas das vigas-faixa 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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3.3.4 Cargas Horizontais 

 

De acordo com a localização do edifício (Porto Alegre-RS) e com o mapa de 

isopletas de velocidade do vento no Brasil da norma NBR-6123 (ABNT, 1988), 

mostrado na Figura 58, a velocidade básica do vento (V0) considerada no projeto foi 

de 44 m/s. 

Vale ressaltar que a aplicação desses esforços de vento foi realizada dentro do 

próprio software TQS e que o mesmo aplica os casos de vento nas quatro principais 

direções da edificação. Também é possível criar casos de aplicação com ângulos 

diferentes de 0º, 90º, 180º, 270º e 360º, mas, neste caso, não foram utilizados ângulos 

diferentes dos quatro principais. 

 

Figura 58 - Mapa das Isopletas do Brasil 

 

 

Fonte: ABNT (1988) 

 

Na Tabela 15, são apresentados os valores adotados para velocidade básica 

do vento (V0), fator topográfico (S1), fator de rugosidade (S2) e fator estatístico (S3). 

Tais fatores são definidos também pela NBR-6123 (ABNT, 1988). 
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Tabela 15 - Fatores para carregamento do vento 

Velocidade Básica – Vo 44 m/s 

Fator do terreno – S1 1,0 

Categoria de rugosidade – S2 IV 

Fator estatístico – S3 1,0 

Classe da edificação C 

Fonte: o Autor (2020) 

 

O segundo item mostrado na Tabela 15 é o fator topográfico ou fator do terreno 

(S1) de 1,0. Esse valor é adimensional e obedece ao critério da NBR-6123 (ABNT, 

1988), de acordo com as variações do relevo onde o prédio foi construído. O valor de 

1,0 refere-se a terrenos planos ou fracamente acidentados. 

O terceiro item indicado é o fator/categoria de rugosidade do terreno (S2), 

função das dimensões em planta da edificação e da altura da garagem. Para esse 

edifício, foi adotada a categoria IV, que corresponde a terrenos cobertos por 

obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou 

urbanizada, onde se pode citar áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas, 

como é o caso da localização do edifício garagem. 

O quarto item apresentado corresponde ao fator estatístico (S3), que mede o 

grau de segurança requerido e a vida útil da edificação. Esse valor é adimensional e, 

de acordo com as prescrições da NBR-6123 (ABNT, 1988), é igual a 1,0 para 

edificações residenciais ou comerciais.  

O quinto e último parâmetro é função da dimensão do prédio, que o configurou 

como classe C, correspondente a toda edificação na qual a maior dimensão horizontal 

ou vertical seja maior que 50 metros. Como o edifício possui grande comprimento em 

questão de extensão, o mesmo se enquadra nesta classe. 

Para a utilização desses dados dentro do software TQS, foram selecionados os 

itens na aba de carregamento de vento, conforme Figura 59. 
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Figura 59 - Definição dos fatores de vento 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Para a definição dos coeficientes de arrasto (C.A), foram inseridas quatro 

direções principais de aplicação do vento (0º, 90º, 180º e 270º). Entretanto, devido às 

dimensões da edificação, quando calculados, os C.A geram um valor fora do domínio 

tanto para o ábaco de baixa turbulência quanto para o de alta turbulência. Sendo 

assim, para a possível consideração dos efeitos de vento, foram definidos os valores 

de C.A como 1 nas quatro direções. 

 

3.3.5 Grelha 

 

Para o cálculo do pavimento, foi definido o modelo de grelha de lajes 

nervuradas, conforme Figura 60, visto que a edificação estudada foi executada como 

laje nervurada, e esse modelo é direcionado para a análise de pavimentos que 

possuem nervuras, é importante também citar que o estudo foi realizado com grelha 

isolada, porém se o mesmo tivesse sido feito com grelha solidarizada ao pórtico os 

resultados seriam muito próximos, devido a baixa contribuição da laje para o 

travamento do pórtico. 
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Figura 60 - Definição do modelo estrutural e protensão 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

É importante citar que, no caso de pavimentos com grelha de lajes nervuradas, 

serão distribuídas as barras de grelha em cada centro de nervura. Dessa forma, onde 

houver nervura, existirá uma barra de grelha simulando perfeitamente o 

comportamento da estrutura conforme pode ser visto na Figura 61. 

Como a laje conta com cubetas plásticas de 67,5 cm x 67,5 cm, e as nervuras 

têm dimensões de 12,5 cm, foram discretizadas barras espaçadas a cada 80 cm, 

conforme Figura 62. Em alguns locais da planta onde foram utilizadas cubetas com 

dimensões menores, seguiu-se a mesma ideia de barras nos centros das nervuras, 

formando um sistema único e interligado entre si. 

Através desta malha criada de 80 cm x 80 cm, o sistema é capaz de realizar a 

distribuição das cargas e resolver as equações geradas a fim de encontrar cada 

carregamento, deslocamento e esforços em cada nó desta malha e em cada barra 

criada. Resumidamente, é como se existissem centenas de pequenas vigas, em 

ambas as direções, que pudessem direcionar os carregamentos para o restante da 

estrutura, como vigas “principais” e pilares.  
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Figura 61 - Núcleo com posição das barras da grelha 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Figura 62 - Espaçamento das barras de grelha no modelo 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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3.3.6 Modelagem computacional da Estrutura  

 

A superestrutura foi modelada conforme projeto, e as dimensões dos elementos 

foram definidas da mesma forma. 

As lajes do tipo nervurada utilizaram cubetas plásticas de dimensões 67,5 cm 

x 67,5 cm x 20 cm e, em alguns pontos da planta, cubetas com 67,5 cm x 27,5 cm x 

20 cm. A altura da laje se manteve sempre em 26 cm final, conforme Figura 63 de 

corte 55, sendo que a altura da cubeta é de 20 cm, e foi utilizado um capeamento de 

6 cm em toda a extensão da garagem. 

As vigas foram definidas como vigas-faixa. Por isso, seguem a altura da laje, 

evitando regiões mais baixas, como no caso de vigas altas. As mesmas foram 

protendidas em toda a sua extensão e a quantidade de cabos em cada uma delas 

varia conforme largura e carregamento atuante. 

 

Figura 63 - Corte frontal projeto original 

 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Os pilares mantiveram seção em todos os pavimentos, sendo os pilares de 18 

cm x 50 cm de dimensão, conforme Figura 64 retirada do projeto. Existem pilares na 

planta com seções diferentes, mas que não têm vínculo direto com a estrutura dos 

pilares, que é o caso dos pilares das escadas e daqueles que sustentam uma parede 

próximo ao elevador. Foi confeccionada a Tabela 16 com as dimensões de todos as 

vigas em planta para conferência e modelagem. Entretanto, apenas vigas que têm 

influência estrutural foram utilizadas no TQS. 
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Figura 64 - Núcleo com seção dos pilares (projeto original) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Foram modeladas em software um total de 24 vigas-faixa, das quais apenas 

em 17 foi utilizada protensão. As dimensões das estruturas foram definidas conforme 

projeto e podem ser conferidas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Dimensões das vigas-faixa 

Vigas Largura (cm) Altura (cm) 

1 75 26 

2 66,5 26 

3 75 26 

4 72 26 

5 45 26 

6 104.5 26 

7 151 26 

8 94.5 26 

9 151 26 
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10 151 26 

11 151 26 

12 151 26 

13 151 26 

14 151 26 

15 151 26 

16 151 26 

17 151 26 

18 151 26 

19 151 26 

20 151 26 

21 151 26 

22 151 26 

23 75 26 

24 75 26 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Os pilares também foram modelados conforme projeto, mas, como as seções 

dos elementos são praticamente fixas em toda a dimensão da garagem, não se faz 

necessário catalogar todos eles. Suas dimensões foram de 18 cm x 50 cm, 

excetuando-se os pilares PL1 estes, porém, não fazem parte da estrutura principal, 

sendo utilizados apenas como sustentação para uma parede de vedação contida no 

pavimento inferior do estacionamento, como pode ser conferido na Figura 65. 

 

Figura 65 - Pilares de vedação 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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3.3.6.1 Modelagem computacional: critérios da protensão 

 

Para fins de protensão, foi utilizado o cabo CP 190 RB de 12,7 mm e área de 

1,01 cm². A escolha se deu após a verificação in loco de um desplacamento em uma 

das vigas-faixa que já acometia a obra, a partir da qual foi possível visualmente definir 

o cabo utilizado na construção, conforme ilustrado na Figura 66. 

Também foi possível definir o tipo de cabo utilizado através de um detalhe em 

uma das pranchas do projeto estrutural da garagem, na qual fica evidente a utilização 

do cabo CP 190 RB devido à coloração azul da capa engraxada que reveste a 

cordoalha, conforme Figura 67. 

 

Figura 66 - Desplacamento viga-faixa 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Figura 67 - Detalhe dos cabos de protensão projeto original 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Dessa forma, foram cadastrados dentro dos critérios de projeto do software 

para lajes protendidas dois tipos de cabos: o CP190 RB de 12,7 mm e o CP190 RB 

de 15,2 mm. Caso fosse necessária a utilização de um cabo com maior tensão, o 
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software também disponibilizava outra opção além do cabo com 12,7 mm conforme 

pode ser visualizado na Tabela 17 os dados cadastrados. 

 

Tabela 17 - Dimensões dos cabos de protensão em software 

Bitola (mm) Categoria Designação Kg/Km Área (mm²) 

15,2 190 CP190 RB 15,2 1226 145 

12,7 190 CP190 RB 12,7 890 101 

Fonte: o Autor (2020) 

 

É importante citar que, além do cadastro dos cabos, é necessário preencher 

dados extremamente importantes, como a tensão máxima dos cabos protendidos 

(Tabela 18). Como a NBR-6118 (ABNT, 2014) comenta no item 9.6.1.2.1, para as 

cordoalhas engraxadas, com aços da classe de relaxação baixa, os valores limites da 

tensão σpi da armadura de protensão na saída do aparelho de tração podem ser 

elevados para 0,80 fptk e 0,88 fpyk. Sendo que para o aço CP 190 RB 12,7 tem-se 

que o fptk = 1900 MPa e o fpyk = 1710 MPa, é adotado o menor valor entre os dois 

como tensão máxima aplicada − para o cabo de 12,7 mm, foi definido 15 toneladas de 

força inicial. O mesmo cálculo foi realizado para o cabo de 15,2, e seus limites também 

foram estipulados caso fosse necessária a utilização do mesmo. 

Também é importante citar que, caso haja problemas executivos ou qualquer 

tipo de contratempo na obra que demande o aumento das tensões dos cabos, o item 

9.6.1.2.3 da NBR-6118 (ABNT, 2014) possibilita que a força de tração seja elevada, 

limitando a tensão σpi aos valores estabelecidos em 9.6.1.2.1, majorados em até 10%, 

até o limite de 50% dos cabos, desde que seja garantida a segurança da estrutura, 

principalmente nas regiões das ancoragens. 

 

Tabela 18 - Propriedades dos cabos de protensão em software 

Bitola(mm) Pinicial 

(tf) 

Pt=0(tf) Pinfin(tf) Prupt(tf) Pescda(tf) %perda Fpyk(kgf/cm² Fptk(kgf/cm²) Dw(mm) 

15,2 20,0 18,73 15,92 26,6 23,92 15,0 17000 19000 6 

12,7 15,0 14 11,998 18,7 16,83 14,3 17000 19000 6 

Fonte: o Autor (2020) 

 

A tensão na armadura de protensão decresce continuamente com o tempo, 

rapidamente no início e mais lentamente ao longo da vida útil da peça. A redução da 
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tensão se deve à diminuição do alongamento da armadura, por diversas causas, o 

que leva à redução da força de protensão. Para a consideração das perdas de 

protensão, foram utilizadas as definições da NBR-6118 (ABNT, 2014), que cita os 

sistemas usuais de protensão. Segundo a norma, as perdas imediatas de protensão 

se dão devido ao encurtamento imediato do concreto, ao atrito entre as armaduras e 

as bainhas ou o concreto, ao deslizamento da armadura junto à ancoragem e à 

acomodação dos dispositivos de ancoragem. 

Já as perdas progressivas de protensão são decorrentes da retração e da 

fluência do concreto, e da relaxação do aço de protensão, e devem ser determinadas 

considerando-se a interação dessas causas. Todas as diferentes perdas são somadas 

para configurar a chamada perda de protensão total, que deve ser calculada para se 

poder estimar a força de protensão efetiva final (P), necessária no projeto de peças 

protendidas. 

Usualmente, os projetistas definem um valor inicial de perda de protensão para 

a realização dos cálculos iniciais. Segundo Hurst (1998), esse valor inicial fica na faixa 

dos 10%, porém é comum, nos dias atuais, a estimativa de perdas girar de 10% a 

20%. Por isso, foi utilizado o valor de 15% para as perdas estimadas totais. 

 

 3.3.6.2 Modelagem computacional: tensões adotadas   

 

Segundo NBR-6118 (ABNT, 2014), admite-se que a segurança em relação ao 

estado-limite último no ato de protensão seja verificada sempre no estádio I, quando 

o concreto se encontra não fissurado e tem-se o comportamento elástico linear dos 

materiais, desde que as seguintes condições sejam satisfeitas: 

 

• a tensão máxima de compressão na seção de concreto, obtida através das 

solicitações ponderadas de γp = 1,1 e γf = 1,0, não pode ultrapassar 70% 

da resistência característica fckj prevista para a idade de aplicação da 

protensão; 

• a tensão máxima de tração do concreto não pode ultrapassar 1,2 vez a 

resistência à tração fctm correspondente ao valor fckj especificado. 

 

Segundo a NBR-6118 (ABNT, 2014), nos estados-limites de serviço, as 

estruturas trabalham parcialmente nos estádios I e II. A separação entre esses dois 
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comportamentos é definida pelo momento de fissuração. A tensão máxima se dá pelo 

coeficiente α (alfa) multiplicado pela resistência à tração inferior característica do 

concreto, onde tem-se que: 

 

α = 1,2 para seções T ou duplo T;  

α = 1,3 para seções I ou T invertido; 

α = 1,5 para seções retangulares. 

  

A norma não tem recomendações quando se trata de compressão limite. Por 

isso, utilizou-se de uma recomendação do ACI, segundo a qual a tensão máxima de 

compressão é 0,6 vez a resistência característica do concreto em J dias. 

 

Tabela 19 - Definição dos limites para tensões de compressão e tração 

Verificação Carregamento Tração Compressão 

ELU    

NBR-6118:2014 

Item 17.2.4.3.2 

 

ELS 

NBR-6118:2014 

Item 17.3.1 

Ato da protensão 

 
 
 
 

CQperm, CFreq 

Σt max =  1,2 x fct,m 

 
 
 

 
Σt max = α x fctk,inf 

 

Σc max = 0,7 x fckj 

 
 
 

 
Σc max = 0,6 fckj 

(Recomendação ACI) 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Resume-se na Tabela 19 as tensões limites de compressão e tração para 

ambos os estados limites (ELS – ELU), que foram adotadas no software, conforme 

Figura 68 e 69. 

  

Figura 68 - Aplicação dos limites de tensão no software combinação freq e qse permanente 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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Figura 69 - Aplicação dos limites de tensão no software no ato da protensão 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

É importante ressaltar que, em caso de aparecimento de tração acima do limite, 

é necessário utilizar armadura passiva complementar na região tracionada, visando o 

não aparecimento de fissuras e a proteção da estrutura. O mesmo vale para as regiões 

comprimidas ou com momentos positivos maiores que o momento gerado pela 

protensão, em que se faz necessária a utilização de armadura complementar para as 

tensões que não são combatidas pelas cordoalhas de protensão. Por isso, foram 

configuradas armaduras passivas que seriam utilizadas caso fosse necessário. 
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3.4 ESTUDO DE CASO  

 

O estudo de caso é uma pesquisa aprofundada com intuito de se estudar 

fenômenos ou analisar os mesmos em seu contexto real, a qual se fundamenta em 

fontes de evidências como avaliação in loco ou análise de projeto real para que 

favoreçam o desenvolvimento das suposições teóricas, conduzindo-as para a coleta 

e a análise de dados e possível diagnóstico da situação encontrada. 

 

3.4.1 Mapeamento Patológico  

 

Para diagnosticar os problemas patológicos no estudo de caso será utilizado o 

método citado por Custódio, De Souza e Ripper (1998). O método foi escolhido por 

ser um dos mais conhecidos e mais práticos para pesquisa, pois leva em consideração 

a avaliação visual ou o levantamento de subsídios para o início do diagnóstico.  

A identificação das patologias e a vinculação de suas causas têm por objetivo 

aplicar o método e, posteriormente, contribuir para uma correção na trajetória de 

busca de segurança e amplitude da vida útil das construções.  

A metodologia descrita por Custódio, De Souza e Ripper (1998) compreende 

três partes distintas: 

 

• levantamento de subsídios; 

• análise dos dados; 

• diagnóstico. 

 

3.4.2 Levantamento de Subsídios  

 

O levantamento de subsídios é a coleta de todas as patologias existentes na 

edificação, o qual pode ser feito através de visita técnica com a utilização de 

fotografias ou avaliação visual, considerando que apenas com uma avaliação visual 

pode-se diagnosticar e detectar danos à estrutura. 

Os aspectos que indicam dano à estrutura podem variar nos seguintes aspectos: 

 

• Visual: como manchas, bolores, fissuras e trincas; 

• Físico: falhas na estrutura como recalques, deformações e abaulamentos; 
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• Olfato: mal cheiro, diversos odores característicos. 

 

3.4.3 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados é a etapa na qual se busca a compreensão dos problemas 

encontrados através do levantamento de subsídios, procurando-se identificar as 

possíveis causas ou origens dos problemas detectados, caracterizando assim os 

principais diagnósticos das manifestações patológicas (CUSTÓDIO; DE SOUZA; 

RIPPER, 1998). Vale ressaltar que, nessa etapa, o analista ou engenheiro deverá 

conduzir um perfeito entendimento do comportamento estrutural, pois só assim poderá 

identificar como houve o surgimento das manifestações patológicas. 

A etapa de análise deverá ser feita de maneira bem criteriosa, tendo em vista 

que as anomalias estruturais podem se manter ocultas ou disfarçadas por anomalias 

mais superficiais. Dessa forma, é de extrema importância que as anomalias mais 

graves sejam detectadas, e que os fatores de origem também sejam determinados.  

Para isso, utilizou-se o software de análise estrutural TQS. O CAD/TQS é uma 

ferramenta para concepção, cálculo estrutural, análise, dimensionamento, 

detalhamento e desenho de estruturas. Com a utilização do TQS foi possível verificar 

o comportamento estrutural, verificando os esforços e as tensões pela qual a estrutura 

estava sendo solicitada. Foi possível verificar, ainda, se o projeto real estava dentro 

dos conformes na área de dimensionamento e armaduras. 

 

3.4.4 Diagnostico 

 

A etapa final, caracterizada pelo diagnóstico, só poderá ser realizada quando 

as duas etapas anteriores forem concretizadas. O diagnóstico pode depender de 

diversos fatores, sejam eles econômicos, técnicos, e até mesmo de questões de 

segurança e conforto, já que todos os subsídios levantados poderão levar o analista 

a diversas conclusões, como reparo da área comprometida, utilização condicionada, 

ou até casos mais extremos, como a demolição da estrutura. 

Adotando a metodologia apresentada, buscou-se avaliar as patologias 

existentes e desenvolver o presente estudo até a fase de diagnóstico, contribuindo 

com as sugestões de soluções possíveis para os problemas patológicos analisados. 
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4 APRESENTAÇÃO E RESULTADOS OBTIDOS 

 

Neste capítulo, serão listados os resultados obtidos através da pesquisa, onde 

inicialmente foi realizado a análise dos dados encontrados nos ensaios não 

destrutivos sendo eles o de esclerometria, resistividade elétrica e carbonatação, 

avaliando parâmetros característicos como resistência mecânica e porosidade dos 

elementos estruturais. 

Posterior aos ensaios não destrutibos apresenta-se os resultados da análise 

estrutural realizada e o detalhamento dos elementos estruturais obtidos do 

processamento e edição gráfica do edifício no sistema computacional CAD/TQS®, 

versão 21.15. O capítulo apresenta ainda um estudo comparativo desses resultados. 

E por fim se faz necessário um inventário de todos os defeitos observados na 

estrutura, suas possíveis causas baseadas em bibliografia e medidas a serem 

tomadas para a recuperação ou manutenção das patologias. 

 

4.1 ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os dados referentes aos ensaios não 

destrutivos realizados na edificação estudada, sendo eles 1) os ensaios de 

esclerometria para avaliação da dureza superficial e estimativa da resistência à 

compressão do concreto; 2) o ensaio de resistividade elétrica para verificação da 

porosidade dos elementos testados, buscando eventual ponto de corrosão em 

elementos mais porosos e 3) os ensaios de carbonatação por solução de fenolftaleína 

em áreas que possivelmente apresentaram tal degradação. 

 

4.1.1 Resultados do ensaio de esclerometria 

 

 Inicialmente foram realizadas as marcações e a aplicação do ensaio nos 16 

pontos de impacto espaçados conforme prescrição normativa e conforme realizado in 

loco através da Figura 70. 
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Figura 70 - Pontos de aplicação ensaio de esclerometria in loco 

 
Fonte: o Autor (2021) 

 

 Os resultados obtidos foram registrados em uma tabela eletrônica e 

posteriormente realizou-se a aferição das medias de cada um dos elementos 

estudados. Ao final, aplicou-se a correção do índice esclerométrico, como citado 

anteriormente nos métodos de ensaio. 

 É importante esclarecer que a resistência para todos os elementos da estrutura 

(lajes, vigas e pilares) é de 35 MPa, valor encontrado nas pranchas dos projetos 

cedidos para a pesquisa. É essencial que os elementos estudados apresentem 

resistência próxima à capacidade definida em projeto, pois caso houver diferença nos 

valores e os mesmos forem menores que o estipulado, poderá ocorrer problemas no 

dimensionamento dos elementos estruturais. 

 

4.1.1.1 Resultado do ensaio nos pilares do pavimento superior 

 

 Por se tratar de uma estrutura com dois pavimentos, sendo o inferior provido 

de contrapiso armado e o superior, de laje nervurada, foram realizados levantamentos 

para os dois andares. No pavimento superior existem 32 e no pavimento inferior, 75 
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pilares. Os pilares do piso superior são continuidade de 32 pilares do pavimento 

inferior; neste, ainda existem outros 43 pilares, sem continuidade com o piso superior. 

 

Gráfico 4 - Resistência pilares pavimento superior 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Através do Gráfico 4, observa-se que apenas 20% dos pilares testados 

apresentaram resistência igual ou superior ao valor estipulado em projeto. É o caso 

dos pilares estão entre o P2 e o P17. Já do pilar P40 ao P54, o cenário encontrado é 

totalmente diferente, visto que entre eles a resistência média encontrada foi de 

aproximadamente 22,5 MPa, 35,7% abaixo da desejada. 

 Percebe-se duas tendências de valores no Gráfico 4, sendo a primeira próxima 

do esperado, encontrada em aproximadamente metade dos pilares do superior. Já a 

outra metade apresentou uniformidade de resistência entre 20 MPa e 25 MPa. Dessa 

forma, pode-se concluir que o problema não é apenas pontual, presente em apenas 

alguns elementos, mas em toda uma linha de pilares. 

 

 Na Tabela 20, é possível visualizar os valores extremos inferiores das 

resistências dos pilares no pavimento superior. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
2

P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

P
9

P
1
0

P
1
1

P
1
3

P
1
4

P
1
5

P
1
6

P
1
7

P
4
0

P
4
1

P
4
2

P
4
3

P
4
5

P
4
6

P
4
6

P
4
7

P
4
8

P
4
9

P
5
0

P
5
1

P
5
3

P
5
4

P
5
6

Resistencia Projeto (MPa) Resistencia Encontrada (MPa)



125 
 

 

Tabela 20 - Piores resultados nos pilares superiores 

Pilares Resistência encontrada 

(MPa) 

% abaixo da resistência de 

projeto 

P45 19,3 44,6 

P51 18,7 46,4 

P53 19,9 43,0 

P54 19,2 44,9 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Conforme comentado anteriormente, a média da resistência entre os pilares 

P40 e P54 é 35,7% abaixo do esperado. Porém, se analisarmos os números extremos 

dessa tendência, há valores que chegam até aproximadamente 46,5% abaixo da 

resistência de projeto, que equivale a 18,73 MPa. Sendo assim, existe grande 

variação nos valores encontrados em razão dos valores esperados nos casos mais 

extremos. 

 Se analisarmos que esses pilares têm dimensões de 0,18 metros x 0,5 metros 

e altura de 2,92 metros, temos aproximadamente 4 metros cúbicos de concreto, 

considerando a perda de material no lançamento. A partir desses dados, é possível 

deduzir que um único caminhão foi responsável pela concretagem desses pilares; 

onde o mesmo pode ter apresentado problemas no controle de qualidade, o que 

resultou em valores de resistência muito inferiores ao esperado. 

 

4.1.1.2 Resultado do ensaio nos pilares do pavimento inferior com continuidade e 

sem continuidade no pavimento superior 

 

 Como os pilares do superior são continuidades de alguns pilares encontrados 

no inferior, é interessante verificar se as mesmas tendências e o aparecimento de 

resistências inferiores ao projeto aparecem nestes pilares. Por isso, verificou-se os 

pilares no pavimento inferior que têm continuidade no segundo pavimento. 

 Devido ao alto número de pilares e à quantidade excessiva de repetição dos 

ensaios, foram realizados ensaios em pilares alternados, visto que a tendência dos 

mesmos seria mantida. 
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Gráfico 5 - Resistência pilares inferiores com continuidade no superior 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Observou-se, através do Gráfico 5, que aproximadamente 20% dos pilares 

testados estavam com resistência final inferior aos valores de projeto, sendo eles os 

pilares P5, P8, P9 e P56, dos quais os mais extremos foram os pilares P8 e P9, 

detalhados na Tabela 21: 

 Para melhor observação foi realizado tabela com os 4 valores que ficaram 

abaixo da resistência de projeto a fim de observar isoladamente os casos: 

 

Tabela 21 - Piores resultados nos pilares inferiores com continuidade no superior 

Pilares Resistência encontrada 

(MPa) 

% abaixo da resistência de 

projeto (MPa) 

P5 33,0 5,5 

P8 21,7 37,9 

P9 24,0 31,3 

P56 34,4 1,45 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Observa-se uma redução de mais de 30% na resistência final dos pilares P8 e 

P9, diferença extremamente expressiva − no caso do pilar P8, a discrepância entre a 

resistência encontrada e a de projeto se aproxima de 15 MPa. Por se tratar de 

elementos relevantes para a estrutura, é imprescindível que os valores de resistência 
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encontrados nos ensaios sejam semelhantes aos de projeto, pois o dimensionamento 

dos pilares provavelmente se tornará insuficiente quando analisado com fck menor. 

 

Gráfico 6 - Resistência pilares inferiores sem continuidade no superior 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Por fim, foram verificadas as resistências dos pilares que não tinham 

continuidade no pavimento superior. Por se tratar de uma grande quantidade de 

elementos, optou-se pela leitura das resistências de pilares intercalados, uma vez que 

a tendência seria muito próxima. 

 No Gráfico 6, foi possível verificar que apenas um dos quatorze pilares 

estudados teve resistência abaixo da de projeto. Foi o caso do pilar P29, o qual 

apresentou resistência 9% abaixo do projeto − lembrando que valores próximos de 35 

MPa (o pilar P29 registrou resistência de aproximadamente 32 MPa) não são tão 

preocupantes, dadas as tolerâncias existentes no ensaio de esclerometria. 

 

4.1.1.3 Resultado do ensaio nas vigas-faixa 

 

 Como já comentado, a estrutura é formada por pilares, vigas-faixa e laje 

nervurada utilizando cubeta plástica, e uma das técnicas mais interessantes nesse 

caso é a utilização da protensão nas faixas. Esse mecanismo construtivo aliado à 

geometria e à resistência mecânica dos elementos garante a estabilidade e o 
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funcionamento correto da estrutura, sendo primordial que as vigas atinjam resistência 

especificada em projeto, visto que são os elementos mais importantes da estrutura. 

 Outro ponto importante a ser comentado é que, devido à grande extensão das 

vigas-faixa, as quais contam com mais de 25 metros, foi necessário realizar ensaios 

em dois pontos diferentes do mesmo elemento a fim de confirmar a procedência do 

ensaio. Não existem recomendações relacionadas a esses casos; sendo assim, para 

cada viga foram coletados ensaios em dois vãos diferentes. Estes foram nomeados 

como ponto A e ponto B, e podem ser visualizados na Figura 71, que mostra o núcleo 

de uma viga com a posição dos ensaios. 

 

 
Figura 71 - Pontos de aplicação ensaio de esclerometria vigas-faixa 

 
Fonte: o Autor (2021) 

 Observando o Gráfico 7, referente aos ensaios no ponto A, é possível verificar 

que apenas 47% das vigas-faixa analisadas (ou 8 das 17 vigas) atingiram a resistência 

estimada de projeto. Isso significa que mais da metade das vigas estudadas − ou seja, 

53% dos elementos − teve resistência inferior a 35 MPa. 
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Gráfico 7 - Resistência vigas-faixa ponto A 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Existem casos isolados, como o da viga V11, por exemplo, nos quais a 

resistência encontrada no ensaio é aproximadamente 18% inferior aos 35 MPa 

definidos no projeto. Em contrapartida, observa-se que mais de 90% das vigas 

apresentaram resistências entre 32 MPa e 38 MPa, conforme o Gráfico 7. 

 Sendo assim, mesmo que mais de metade das vigas nesse ponto de ensaio 

registraram resistências inferiores aos de projeto, em sua grande maioria os 

resultados ficaram próximos de 35 MPa. 

 Conforme já comentado anteriormente por se tratar de elementos com 

protensão e levando em consideração que estes elementos são responsáveis por 

garantir toda a estabilidade da laje é importante que estes estejam com resistência 

próximas do valor estimado em projeto. 

 

 Para melhor visualização, pode-se conferir a Tabela 22, na qual é possível 

visualizar os cinco piores casos de resistência das vigas no ponto de ensaio A. 
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Tabela 22 - Piores resultados nas vigas-faixa ponto A 

Vigas Resistência encontrada 

(MPa) 

% abaixo da resistência de 

projeto (MPa) 

V10 32,0 8,5 

V11 28,7 17,9 

V12 33,3 4,6 

V19 31,0 11,4 

V20 32,5 7,1 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 É notável que as vigas V11 e V19 apontaram resistências respectivamente 

17,9% e 11,4% inferiores aos valores definidos de projeto. Porém, como já comentado, 

esses são os únicos dois casos em que a resistência ficou abaixo ou bem próxima 

dos 30 MPa. 

 Para finalizar as análises da resistência mecânica das vigas, foram então feitas 

leituras conforme citado anteriormente em um outro ponto da viga onde neste ponto 

foi adotado a nomenclatura de ponto B, os valores encontrados podem ser conferidos 

através do Gráfico 8 abaixo: 

 

Gráfico 8 - Resistência vigas-faixa ponto B 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Para o ponto de ensaio B, a quantidade de vigas que não atingiram a resistência 

mínima foi muito próxima a que foi encontrada nos ensaios do ponto A, sendo que, 
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para o ponto B, 59% das vigas não atingiram a resistência de projeto, ou seja, dez das 

17 vigas apresentaram valores inferiores a 35 MPa. 

Para melhor visualização, pode-se conferir a Tabela 23, na qual é possível visualizar 

os cinco piores casos de resistência das vigas no ponto de ensaio B. 

 

Tabela 23 - Piores resultados nas vigas-faixa ponto B 

Vigas Resistência encontrada 

(MPa) 

% abaixo da resistência de 

projeto (MPa) 

V10 29,8 14,6 

V11 32,4 7,3 

V12 32,7 6,3 

V18 29,9 14,5 

V19 29,5 15,6 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Pode-se observar através da Tabela 23 os cinco piores resultados referentes 

ao ponto de ensaio B. O mais curioso é que as vigas que apresentaram os piores 

resultados nos ensaios A também tiveram um mau desempenho no ponto B, o que 

nos leva a crer que são estas as vigas com menor eficiência em se tratando de 

resistência mecânica. 

 Outras particularidades que podem ser citadas sobre esses ensaios é que, no 

ponto A, a viga mais ineficiente foi a V11 com 17,9% abaixo da resistência de projeto. 

 Entretanto, quando comparados com os ensaios B, há um aumento na 

resistência de 28,74 MPa no ponto A para 32,43 MPa no ponto B, diferença de 10,5% 

na resistência final. 

 Por outro lado, a viga V12 apresentou em ambos os testes realizados 

resistências bem próximas, sendo 33,36 MPa no ponto A e 32,77 MPa no ponto B − 

menos de 2%. 

 

 Para fins de verificação foi realizada uma comparação das resistências entre 

os pontos de ensaio A e B a fim de verificar a variabilidade que pode existir no mesmo 

elemento estudado, porém em locais diferentes conforme pode ser visto na Tabela 24 

abaixo: 
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Tabela 24 - Comparação ponto A x ponto B esclerometria de vigas-faixa 

Vigas Resistência 

encontrada ponto A 

(MPa) 

Resistência 

encontrada ponto B 

(MPa) 

Diferença das 

resistências (%) 

V10 32,0 29,8 6,6 

V11 28,7 32,4 11,3 

V12 33,3 32,7 1,7 

V18 35,1 29,9 15,0 

V19 31,0 29,5 4,8 

V20 32,5 35,2 7,8 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Por meio da Tabela 24 é possível perceber que, mesmo que exista a exclusão 

de resultados com grande variabilidade − conforme a norma para o ensaio de 

esclerometria −, ainda assim é possível notar diferença de quase 15% nas resistências 

finais apenas fazendo a medição em pontos diferentes do mesmo elemento. 

 

4.1.1.4 Resultado do ensaio nas lajes 

 

 Foram analisadas as lajes de acordo com a mesma metodologia empregada 

no capítulo de ensaio de esclerometria nas vigas, sendo estabelecidos dois pontos na 

mesma laje devido à grande extensão destes elementos. 

 Assim como as vigas-faixa e os pilares, as lajes têm papel importante para uma 

estrutura, ainda mais quando utilizadas integralmente para fins de garagem e 

estacionamento. Sabemos que os esforços de punção gerados nos maciços 

protendidos se estendem e chegam às lajes e, por estas serem nervuradas, há nelas 

pouca seção de concreto. Dado que o concreto se concentra nas nervuras e na mesa 

colaborante, é primordial que suas resistências, principalmente para esses elementos, 

estejam de acordo com as resistências definidas no projeto 

 Os pontos A e B podem ser visualizados na Figura 72. 
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Figura 72’ - Pontos de aplicação ensaio de esclerometria lajes 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 No Gráfico 9, pode-se observar que aproximadamente 80% das lajes ensaiadas 

no ponto A não atingiram a resistência de projeto. Ademais, quando comparadas a 

todos os outros elementos estudados, percebemos que as lajes foram o segundo 

elemento da estrutura com maior divergência nos resultados da esclerometria, ficando 

igualadas aos pilares do pavimento superior, dos quais 80% não obtiveram resistência 

ideal.  

 Ressaltamos, porém, que a grande maioria destes 80% apresentaram 

resultados muito próximos de 35 MPa, e que apenas 33,3% das 12 lajes que não 

alcançaram resistência suficiente revelaram resultados abaixo ou próximos de 30 MPa 

− ou seja, uma redução de aproximadamente 16% na resistência desejada. 
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Gráfico 9 - Resistência lajes ponto A 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Como podemos verificar na Tabela 25, há casos isolados nos quais a 

resistência final gira entre 15% e 18% abaixo da resistência estipulada em projeto. 

Essa pode ser considerada uma diferença pouco satisfatória, já que estamos falando 

de cerca de 7 MPa de resistência entre a resistência de projeto e alguns dos 

elementos testados. 

 Conforme já citado, entretanto, estes foram apenas casos isolados, já que em 

sua grande maioria (aproximadamente 65% de todos os elementos) os resultados se 

mostraram acima ou muito próximos de 35 MPa. 

 A seguir, pode-se visualizar os cinco piores resultados de resistência das lajes 

no ponto A: 

 

Tabela 25 - Resistencia das lajes ponto A 

Lajes Resistência encontrada 

(MPa) 

% abaixo da resistência de 

projeto (MPa) 

L7 29,2 16,3 

L9 32,5 7,0 

L13 28,6 18,1 

L14 31,1 11,0 

L15 30,3 13,1 

Fonte: o Autor (2021) 
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 Por fim, foram realizados os ensaios de esclerometria no ponto B das lajes para 

confirmação dos resultados. Conforme o Gráfico 10, referente aos resultados de 

esclerometria neste ponto, observou-se novamente que 80% dos pontos 

apresentaram resultados abaixo dos 35 MPa definidos em projeto, e apenas 20% 

obtiveram resistência ideal ou maior. 

 Mais uma vez, observou-se valores muito próximos aos 35 MPa (66,6% das 

lajes estudadas): 10 das 15 lajes registraram resistência superior a 30 MPa, sendo 

que seis obtiveram resultado acima de 32 MPa. 

 

Gráfico 10 - Resistência lajes ponto B 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Como explicitado, porém, no ponto A registrou-se dois valores extremos abaixo 

dos 30 MPa e, no ponto B de ensaio, novamente encontramos dois pontos extremos 

fora da faixa entre 30 e 35 MPa. É o caso, respectivamente, das lajes L7 e L14, sendo 

que a laje L7 aparece como valor extremo nos dois pontos de ensaio. 

  

 Na Tabela 26 é possível observar melhor os cinco piores casos de resistência 

no ponto de ensaio B: 
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Tabela 26 - Resistencia das lajes ponto B 

Pilares Resistência encontrada 

(MPa) 

% abaixo da resistência de 

projeto (MPa) 

L3 31,7 9,4 

L6 30,4 12,8 

L7 29,2 16,5 

L9 31,6 9,5 

L14 28,8 17,6 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Comparados os pontos de ensaio, podemos perceber que as lajes L7, L9 e L14 

demonstraram os piores resultados em ambos os pontos realizados. Para melhor 

compreensão e a fim de notar a diferença final entre os pontos, foram colocados lado 

a lado na Tabela 27 os resultados semelhantes nos dois ensaios. 

 

Tabela 27 - Comparação entre ponto A e ponto B resistência das lajes 

Lajes Resistência 

encontrada ponto A 

(MPa) 

Resistência 

encontrada ponto B 

(MPa) 

Diferença das 

resistências (%) 

L7 29,2 29,2 0,2 

L9 32,5 31,6 2,6 

L14 31,1 28,8 7,4 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 A partir dos dados acima, é possível concluir que existe uma diferença 

considerável entre os pontos de ensaio A e B, sendo necessária uma análise mais 

criteriosa ou até mesmo ensaios destrutivos (como retirar uma amostra dos 

elementos) para rompimento em laboratório para que seja possível ter mais precisão 

nos resultados encontrados a fim de dar mais credibilidade as análises realizadas. 
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 4.1.2 Resultado do ensaio de resistividade elétrica 

 

 A norma que descreve o procedimento do ensaio de resistividade elétrica 

superficial do concreto é a NBR-9204: Determinação da resistividade elétrico-

volumétrica − Método de ensaio (ABNT, 2012). 

 A resistividade elétrica é uma propriedade de cada material e corresponde ao 

oposto da condutividade. O ensaio fundamenta-se em submeter o elemento estudado 

a uma corrente elétrica por meio de dois eletrodos, sendo a diferença de potencial 

medida entre seus eletrodos internos. 

 Em função da resistividade estar diretamente relacionada à porosidade do 

concreto é que se pode empregar esse tipo de ensaio em análises para reconhecer o 

atual estado da estrutura, levando em consideração o possível agravo dos agentes 

externos. 

 Pela estrutura do estudo ter muita influência de elevadas cargas e contar com 

técnica construtiva como a protensão (que não admite corrosão nas armaduras ativas) 

é que se faz necessária a realização deste ensaio. 

 

4.1.2.1 Resultado do ensaio de resistividade elétrica em pilares do superior 

 

 Devido aos ensaios de esclerometria e de resistividade elétrica terem sido 

realizados no mesmo dia, foram utilizadas as mesmas marcações (conforme Figura 

70) para a medição da resistividade elétrica. Sendo assim, todos os elementos que 

passaram pelos ensaios de esclerometria também foram testados quanto à 

resistividade. 

 Observa-se no Gráfico 11, referente aos resultados da resistividade elétrica nos 

pilares do superior, que apenas 34,5% dos pilares testados obtiveram valores de 

resistividade acima dos 200 kΩ.cm, valor de referência encontrado em diversas 

bibliografias. Também conforme essas obras, valores abaixo de 200 kΩ.cm 

demonstram o risco e a possibilidade de corrosão das armaduras. 
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Gráfico 11 – Resistividade elétrica dos pilares superiores 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Percebe-se também que, do pilar P2 até o P11, os valores não seguem uma 

tendência, variando entre 600 e 1200 kΩ.cm. Já entre o pilar P13 e P17, os valores 

ficaram entre 95 a 195 kΩ.cm. A partir do pilar P17 − sendo que o próximo na 

nomenclatura utilizada foi o P40 (devido a utilização da nomenclatura que o TQS 

utiliza, e devido os pilares intermediários não terem continuidade com o superior por 

isso existe essa passagem do pilar P17 para o P40) até o pilar P54, todos estes 

elementos tiveram a resistividade elétrica dada como nula, conforme a Figura 73. O 

curioso é que esta linha de pilares com resistividade nula é a mesma que obteve no 

ensaio de esclerometria uma resistência mecânica 35,7%, em média, abaixo do valor 

estipulado no projeto. 
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Figura 73 - Pontos de aplicação ensaio de resistividade pilares 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Outra observação sobre a faixa dos pilares P40 ao P54 é que, apesar de todos 

os procedimentos realizados de maneira correta para encontrar os valores de 

resistividade e até mesmo realizando o teste em outros pontos do pilar, não foi 

possível extrair esses resultados. Essa condição indica que esses pilares 

possivelmente tenham sido pintados com uma espécie de tinta emborrachada, o que 

resultaria em efeito isolante, não permitindo a passagem da carga elétrica pelo 

concreto, barrada já na superfície do elemento. 

 

4.1.2.2 Resultado do ensaio de resistividade elétrica em pilares do inferior com 

continuidade no superior 

 

 Quando realizada a análise dos mesmos pilares no pavimento inferior -Gráfico 

12-, os resultados se mostraram distintos em apenas duas unidades, ou seja, 

aproximadamente 10% dos pilares obtiveram resultados abaixo dos 200 kΩ.cm. Na 

verdade, esses dois elementos (P13 e P52) apresentaram valores nulos (Figura 73), 

o que pode caracterizar novamente um possível isolante ou material não condutor que 

revestia os pilares. 



140 
 

 

 Por outro lado, cerca de 76% desses componentes registraram resistividade 

entre 200 e 700 kΩ.cm, indicando baixo risco de corrosão. Vale lembrar que o 

pavimento superior fica exposto a intempéries e o pavimento inferior, não 

 

Gráfico 12 - Resistividade elétrica dos pilares inferiores com continuidade no superior 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Nesta análise também é possível verificar a presença de dois extremos, o pilar 

P5 e o P7, nos quais os valores ultrapassaram 1200 kΩ.cm e 1400 kΩ.cm 

respectivamente. 

 

4.1.2.3 Resultado do ensaio em pilares do inferior sem continuidade no superior 

 

 Para analisar os resultados dos pilares inferiores sem continuidade no piso 

superior, também se levou em conta a exposição a intempéries já que os pilares no 

pavimento inferior são menos suscetíveis a problemas como corrosão devido sua 

proteção contra o meio externo. No Gráfico 13, é possível verificar que apenas um 

pilar teve resultado nulo, o que mais uma vez indica a presença de material isolante 

ou até mesmo de um reparo no local do ensaio com material não condutor. 
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Gráfico 13 - Resistividade elétrica dos pilares inferiores sem continuidade com o superior 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 É possível afirmar que mais de 90% dos pilares testados obtiveram 

resistividade suficiente para que sejam descartados possíveis problemas de corrosão 

interna nas armaduras. Percebeu-se ainda que para os pilares testados a média dos 

valores encontrados gira em torno de 400 kΩ.cm, com exceção de alguns extremos, 

como é o caso dos pilares P65 e P74, os quais apresentaram resultados próximos de 

600 kΩ.cm ou superiores a esse valor. 

 

4.1.2.4 Resultado do ensaio em vigas 

 

 Para as vigas, foi utilizado o mesmo esquema dos ensaios de esclerometria − 

devido ao tamanho dos elementos verificados (cerca de 25 metros), foram estipulados 

dois pontos distintos, denominados ponto A e ponto B, a fim de observar mudanças 

no comportamento das vigas. 

 Devido à estrutura ser composta de vigas-faixa protendidas, é importante que 

para as armaduras ativas ou tensionadas não exista possibilidade de corrosão, dado 

que o rompimento de um cabo protendido pode causar grandes estragos para a 

estrutura. No Gráfico 14, é possível verificar os resultados de resistividade para o 

ponto de ensaio A. 
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Gráfico 14 - Resistividade elétrica das vigas-faixa ponto A 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Como exposto acima, aproximadamente 30% das vigas estudadas atingiram 

resultados de resistividade abaixo dos 200 kΩ.cm, sendo que uma destas vigas obteve 

resultado nulo no ponto de ensaio A, e foi descartada da análise. Percebe-se também 

que, das cinco vigas que obtiveram resultados insatisfatórios, quatro estão dentro da 

faixa de 100 kΩ.cm a 200 kΩ.cm. Nesse intervalo, a probabilidade de corrosão é baixa, 

mas a ocorrência não está descartada. 

 Para os pontos mais extremos, superiores a 200 kΩ.cm, verificamos que a 

maior parte se concentra na faixa de 400 kΩ.cm, e a viga V13 com aproximadamente 

950 kΩ.cm. Na Tabela 28 listamos os casos com probabilidade de corrosão e seus 

valores de resistividade para o ponto A. 

 

Tabela 28 - Resistividade elétrica nas vigas-faixa ponto A 

Vigas-faixa Resistividade elétrica 

encontrada (kΩ.cm) 

Diferença para a 

resistividade esperada (%) 

V6 117,7 41,1 

V7 177,0 11,5 

V17 184,5 7,7 

V23 199,7 0,1 

Fonte: o Autor (2021) 
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Devemos lembrar que, mesmo que os valores estejam abaixo do ideal, não significa 

que são comprometedores, já que a probabilidade de corrosão na faixa de 100 a 200 

kΩ.cm é baixa. 

 Para finalizar a análise das vigas foram registrados os resultados de 

resistividade elétrica no ponto de ensaio B, conforme apresentado no Gráfico 15.  

 

Gráfico 15 - Resistividade elétrica das vigas-faixa ponto B 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Para as mesmas vigas, agora no ponto de ensaio B, chegamos a poucos 

valores abaixo de 200 kΩ.cm – um total de 23,5% dos elementos estudados. 

Percebeu-se também que houve um aumento de um para três casos isolados com 

valores extremos próximos de 1000 kΩ.cm. No ponto B, contudo, é possível verificar 

que a média dos valores entre a viga V6 e a V14 ficou com alto grau de variação; após 

a viga V14, houve um declínio na resistividade, passando para uma média de 300 

kΩ.cm. 

 Na Tabela 29 constam os valores que ficaram abaixo do limite satisfatório: 
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Tabela 29 - Resistividade elétrica nas vigas-faixa ponto B 

Vigas Resistividade elétrica 

encontrada (kΩ.cm) 

Diferença para a 

resistividade esperada (%) 

V7 177,0 11,5 

V21 190,7 4,7 

V22 105,0 47,5 

V23 101,5 49,2 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Tanto a viga V7 quanto a viga V23 aparecem em ambas as situações com os 

piores resultados de resistividade e, se comparadas as duas análises, podemos 

verificar que não houve diferença entre os pontos para a viga V7, enquanto para a 

V23 a variação foi de 49,2%. Isso significa que não há controle de precisão entre os 

resultados, visto que entre os pontos de ensaio os valores chegam a ter diferença de 

mais de 50% para o mesmo elemento estrutural analisado. Tal análise pode ser 

conferida na Tabela 30. 

 

Tabela 30 - Comparação de resistividade elétrica entre ponto A e B 

Vigas Resistividade elétrica 

encontrada (kΩ.cm) 

A 

Resistividade elétrica 

encontrada (kΩ.cm) 

B 

Diferença entre 

pontos (%) 

V6 117,7 267,2 55,9 

V7 177,0 177,0 0 

V13 184,5 235,2 21,5 

V23 199,7 101,5 49,2 

Fonte: o Autor (2021) 

 

4.1.2.5 Resultado do ensaio nas lajes  

 

 Os últimos elementos estruturais analisados para o ensaio de resistividade 

elétrica foram as lajes. Para proceder a testagem, também elegemos dois pontos de 

ensaio devido à grande extensão do elemento estrutural, sendo definidos estes como 

ponto de ensaio A e ponto de ensaio B. 

 Para os resultados obtidos no ensaio para o ponto A conforme Gráfico 16, todas 

as lajes obtiveram resistividade elétrica acima dos 200 kΩ.cm, sendo este um 

resultado satisfatório. Podemos também verificar que a média dos valores de 

resistividade elétrica para as lajes foi de aproximadamente 700 kΩ.cm. Houve dois 
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casos extremos, das lajes L3 e L17, as quais obtiveram resultados de resistividade 

entre 1600 kΩ.cm e 1800 kΩ.cm. 

 

Gráfico 16 - Resistividade elétrica lajes ponto A 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Por fim, o menor valor encontrado para o ensaio no ponto A foi de 295,5 kΩ.cm 

para a laje L1, ou seja, a mesma tem resultado cerca de 32% acima do valor esperado, 

sendo que é o elemento com menor resistividade elétrica entre as 17 lajes testadas. 

 É importante citar que o melhor cenário possível foi encontrado nesta análise. 

Era esperado que para todos os elementos estruturais estudados os resultados 

fossem próximos a estes. A última observação de resistividade elétrica foi realizada 

nos pontos de ensaio B. Como os resultados nos pontos A foram muito bons, 

esperava-se um comportamento similar no ponto B. Os valores podem ser 

consultados no Gráfico 17. 
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Gráfico 17 - Resistividade elétrica lajes ponto B 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Como podemos observar, novamente obteve-se resultado positivo para todas 

as lajes, já que nenhuma apresentou valor inferior a 200 kΩ.cm. Essa resposta 

caracteriza baixa ou inexistente possibilidade de corrosão das armaduras devido à 

porosidade do concreto. 

 Há uma tendência de os valores manterem-se na faixa dos 600 kΩ.cm a 800 

kΩ.cm, mas também verificou-se alguns resultados extremos: para o ensaio B, o 

registro desses valores tão discrepantes foi mais expressiva, com aproximadamente 

30% das lajes apresentando respostas acima dos 1100 kΩ.cm, e chegando próximo 

dos 1800 kΩ.cm. 

 

Tabela 31 - Comparação de resistividade elétrica entre ponto A e B 

Lajes Resistividade elétrica 

encontrada (kΩ.cm) 

A 

Resistividade elétrica 

encontrada (kΩ.cm) 

B 

Diferença entre 

pontos (%) 

L1 295,5 295,5 0 

L2 383,5 257,0 33 

L3 1650,7 1719,5 4 

L8 769,7 610,5 20,69 

L15 771,0 763,5 1 

L17 1703,7 1703,75 0 

Fonte: o Autor (2021) 
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 A fim de verificar a variação dos resultados entre os pontos foram comparados 

alguns resultados dos ensaios de resistividade elétrica nas lajes na Tabela 31. 

 Finalmente, podemos observar que para todas as análises de resistividade 

elétrica − realizadas em dois pontos diferentes no mesmo elemento estrutural − existe 

uma grade variação, chegando a mais de 50% em alguns casos, o que torna o exame 

deste parâmetro pouco confiável. Para confirmar tal afirmação, foram tabelados para 

todos os elementos estruturais os dados de média, desvio padrão e coeficiente de 

variação para ambos os ensaios conforme Tabela 32 e 33. 

 

Tabela 32 - Verificação de parâmetros para análise no ensaio de esclerometria 

Elementos Média (MPa) Desvio padrão Coeficiente variação 

(%) 

Pilar superior 28,7 6,5 22,9 

Pilar inferior com 

continuação  

36,1 4,8 13,3 

Pilar inferior sem 

continuação 

38,1 2,2 5,8 

Viga ponto A 34,3 2,2 6,5 

Viga ponto B 33,9 2,6 7,6 

Laje ponto A 33,1 2,3 6,9 

Laje ponto B 32,7 2,1 6,5 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Se tomarmos a média das resistências, somente os pilares do pavimento 

inferior atingiram a resistência de projeto, enquanto todos os outros elementos 

estruturais − inclusive vigas e lajes, que tiveram dois pontos de coleta de dados − 

ficaram com resultados abaixo do esperado, mesmo que essa diferença fique entre 1 

MPa e 2,5 MPa. 

 Ainda podemos ressaltar que os pilares que tinham continuação no pavimento 

superior registraram desvio padrão um pouco mais elevado se comparado com os 

outros. Por sua vez, os pilares do superior apresentaram desvio padrão e coeficiente 

de variação muito elevados para essa avaliação. Já para o restante dos elementos − 

como pilares do inferior sem continuação, vigas e lajes −, o desvio padrão e o 
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coeficiente de variação se mantiveram, em média, na faixa de 2,3% e 7% 

respectivamente. 

 Para os ensaios de resistividade elétrica, foi realizado a mesma análise final 

utilizada anteriormente no ensaio de esclerometria a fim de observar o comportamento 

geral dos dados coletados na estrutura. 

 

Tabela 33 - Verificação de parâmetros para análise no ensaio de resistividade elétrica 

Elementos Média (kΩ.cm) Desvio padrão Coeficiente variação 

(%) 

Pilar superior 352,6 469,7 133,0 

Pilar inferior com 

continuação  

486,5 336,4 69,1 

Pilar inferior sem 

continuação 

399,1 151,3 37,9 

Viga ponto A 338,6 210,8 62,2 

Viga ponto B 397,3 273,1 68,7 

Laje ponto A 787,9 382,3 48,5 

Laje ponto B 825,6 527,3 67,8 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Conforme podemos observar na Tabela 33, e como já salientado anteriormente, 

o ensaio de resistividade elétrica se mostrou pouco confiável devido a sua alta 

variação nos resultados. Através desta análise final, confirmou-se que o desvio padrão 

das amostras é relativamente alto, sendo que todos os elementos tiveram coeficiente 

de variação acima dos 35%, chegando a valores próximos a 50,60% e até 70% de 

variação. 

 Outro caso curioso é o dos pilares do superior que, devido à impossibilidade de 

leitura dos dados em uma determinada faixa de pilares, resultou em um desvio padrão 

maior que a média. 
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4.1.3 Resultado do ensaio de carbonatação 

 

 Foi realizado os ensaios de carbonatação em regiões da estrutura que 

apresentavam possibilidade de carbonatação, que foram regiões com material 

exposto como no caso da viga com desplacamento da Figura 66 já citada 

anteriormente no capítulo de patologias e fora aplicada a solução de fenolftaleina em 

regiões como da Figura 74. 

 

Figura 74 - Região de aplicação da fenolftaleina 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Observou-se que não houve alteração da coloração quando aplicada a solução 

diretamente sobre as superfícies tanto da viga-faixa com desplacamento como em 

regiões de laje registrado na figura acima, sendo assim é possível deduzir que 

obviamente nas regiões já degradadas existe carbonatação, porém sendo necessário 

para confirmar tal situação a retirada de corpos de prova para a realização da 

aplicação da solução para verificar os níveis e profundidade da carbonatação. 

 Por isso reforçasse que para estruturas protendidas não é interessante a 

formação de fissuras, pois facilita a carbonatação mais profunda e gera a 

despassivação da armadura ativa tornando a situação muito perigosa. 
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4.2 RESULTADOS DA MODELAGEM E ANÁLISE ESTRUTURAL 

 

 Para fins de análise foram realizadas neste capítulo a verificação 

principalmente das deformações encontradas nos elementos de faixa e de lajes e 

obtenção das tensões encontradas nas faixas protendidas, como também esforços de 

punção entre outros. 

  

4.2.1 Definição das modelagens 

 

 Tem-se que uma estrutura como a do estudo de caso, utilizada para servir como 

garagem, geralmente apresenta grandes deformações em seus elementos devido à 

elevada carga aplicada sobre a laje. Porém, como se trata de um pavimento com 

emprego de protensão sobre as vigas-faixa, existe a possibilidade de controlar esses 

deslocamentos de maneira mais eficiente, já que a protensão permite tal situação com 

o aumento do número de cordoalhas dentro dos elementos protendidos. 

 A garagem foi confeccionada em laje nervurada com altura total de 26 cm (20 

cm de laje mais 6 cm de capa). Entretanto, como já citado, foi considerado um 

enchimento de aproximadamente 20 cm por toda a extensão da laje utilizando material 

definido em projeto como enchimento leve e com indicação de peso específico de 

aproximadamente 1800 kg/m³. 

 Os pilares foram modelados conforme seção encontrada nos projetos reais e 

as faixas protendidas da mesma maneira, sendo observado a quantidade de cabos e 

o tipo de cabo. Para a carga acidental foi considerado o valor recomendado por norma 

sendo neste caso 300 kgf/m² por toda a extensão da laje 

 

4.2.2 Deformação das vigas faixa 

 

 A estrutura é composta de laje nervurada, mas o principal artifício estrutural 

para controle dos deslocamentos e garantia do funcionamento global da estrutura 

claramente são as vigas-faixa, que contam com protensão em toda a sua extensão e 

visam o aumento da rigidez da faixa, além de melhor controle dos deslocamentos. 

 Sabe-se que, em geral, as vigas-faixa têm altura relativamente baixa se 

comparadas às vigas altas, pois esses elementos normalmente são embutidos dentro 

da laje e confeccionados na altura da mesma para que não haja saliências. Entretanto, 
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por se tratar de um componente que em sua principal direção de carregamento 

apresenta baixa inércia (devido a sua altura ser relativamente menor do que o 

convencional), é instintivo pensar que os deslocamentos nesses elementos tendem a 

ser maiores, dado que sua rigidez está comprometida. 

 Sabendo que as faixas tendem a apresentar rigidez menor do que as vigas 

convencionais é que a protensão entra para solucionar problemas. Mesmo sem alterar 

a geometria e a resistência do concreto, fatores primordiais para aumento da rigidez 

de elementos estruturais, a protensão agrega um pseudo-enrijecimento no elemento 

com facilidade visto que, conforme se aumenta a quantidade de cabos de protensão 

dentro da faixa, tem-se um pseudo-enrijecimento daquela faixa, fazendo com que a 

mesma se comporte mais semelhante a uma viga do que a um maciço de laje. 

 Assim, verificou-se os deslocamentos nos piores trechos de todas as vigas da 

estrutura, buscando-se o maior deslocamento e o maior trecho do mesmo elemento, 

ou a pior combinação possível, que pode ser observada através do Gráfico 18.  

 

Gráfico 18 - Deformação nas vigas-faixa 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Estipulando o limite em 100% (razão entre a flecha máxima ocorrente no 

elemento sobre a flecha máxima imposta por norma), observa-se no Gráfico acima 

que nenhuma das vigas atingiu a deformação máxima imposta, o que já era de se 

esperar devido a esses elementos contarem com a protensão. 
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 Vinte das 24 vigas (cerca de 84% das vigas-faixa) sofreram deformações entre 

30% e 50% do máximo permitido e imposto pela norma vigente. Notou-se ainda que 

três das 24 vigas apresentaram deformações mais extremas, caso da faixa 7, que teve 

deslocamento de 80%, e das faixas 5 e 8, que registraram valores abaixo dos 20% de 

deformação máxima. Esses valores podem ser conferidos na Tabela 34. 

 

Tabela 34 - Verificação de parâmetros para análise no ensaio de esclerometria 

Viga-faixa Vão (cm) Deslocamento 

atuante (cm) 

Deslocamento 

máximo (cm) 

Razão entre desl 

máx e atuante 

(%) 

V5 558 0,3 2,2 15,5 

V7 669 2,1 2,6 80,6 

V8 645 0,1 2,5 5,0 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Sendo assim, nenhuma viga assinalou deslocamento acima do limite imposto 

pela norma. Também se observou certa uniformidade de deslocamentos na faixa dos 

30% a 50%, o que já era esperado, visto que a estrutura é simétrica, salvo pequenos 

pontos isolados. Os valores, portanto, condizem com o comportamento do modelo. 

 

4.2.3 Deformação das Lajes 

 

 Como assinalado anteriormente, a edificação conta com laje nervurada 

utilizando de cubetas plásticas reutilizáveis. Tem-se que esse tipo de laje apresenta 

diversas vantagens se comparadas às lajes maciças, que vão desde a possibilidade 

de trabalhar com vãos relativamente maiores (acima dos cinco metros) até a 

economia, diminuindo o gasto com concreto (nas regiões onde o concreto não tem 

bom desempenho estrutural, pode-se preencher com algum tipo de enchimento). 

 Esse tipo de laje é extremamente leve, já que na região tracionada apenas o 

aço funciona e na região comprimida existe a capa de concreto ou a mesa de 

contribuição para os esforços de compressão. Por ser uma laje mais leve e possibilitar 

grandes vãos e grandes cargas, espera-se que a mesma também seja eficiente em 

relação aos deslocamentos totais, já que o peso próprio da laje é uma grande 

contribuinte nos deslocamentos finais da estrutura. 
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 Porém, o que se percebeu através do Gráfico 19 é que seis das 33 lajes 

contidas na edificação − ou seja, quase 20% das lajes − estão com seus 

deslocamentos finais acima dos limites impostos pela NBR-6118 (ABNT, 2014), já 

considerando a flecha diferida mais a ação da fluência no concreto. 

 

Gráfico 19 - Deformação nas lajes 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Estipulando o limite em 100% (que é a razão entre a flecha máxima ocorrente 

no elemento sobre a flecha máxima imposta por norma), observa-se que três das seis 

lajes que apresentaram valores acima dos 100% estão com a razão flecha ocorrente 

sobre flecha imposta entre 115% a 120%. Desse modo, estas lajes deformaram de 

15% a 20% acima dos limites impostos pela norma, conforme pode ser visualizado na 

Tabela 35. 

 

Tabela 35 - Verificação de parâmetros para análise no ensaio de esclerometria 

Laje Vão (cm) Deslocamento 

atuante (cm) 

Deslocamento 

máximo (cm) 

Razão entre desl 

máx e atuante 

(%) 

L1 521,9 2,5 2,1 119,7 

L2 640,0 2,6 2,5 102,3 

L16 325,0 1,5 1,3 116,9 

L17 492,0 2,3 1,9 116,8 

L31 167,0 0,7 0,6 109,2 

Fonte: o Autor (2021) 
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 Na maioria das estruturas, os projetistas trabalham com os deslocamentos mais 

abaixo dos limites de norma. Porém isso não é uma regra, visto que se os 

deslocamentos estiverem dentro dos limites impostos por norma não existe problemas 

que possam ser ocasionados devido aos deslocamentos. Via de regra, percebe-se 

que os deslocamentos estão dentro de uma faixa de 60% a 85% (caso de 22 das 33 

lajes, ou 67%). 

 Observou-se também que cinco das 33 lajes (pouco mais de 15%) obtiveram 

deslocamentos abaixo dos 60% entre a razão da deformação atuante sobre a 

deformação máxima imposta por norma. 

 Verificou-se uma tendência de deformação nas lajes na faixa dos 60% a 85%. 

Assim como nas vigas, as lajes também são simétricas, causando o mesmo efeito. 

Valores lineares, portanto, eram esperados em grande parte das lajes, salvo casos 

isolados nos quais a deformação variou entre 15% e 20% acima do limite imposto por 

norma. Além destes, também se registrou alguns casos isolados de deformação 

abaixo dos 60%, sendo os mais extremos nas lajes 18 (pouco mais de 20%) e 32 

(pouco mais de 25% da deformação máxima permitida).  

 

4.2.4 Tensão nas faixas protendidas 

 

 O concreto protendido surgiu de uma necessidade de reduzir as tensões de 

tração em estruturas de concreto armado, já que esses esforços são um problema 

dentro da engenharia de estruturas. Por meio da protensão é factível introduzir 

esforços que equilibram as ações externas − carregamentos acidentais e 

permanentes definidos pelo projetista. Dessa forma, é possível limitar ou até mesmo 

reduzir por completo os esforços de tração nestes elementos. 

 A ideia básica e fundamental das estruturas protendidas é comprimir as regiões 

e os elementos estruturais que serão tracionados pelo carregamento externo a fim de 

equilibrar parte dos esforços externos ou até mesmo sua totalidade. Portanto, é 

obrigatório que os diagramas de esforços produzidos pelo cabo de protensão sejam 

contrários aos diagramas gerados pelo carregamento externo. Assim, o problema da 

fissuração nas estruturas pode ser minimizado e, caso não haja fissuração, a estrutura 

é capaz trabalhar em Estádio I, adotando a inércia bruta para o cálculo dos 

deslocamentos e reduzindo consideravelmente os deslocamentos da estrutura − tanto 

pela ação dos cabos como pela consideração da inércia. 
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 Os esforços nas lajes tendem a concentrar-se nas faixas dos pilares. Por esse 

motivo a norma americana ACI recomenda que se disponha cabos ao longo de "faixas 

de apoio" unindo os pilares, ao invés de uma distribuição uniforme. A seguir, são 

apresentados motivos que justificam tal distribuição para os cabos. 

 A estrutura estudada foi construída com faixas protendidas que se distribuem 

de maneira uniforme ao longo de toda a edificação. A Figura 75 demonstra essa 

organização. 

 

Figura 75 - Modelagem das faixas protendidas 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Sabendo que a estrutura depende totalmente do funcionamento correto das 

faixas protendidas, foi realizada uma análise dos resultados de tensão nas fibras 

superiores e nas fibras inferiores. Caso as faixas protendidas apresentem tensões de 

tração muito acima dos limites estabelecidos por norma, é necessária a disposição de 

armaduras complementares nessas regiões para evitar a fissuração da estrutura. 

 Os resultados obtidos foram retirados do software TQS no módulo do editor de 

lajes protendidas, no qual pode-se verificar as tensões por toda a extensão da faixa e 

a posição do cabo dentro do elemento. A Figura 76 ilustra esses dados: 
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Figura 76 - Tensões nas fibras superiores e inferiores dentro do software TQS 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Há faixas nas quais as tensões devem estar estabelecidas. No caso desse 

exemplo, os limites são de 2,7 MPa na tração e de 21 MPa na compressão. As linhas 

vermelhas da Figura 76 mostram os valores das tensões ocorrentes no elemento para 

o caso de carregamento escolhido. A verificação deve ser feita tanto nas fibras 

superiores quanto inferiores do elemento. 

 No melhor cenário, espera-se que a viga tenha tensões apenas de compressão, 

evitando assim tensões de tração e, consequentemente, sua fissuração. Admite-se, 

porém, que o estado limite de compressão excessiva deve ser respeitado, visto que, 

caso seja aplicada muita protensão no elemento, o mesmo pode romper. 

 

4.2.4.1 Tensões nas faixas protendidas no ato da protensão 

 

 A NBR-6118 (ABNT, 2014) prescreve que a segurança em relação à ruptura no 

ato da protensão deve ser verificada conforme os procedimentos em relação ao 

estado limite último de ruptura ou alongamento plástico excessivo, respeitadas as 

seguintes hipóteses suplementares: 
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a) Considera-se como resistência característica fckj do concreto aquela 

correspondente à idade do material no ato da protensão, não se tomando valores 

superiores à resistência característica especificada no projeto; 

b) Para esta verificação, admitem-se os seguintes valores dos coeficientes de 

ponderação: 

 

γc = 1,2  

γs = 1,15  

γp = 1,0 na pré-tração  

γp = 1,1 na pós-tração  

γf = 1,0 para as ações desfavoráveis  

γf = 0,9 para as ações favoráveis. 

 

 Admite-se que a segurança em relação ao estado limite último de ruptura no 

ato da protensão fique garantida desde que com as solicitações na pós-tração e, para 

ações desfavoráveis, satisfaça as seguintes condições: 

 

• a tensão máxima de compressão na seção de concreto simples, calculada em 

regime elástico linear, não ultrapasse 70% da resistência característica do fckj 

previsto em projeto no tempo da aplicação da protensão na obra; 

• a tensão máxima de tração no concreto, nas seções transversais, não 

ultrapasse 1,2 vezes a resistência à tração correspondente ao valor do fckj 

especificado em projeto na aplicação da protensão. 

•  quando nas seções transversais existirem tensões de tração, deve haver 

armadura de tração calculada no estádio II. 

 

 Como o concreto utilizado na modelagem da estrutura é de 35 Mpa e 

considerando fct,m de 3 MPa e fck,j 14 dias de 31 MPa, temos que a tensão máxima 

de compressão na seção de concreto simples é de 21,7 MPa e a tensão máxima de 

tração no concreto é de aproximadamente 3,6 MPa para ambas as fibras (superiores 

e inferiores) do elemento protendido. 

 Foram levantados dados referentes a essas tensões, os quais apresentamos a 

seguir. 
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Gráfico 20 - Tensões de tração nas fibras superiores ato da protensão 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Pode-se observar no Gráfico 20 que existe um limite aceitável de tração, este 

no ato da protensão, com valor de 3,6 MPa ou 36 kg/cm². Porém, é comum em 

elementos protendidos que exista a mitigação das tensões de tração, ou até mesmo 

sua total ausência, visto que a protensão tem a principal ideia de reduzir estas tensões 

de tração oriundas de carregamento externo. 

 Sendo assim, foi possível verificar que no ato da protensão nas fibras 

superiores não houveram vigas com tensões de tração acima do limite imposto pela 

norma. Por outro lado, é importante citar que existem valor de tração em algumas 

vigas, os quais podem ser observados no Tabela 36. 

 

Tabela 36 - Tensão de tração fibras superiores ato da protensão 

Vigas-faixa Tensão Limite (MPa) Tensão Atuante (MPa) 

V4 3,6 1,8 

V6 3,6 1,3 

V7 3,6 3,2 

V17 3,6 0,2 

V18 3,6 3,2 

V19 3,6 0,3 

V20 3,6 0,1 

V21 3,6 0,3 

Fonte: o Autor (2021) 
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 Todas as vigas apresentaram tração abaixo do limite estipulado pela norma em 

suas fibras superiores e apenas quatro das 20 vigas analisadas (ou 20%) registraram 

valores um pouco acima da tensão nula no ato da protensão. Mesmo que a tensão de 

tração esteja abaixo do estipulado pela norma, é necessária a complementação com 

armadura passiva na região em que se aplicam estas tensões. 

 

Gráfico 21 - Tensões de tração nas fibras inferiores ato da protensão 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Pode-se observar no Gráfico 21 o mesmo limite de tração estabelecido pela 

norma técnica e que 90% das vigas estudadas (ou 18 das 20) alcançaram valor nulo 

de tração nas fibras inferiores, ou seja, não houveram tensões de tração nestes 

elementos. Por isso, toda a seção transversal desses elementos se manteve 

comprimida. Há dois casos isolados que registraram pequena tensão de tração, porém 

muito próxima dos valores nulos. Este comportamento já é esperado em elementos 

com protensão, ainda mais no ato da protensão, em que não existe a influência de 

carregamento externo, já que a estrutura ainda estará escorada. 

 Observou-se também no Gráfico 21 que as mesmas vigas que obtiveram 

valores de tensão de tração um pouco elevada nas fibras superiores, foram as 

mesmas que tiveram um valor diferente de nulo nas fibras inferiores. 

  

 Segundo a NBR-6118 (ABNT, 2014) admite-se que a segurança em relação ao 

estado-limite último no ato de protensão seja verificada no estádio I onde o concreto 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

V
1

V
2

V
3

V
4

V
5

V
6

V
7

V
8

V
9

V
1
0

V
1
1

V
1
2

V
1
3

V
1
4

V
1
5

V
1
6

V
1
7

V
1
8

V
1
9

V
2
0

V
2
1

V
2
2

V
2
3

V
2
4

Limite de tração (kg/cm²) tração (kg/cm²) inf



160 
 

 

não está fissurado e o comportamento dos materiais é elástico linear, desde que as 

seguintes condições sejam satisfeitas: 

 

• a tensão máxima de compressão na seção de concreto, obtida através das 

solicitações ponderadas de γp = 1,1 e γf = 1,0, não pode ultrapassar 70 % da 

resistência característica fckj prevista para a idade de aplicação da protensão 

 

 Entende-se que o maior problema em estruturas tanto de concreto armado 

quanto de concreto protendido é a fissuração causada pelas tensões de tração. 

Entretanto, também é importante verificar e analisar as tensões de compressão, dado 

que tensões elevadas de compressão em elementos protendidos podem ocasionar o 

colapso da peça devido ao estado limite de compressão excessiva. 

 Por isso, também foram analisadas as tensões de compressão em todas as 

vigas estudas, tanto nas fibras superiores quanto nas inferiores. 

 

Gráfico 22 - Tensões de compressão nas fibras superiores ato da protensão 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Como pode ser visualizado no Gráfico 22 para as tensões de compressão a 

norma técnica cita que as mesmas não podem ultrapassar o limite de 70% da 

resistência característica prevista para a idade da aplicação das tensões de 

protensão. Sabendo disso, existe um limite de 21,7 Mpa para 14 dias, ou seja, o 
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concreto já está quase em sua resistência final, porém ainda não se considera toda a 

resistência. 

 Todas as vigas estudadas apresentaram tensões de compressão abaixo do 

limite estipulado por norma, o que é de se esperar da protensão em si, já que a mesma 

− indiretamente através da tensão aplicada sobre as cordoalhas − gera tensões de 

compressão por todo o elemento estrutural. 

 Existe também uma uniformidade com pouquíssima variação nas tensões de 

compressão em 80% das vigas estudadas, as quais situam-se na faixa de 2,5 MPa 

até 5 MPa, conforme Gráfico 22. Este comportamento é esperado, visto que a 

estrutura é simétrica por quase toda a sua extensão; logo, é comum que os elementos 

tenham tensões muito parecidas. Há algumas vigas assimétricas em relação ao 

restante da edificação, e essas podem sim ter valores de tensões diferentes de outros 

elementos. 

 

Gráfico 23 - Tensões de compressão nas fibras inferiores ato da protensão 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Nas fibras inferiores, como mostra o Gráfico 23 as tensões de compressão são 

muito parecidas com as das fibras superiores. Essas seguem a mesma uniformidade, 

porém agora com valores de tensão maiores: se nas fibras superiores existia uma 

uniformidade entre tensões de 2,5 MPa a 5 MPa, nas fibras inferiores quase todas as 

vigas estudadas registraram valores muito próximos de 5 MPa. Os desempenhos das 

vigas podem ser comparados na Tabela 37. 
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Tabela 37 - Comparação tensões de compressão nas fibras superiores e inferiores 

Vigas Tensão compressão 

fibras superiores 

(MPa) 

Tensão compressão 

fibras inferiores 

(MPa) 

Diferença das 

tensões (%) 

V4 8,5 10,8 21,3 

V9 2,4 4,5 46,6 

V11 3,3 4,7 29,7 

V18 4,7 7,5 37,3 

V19 2,5 4,9 48,9 

V24 7,4 8,0 7,5 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Tomando-se todas as vigas estudadas, no ato da protensão as tensões de 

compressão são maiores nas fibras inferiores do que nas fibras superiores. É de se 

esperar que o comportamento das tensões de compressão no ato da protensão fosse 

exatamente esse, visto que a estrutura ainda não está com carregamento externo − 

ou seja, ainda não se verifica o estado limite de descompressão –, no qual as cargas 

externas influenciam nas tensões finais da peça. Por isso, todas as vigas analisadas 

no momento do ato da protensão estavam com sua seção comprimida. 

 Foi possível verificar no ato da protensão que as vigas estudadas se 

mantiveram comprimidas em toda a seção, e que não seria necessário nenhum tipo 

de armadura de compressão próximo das regiões de tensionamento dos cabos para 

evitar a ruptura do concreto por compressão excessiva. 

 Era previsto que as tensões de compressão no ato da protensão não fossem 

tão altas, já que a quantidade de cordoalhas de protensão em cada uma das vigas 

estudadas é baixa. Além disso, o elemento com maior quantidade de cabos tem 

apenas nove cordoalhas, o que torna pouco provável a ruptura por compressão 

excessiva no ato da protensão para esses elementos estudados. 
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4.2.4.2 Tensões nas faixas protendidas :combinação frequente 

 

 A atual norma técnica que rege os procedimentos de projeto para estruturas de 

concreto protendido é a NBR-6118 (ABNT, 2014). Porém, informações da antiga NBR- 

7197 (ABNT, 1989) ainda são levadas em consideração para certas verificações dos 

estados limites. Sendo assim, por se tratar de uma estrutura na qual se utilizou pós-

tração − ou seja, a estrutura foi protendida depois da concretagem da mesma − 

existem algumas verificações que precisam ser realizadas no momento da etapa do 

projeto, principalmente quando se trata de uma estrutura dependente da protensão 

para sua estabilidade. 

 Segundo a NBR-6118 (ABNT, 2014), nos estados limites de serviço, as 

estruturas trabalham parcialmente no Estádio I e parcialmente no Estádio II. A 

separação entre esses dois comportamentos é definida pelo momento de fissuração. 

 A tensão máxima se dá pelo coeficiente α (alfa) multiplicado pela resistência à 

tração característica inferior do concreto, tendo que: 

 

α = 1,2 para seções T ou duplo T;  

α = 1,3 para seções I ou T invertido; 

α = 1,5 para seções retangulares. 

  

 Verificou-se na análise que as maiores tensões de tração eram encontradas na 

combinação de carregamento frequente. Foram verificadas, então, as tensões de 

tração e compressão para esse caso de combinação, visto que a estrutura poderia se 

enquadrar em protensão parcial. Nesta combinação, a tensão de tração poderá existir, 

contanto que respeite o limite de abertura de fissuras. 

 Também é imposto por norma que, por se tratar de um concreto de 35 MPa, o 

limite de tração em ambas as fibras é de 2,7 Mpa considerando agora o fck completo 

de 28 dias, e o limite de compressão, de 21 MPa. O limite de compressão para essa 

combinação é parecido com o do ato da protensão, porém o de tração é mais 

conservador devido à formação de fissura. 

 Pode-se observar no Gráfico 24 que existe um limite aceitável de tração na 

combinação frequente com valor de 2,7 MPa ou 27 kg/cm². Contudo, como ilustrado 

no Gráfico abaixo, 85% das vigas estudadas (ou 17 das 20) apresentam em suas 

fibras superiores tensões de tração maiores que o estipulado por norma. Esse não é 
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o comportamento esperado em uma estrutura protendida, já que a protensão, quando 

bem aplicada, consegue mitigar por completo as tensões de tração. 

 

Gráfico 24 - Tensões de tração fibras superiores combinação frequente 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Verificou-se, portanto, que para combinação frequente nas fibras superiores 

houve vigas com tensões de tração acima do limite imposto pela norma. É importante 

citar que existem elementos que obtiveram tensões de tração abaixo do limite. Na 

Tabela 38, listamos os cinco casos de maior tensão de tração nas fibras superiores 

das vigas estudadas. 

 

Tabela 38 - Tensões de tração fibras inferiores combinação frequente 

Vigas Tensão limite (MPa) Tensão atuante (MPa) 

V10 2,7 11,3 

V12 2,7 11,3 

V18 2,7 11,4 

V19 2,7 11,2 

V21 2,7 11,2 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 Também é importante destacar a uniformidade das tensões, visto que a 

estrutura se trata de uma garagem extensa e simétrica. Uma tendência pode ser 

percebida no Gráfico 24: os valores de tensão estão entre 10 MPa e 12 MPa, ou seja, 
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55% das vigas estudadas revelam tensões nessa faixa. Também se observou que 

25% das vigas estudadas apresentam valores entre 8 MPa e 10 MPa. Tal uniformidade 

das tensões de tração em qualquer tipo de combinação de carregamento já era 

prevista, uma vez que se trata de uma estrutura simétrica e com carregamento bem 

distribuído. Por isso, as tensões devem ser muito próximas se comparados os 

elementos entre si. 

 Apenas três das 20 vigas estudadas (ou 15% dos elementos) alcançaram 

tensão de tração abaixo do estipulado por norma e somente uma viga registrou tensão 

de tração nula nas fibras superiores, como mostra a Tabela 39. 

 

Tabela 39 - Comparação tensões de compressão nas fibras superiores e inferiores 

Vigas Tensão limite (MPa) Tensão atuante (MPa) 

V6 2,7 2,0 

V8 2,7 0 

V24 2,7 1,5 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Acerca das tensões de tração nas fibras inferiores, é possível verificar no 

Gráfico 25 que são consideravelmente menores, visto que se dão na flexão no 

momento positivo da viga, e a tração nas fibras superiores acontece sobre os apoios 

nos momentos negativos. 

 

Gráfico 25 - Tensão de tração fibras inferiores combinação frequente 

 

Fonte: o Autor (2021) 
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Já a uniformidade das tensões se mantém na alternância da combinação de 

ações e na mudança da análise das tensões em si. Verificou-se que as tensões se 

mantiveram lineares, porém agora 60% das vigas estudadas apresentam tensões na 

faixa dos 4 MPa até 5 MPa, salvo o caso da viga V7, na qual existe tensão de tração 

nas fibras inferiores que chega a 8,2 MPa. 

Para as tensões de tração das fibras inferiores, apenas 10% das vigas 

estudadas ficaram dentro dos limites estipulados por norma. A viga V8, inclusive, 

registrou tensão de tração nula nas fibras superiores e inferiores. Este elemento 

poderia ser analisado na combinação quase permanente se a mesma respeitasse o 

estado limite de descompressão, enquadrando-se assim em protensão limitada ou 

nível 2. 

A NBR-6118 (ABNT, 2014) não tem recomendações quando se trata de limite 

de tensão de compressão. Por isso, é de praxe que os projetistas de estruturas 

protendidas se valham de recomendações de outras normas. Neste caso, utilizou-se 

uma recomendação do ACI 318 (2018), para a qual a tensão máxima de compressão 

é 0,6 vezes a resistência característica do concreto no momento da protensão (linha 

azul do Gráfico 26). 

 É importante lembrar que, em regiões de apoio entre as vigas-faixa e os pilares, 

é comum o aparecimento de tensões de tração elevadas em suas fibras superiores. 

Caso um alto valor seja registrado, é comum que existam nessas mesmas regiões 

tensões de compressão elevadas nas fibras inferiores. 

 Pelo Gráfico 26 abaixo, é possível verificar as tensões de compressão nas 

fibras superiores e confirmar que não houve elementos com compressão excessiva. 

 

Gráfico 26 - Tensão de compressão fibras superior combinação frequente 

 

Fonte: o Autor (2021) 
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Novamente notamos uniformidade das tensões: 85% das vigas estudadas 

obtiveram tensões de compressão nesta combinação de ações entre 5 MPa e 10 MPa, 

como demonstra o Gráfico 26. Ressaltamos que é possível chegar até 21 MPa de 

tensão de compressão em ambas as fibras, visto que o concreto tem boa resistência. 

Cerca de 10% das vigas alcançaram valores maiores que 10 MPa, chegando próximo 

dos 12 MPa, caso das vigas V7 e V24, e apenas uma registrou tensão de compressão 

abaixo dos 5 MPa, a viga V8. 

Por fim, analisamos as tensões de compressão para a combinação frequente 

nas fibras inferiores. É comum que nessas fibras as tensões de compressão sejam 

elevadas no mesmo local onde se verificam as máximas tensões de tração, visto que 

nas regiões com maior tração − ou seja, maior momento negativo − a fibra superior 

tende a tracionar e a fibra inferior, a comprimir. 

 

Gráfico 27 - Tensão de compressão fibras inferiores combinação frequente 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Observa-se no Gráfico 27 que existem tensões de compressão elevadas, 

porém nenhuma acima do limite estipulado por norma − sendo este de 21 MPa. A 

uniformidade das tensões se mantém por toda a extensão da laje. 

 Pelo Gráfico acima, evidencia-se que 50% das vigas estudadas apresentaram 

valores de tensão de compressão entre 14 MPa e 15 MPa, e que a faixa dos 10 Mpa 

aos 15 MPa compreendem 85% dos elementos. Somente 15% das vigas 

demonstraram tensões de compressão abaixo dos 10 Mpa, e apenas uma assinalou 

tensão de compressão abaixo dos 5 MPa. 
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Considerando todos os dados, concluímos que para a combinação frequente 

de ações não houve tensões de compressão acima dos valores limites estipulados 

por norma, sendo respeitado o estado limite último de compressão excessiva. 

Entretanto, mais de 85% das vigas estudadas apresentaram tensão de tração acima 

dos limites impostos por norma nas fibras superiores e inferiores. 

 É comum em estruturas protendidas que haja mitigação ou anulação das 

tensões de tração quando se trabalha com protensão, mas essa não foi a tendência 

encontrada nos resultados da análise. Salientamos que caso essas tensões não forem 

combatidas com armadura passiva, a estrutura está em risco de alta fissuração e 

instabilidade. 

 

4.2.5 Análise da fissuração das faixas protendidas. 

 

A fissuração em geral é um fenômeno pouco desejável quando o assunto é 

estruturas de concreto armado e protendido, visto que seus problemas incluem desde 

efeitos negativos esteticamente até a diminuição do desempenho da estrutura quanto 

a sua durabilidade. 

 O principal motivo da fissuração ocorrer nas estruturas de concreto armado e 

protendido é que o concreto é um material pouco resistente à tração. Por isso, é 

comum a utilização de outro material nestas regiões tracionadas, como é o caso do 

aço convencional para o concreto armado e as cordoalhas engraxadas, por exemplo, 

em estruturas protendidas com pós-tração. 

 Geralmente se procura nos projetos estruturais obter o melhor desempenho e 

a melhor segurança quando se trata de fissuras, visto que as estas até podem 

aparecer no concreto, mas de acordo com os limites impostos por norma técnica. Essa 

limitação permite aberturas menores do que as máximas, consideradas nocivas para 

a estrutura. 

 A avaliação quantitativa da abertura de fissuras é influenciada por vários fatores 

e está sujeita a uma grande variabilidade. Dentre as condições, destacam-se: a taxa 

de armadura, a tensão no aço, a qualidade da aderência dos fios, o arranjo da 

armadura, a forma das malhas e o espaçamento entre as barras. Por meio de um 

detalhamento de armaduras adequado é possível limitar a abertura de fissuras a 

valores pequenos, de forma que a aparência e o desempenho da estrutura não sejam 

prejudicados. 
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 O valor admissível para abertura de fissuras em estruturas de concreto armado 

varia na faixa de 0,1 mm a 0,4 mm. Para concreto protendido, esse valor é limitado a 

0,2 mm.  

 O controle da fissuração pode ser realizado de diversas maneiras quando se 

trata de concreto protendido, como por exemplo: 

 

• se a parcela de momento gerado pela carga permanente e pela carga acidental 

for igual ao momento de protensão, não existirá tensões de tração e a armadura 

passiva será mínima, evitando a fissuração e respeitando o estado limite de 

descompressão; 

• se a parcela de momento gerado pela carga permanente e acidental for pouco 

acima do momento de protensão, existirá tensões de tração, porém 

controláveis. A armadura adotada será maior que a mínima e resistirá a essas 

tensões de tração; 

• caso a força de protensão for muito baixa ou não exista, o papel de controle 

das fissuras será integralmente responsabilidade das armaduras passivas ou 

não tensionadas. 

 

 É imprescindível que as fissuras em estruturas de concreto protendido 

respeitem os limites estipulados por norma, visto que o processo de corrosão das 

armaduras tensionadas é extremamente perigoso à estabilidade da estrutura, visto 

que o aço está tensionado e a ruptura do mesmo poderá ser brusca, abalando a 

estabilidade global de toda a edificação 

 Conforme pode ser observado no Gráfico 24 e 25, 65% das vigas estudadas 

registraram tensão de tração suficiente para causar uma fissuração acima do limite 

estipulado pela norma. Em se tratando das fibras superiores, nas quais identificamos 

as maiores tensões de tração, principalmente sobre os apoios, constata-se uma 

uniformidade das fissuras. 
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Gráfico 28 - Fissuração faixas protendidas combinação frequente fibras superiores 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

De acordo com o Gráfico 28 as fissuras ocorrentes nas vigas encontram-se em 

sua grande maioria entre 0,2 mm e 0,25 mm. Assim, 55% das vigas tiveram fissuras 

com dimensões 20% superiores ao estipulado pela norma técnica. É importante 

também citar que 35% das vigas estudadas tiveram fissuras abaixo dos limites 

impostos pela norma e que 15% das vigas estudadas não teve fissuração nas fibras 

superiores.  

 Outra curiosidade sobre as fissuras é que, no Gráfico 24 da análise das tensões 

de tração nas fibras superiores para a combinação frequente, as mesmas vigas que 

obtiveram tensões nulas ou próximas de zero são as que não tiveram fissuração (V6, 

V8 e V24). Salientamos ainda que mesmo que uma viga tenha fissuras abaixo dos 

limites impostos por norma não significa que a mesma está dentro dos limites de 

tensão de tração, como é o caso das vigas (V4, V7 e V22) que, mesmo estando dentro 

dos limites de fissuração, registraram tensões de tração muito acima do limite 

estipulado. 

 Analisando as fibras inferiores (Gráfico 29), temos que 95% das vigas 

estudadas tiveram suas aberturas de fissuras abaixo dos 0,2 mm impostos pela 

norma, e que apenas uma viga teve fissuração acima dos limites − a viga V7, com 

0,21 mm, ou seja, uma abertura 5% maior que estipulado por norma. Contudo, por se 

tratar de uma quantidade muito pequena e levando vários fatores em consideração 

para a abertura das fissuras, a abertura também nesta viga poderia ser 

desconsiderada. 
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Gráfico 29 - Fissuração faixas protendidas combinação frequente fibras inferiores 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Diferente das fibras superiores, nas fibras inferiores há uma uniformidade das 

fissuras entre 0,05 mm e 0,1 mm, conforme mostra o Gráfico 30 (linha verde e roxa). 

Além disso, as vigas V6, V8 e V24 se mantiveram sem a abertura de fissuras. Nas 

fibras inferiores, a viga V17 não fissurou, apenas nas fibras superiores. 

 

Gráfico 30 - Fissuração faixas protendidas combinação frequente fibras inferiores 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

É importante controlar a fissuração em elementos protendidos, como 

mencionado anteriormente. Por se tratar de uma técnica de execução e projeto mais 

complexa que o concreto armado, o método requer uma atenção maior nos casos de 

controle de qualidade para evitar casos de corrosão. 
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4.2.6 Análise das tensões de punção  

 

O fenômeno de punção, conforme já assinalado, pode ser caracterizado como 

um modo de ruptura que ocorre por meio dos esforços de cisalhamento em elementos 

que são submetidos à carga ou reações concentrada aplicada transversalmente. A 

aplicação desses carregamentos provoca elevadas tensões de cisalhamento em torno 

de regiões relativamente pequenas, podendo resultar em ruptura frágil e sem avisos 

prévios. 

 Por se tratar de uma estrutura com faixas protendidas com espessura da 

mesma dimensão da laje, é comum que existam tensões de punção elevadas na 

ligação de pilar e faixa. Essas tensões merecem uma atenção maior, visto que a 

estabilidade da estrutura depende da ligação entre os pilares e as faixas. Conforme a 

norma NBR-6118 (ABNT, 2014), no caso de a estabilidade global da estrutura 

depender da resistência da laje à punção, deve ser prevista armadura de punção, 

mesmo que a tensão solicitante seja menor que a resistente. Essa armadura deve 

equilibrar um mínimo de 50% da força solicitante de cálculo. 

 Por definição da NBR-6118 (ABNT, 2014), devem ser verificadas três tipos de 

superfícies para as tensões de punção, C ,C’ e C’’, sendo que cada uma delas têm 

definições diferentes. Para a superfície C, encontrada na ligação pilar e laje, deve-se 

verificar a tensão de compressão diagonal do concreto, onde não há armadura; já para 

a superfície C’ e C’’, a verificação passa a se distanciar da ligação pilar e laje, havendo 

a presença de armadura para essas verificações. 

 Para a tensão resistente na superfície crítica tem-se que: 

 

τSd ≤ τRd2 = 0,27αv fcd 

 

 onde αv = (1 − fck/250).  

 

 Sendo assim, por se tratar de um concreto com resistência de 35 MPa, temos 

que a resistência à punção no perímetro crítico é de 5,81 MPa. Isso significa que toda 

tensão na ligação laje e pilar deve ser inferior a este valor, caso contrário a ligação 

está mal dimensionada e poderá romper por cisalhamento na superfície crítica. 

 Para a análise realizada, foram levados em consideração os esforços de 

cisalhamento obtidos através do modelo de grelha do software TQS, visto que a norma 
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permite, em caso de efeitos de carregamento simétrico, desprezar os esforços de 

momento para os pilares. Entretanto, por se tratar de uma edificação com alto índice 

de carregamento, foram considerados os momentos fletores para o cálculo. Os 

mesmos são pequenos, causando pouca variação nos resultados finais de tensão. 

 

Gráfico 31 - Tensão de punção no perímetro crítico C 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Aproximadamente 31% da ligação pilar e faixa alcançaram tensões de punção 

acima do limite estipulado por norma para a seção crítica do pilar, como mostra o 

Gráfico 31. Deve-se levar em conta que os pilares que obtiveram tensões elevadas 

foram aqueles entre o P26 ao P53, que são pilares internos da estrutura. Os pilares 

mais carregados da estrutura, portanto, obtiveram as maiores tensões de punção 

analisadas. Listamos na Tabela 40 as cinco maiores tensões de punção de toda a 

edificação: 

 

Tabela 40 - Tensões de punção mais elevadas da estrutura 

Pilares Tensão atuante (MPa) Razão τSd/τRd (%) 

P41 7,7 32,5 

P43 7,3 21,4 

P49 7,4 28,7 

P50 7,4 28,4 

P52 7,4 27,5 

Fonte: o Autor (2021) 
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Já pelo Gráfico 32, verifica-se que existem dois tipos de tendência acima dos 

limites estipulados por norma. A primeira é encontrada entre os pilares P26 e P36, nos 

quais as tensões de punção variam de 6 MPa a 7 MPa. 

 

Gráfico 32 - Tensão de punção no perímetro crítico C (primeira tendencia) 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

A segunda tendência (Gráfico 33) ocorre entre os pilares P41 e P53, de tensões 

entre 7 MPa e 8 MPa. 

 

Gráfico 33 - Tensão de punção no perímetro crítico C (segunda tendencia) 

 

Fonte: o Autor (2021) 
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O motivo para haver duas tendências de tensões é que os pilares referentes à 

primeira são internos, porém com menor área de influência ou contribuição de cargas; 

Já os pilares da segunda tendência com tensões maiores estão posicionados 

exatamente sobre o centro da edificação, ou seja, têm maior área de influência e por 

isso acabam recebendo carregamentos maiores, gerando tensões de punção mais 

elevadas que o restante. 

 O perímetro C é a verificação da compressão diagonal do concreto. Se as 

tensões desse perímetro estiverem acima dos limites impostos, a ligação entre pilar e 

laje já é comprometida − matematicamente falando, a ligação já rompeu. Dessa forma, 

é possível deduzir que eventuais patologias que acometeram a estrutura e que têm 

características de punção se devem à ruptura dessa ligação entre pilar e faixa/laje. A 

única maneira de se evitar essa situação seria, no momento do projeto, propor pilares 

com dimensões maiores para aumentar a área de contato da ligação, permitindo a 

redução das tensões de punção ou até mesmo modificações mais simples como 

resistência do concreto ou mudança na geometria de todos os elementos da ligação. 

Ressaltamos que a verificação realizada foi para o perímetro crítico, ou seja, não 

existe possibilidade de armadura para esses elementos, dado que no perímetro crítico 

C não há parcela participante da armadura para o cálculo. 

 Verificou-se que 40% das ligações entre faixa e pilares registraram tensões 

abaixo dos 3,5 MPa; outros 16% apresentaram tensões entre 4 MPa e 5 MPa e 

aproximadamente 15% apresentaram tensões entre 5 Mpa e a tensão limite de 5,81 

MPa. 

 Por fim, é importante citar que, mesmo que as ligações não ultrapassem a 

tensão resistente, é necessária a instalação de armadura de punção, visto que as 

verificações para os próximos perímetros, como C’ e C’’, é onde a armadura de punção 

se faz necessária. Na Figura 77, damos como exemplo o pilar P25, no qual as tensões 

de punção não chegaram a 3 MPa e mesmo assim foi necessária a colocação de 68 

studs ou pinos conectores nas duas direções ortogonais da viga para resistir às 

tensões de punção nos perímetros mais afastados do perímetro crítico. 
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Figura 77 - Tensões de punção pilar P25 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Na Figura 77 anterior, os circulos azuis representam os studs em ambas as 

direções. Mesmo com tensões baixas em perímetros como 2d e 4d, ainda existe a 

necessidade de armadura de punção, dispostas a um metro de afastamento do pilar 

em ambas as direções. 

 Vale lembrar que o TQS utiliza sub perímetros para o cálculo da tensão de 

punção. Dependendo da quantidade de barras de grelha que chegam no pilar, as 

tensões podem acabar variando, por isso foram calculadas manualmente por meio 

dos esforços de cisalhamento encontrados no TQS grelhas. 

 

4.2.7 Análise das armaduras necessárias contra colapso progressivo 

 

Como citado anteriormente, diversos edifícios já tiveram problemas estruturais 

em toda a história e vários deles colapsaram devido a alguma complicação pontual ou 

global. No Brasil, recordamos os exemplos listados no capítulo 4.7, como o Edifício 

Palace II e o shopping em Teresina, no Piauí. Sabendo o quão importante é para uma 
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estrutura, mesmo que sofra colapsos em alguns pontos, manter-se parcialmente de 

pé, é que existe a necessidade da armadura contra colapso progressivo.  

 A NBR-6118 (ABNT, 2014) aborda o assunto de maneira superficial, no subitem 

19.5.4. Apenas para o dimensionamento de lajes à punção propõe que, para estar 

devidamente protegida contra o colapso progressivo e ter maior ductilidade, se 

adicione uma armadura de flexão inferior que atravessa o contorno C, estando 

devidamente ancorada além do contorno C’ ou C’’. Estes contornos ou perímetros são 

os mesmos considerados no cálculo das tensões de punção, por isso ambos os 

cálculos se complementam. 

 Por se tratar de faixas protendidas, é comum que exista armadura passiva, 

porém em menor quantidade, já que a protensão tem essa característica. O que 

chama mais a atenção, porém, é que por meio de uma patologia vista no capítulo 8 

na seção 1.3 foi possível verificar que as armaduras utilizadas na parte inferior da viga 

tratam-se apenas de uma malha pop 4,2 mm espaçada a cada 15 cm. Esta malha, 

quando instalada, gera uma armadura de aproximadamente 1,38 cm². Caso forem 

utilizadas duas malhas transpassadas, tem-se o dobro da armadura, ou 2,76 cm². 

 Pode-se deduzir que a única armadura de flexão inferior existente nas faixas 

protendidas são as duas malhas transpassadas e, devido a patologias, estar muito 

próxima do pilar (cerca de 80 cm) podemos afirmar que não existe armadura contra o 

colapso progressivo. No local que existe a patologia, no caso do pilar P47, a 

necessidade de armadura contra colapso é de aproximadamente 20 cm². 

 A fim de comparação segue Tabela 41 com arranjos da armadura contra 

colapso para o pilar P47 

 

 

Tabela 41 - Possíveis arranjos de armadura contra colapso para o pilar P47 

Ø (mm) Quantidade de barras 

10 23 

12,5 16 

16 10 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Existiriam no mínimo 10 barras de 16 mm na região onde se encontra a 

patologia ou, numa pior situação, com maior acúmulo de barras, até 23 barras com 

bitola de 10 mm. Entretanto, não se observa tal situação na patologia. Deduz-se que 
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apenas a armadura de protensão fora da sua capa plástica e as armaduras abaixo da 

cordoalha de protensão fazem parte da malha pop, devido à bitola e ao espaçamento 

baterem com as características da malha. 

 

Figura 78 - Visualização das armaduras em faixa com desplacamento 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Para todos os pilares, apontou-se a necessidade de armadura contra o colapso 

progressivo conforme Gráfico 34. Sua inexistência pode ser deduzida por não se ter 

registro da mesma nos projetos e também não se observar sua presença in loco. 

 

Gráfico 34 - Armadura contra colapso progressivo 

 

Fonte: o Autor (2021) 
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Apenas 5,5%, ou quatro das 75 ligações entre viga e pilar, estão com armadura 

de colapso progressivo em concordância com a norma. Na região entre o P1 e o P17, 

as armaduras necessárias estavam muito próximas das armaduras existentes. Isso 

quer dizer que cerca de 24% das ligações apresentaram armadura necessária muito 

próximas de 2,76 cm². Os casos mais elevados foram os dos pilares centrais, que 

contam com maior carregamento e, por consequência, maior necessidade de 

armadura contra colapso progressivo, visto que o cálculo desta armadura está 

diretamente ligado ao cortante atuante no pilar. 

 Ressaltamos que a falta dessa armadura não acarreta patologias ou problemas 

para a estrutura, uma vez que sua utilização só se dá quando existe o colapso de 

algum ponto e visando a não progressão do mesmo para o restante da estrutura. Por 

isso, a falta da armadura não acarretou nenhuma das patologias citadas no presente 

estudo. Sua ausência foi comentada por se tratar de uma estrutura que depende 

principalmente da protensão, do bom funcionamento das armaduras de punção para 

se manter estável e, por ter carregamentos mais elevados, demonstrar um risco maior 

de colapso caso o dimensionamento de algum elemento não esteja apropriado. 
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4.3 INVENTARIO DE DEFEITOS  

 

Abaixo segue o inventario de defeitos realizado com características, causas e 

diagnostico das patologias com maior ocorrência na edificação, vale ressaltar que 

estas patologias podem ou não terem sido reparadas com o passar do tempo visto 

que algumas destas eram de grave importância para a segurança da estrutura. 

Conforme citado anteriormente neste capítulo será apresentado a patologia 

através de registro visual e caracterizada a localização onde se encontra tal defeito 

além da caracterização ou possível causa ou motivo do aparecimento da patologia e 

por fim o diagnóstico final com sugestão de correção para a mesma. 

Também é importante salientar que algumas patologias que são de aparência 

superficial podem ter origens mais complexas gerando assim uma sugestão de 

correção mais agressiva e que mesmo que seja corrigido apenas a patologia 

superficialmente, isso não garante que a mesma não possa ocorrer novamente. 

 

4.3.1 Caso I - estacionamento inferior  

 

Localização: Entrada de veículos do estacionamento inferior 

 Situação: Situação: não reparado (2018) / medida paliativa (junho 2021)  

Figura 79 - Patologia caso I 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Características: trata-se de uma parede de vedação com aproximados 1,20 

metros de altura que foi confeccionada sobre uma das vigas-faixa da estrutura, onde 
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a dimensão desta faixa é de 104,50 cm de largura e 26 cm de altura com um 

comprimento de pouco mais de 10 metros. 

 

Problemas encontrados: 

• desplacamento do material argamassado;  

• eflorescência superficial. 

 

Apresenta-se, através da Figura 79, a patologia conhecida como lixiviação, na 

qual ocorre, na maioria das vezes, uma eflorescência superficial do material − nesse 

caso, junto à estrutura externa do prédio garagem. Percebe-se claro processo de 

lixiviação do revestimento argamassado por ação de intempéries, como chuva ácida 

e percolação de águas pluviais. É possível que esta ação tenha relação direta com o 

processo construtivo de diminuição da água na relação água/cimento e de um 

deficitário adensamento da mistura fresca, aumentando sua permeabilidade.  

A longo prazo, segundo Medeiros et al. (2011), esse tipo de patologia pode 

trazer problemas, como a redução do PH do material afetado, além de possível 

exposição e corrosão das armaduras em um processo de desplacamento ocorrente 

em elementos estruturais. Outro transtorno importante gerado por essa patologia é a 

desagregação superficial do material, o que pode causar desplacamentos, como é o 

caso da estrutura analisada neste item. 

Ainda, contribuindo para o agravamento da lixiviação, percebe-se que a 

espessura executada de revestimento argamassado – compreendida entre 5 cm a 6 

cm – se mostra muito acima da preconizada por normas técnicas (menor que 2 cm). 

Esse fato favorece negativamente a ancoragem do revestimento argamassado e tem 

relação desfavorável também com o defeito de desplacamento apresentado na Figura 

79. 

 Solução proposta: quando se trata de desplacamento, o revestimento precisa 

ser removido e executado novamente. O procedimento deve ser refeito desde o início, 

começando pela retirada do material executado e da preparação da base que 

receberá o novo revestimento argamassado, seguindo até o processo de execução. 

Nesta etapa, deve-se corrigir possíveis falhas para que o reboco tenha dimensões 

adequadas, que são preconizadas por norma. 
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4.3.2 Caso II - estacionamento inferior  

 

Localização: escada de acesso ao estacionamento superior 

Situação: não reparado. 

 

Figura 80 - Patologia caso II 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Características: Trata-se da única escada existente na edificação garagem que 

faz a ligação entre o estacionamento inferior e o estacionamento superior. A mesma 

foi confeccionada em leque com apenas um patamar intermediário, onde início e fim 

da mesma estão apoiadas em vigas (baldrame e cinta superiores). 

 

 Problemas encontrados: 

• desgaste por abrasão dos degraus;  

• degraus irregulares; 

• desplacamento de material argamassado. 

 

 Apresenta-se na Figura 80 a patologia conhecida como desgaste por abrasão 

do concreto, na qual ocorre, na maioria das vezes, um desgaste prematuro do 

material. O fenômeno do desgaste superficial consiste em um processo de 
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deterioração dos materiais ao longo do tempo. Tal deterioração está diretamente 

relacionada com a vida útil destes materiais: a abrasão ocorre em função do 

movimento relativo entre materiais com durezas diferentes, resultando na perda de 

massa do material.          

 Existem diversos fatores que podem causar esse tipo de patologia nas 

estruturas, sendo que a relação a/c e o processo de adensamento da mistura fresca 

(maior permeabilidade) catalisam essa ação. Também é comum que a segregação e 

a exsudação do concreto causem uma piora na resistência superficial do material. 

Outro fator relevante para o surgimento desta patologia pode ser a dosagem 

inadequada do concreto, uma vez que a resistência à compressão tem 

correspondência com a resistência à abrasão. 

 Geralmente esse tipo de patologia tende a aparecer prematuramente em 

situações onde há grande tráfego de pessoas e de veículos. Mas, no caso analisado, 

o tráfego na região é extremamente baixo, visto que existem dois elevadores para 

acesso ao estacionamento superior, diminuindo a utilização da escada para estes fins. 

 Solução proposta: quando um piso atinge acentuado dano por abrasão, sua 

recuperação pode ser um pouco complicada. Em casos mais graves, faz-se 

necessária a destruição de toda a superfície e sua reconstrução com uma nova 

concretagem, uma vez que a realização de uma nova camada de concreto pode 

implicar em diferença de nível do piso antigo com o recuperado. 

Em casos menos graves, como é o caso da escada estudada, a reabilitação desta 

patologia pode ser realizada com a aplicação de resina de baixa fluidez preparada 

com polímeros ou outros materiais existentes para esse fim e, eventualmente, alguma 

adição de outros componentes que visam buscar desempenho adequado à 

solicitação. 

 

4.3.3 Caso III – estacionamento inferior  

 

 Localização: viga na região central do Estacionamento Inferior  

 Situação: não reparado. 
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Figura 81 - Patologia caso III 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Características: trata-se de uma viga localizada próximo ao centro do edifício 

garagem, com largura de 151 cm, altura de 26 cm e comprimento efetivo aproximado 

de 25 metros. Nota-se que o desplacamento está em uma região entre pilares, com 

distância aproximada do pilar mais próximo de aproximadamente 1,5 metro. 

 

Problemas encontrados: 

• desplacamento do concreto estrutural; 

• exposição da armadura ativa e passiva; 

• rompimento da capa do cabo de protensão. 

 

 Apresenta-se na Figura 81 um desplacamento grave que acomete uma das 

principais vigas da edificação, sendo que a mesma conta com armadura ativa de 

protensão e passiva complementar. 

 O fenômeno de desplacamento já foi citado nas patologias anteriores, em caso 

de desplacamento de material argamassado. Porém, neste caso, o material que 

sofreu desplacamento tem função primordial na garantia da segurança e da 

estabilidade da estrutura estudada. 

 Existem diversos fatores que podem ocasionar o aparecimento deste tipo de 

patologia, desde uma infiltração na região superior da laje − ocasionando uma 
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oxidação da armadura passiva e ativa, e fazendo com que o material se expanda e 

cause uma tensão que expulse o concreto da sua posição original − até uma simples 

falha de adensamento no momento da execução, e da vibração do concreto destes 

elementos estruturais. O mais curioso desta patologia é o fato de a armadura ativa ter 

sido arrancada de dentro da sua bainha e deslocada, como pode ser observado na 

Figura 82. 

 

Figura 82 - Patologia caso III (posição da bainha e do cabo) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Esse fenômeno pode ter ocorrido devido a um efeito que chamamos de piper 

onde devido a cordoalha de protensão ter sido colocada com o cabo desalinhado; esta 

excentricidade entre a parábola do cabo e a posição original do cabo gera tensões 

indesejadas de compressão e tração que podem causar o desplacamento que foi 

muito intenso e conseguiu arrancar a bainha. 

 Solução proposta: a situação mais comprometedora desta patologia é, sem 

dúvidas, o tempo que essa armadura ativa está exposta ao meio exterior. Sabe-se que 

a natureza fortemente alcalina do hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) − pH em torno de 13 

− previne a corrosão da armadura no concreto pela formação de uma fina camada 

protetora na superfície do metal, denominada passivação. Porém, se não há mais um 

sistema fechado e a armadura está exposta ao ambiente, ocorre o fenômeno de 

despassivação do aço e o início de corrosão. Tratando-se de uma armadura que está 

tensionada com força de aproximadamente 15 toneladas, é inadmissível que esta 



186 
 

 

tenha riscos de corrosão, já que, com o rompimento deste cabo através da corrosão 

e a diminuição de secção transversal, a estrutura pode entrar em colapso sem avisos 

prévios. 

 Sabendo do perigo que essa patologia representa para a edificação, é 

imprescindível uma intervenção imediata: primeiramente, deve-se identificar o 

possível causador do desplacamento e, posterior à identificação, atuar na correção. 

O reparo deve ser avaliado pelo engenheiro responsável que, identificando o nível de 

deterioração, pode fazer uma limpeza com escova de aço nas armaduras, aplicar um 

inibidor de corrosão e realizar o preenchimento da área com Graute, como também, 

se o caso for mais grave do que parece, trocar a armadura da viga, um processo 

extremamente delicado por se tratar de armaduras de protensão. 

 Como se trata de uma estrutura tensionada e, novamente deve-se afirmar, é 

inadmissível haver corrosão nestas armaduras devido ao risco ser extremamente alto, 

deveria ser feita a substituição das armaduras tensionadas e passivas ou a realização 

de um reforço com viga de aço, inutilizando a viga com defeito. 

 

4.3.4 Caso IV – estacionamento superior/inferior 

 

 Localização: escada principal que liga estacionamento inferior com superior 

 Situação: não reparado 

 

Figura 83 - Patologia caso IV 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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 Características: trata-se da única escada existente na edificação garagem que 

faz a ligação entre o estacionamento inferior e o estacionamento superior. A mesma 

foi confeccionada em leque com apenas um patamar intermediário, onde início e fim 

estão apoiados em vigas (baldrame e cinta superiores). É importante, também, citar 

que é a mesma escada já teve problemas com desgaste por abrasão nos degraus, o 

que já foi citado anteriormente. 

 

Problemas encontrados: 

• trincas horizontais próximas ao centro da parede de vedação; 

• fissura com continuidade nos pilares da escada junto à laje. 

 

 Apresenta-se, na Figura 83, a patologia ocorrente na alvenaria de vedação da 

escada principal do edifício garagem estudado. Percebe-se um aumento do tamanho 

da trinca quanto mais afastado do patamar intermediário, indicando uma possível 

movimentação vertical da alvenaria de vedação. 

 O fenômeno de fissuras e trincas é relativamente comum em edificações mais 

antigas, e até mesmo em edificações mais novas, pois existem fissuras corriqueiras, 

como as de retração de laje devido a uma cura ineficiente, e até mesmo fissuras 

causadas por movimentação térmica. Sendo assim, existem diversos fatores que 

podem ocasionar essas avarias, sendo necessária uma avaliação mais criteriosa para 

identificar o possível causador. 

 Observando a Figura 84, nota-se que toda a região do elevador aparenta ter 

recalcado. Esse recalque da fundação parece ter ocasionado a fissura horizontal na 

alvenaria de vedação e a fissura que liga os dois pilares na saída da escada, como se 

essa área formada por um bloco rígido (o elevador) tivesse sofrido um recalque da 

fundação maior em comparação as outras fundações. 
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Figura 84 - Patologia caso IV (acesso superior da escada) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Solução proposta: esse tipo de patologia não tem uma correção exata. Deve-

se fazer um estudo da fundação para saber o que está ocasionando o recalque, se o 

mesmo é ativo ou passivo, e, a partir daí, avaliar qual a melhor solução para o 

problema. Por isso, o engenheiro responsável ou a equipe que fará a análise deve se 

atentar e estudar o tipo de recalque atuante na estrutura. Se o recalque for de natureza 

passiva, ou seja, já atingiu o recalque máximo de trabalho, as correções para esse 

tipo de situação costumam ser mais simples. Caso o recalque seja ativo, ou seja, ainda 

está atuando na estrutura, deve-se verificar outros meios para a solução. 

 Para identificar se o recalque é ativo ou passivo, existem diversas técnicas, 

tanto visuais como interativas. No caso da aplicação de um selante em gesso sobre 

as fissuras, se a fissura romper o selante, é sinal que ainda existe atividade de 

recalque. Também há meios mais modernos, como equipamentos ópticos que 

monitoram um ponto fixo da estrutura buscando qualquer alteração neste nível. Estes 

aparelhos são extremamente precisos nos resultados. 

 Sendo o recalque passivo, ou já estabilizado, basta realizar o tratamento das 

fissuras com argamassa e/ou com o uso de selantes/elastômeros a fim de recuperar 

a superfície danificada e melhorá-la visualmente. Do contrário, a solução passa a ser 

mais complexa, visto que o não tratamento do recalque ativo inutiliza a reparação 

utilizando apenas argamassa e selantes, já que as trincas e fissuras voltarão a 

acontecer. 
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 No caso de recalque ativo, é necessário realizar um reforço estrutural visando 

à recuperação do funcionamento comum da estrutura. Essa melhoria pode ser 

executada com a utilização de estacas mega, que consiste em segmentos de perfis 

metálicos ou de concreto com comprimentos em torno de 60 cm. Esses suportes são 

cravados no solo por meio de macacos hidráulicos, utilizando como apoio (reação) a 

própria estrutura existente e trazendo uma resistência extra para a região reforçada. 

Dessa forma, cessa-se o recalque e se torna possível o reparo superficial com 

argamassa e selantes. 

 

4.3.5 Caso V – estacionamento superior/inferior 

 

 Localização: paredes da fachada do edifício. 

 Situação: não reparado 

 

Figura 85 - Patologia caso V (próximo a rampa de acesso) 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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Figura 86 - Patologia caso V (fachada frontal) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Características: trata-se das alvenarias externas e internas do edifício garagem 

que são tombadas pelo patrimônio histórico. Por isso, foram mantidas, não demolidas. 

 

Problemas encontrados: fissuras a 45º nas alvenarias externa e interna. 

 

Apresenta-se nas Figuras 85 e 86 patologias do tipo trincas e fissuras, 

conforme relatado em outro caso patológico. Essa ocorrência, porém, difere do caso 

III, da escada, pois naquele existiam trincas horizontais, e neste, os trincos têm uma 

tendência de aparecimento com ângulo de 45º, típico de situação ocorrida em 

recalques diferenciais entre pilares. 

Conforme citado por Thomaz (1998), em edifícios com estrutura reticulada, os 

recalques diferenciais da fundação induzem a fissuração por tração diagonal das 

paredes de vedação; as trincas inclinam-se na direção que sofreu maior recalque, 

formando, geralmente, um ângulo próximo a 45º, conforme o esquema da Figura 87. 
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Figura 87 - Patologia caso V (referência de patologia de Thomaz) 

 

Fonte: Thomaz (1996) 

 

Diversos estudos já foram realizados catalogando os tipos de fissuras 

existentes e os motivos dos mesmos. Dentre eles, pode-se citar o de Alexandre 

(2008), que catalogou os tipos de fissuras em alvenarias devido aos tipos e motivos 

de recalques existentes em uma série de imagens ilustrativas, indiciando suas 

possíveis causas aparentes, conforme Figura 88. 

Nota-se que as fissuras e trincas que mais se assemelham às da estrutura 

estudada, ou seja, que têm comportamento com ângulo de 45º, tem suposta causa 

relacionada ao recalque diferencial, ou até mesmo à falta de homogeneidade do solo. 

 

Figura 88 - Patologia caso V (catálogo de patologias por Grimm apud Alexandre) 

 

Fonte: Grimm (1988) apud Alexandre (2008) 
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Em resumo, nota-se que praticamente toda a estrutura da fachada está com 

patologias do tipo trincas e fissuras, com comportamento em 45º. Se levarmos em 

conta que a estrutura antiga foi mantida e que não se tem informação da fundação 

utilizada na época − e, consequentemente, não havia patologias antes da construção 

da nova estrutura segundo registros e informações −, sugere-se que a atual 

construção pode ter causado o recalque da fachada, como também está pode ter sido 

danificada por fatores externos ou até mesmo por sobrecarga. 

É importante citar que, como se trata de uma antiga fábrica, que tem mais de 

100 anos, as fachadas desta edificação foram tombadas pelo patrimônio histórico, e 

que a sua demolição não é uma hipótese. Além disso, a preservação deve ser feita de 

modo a garantir a segurança da estrutura. 

As fissuras em 45º também se repetem no pavimento superior da garagem e 

sempre nas proximidades de pilares, o que reforça o diagnóstico de recalque 

diferencial entre pilares, que pode ser visto nas Figuras 89 e 90. 

 

Figura 89 - Patologia caso V (fissuras no pavimento superior 45º) 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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Figura 90 - Patologia caso V (fissuras fachada superior 45º) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Por fim, tem-se a informação de que o edifício garagem foi confeccionado em 

duas etapas, sendo realizada primeiramente a concretagem da metade de toda a 

extensão da laje e, posteriormente, a outra metade. Consequentemente, é como se 

houvesse dois blocos independentes separados por uma junta de dilatação localizada 

no centro da edificação. Em inspeção visual, foi possível constatar que há uma 

diferença notória de nível entre os dois blocos, como registrado na Figura 91. 

 

Figura 91 - Patologia caso V (desnível entre blocos) 

 

Fonte: o Autor (2020) 
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Novamente, temos indícios de que há recalque diferencial e que, neste caso, 

como os dois blocos são independentes, um dos dois teria recalcado mais que o outro. 

Como nessa edificação foi utilizado um enchimento de concreto leve com camada de 

aproximadamente 20 cm, duas hipóteses podem ser geradas. A primeira é que o 

recalque se deve à sobrecarga gerada na fundação por conta do enchimento. Já a 

segunda hipótese é a de que, no momento da confecção do citado enchimento, 

poderia ter ocorrido erro executivo, gerando desnível entre os dois blocos. 

Contudo, mesmo que as duas hipóteses sejam válidas, a presença de 

patologias que possivelmente foram originadas por recalque e que estão presentes 

por toda a estrutura leva a crer que o problema geral se deve a uma sobrecarga 

gerada na fundação devido à concepção de um enchimento com espessura nem um 

pouco usual, e com utilização de material de categoria leve, como é o caso do concreto 

leve. Entretanto, mesmo que o nome indique que o material é leve, o mesmo tem 

grande influência na carga total da edificação − só o enchimento causa uma 

sobrecarga de mais de 360 kg/m² por toda a extensão da laje se comparado à carga 

acidental (que é bem conservadora) definida em 300 kg/m². Somando-se o peso 

próprio da laje, temos uma estrutura que atinge quase 1000 kg/m². 

 

Solução proposta: conforme comentado anteriormente, patologias originadas 

por qualquer tipo de recalque são complicadas, já que inicialmente precisa ser 

realizado estudo para verificar se o recalque permanece ativo ou se já está 

estabilizado. Somente após a verificação deste item é que se pode intervir para a 

recuperação das alvenarias, neste caso, da fachada – reforça-se, inclusive, que está 

é tombada pelo patrimônio histórico e deve ser preservada a todo custo. 

 

Sendo assim, conforme descrito anteriormente, após verificar a situação do 

recalque, deve-se realizar reforço (caso o recalque ainda esteja ativo) ou proceder 

com recuperação direta das alvenarias de vedação com argamassas e 

selantes/elastômeros (se confirmado que o recalque já estabilizou). 
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4.3.6 Caso VI – estacionamento superior 

 

 Localização: laje do estacionamento superior 

 Situação: não reparado 

  

Figura 92 - Patologia caso VI (rachadura no acesso da rampa) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Características: trata-se de toda a extensão da laje nervurada do 

estacionamento superior, com área aproximada de 2500 m² em que há evidências 

visuais de fissuras e trincas com diferentes aspectos e possivelmente diferentes 

causas atreladas às mesmas em diversos pontos. 

 

Problemas encontrados: 

• trinca localizada na rampa de acesso ao estacionamento superior;  

• fissuras longitudinais localizadas por toda a extensão da laje, que não tem 

cobertura; 

• fissuras do tipo 45º na região dos pilares. 

 

Apresenta-se na Figura 92 a patologia do tipo trinca e fissura logo no acesso 

do estacionamento superior, partindo próximo do início da viga de apoio da rampa e 

atravessando toda a extensão da mesma. Como já mencionado, a estrutura 

possivelmente apresenta problemas com recalque diferencial, conforme visto nas 
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ocorrências anteriores que apontam tal situação. Sendo assim, essa fissura da rampa 

pode ter dois precedentes.  

Inicialmente, pode-se afirmar que tal patologia seria originada por um recalque 

dos pilares que sustentam a viga de apoio da rampa. Nessa situação, a parte 

superficial da laje seria a primeira a sentir o movimento caso a outra região de apoio 

se mantivesse rígida ou pouco deslocável. 

Existe também a hipótese de que esta fissura se deva à grande deformação da 

viga de apoio da rampa, visto que a região em análise através de software gerou 

grandes deformações, como poderá ser verificado no capítulo relação patologia e 

análise computacional. 

Solução proposta: essa patologia necessita de intervenção, dado que existe 

uma piora gradativa nos últimos anos. Dessa forma, é possível afirmar que, caso o 

defeito esteja ocorrendo por recalque diferencial, o mesmo ainda está ativo, 

impossibilitando a correção superficial e necessitando de reforço estrutural para a 

fundação. Conforme já comentado, essa função poderia ser desempenhada por 

estacas mega. 

Entretanto, há também indícios mostrados no capítulo relação entre patologias 

e análise computacional, nesta mesma região, de altos níveis de deslocamento 

ocorrentes que inclusive ultrapassam os limites impostos pela NBR-6118 (ABNT, 

2014). Assim, a patologia também pode estar ocorrendo por alto nível de deformação 

da laje. Contribuindo para tal situação, vale lembrar que a faixa de apoio para a rampa 

− ou seja, a sustentação da mesma − tem apenas 45 cm de largura e 26 cm de altura, 

isto é, a tendência desta viga é deformar muito mais que o restante das vigas de 

contorno da rampa, também podendo estar causando tal patologia. 

Por fim, se somarmos uma causa à outra, teríamos a sobreposição de defeitos 

ocorrentes, o que é uma possibilidade válida, visto que há uma resposta negativa da 

estrutura com o passar do tempo (indicando recalque ativo) e se analisadas as 

deformações da região afetada como um todo. 

Considerando as duas condições, seria necessário um reforço estrutural para 

as vigas de contorno da laje e da própria laje, e para a fundação, a fim de cessar a 

atividade das patologias. Posteriormente, seriam tratadas superficialmente as fissuras 

e trincas com argamassa e selantes. 

 

 



197 
 

 

4.3.7 Caso VII – estacionamento superior 

 

 Localização: laje do estacionamento superior, região sem cobertura 

 Situação: tentativa de reparo falha 

 

Figura 93 - Patologia caso VII (fissura horizontal laje) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Características: trata-se novamente da laje do estacionamento superior, porém 

agora em sua região sem cobertura, ou seja, onda ocorre ação direta de intempéries. 

Nesta área, há aproximadamente 40 vagas de garagem em quase 500 m². Em toda a 

extensão existem fissuras horizontais, conforme Figura 93 mostrada acima. 

 

Problemas encontrados:  

• Fissuras horizontais por toda a extensão da laje (108 metros)  

 

 Apresenta-se na Figura 93, novamente, patologias do tipo fissuras e trincas por 

toda a extensão horizontal da laje, mais precisamente onde não há cobertura, ou seja, 

a estrutura fica exposta ao meio externo. Em vermelho, destaca-se na Figura 94 

abaixo o núcleo do aparecimento de patologias e, em verde, a projeção das fissuras 

encontradas na edificação. 
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Figura 94 - Patologia caso VII (projeção das fissuras em verde) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Nesta seara, notam-se inúmeras trincas longitudinais na laje nervurada do 

pavimento superior. Estas se localizam próximas aos pontos de aplicação de carga 

(eixo dos veículos) na estrutura pela ação estática dos veículos e têm como possível 

gênese os esforços de flexão. 

Conforme Thomaz (1998), esse tipo de fissura que acompanha a posição dos 

apoios geralmente se dá pela ausência de armadura negativa, quando se tem uma 

laje contínua e a mesma é projetada como se fosse apenas apoiada. Essa disposição 

gera uma falta de engastamento entre os dois painéis de laje e, consequentemente, 

falta de armadura negativa, como ilustrado no esquema da Figura 95. 

 

Figura 95 - Patologia caso VII (caracterização por Thomaz/96) 

 

Fonte: Thomaz (1996) 
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Nota-se que, no caso das vigas, os trincos longitudinais sempre aparecem 

próximo aos apoios e com certa continuidade por toda a laje, já que toda ela estaria 

com ausência de tal armadura. 

Percebe-se pela Figura 96, retirada do software TQS, que nesta área da 

garagem há duas vigas onde ficam os veículos, caso que se assemelha muito com o 

exemplo dado anteriormente. Conclui-se, assim, que provavelmente exista a 

insuficiência da armadura negativa em toda essa ligação de laje. 

 

Figura 96 - Patologia caso VII (posição da viga faixa no software) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

Solução proposta: por se tratar de uma patologia que já foi tratada, mas sem 

êxito, é possível que uma intervenção superficial não seja suficiente, devido à 

possibilidade de nova abertura do material argamassado e selante, o que já ocorreu 

anteriormente. Desse modo, é necessário avaliar a situação, pois, uma vez abertas 

essas fissuras, os esforços ali atuantes são redistribuídos pela estrutura, podendo 

causar tensões não desejadas em outros elementos. 

Se a abertura for muito grande e continuar a aumentar, existe grande risco de 

infiltração da água da chuva e aumento de umidade interna, visto que a região não é 

coberta e fica ao ar livre todo o tempo. Esses fatores podem causar a corrosão da 

armadura da laje, danificar as armaduras positivas da mesa e corroer as armaduras 

das nervuras caso a água consiga chegar até elas, colocando, assim, toda a estrutura 

em risco. 

Por isso, recomenda-se o acompanhamento das aberturas destas fissuras, já 

que o reforço de armaduras, neste caso, é praticamente impossível. Entretanto, é 

concebível realizar um reforço com viga metálica abaixo da laje, reduzindo as tensões 
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sofridas por ela. Com isso, os momentos negativos tendem a ser neutralizados, e as 

fissuras podem ser tratadas apenas superficialmente com argamassa e selante. 

Outra hipótese seria reavaliar o uso da garagem como um todo e, talvez, 

descartar algumas vagas de garagem desta região, reduzindo o carregamento sobre 

a área danificada, o que poderia sessar a abertura das fissuras e possibilitar o 

tratamento superficial. 

 

4.3.8 Caso VIII – estacionamento superior 

 

 Localização: laje do estacionamento superior região com cobertura 

 Situação: não reparado 

  

Figura 97 - Patologia caso VIII (fissura 45º saindo do pilar) 

 

Fonte: o Autor (2020) 

 

 Características: trata-se novamente da laje do estacionamento superior, porém 

em sua região intermediária, ou seja, em área com ação direta de intempéries, mas 

também com parte protegida pela cobertura. 
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O pilar observado na Figura 97 é o P47, que fica próximo da região onde se 

encontra o elevador principal e o estacionamento dos veículos de duas rodas. 

 

Problemas encontrados: 

• fissuras em 45º com origem no pilar e que se dissipam conforme se afastam 

dele;  

• formação de “tronco de cone” em todo o contorno do pilar; 

• formação de vegetação no contorno crítico do pilar. 

 

Apresenta-se na Figura 97 patologia do tipo fissuras e trincas com fortes 

evidências da existência de punção acima do limite para este pilar. Esse tipo de 

patologia geralmente ocorre em elementos com espessura reduzida. 

Conforme comentado anteriormente, a estrutura conta com uma carga 

aproximada de 660 kg/m² sem considerar o peso próprio da estrutura. Dessa forma, o 

carregamento para esse tipo de laje é considerado alto, já que se trata de uma 

garagem. É visível, porém, que existem esforços verticais de reação causados pelo 

pilar sobre laje, o que pode estar causando o aparecimento das fissuras e também o 

efeito de “tronco de cone”. 

Conforme citado por Palhares (2018), quando os esforços oriundos de punção 

são maiores que a resistência do concreto na secção crítica, há o rompimento da biela 

à compressão, o aparecimento de fissuras de flexão e a formação do “tronco de cone”, 

como representado na Figura 98. 

 

Figura 98 - Patologia caso VIII (ruptura perímetro crítico por Palhares) 

 

Fonte: Palhares (2018) 
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Porém, sabe-se que a estrutura conta com um enchimento de 20 cm por toda 

a extensão da laje, o que gera uma carga extra de aproximadamente 360 kg/m². Os 

possíveis defeitos apareceriam incialmente sobre a superfície da laje e posteriormente 

através de efeitos de reflexão. Essas falhas surgiriam sobre a superfície do 

enchimento, como é observado na figura de apresentação. Ademais, é possível que 

abaixo da camada de enchimento existam defeitos muito maiores que os aparentes. 

Esse tipo de defeito (formação de tronco de cone e trincas em 45º próximo aos 

pilares) ocorre quando incialmente se dá o rompimento da biela comprimida, região 

onde apenas o concreto tem importância. Esse local onde ocorre este tipo de ruptura 

geralmente é chamado de perímetro crítico. Posterior aos perímetros críticos, existem 

os que chamamos de C’ e C’’, que devem ser verificados, porém agora com parcela 

de contribuição do aço para a resistência local. Essa armadura é chamada de 

armadura contra punção e geralmente é adotada em casos de cargas verticais muito 

elevadas. Quando essas armaduras são inferiores ao necessário ou elas são 

inexistentes, é comum o aparecimento desses tipos de patologias, ou até mesmo, em 

situações mais graves, o colapso total da estrutura. 

É importante citar que, se houver a ruptura da biela comprimida − ou seja, do 

perímetro critico −, deve-se reavaliar todo o projeto, pois trata-se de uma hipótese que 

não permite a construção da obra. Considerando que não exista o rompimento da 

biela comprimida, as armaduras contra punção podem ser adotadas nos perímetros 

subsequentes até que a tensão atuante seja menor que a resistente, cesse a 

necessidade da verificação de perímetros maiores e a locação de armadura nestes. 

Outra observação importante a se fazer é que, caso as armaduras de punção 

sejam colocadas de maneira ineficaz, também é possível que ocorram patologias. A 

locação de armaduras muito próximas ao apoio deixariam zonas mais distantes do 

pilar com baixa resistência. Da mesma forma, caso a colocação da armadura se der 

muito distante do pilar, existe a possibilidade de rompimento da biela com participação 

apenas do concreto, como pode ser visto na Figura 21. Sendo assim, é importante 

seguir os distanciamentos descritos pela NBR-6118 (ABNT, 2014) para evitar tais 

situações. 

Solução proposta: por se tratar de uma patologia que envolve possível falta ou 

ineficiência da armadura, é muito complexo resolvê-la sem a adoção de algum tipo de 

reforço estrutural. Na maioria dos casos, pilares muito pequenos são os maiores 

responsáveis por essas patologias, visto que a punção é um esforço contrário à ação 
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da carga vertical e, quanto menor for a área de contato entre o pilar e a laje, maiores 

serão as tensões de punção atuantes. 

Partindo desse raciocínio, pode-se construir um novo pilar ao lado do pilar 

defeituoso a fim de aumentar a área de contato entre a faixa e os pilares, o que tende 

a diminuir as tensões de punção em praticamente metade da solicitação atual. Outra 

possível solução seria o encamisamento do pilar já construído, visto que haveria o 

aumento da seção transversal e, com tal incremento, as tensões atuantes seriam 

reduzidas, sanando-se o problema. Posterior à resolução da causa da punção, 

poderia ser realizado o tratamento superficial.  

É importante ressaltar que em praticamente todas as patologias que envolvem 

trincas e fissuras, caso não haja o reparo do causador, não adianta corrigir a superfície 

defeituosa, pois a abertura de novas fissuras ou daquela que se tentou reparar 

anteriormente pode acontecer outra vez. 
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4.4 RELAÇÃO ENTRE PATOLOGIA E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Sabemos que a estrutura do estudo relacionado sofre de diversas patologias, 

sendo estas catalogadas no capítulo 4.3. Porém, algumas das patologias que 

acometem a estrutura podem ter relação com fatores estruturais que somente poderão 

ser observados através de uma análise computacional completa. 

 Nesse capítulo, portanto, serão revistas as patologias que puderam ser 

vinculadas e analisadas por meio de um software de análise estrutural, buscando-se 

um possível diagnóstico dos defeitos. 

 

4.4.1 Relação entre patologia e simulação computacional (CASO VI) 

 

 Conforme pode ser revisto na seção 4.3.6, Caso VI, a rampa de acesso ao 

estacionamento superior apresenta uma rachadura bastante evidente em toda a 

região de ligação entre a rampa de acesso e a laje. Também já explicitadas 

anteriormente no mesmo capítulo, as causas desse tipo de patologia poderiam estar 

vinculadas ao recalque diferencial de algum dos apoios da rampa, ou até mesmo de 

algum pilar presente na região. Há ainda a hipótese de que essa fissura se deva à 

grande deformação da viga de apoio da rampa, visto que a região, em análise por 

meio de software, gerou grandes deformações, como pode ser visto no núcleo da 

Figura 99. 

 Os deslocamentos originados nesta laje (chamada L17) foram da ordem de 2,3 

cm, sendo que o máximo permitido para a estrutura, levando em consideração os vãos 

efetivos, era apenas de 1,968 cm. Assim, observa-se um deslocamento cerca de 16% 

maior do que o máximo permitido por norma. 

 Pela análise, percebe-se uma grande deformação na região central da laje, que 

se origina na viga frontal − a mesma está representada na Figura 99 por uma linha 

verde na região de acesso. É possível que esse excesso de deslocamento possa ter 

acarretado nessa fissura (em vermelho), visto que a patologia – trinca entre laje 

nervurada e rampa em concreto armado – ficou evidente após a utilização da 

estrutura. Essa tese é comprovada pela inexistência do defeito no momento de 

entrega do prédio pela construtora, corroborando para uma possível patologia de 

utilização, ou seja, a mesma só apareceria conforme o uso, visto que não atende os 
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critérios de dimensionamento no ELS e muito provavelmente também não atenda ao 

ELU. 

 

Figura 99 - Visualização da deformação laje da rampa de acesso e vinculação com patologia 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Através da Figura 100 é possível reparar na magnitude da rachadura. Esta se 

enquadra em “brecha”, já que chega a 20 mm de abertura em alguns pontos. Na maior 

parte, os valores variam entre 8 e 10 mm, ou 1 cm de abertura, o que também faz a 

fissura se enquadrar em patologia do tipo “brecha” − acima de 10 mm, ou 1 cm, essa 

é a categoria da fenda. 

 Outra particularidade que chama atenção sobre essa região é que, no momento 

do registro da Figura 101, observou-se um acúmulo de água da chuva daquele mesmo 

dia. É notável, portanto, o grau de abaulamento e deslocamento da região. Ressalta-

se que deslocamentos com graus acima do permitido por norma são passíveis de 

problemas, mediante a deformação de outros elementos e da movimentação da 

estrutura. Esta, inclusive, é um forte indício de defeito, já que, por se tratar de uma 

laje utilizada como garagem, os carregamentos móveis que ali ocorrem geram 

grandes vibrações. 
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Figura 100  

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 
Figura 101 - Visualização da rampa e do abaulamento com acúmulo de água. 

 

Fonte: o Autor (2021) 
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4.4.2 Relação entre patologia e simulação computacional (CASO VII) 

 

Como pode ser revisto na seção 4.3.7, Caso VII, toda a laje do pavimento 

superior apresenta fissuras horizontais localizadas em sua região sem cobertura, ou 

seja, que sofre ação direta de intempéries. Nessa área, há aproximadamente 43 vagas 

de garagem em quase 500 m². 

 Foi citado no capítulo de patologias que um dos possíveis motivos para o 

aparecimento dessas fissuras é que essa região teria sido calculada apenas apoiando 

as pequenas lajes sobre a faixa V4, deduzindo-se que não tenham sido considerados 

os momentos negativos ali atuantes. Se não combatidos por armadura de flexão, 

esses momentos causam a fissuração do concreto devido à flexão negativa. 

 

Figura 102 - Grelha com presença de alto momento negativo sobre a viga-faixa 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Para confirmar a procedência dessa informação, foram observados os 

momentos fletores atuantes na região. A Figura 102 confirma a existência de 

momentos negativos oriundos da continuidade da laje nervurada sobre a faixa 

protendida, que de forma alguma podem ser desconsiderados para o processo de 

dimensionamento e detalhamento da laje. Com a ausência das armaduras nessas 

regiões aliada ao peso dos veículos, há indícios científicos para o aparecimento de 

fissuras horizontais por toda a extensão, devido à repetição dos esforços e à locação 

da estrutura. 

 Outro fator agravante dessa condição é que a norma de cargas utilizada na 

maioria dos projetos prevê que, para uma garagem, só a aplicação de uma carga 

distribuída de 300 kg/m² já supre a necessidade quando falamos de sobrecarga 
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acidental para esta laje. Nesse caso, o que se tem é a aplicação de carga pontual 

sobre a laje através dos rodados dos veículos que ali estão presentes. 

 Conforme pode ser verificado na Figura 103, há uma viga que corta toda a 

edificação, representada com uma linha vermelha. Dessa forma, temos um lado da 

laje menor engastado na laje maior e com continuidade na mesma direção. O real 

problema é que a viga está posicionada exatamente entre os rodados dos veículos, 

aplicando o carregamento em ambos os lados da viga e gerando maior momento fletor 

negativo. 

 

Figura 103 - Representação da viga faixa em vermelho e momentos negativos em azul 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Conforme podemos observar, além da projeção do local da viga em vermelho, 

foi desenhada com uma linha azul a representação dos momentos negativos sobre 

esta viga, que também foi visualizada na Figura 102, retirada diretamente da análise 

do software. 

 Verificou-se que, para combater os momentos negativos (que ficaram entre  

-1,30 tfm e -2,50 tfm por barra de nervura), seria necessário, em média, uma barra de 

16 mm – e, em algumas nervuras, até duas barras de 12,5 mm − nesta região.  

 Vale ressaltar que o momento de fissuração resistente dessa laje, se 

considerada seção T para as nervuras, é próximo de 0,9 tfm, ou seja, mesmo que 
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exista a contribuição do concreto para a tração, é necessária a adoção de armadura 

complementar para que não ocorra a abertura de fissuras na região. Pode-se deduzir, 

em função da patologia ocorrente e das informações contidas em projeto, que a falta 

da armadura nessa área foi crucial para o aparecimento das anomalias. 

 

4.4.3 Relação entre patologia e simulação computacional (CASO VIII) 

 

A mais importante de todas as patologias estudadas nessa edificação foi o caso 

da seção 4.3.8 caso VIII, que se refere às alterações de punção encontradas em 

diversas regiões de laje. 

Esse tipo de defeito pode se deduzir que ocorre incialmente tensões de punção 

elevadas na ligação entre o pilar e a laje ou, no caso analisado, entre o pilar e a faixa 

protendida. Como nessa região apenas o concreto tem importância, o local de ruptura 

geralmente é chamado de perímetro crítico. 

 Sabemos que o perímetro crítico é a região mais problemática da ligação entre 

faixa e pilar. Entretanto, existem perímetros posteriores que também devem ser 

verificados. Por isso, é primordial a análise dos efeitos da punção sobre a estrutura, 

visto que esse tipo de esforço comumente sofre ruptura brusca. 

 Foram realizadas análises em todos os pilares da estrutura a fim de verificar as 

tensões de punção em cada um dos elementos, conforme Capítulo 4.2.6. Por meio 

dessas análises foi possível constatar que existem pilares que, se analisados 

matematicamente, já teriam rompido por punção. 

Pode-se observar na Figura 104, alguns efeitos bem interessantes como, 

inicialmente, a formação do tronco de cone na ligação do pilar com a faixa, 

caracterizado por um círculo na cor vermelha. Nessa região circular, a formação do 

tronco de cone faz com que a faixa logo abaixo da laje tenha uma contra flecha, já que 

o pilar está causando um esforço contrário, tentando rasgar a laje. Devido a esse 

esforço, é comum observarmos que a região no contorno do pilar não acumula água 

(aspecto mais claro), indicando que existe a formação deste tronco de cone, que 

causa um efeito de abaulamento conforme se aproxima do pilar. 

 Outro efeito observado são as trincas em 45º que saem do pilar e se propagam 

para a laje. Esse comportamento é típico desse tipo de tensão, pois o padrão de 

fissuras para essa patologia é de 45º em ambas as faces da laje. Para comprovar 
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essa teoria através da modelagem computacional, foram verificadas as tensões de 

punção para o pilar representado na foto. 

 

Figura 104 - Fissuras por possível tensão de punção elevada 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Os dados foram retirados do software e, para o pilar em questão (denominado 

como P42 na planta de formas), a tensão de punção no perímetro crítico foi de 7,15 

MPa, sendo que o limite para estar região é de 5,81 MPa, levando em consideração 

o concreto com 35 MPa. A região não suporta os esforços quando analisamos no 

estado limite último, porém sabemos que o comportamento da estrutura no local é 

diferente do simulado, já que a carga presente na estrutura não é uniforme e não está 

aplicada o tempo todo. 
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 Outro pilar que causou preocupação foi próximo à rampa de acesso dos 

veículos denominado P53 no qual se notou a presença de uma brecha bastante 

grande na parte de trás, que pode ser visualizada nas Figuras 105 e 106 a seguir: 

 

Figura 105 - Trinca por punção pilar P53  

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: o Autor (2021) 

Figura 106 Trinca por punção pilar P53 (aproximada) 
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Podemos perceber, por meio das imagens, quão grandes são as brechas na 

região deste pilar. Quando verificamos em planta, percebemos que esse elemento 

(denominado P53) tem tensões de punção mais elevadas que o permitido pela norma 

na região do perímetro crítico − o limite para a área é de 5,81 MPa e a tensão atuante 

neste pilar foi de 6,52 MPa. 

 Notamos que praticamente todos os pilares que não passaram no quesito de 

punção apresentaram algum tipo de patologia na obra do tipo fissuras e trincas com 

padrão de inclinação de 45º graus, conforme pode ser visto nas Figura 107 que 

representa o pilar P48.  

 

Figura 107 - Trinca por punção pilar P48 

 

Fonte: o Autor (2021) 

 

Foi possível ligar praticamente todas as fissuras em 45º graus que saíam dos 

pilares e com probabilidade de ser efeitos da punção aos valores matemáticos 

retirados do software. Os pilares que registraram tais patologias, quando analisados 

em simulação, apresentaram valores de punção bem elevados se comparados aos 

limites da norma. Já os pilares com valores de punção mais baixos ou dentro da norma 

não apresentaram patologias quando se realizou o inventário de defeitos na 

edificação. 
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 Finalmente, foram listadas algumas das patologias da edificação e suas 

prováveis explicações e diagnóstico, como mostra a Tabela 42. 

 

Tabela 42 - Inventario x Modelagem x Diagnostico final 

Inventário de defeitos Modelagem computacional Diagnóstico 

 

Fissura diagonal região da 

rampa 

 

Elevada deflexão  

 

Percebe-se grande 

deslocamento na laje e na viga 

de suporte que apoia a rampa 

 

Desplacamento viga-faixa 

 

- 

 

Loop no cabo de protensão 

causado no momento da 

execução da protensão 

 

Não causa patologias apenas 

previne 

 

Necessidade de armadura 

contra colapso progressivo  

 

Maior segurança caso a 

estrutura tenha algum colapso 

localizado 

 

 

Fissuras 45º saindo dos pilares 

 

 

Tensões de punção 

 

Percebe-se tensões de punção 

elevadas em grande parte dos 

pilares centrais da garagem 

 

Fissura horizontal por toda 

extensão da laje próxima a 

viga-faixa 

 

 

 

 

 

Momento negativo  

 

Percebe-se que existe 

momento negativo nesta região 

e se não combatida pode gerar 

fissuras 

 

 

Fonte: o Autor (2022) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos o setor da engenharia que engloba questões estruturais e 

demais áreas da construção, passou a ter como um dos desafios principais a vida útil 

destas edificações visto que o aparecimento de patologias tem se mostrado cada vez 

mais precocemente devido diversos fatores que vão desde exigências arquitetônicas 

a falhas dos materiais e da execução. 

O intuito deste trabalho foi estudar as patologias precoces de uma edificação 

utilizada como garagem na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, visto que 

está edificação está envolvida sobre as fachadas de uma antiga fábrica de tecelagem 

e que estas são tombadas pelo patrimônio histórico trazendo assim uma peculiaridade 

bem especifica já que as mesmas devem ser preservadas. 

 A fim de identificar e conhecer a edificação foram utilizadas três premissas para 

a realização de todas as analises, sendo que inicialmente se fez inspeção visual 

identificando todas as patologias, neste primeiro momento observou-se a existência 

de diversas patologias de grande severidade na estrutura e que se mostraram 

precoces devido ao tempo do aparecimento destas (menos de 3 anos), onde em sua 

grande maioria estão ligadas a grandes deslocamentos da estrutura e possíveis 

recalques diferenciais. 

A segunda premissa foi identificar a real condição da estrutura, sendo 

necessário a realização de ensaios não destrutivos como o de esclerometria que se 

mostrou adequada para fins da obtenção da resistência dos elementos estruturais. Os 

resultados obtidos foram condizentes com aqueles preconizados em projeto; com 

exceção dos pilares superiores, onde os resultados foram abaixo do esperado. Fato 

que pode estar relacionado com controle tecnológico deficitário do concreto usinado 

para aquela concretagem. 

 Já o ensaio de resistividade elétrica não se mostrou confiável visto a enorme 

variação dos resultados visto que inicialmente este ensaio foi confeccionado para ser 

realizado em solos e adaptado posteriormente para estruturas de concreto, não sendo 

possível assim validar os resultados encontrados. 

 Por fim para o ensaio de carbonatação, não foram encontrados pontos 

carbonatados visto que não ouve alteração na coloração com a aplicação da solução 

com fenolftaleina em pontos desplacados ou com o aparecimento do material 

estrutural. 
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 O objetivo da realização da modelagem estrutural aliado aos ensaios não 

destrutivos foi de verificar o real comportamento da estrutura buscando responder aos 

principais motivos do aparecimento de patologias tão precoces, e o que se observou 

nos resultados da modelagem foram problemas sistêmicos nos elementos estruturais. 

 As vigas faixas protendidas tiveram tensões de tração extremamente elevadas 

nas combinações quase permanentes e frequentes principalmente em regiões de 

apoio, porém também houve o aparecimento de tensões de tração em regiões de 

momento positivo como no meio dos vãos. Observou-se também que para o cálculo 

de abertura de fissuras grande parte das faixas-protendidas ultrapassaram o limite 

estipulado por norma tornando as mesmas suscetíveis a possível corrosão com o 

passar do tempo. Além disso em diversos pontos da estrutura forma obtidos 

deslocamentos de magnitude elevada e superior ao preconizado por norma técnica. 

 Uma das patologias mais ocorrentes na estrutura foram encontradas sobre a 

laje com padrão de fissuras em 45 graus que caracterizam tensões de punção, quando 

analisadas estas tensões fora verificado que grande parte dos pilares teve tensões de 

punção maior que o preconizado por norma já no perímetro critico C onde apenas o 

concreto tem funcionalidade, isso se deve aos grandes carregamentos considerados 

em projeto e na modelagem e também da consideração de um pavimento de concreto 

com espessura de 20 centímetros confeccionado em concreto leve sobre toda a laje. 

 O estudo realizado cumpriu com o esperado visto que a contribuição que se dá 

para a sociedade é de possibilidade de melhoria contínua nas análises dos projetos 

realizados e assim evitando patologias precoces na estrutura, trazendo maior conforto 

para os usuários e maior confiabilidade as obras e edificações; bem como, utilizar 

modelagem computacional como ferramenta auxiliar para diagnóstico do desempenho 

da edificação em termos estruturais. 

  É nobre citar que o trabalho teve limitações principalmente na parte dos 

ensaios não destrutivos, onde para confirmar realmente os resultados encontrados, 

ensaios destrutivos como retirada de corpos de prova trariam maior confiabilidade aos 

resultados de resistência mecânica e até mesmo ensaios de resistividade elétrica 

realizados em ambiente controlado com os corpos de prova seriam mais bem 

aproveitados do que os realizados in loco. 

 Para trabalhos futuros se percebe uma lacuna cheia de possibilidades, visto 

que um dos problemas encontrados, mas não citados neste trabalho é a grande 

vibração da laje devido sua pequena espessura e carga móvel. 
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 Não menos importante também podemos citar que é possível a realização de 

uma revisão de todas as armaduras de projeto visto que inicialmente se percebeu a 

falta ou a insuficiência de armadura apresentada em projeto para alguns elementos, 

principalmente as vigas protendidas onde a protensão foi insuficiente e utilizada de 

maneira grosseira visto as grandes possibilidades que se obtém com a protensão se 

bem utilizada. 

 Por fim já citado anteriormente como uma limitação deste trabalho, caso fosse 

possível e autorizado pelos moradores do condomínio a realização de ensaios 

destrutivos como retirada de corpos de prova, possibilitaria a explicação de alguns 

elementos não terem atingido o esperado. 

 Em um contexto geral o que se percebeu sobre toda a estrutura foi que existem 

patologias de significativa monta na estrutura e ocorrentes de forma precoce; 

originadas por diversas causas, mas em grande parte pela falha no processo de 

dimensionamento dos elementos estruturais, já que os ensaios não destrutivos 

principalmente o ensaio de esclerometria, foi dentro do esperado. Assim sendo, 

corroborando que houve problemas desde a etapa da concepção dos elementos, 

dimensionamento dos mesmos e pôr fim na execução destes, o que resulta em uma 

estrutura com possível insuficiência no seu dimensionamento. Ademais, analisando 

estritamente o comportamento analítico da estrutura, já haveria perda significativa de 

desempenho e quando analisada em seu estado limite último. 
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