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RESUMO 

 

MOURA, Millena Lara Feitosa. Dimensionamento e comparação de um edifício comercial 

de concreto armado variando classes de resistência dos grupos I e II segundo a NBR 

6118:2014. 2021. 93 p. Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em Engenharia Civil – 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Palmas, 2021.  

 

O estudo dos elementos estruturais em concreto armado utilizando as classes de resistência do 

grupo II é pouco em relação ao grupo I. Um incentivo para tal foi a nova revisão da norma 

brasileira de concreto que introduziu o procedimento de cálculo para se realizar o 

dimensionamento de elementos estruturais em concreto armado com classes de resistência até 

90 MPa. A evolução dos softwares para projetos estruturais disponíveis no mercado otimiza a 

concepção e análise da edificação, possibilitando a execução de estruturas inovadoras, e ao 

mesmo tempo, racionalizadas. O TQS (2020) apresenta uma gama de recursos, porém, a decisão 

sobre os critérios e parâmetros adotados na idealização de um novo projeto deve ficar a cargo 

do profissional de engenharia. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar os 

impactos dos diferentes valores de resistência do concreto em um edifício comercial.  Para isso, 

foi realizado o dimensionamento da superestrutura de um edifício residencial de concreto 

armado composto basicamente por quinze pavimentos tipo com o uso do software profissional 

de projetos TQS, em que se utilizou três classes de resistência do concreto do grupo I e três do 

grupo II: C25, C35, C50, C55, C75 e C90. Após o processamento, realizou-se a análise 

comparativa de distribuição de cargas verticais, cargas máximas nas fundações, flechas e 

consumo de materiais. Feita a análise concluiu-se que as lajes apresentaram aumento da 

quantidade de aço conforme houve o incremento da resistência e que a mesma não apresenta 

uma grande variação do peso próprio alterando as classes. Para pilares, a classe de resistência 

do grupo II apresentou vantagens reduzindo consumo de concreto e armadura, no entanto, o 

menor custo total foi a classe C50. As vigas apresentaram uma maior economia de custo total 

para 75 MPa, no entanto, recomenda-se a utilização de uma mesma classe para vigas e lajes, 

sendo assim, o ideal é utilizar o grupo I de classe de resistência, no qual 25 MPa apresentou 

mais economia no custo total. Portanto, não há uma classe ideal para todo o edifício, a economia 

de concreto e armadura foram os principais parâmetros para escolha do modelo. 

 

Palavras-chave: Estruturas de Concreto Armado. Classes de resistência. Análise Estrutural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

MOURA, Millena Lara Feitosa. Sizing and comparison of a reinforced concrete commercial 

building varying strength classes from groups I and II according to NBR 6118:2014. 2021. 

93 p. Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em Engenharia Civil – Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Palmas, 2021.  

 

The study of elements added in reinforced concrete using the strength classes of group II is little 

compared to group I. An incentive for this was the new revision of the Brazilian concrete 

standard that introduced the calculation procedure to perform the dimensioning of structural 

elements in reinforced concrete with resistance classes up to 90 MPa. The evolution of software 

for structural projects available in the market optimizes the design and analysis of the building, 

enabling the execution of innovative structures, and at the same time, streamlined. The TQS 

(2020) presents a range of resources, however, the decision on the criteria and parameters 

adopted in the idealization of a new project should be up to the engineering professional. In this 

context, this work aims to analyze the impacts of different strength values of concrete in a 

commercial building. For this, the superstructure of a residential building of reinforced concrete 

composed basically of fifteen type floors with the use of professional software of TQS projects 

was carried out, in which three classes of resistance of concrete from group I and three of group 

II were used: C25, C35, C50, C55, C75 and C90. After processing, a comparative analysis of 

the distribution of vertical loads, maximum loads on foundations, arrows and material 

consumption was carried out. After the analysis, it was discovered that, as slabs, the amount of 

steel increased as the strength increased and that it did not present a large variation in its own 

weight, changing the grades. For columns, the strength class of group II present advantages in 

consumption of concrete and reinforcement, however, the lowest total cost for class C50. The 

beams showed greater total cost savings to 75 MPa, however, it is recommended to use the 

same class for beams and slabs, so the ideal is to use group I of strength class, in which 25 MPa 

presented more total cost savings. Therefore, there is no ideal grade for the entire building, the 

economy of concrete and reinforcement were the main parameters for choosing the model. 

 

Keywords: Reinforced Concrete Structures. Resistance classes. Structural Analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com a evolução da construção civil, surgem construções de edifícios apresentando 

elementos estruturais cada vez mais esbeltos, sem o comprometimento da segurança e da 

viabilidade econômica. Isso ocorre devido ao advento das novas tecnologias e aprimoramento 

das propriedades dos materiais. 

A tendência de tornar os elementos estruturais esbeltos e menos aparentes decorre da 

intenção de melhorar o aproveitamento e estética dos ambientes. Logo, qualquer espaço a mais 

dentro do ambiente servirá de grande utilidade para o seu residente, haja vista que o tamanho 

dos imóveis está voltado para as construções de menores áreas, em virtude da valorização do 

metro quadrado e a escassez de terrenos em áreas nobres, principalmente grandes centros 

urbanos.  

As vigas e os pilares que antes eram sobressaltados e ficavam expostos na arquitetura, 

agora podem ficar menos evidentes com a utilização de elevada resistência do concreto, 

permitindo reduzir o tamanho dos elementos estruturais.  

Para pilares, a utilização de concreto de alta resistência é utilizado para resolver 

problemas de espaço nas construções, principalmente nos pavimentos destinados a garagens. 

Um exemplo disso está na obra do Edifício Comercial E-tower, em São Paulo - SP, no qual foi 

constatado a necessidade de criar mais vagas de garagem nos subsolos, isso para potencializar 

resultados financeiros. Porém, era necessário reduzir as dimensões dos pilares para conseguir 

dispor de duas vagas de garagem em um espaço que antes seria possível alocar uma. Tal solução 

foi possível com a utilização do concreto com elevada resistência (VOTORANTIM, 2019). 

Em vigas, o aumento da resistência do concreto pode conduzir bons resultados, 

reduzindo consideravelmente a largura da seção transversal. No entanto, o acréscimo dessa 

resistência não seria relevante quando não há a possibilidade de diminuição da largura da seção 

transversal, pois impediria o alojamento adequado das barras, de acordo com a NBR 6118 

(ABNT, 2014), tornando desta forma a relação custo x benefício insatisfatória. Em relação à 

altura, como a rigidez das vigas depende em grande parte desse parâmetro, ao reduzi-la, a 

rigidez da peça teria que ser elevada pelo aumento de classe de resistência do concreto.  

Dal Molin e Wolf (1990) realizaram um estudo que demonstrou a tendência de redução 

do custo com o aumento da resistência do concreto. Ao alterarem a resistência de 21 MPa para 

60 MPa, obtiveram uma redução de 12% do valor total da estrutura, considerando o custo do 

concreto, aço, forma e mão de obra.  
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Sendo assim, o intuito deste trabalho é analisar um edifício de estudo para seis modelos 

diferentes de resistências do concreto  e comparar os coeficientes de estabilidade global, o 

consumo dos materiais de concreto armado, flechas nas lajes, cargas na fundação e custo da 

estrutura obtidos a fim de determinar  a resistência do concreto adequada.

2 PROBLEMA DE PESQUISA 

O presente trabalho através de análises de dimensionamento e verificação dos 

elementos estruturais do edifício comercial buscará responder a seguinte questão: “Qual(is) 

a(s) classe(s) de resistência do concreto mais adequada(s) a ser(em) utilizada(s) no edifício 

de 15 pavimentos?” 

3 JUSTIFICATIVA 

O aumento da densidade populacional e a diminuição dos espaços vazios nos centros 

urbanos são alguns dos fatores que têm promovido gradativamente a verticalização das 

edificações. Com o apoio de novas tecnologias de construção, melhorias nos materiais e maior 

arrojo arquitetônico, as seções transversais dos edifícios estão ficando cada vez menores.  

Devido ao crescente número de pavimentos, é indicada a utilização de concreto de alta 

resistência (CAR), que resulta em uma redução no peso das estruturas e dos 

carregamentos sobre as fundações, além da redução no consumo de materiais. Por ter 

grande resistência à compressão, o CAR permite reduzir a seção dos pilares e em vigas 

vencer maiores vãos, minimizando as interferências.  

A introdução do concreto de resistência acima de 50 MPa na NBR 6118 – Projeto de 

Estruturas de Concreto da ABNT, na versão de 2014, promove o conhecimento 

dos procedimentos de cálculo do dimensionamento e verificação de elementos estruturais 

em concreto armado com classes de resistência até 90 MPa. Segundo Fonseca (2015), com a 

adição da classe II de resistência (C55 a C90), surgiu um novo conceito de execução de 

obras, pois implica em: 

● Redução de dimensões dos elementos estruturais;

● Aumento de velocidade na execução;

● Redução de peso, armaduras e formas, como efeito possíveis melhorias estéticas.

Por isso, este trabalho investiga os efeitos da resistência do concreto no

dimensionamento, com o propósito de identificar qual será a melhor classe de concreto a 

abcco
Riscado
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empregar, através de fatores a serem analisados.  Logo, o presente estudo se inclui na temática 

do cálculo estrutural. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é analisar o impacto dos diferentes valores de resistência do 

concreto no dimensionamento e verificação de um edifício comercial de 15 pavimentos tipo 

em concreto armado e definir a melhor classe de concreto a ser utilizado. 

4.2 Objetivos Específicos 

● Avaliar a estabilidade global da edificação para as seis situações dimensionadas;

● Comparar e analisar os coeficientes de estabilidade global, o consumo dos materiais de 

concreto armado, flechas nas lajes, cargas na fundação e custo da estrutura para as seis 

resistências do concreto utilizadas no dimensionamento;

● Identificar  a  resistência  de  concreto  ideal  para  cada  tipo  de  elemento  estrutural e 
edifício. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

 

5.1 Concepção arquitetônica de edifícios 

 

O projeto estrutural do edifício inclui o arranjo adequado de vários elementos estruturais 

do edifício para garantir segurança, economia, durabilidade, estética e funcionalidade. 

Rebello (2000) define a estrutura como um sistema, composto de elementos que se 

relacionam uns aos outros para desempenhar uma função, independentemente de o elemento 

ser permanente ou não. Os principais elementos que compõem a estrutura seriam lajes, vigas, 

pilares e sistemas de fundação. 

A estrutura nasce do conceito arquitetônico. Ao interpretar os desenhos do espaço a ser 

construído, um edifício não pode existir sem um sistema. Portanto, a arquitetura e a estrutura 

nascem juntas (REBELLO, 2000). 

Diante do pressuposto, para dar início à concepção estrutural, é necessário atender às 

condições impostas pela arquitetura. O lançamento dos elementos estruturais é realizado sobre 

o projeto arquitetônico, devendo-se atender às condições estéticas definidas no projeto de 

construção. Frequentemente, isso requer que a estrutura seja escondida dentro da parede, 

procurando embutir as vigas e os pilares nas alvenarias tanto quanto possível. 

Para Cunha (2011), uma vez que a devida atenção é dada à estrutura, certas definições 

são assumidas no projeto arquitetônico. Pilares e vigas dinamizam a análise da forma da 

edificação, sendo por vezes utilizados como elementos planificados para apresentar uma forma 

mais autônoma. A avaliação do sistema estrutural deve partir da conceituação e da concepção 

do projeto de arquitetura. 

 

5.2 Concreto: resistência e módulo de elasticidade 

 

Uma das razões para o uso generalizado do concreto é a sua resistência à água em 

comparação com outros tipos de materiais, outro motivo se dá pelo baixo custo e a fácil 

obtenção de seus componentes (MEHTA e MONTEIRO, 2008). De acordo com Giamusso 

(1992), o concreto é composto por uma mistura de água, cimento e agregados inertes com 

diferentes tamanhos de partículas. Água e cimento formam uma pasta que endurece com o 

tempo, ganha resistência mecânica e adere às partículas do agregado. O concreto também 

apresenta boa resistência à compressão, o que é um parâmetro importante como material 

estrutural (BARBOSA et al., 2006). 
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5.2.1 Resistência à compressão 

 

A resistência à compressão do concreto é determinada por testes padronizados de curta 

duração. No Brasil, a NBR 5739 (ABNT, 2018) especifica este método de ensaio, na qual é 

utilizada a resistência obtida em corpos de prova cilíndricos, normalmente, o ensaio é realizado 

sob a vida útil padrão de 28 dias (ARAÚJO, 2001). 

Com o ensaio de um grande número de corpos-de-prova, pode ser feito um gráfico que 

contém a relação entre o valor obtido da resistência à compressão do concreto (fc) e o número 

de amostras em relação a um determinado valor de fc, também conhecido como densidade de 

frequência, conforme ilustrado na Figura 1. Para a resistência do concreto à compressão, a curva 

encontrada denomina-se Curva de Distribuição Normal (PINHEIRO, 2007). 

 

Figura 1 - Curva de Gauss para a resistência do concreto à compressão 

 
Fonte: Pinheiro (2007, p. 2.2) 

 

Como aponta Pinheiro (2007), existem dois valores básicos de importância na curva de 

Gauss: resistência média do concreto à compressão, fcm, e resistência característica do concreto 

à compressão, fck. Segundo a NBR 12655 (ABNT, 2015a), o valor fcm é a média aritmética dos 

valores fc de um conjunto de corpos-de-prova ensaiados, e é usado para determinar a resistência 

característica fck usando a seguinte fórmula: 

 

 𝑓𝑐𝑘 = 𝑓𝑐𝑚 − 1,65 𝑥 𝑠 (1) 

 

O desvio padrão s corresponde à distância entre a abscissa de fcm e a abscissa do ponto 

de inflexão da curva. O valor 1,65 representa o quantil 5%, ou seja, apenas 5% das amostras 
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possuem fc < fck. Portanto, fck pode ser definido como o valor de resistência que não atinge 5% 

de probabilidade no ensaio de um determinado lote de amostras de concreto (PINHEIRO, 

2007). 

De acordo com a resistência à compressão característica do concreto, a NBR 8953 

(ABNT, 2015b) divide o concreto em grupo I e grupo II. Os concretos normais são indicados 

pela letra C, seguida do valor de resistência característica expresso em MPa, expresso na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Classes de resistência do concreto 

Classe de 

Resistência 

Grupo I 

Resistência 

Característica à 

compressão 

          MPa 

Classe de 

Resistência 

Grupo II 

Resistência 

Característica à 

compressão 

MPa 

C20 20 C55 55 

C25 25 C60 60 

C30 30 C70 65 

C35 35 C80 70 

C40 40 C90 75 

C45 45 
C100 100 

C50 50 
Fonte: Adaptado da NBR 8953 (ABNT, 2015b, p. 2) 

5.2.2 Resistência à tração 

A resistência à tração do concreto é uma característica importante do material, 

principalmente quando se trata da determinação de fissuras, dimensionamento da viga sob a 

ação da força cortante e a relação entre o concreto e a barra de aço em termos de aderência 

(BASTOS, 2019). 

Devem ser realizados três tipos de ensaios para determinar a resistência à tração do 

concreto: tração direta (fct), tração indireta (fct,sp) e tração por flexão (fct,f). Por demandar de 

equipamentos especiais, o ensaio de tração direta é mais difícil de realizar. Sendo assim, os 

resultados dos ensaios de tração indireta e tração na flexão podem ser usados como parâmetros 

para estimar a resistência à tração direta (ABNT, 2014). 

A resistência à tração indireta deve ser obtida em ensaios de compressão diametral 

realizados conforme a NBR 7222 (ABNT, 2011). A mesma admite a aplicação de corpos-de-

prova cilíndricos com uma relação comprimento/diâmetro entre 1 e 2. 
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Segundo a NBR 12142 (ABNT, 2010), o ensaio de resistência à tração na flexão, trata-

se de submeter uma viga de concreto simples a um ensaio de flexão simples. A viga recebe duas 

forças concentradas iguais, aplicadas a dois terços do vão, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Ruptura fora do terço médio 

 
Fonte: Adaptado da NBR 12142 (ABNT, 2010, p. 4) 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) permite estimar a resistência à tração direta como 90% da 

resistência à tração por compressão diametral ou 70% da resistência à tração por flexão. 

Caso o ensaio não possa ser realizado para determinar os valores de resistência de fct,sp 

e fct,f, os mesmos podem serem avaliados de acordo com a resistência característica do concreto 

à compressão, por meio das expressões (ABNT, 2014): 

a) Para concretos de classes até C50:  

 

 𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3𝑓𝑐𝑘
2/3

 , com: (2) 

 𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓 = 0,7𝑓𝑐𝑡,𝑚 (3) 

 𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑠𝑢𝑝 = 1,3𝑓𝑐𝑡,𝑚 (4) 

 

b) Para concretos de classes C55 a C90:  

 

 𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 2,12 𝑙𝑛 (1 + 0,11 𝑓𝑐𝑘)   (5) 

 

Onde:  

● fct,m e fck são expressos em megapascal (MPa).  
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5.2.3 Módulo de Elasticidade 

 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), o módulo de elasticidade (Eci) deve ser obtido 

conforme método de ensaio especificado na NBR 8522 (ABNT, 2017). Nesta norma leva em 

consideração o módulo de deformação tangencial inicial obtido aos 28 dias de idade. 

Na ausência dos resultados dos testes, a NBR 6118 (ABNT, 2014) no item 8.2.8, permite 

estimar o valor da elasticidade inicial aos 28 dias de acordo com a expressão: 

a) Para fck de 20 a 50 MPa:  

 

 𝐸𝑐𝑖 = 𝛼𝐸5600√𝑓𝑐𝑘  (6) 

 

Sendo:  

● 𝛼𝐸 = 1,2 para basalto e diabásio;  

● 𝛼𝐸 = 1,0 para granito e gnaisse;  

● 𝛼𝐸 = 0,9 para calcário;  

● 𝛼𝐸 = 0,7 para arenito. 

 

b)  Para fck de 55 a 90 MPa:  

 

 
𝐸𝑐𝑖 = 21,5.10³𝛼𝐸 (

𝑓𝑐𝑘

10
+ 1,25)

1/3

 (7) 

 

Em relação ao módulo de elasticidade secante (Ecs), a NBR 6118 (ABNT, 2014) afirma 

que, o mesmo pode ser obtido pelo método de ensaio da NBR 8522 (ABNT, 2017), ou estimado 

pela seguinte equação: 

 

 𝐸𝑐𝑠 = 𝛼𝑖𝐸𝑐𝑖  (8) 

 

Sendo:  

● 𝛼𝑖 = 0,8 + 0,2
𝑓𝑐𝑘

80
≤ 1,0 
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Ao avaliar o comportamento de um elemento estrutural ou de uma seção transversal, um 

único módulo de elasticidade pode ser adotado à tração e compressão, como igual ao módulo 

de elasticidade secante (ABNT, 2014). 

Para idades inferiores a 28 dias, o módulo de elasticidade inicial pode ser avaliado, 

substituindo a pela resistência característica à compressão do concreto pela resistência à 

compressão do concreto aos j dias (fcj), pela seguinte expressão (ABNT, 2014):  

a) Para fck de 20 a 45 MPa: 

 

 
𝐸𝑐𝑖(𝑡) = 𝐸𝑐𝑖 [

𝑓𝑐(𝑡)

𝑓𝑐
]

0,5

 
(9) 

 

b) Para fck de 50 a 90 MPa: 

 

 
𝐸𝑐𝑖(𝑡) = 𝐸𝑐𝑖 [

𝑓𝑐(𝑡)

𝑓𝑐
]

0,3

 
(10) 

 

Onde:  

● 𝐸𝑐𝑖(𝑡) é a estimativa do módulo de elasticidade do concreto em uma idade entre 7 dias 

e 28 dias;  

● 𝑓𝑐(𝑡) é a resistência à compressão do concreto na idade em que se pretende estimar o 

módulo de elasticidade, em megapascal (MPa). 

 

5.3 Características do aço 

 

No projeto de estruturas de concreto armado devem ser utilizados aços classificados 

pela NBR 7480 (ABNT, 2007), os quais são classificados como CA-25 (250 MPa), CA-50 (500 

MPa) e CA-60 (600 MPa), de acordo com seus valores característicos de resistência ao 

escoamento. A norma especifica as condições exigíveis na encomenda, fabricação e 

fornecimento de barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.  

Para realizar os cálculos no estado limite último (ELU), a NBR 6118 (ABNT, 2014) 

define um diagrama tensão-deformação bilinear geral para o aço. O patamar de escoamento é 

claramente definido e a tensão não aumenta após a deformação do escoamento, conforme 

ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras passivas 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 29) 

 

5.4 Concreto armado: comportamento (resistência x deformação)  

 

5.4.1 Estádio de deformação 

 

O processo de caracterização do desempenho de uma seção de concreto envolve a 

aplicação de uma carga que se inicia do zero e continua até a ruptura. Ao longo desse 

carregamento, distinguem-se basicamente três fases distintas: estádio I, estádio II e estádio III 

(PINHEIRO, 2007). 

 

a) Estádio I 

 

O estádio I corresponde ao início do carregamento. Conforme ilustrado na Figura 4, a 

tensão normal resultante é muito pequena, de modo que o concreto pode suportar tensões de 

tração. Ao longo da seção transversal da peça, tem-se um diagrama linear de tensões, sendo 

válida a lei de Hooke (PINHEIRO, 2007). 

 

Figura 4 - Comportamento do concreto na flexão pura (Estádio I) 

 

Fonte: Pinheiro (2007, p. 6.9) 
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O estádio I termina quando a primeira fissura aparece. Uma vez conhecido o momento 

de fissuração, é possível calcular a armadura mínima. Além disso, há uma inviabilidade de 

dimensionamento neste estádio, levando em consideração a baixa resistência à tração do 

concreto, comparada com a resistência à compressão (PINHEIRO, 2007). 

 

b) Estádio II 

  

No estádio II, o concreto não mais resiste à tração, e a contribuição do concreto deve 

ser ignorada. No entanto, conforme ilustrado na Figura 5, a parte comprimida ainda mantém 

um diagrama linear de tensões, e a lei de Hooke ainda é válida (PINHEIRO, 2007). 

 

Figura 5 - Comportamento do concreto na flexão pura (Estádio II) 

 
Fonte: Pinheiro (2007, p. 6.10) 

 

Como aponta Pinheiro (2007), o estádio II serve para verificação de Estado Limite de 

Serviço (ELS), como o estado limite de abertura de fissuras e o estado limite de deformação 

excessiva. À medida que a carga se desenvolve, a fissura se moverá na direção da borda de 

compressão, a linha neutra também se moverá e a tensão no aço aumentará, de forma que o 

escoamento poderá ser alcançado ou não.  

 

c) Estádio III 

 

O aumento da intensidade do momento fletor leva a uma fase de carregamento em que 

o material não obedece mais a lei de Hooke. Segundo Pinheiro (2007), no estádio III, a região 

comprimida é plastificada e o concreto dessa zona está na iminência da ruptura. A NBR 6118 

(ABNT, 2014) permite a utilização de um diagrama retangular equivalente ao parabólico. A 

compressão resultante e o braço em relação à linha neutra devem ser aproximadamente os 
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mesmos para os dois diagramas, podendo ser observado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Diagrama retangular 

 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2007, p. 6.11) 

 

5.4.2 Domínio de deformação 

 

Segundo Clímaco (2008), o domínio de deformação é definido como o intervalo 

convencional que inclui todas as situações possíveis de fratura da seção transversal plana do 

elemento linear de concreto armado para uma dada carga normal. 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), o estado-limite último é caracterizado 

quando a distribuição de deformação na seção transversal pertence a um dos cinco domínios 

definidos na Figura 7. 

 

Figura 7 - Domínios de estado-limite último de uma seção transversal 

 
Fonte: Adaptado da NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 122) 
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A análise dos domínios de deformação permite as seguintes conceituações no Quadro 

1: 

 

Quadro 1 – Domínios de deformação 

Domínio Conceituação 

1 O domínio 1 inicia no ponto A (ponto máximo permitido da deformação do aço) 

até o limite da seção transversal. A linha neutra (LN) não corta a seção, logo não 

há participação do concreto que se encontra totalmente tracionado e, portanto, 

fissurado. 

2 A LN do domínio 2 corta a seção e uma parte da peça é tracionada e a outra 

comprimida. Para Clímaco (2008), nesse domínio onde ocorre a flexão, é 

necessário evitar a ruptura frágil da peça na zona tracionada, característica das 

seções fracamente armadas, proporcionando assim uma armadura mínima de 

tração. 

3 No domínio 3, a ruptura do concreto ocorre simultaneamente ao escoamento da 

armadura, situação ideal para os dois materiais atingirem sua capacidade máxima. 

Neste domínio, o aviso prévio ocorre, pois, a armadura ao escoar irá produzir 

fissuras visíveis antes que o concreto alcance a ruptura por esmagamento 

(BASTOS, 2020). 

4 No domínio 4, a seção resistente é composta por aço e do concreto comprimido, 

o que acarreta a ruptura do concreto antes do escoamento. Segundo Clímaco 

(2008), além do perigo, o dimensionamento neste domínio é uma solução 

antieconômica devido aos danos causados pela fissuração do concreto e a falta 

de escoamento do aço. 

4a “Ruptura por compressão excêntrica, estando toda a seção e as armaduras 

comprimidas, com exceção de uma pequena região tracionada, nas fibras abaixo 

da armadura” (CLÍMACO, 2008).  

5 Neste domínio não há cortes na seção transversal, e ela está inteiramente 

comprimida. O concreto rompe com o encurtamento da armadura, logo, não há 

aviso prévio. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

5.5 Pré-dimensionamento e dimensões mínimas dos elementos estruturais 

 

As dimensões iniciais dos elementos estruturais são determinadas a partir da concepção 

do arranjo estrutural. Sua maior vantagem é que, além de verificar a viabilidade do arranjo 

utilizado, no ponto de vista estético ou econômico, a análise estrutural também pode ser 

realizada de forma aproximada. No estudo, as dimensões utilizadas devem ser verificadas e 

ajustadas, se necessário. Quanto mais realista for o processo de pré-dimensionamento, menor 

será a probabilidade de alteração do valor especificado.  
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A NBR 6118 (ABNT, 2014), embora não trate sobre o pré-dimensionamento, 

recomenda que as dimensões dos elementos estruturais de concreto armado tenham um valor 

limite mínimo. O objetivo é evitar que esses elementos tenham um desempenho insatisfatório 

e que propiciem condições adequadas para a execução.  

 

5.5.1 Lajes 

 

O pré-dimensionamento de uma laje está relacionado à sua espessura. A NBR 6118 

(ABNT, 2014) especifica que nas lajes maciças devem ser respeitados os seguintes limites 

mínimos para a espessura (item 13.2.4.1): 

● 7 cm para cobertura não em balanço;  

● 8 cm para lajes de piso não em balanço; 

● 10 cm para lajes em balanço;  

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

● 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN. 

Os vãos da laje, comprimento e largura, são determinados pelas vigas que usualmente 

definem seu perímetro. A altura h é única dimensão desconhecida sobre a laje. O método mais 

conhecido e imediato para estimar a altura de uma laje maciça, é basicamente dividir o menor 

vão da mesma por 40, evitando alturas inferiores a 8 cm em lajes de piso comuns e 12 cm em 

lajes que suportem o tráfego de veículos (SOUZA, 2019). 

 

5.5.2 Vigas 

 

O pré-dimensionamento da viga está principalmente relacionada com a determinação da 

sua altura, pois a largura pode ser facilmente ajustada à espessura da parede de alvenaria não 

revestida, não interferindo no projeto arquitetônico. No entanto, no item 13.2.2 da NBR 6118 

(ABNT, 2014), a norma estipula que a largura da seção transversal da viga não deve ser inferior 

a 12 cm. 

O método usado para predeterminar a altura da viga gira em torno do vão, efetivo ou 

teórico, que esta viga cobre (SOUZA, 2019). Segundo Pinheiro (2007), uma avaliação 

aproximada para a altura das vigas, definida no item 5.2, é dada por:   

● Tramos internos: ℎ𝑒𝑠𝑡 =
𝑙0

12
;                   (11) 

● Tramos externos ou vigas biapoiadas: ℎ𝑒𝑠𝑡 =
𝑙0

10
;                                                       (12) 
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● Balanços: ℎ𝑒𝑠𝑡 =
𝑙0

5
.                                                                                                     (13) 

Não é recomendado o uso de muitas alturas de vigas diferentes em um edifício, a fim 

de facilitar e otimizar o trabalho de cimbramento. Normalmente, no máximo, duas alturas 

diferentes são assumidas (PINHEIRO, 2007). 

Di Pietro (2000) propôs outra forma, sugerindo usar a Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Relação entre altura de vigas de concreto armado e o maior vão coberto 

Vigas Bi-apoiada Contínua Em balanço 

Concreto armado ℎ =
𝑙

8
 𝑎 

𝑙

12
 ℎ =

𝑙

12
 𝑎 

𝑙

16
 ℎ =

𝑙

5
 𝑎 

𝑙

7
 

 

Notas:           

O valor de l é o comprimento do vão teórico, ou seja, entre os centros dos apoios. 

Fonte: Adaptado de Di Pietro (2000, p. 103) 

 

5.5.3 Pilares 

 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) pilares são “elementos lineares de eixo reto, 

usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes.” 

A dimensão máxima da seção transversal dos pilares deverá ser menor que cinco vezes 

a dimensão mínima, caso contrário, seriam considerados como pilar-parede (ABNT, 2014). 

Pilares e pilares-parede maciços, independentemente de sua forma, devem ter uma 

dimensão transversal não inferior a 19 cm. Em casos especiais, valores menores são permitidos, 

mas desde que se multipliquem os esforços solicitantes de cálculo pelo coeficiente de majoração 

𝛾𝑛, mostrado na Tabela 3. Porém, não se permite que a área da seção transversal seja inferior a 

360 cm² (ABNT, 2014). 

 

Tabela 3 - Valores do coeficiente adicional 𝛾𝑛 para pilares e pilares-parede 

b 

cm 
≥ 19 18 17 16 15 14 

 

𝜸𝒏 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 
 

 

Notas: 

𝛾
𝑛

= 1,95 − 0,05𝑏; 

b é a menor dimensão da seção transversal do pilar em cm; 

O coeficiente deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo nos pilares e pilares-

parede, quando de seu dimensionamento. 

Fonte: Adaptado da NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 73) 
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Para fins de projeto, os pilares são divididos em pilares intermediários, pilares de 

extremidade ou pilares de canto (FUSCO, 1981). 

Segundo Schaf (2018), o pré-dimensionamento dos pilares envolve a determinação de 

sua área de seção transversal. O mesmo também pode ser feito usando o método das áreas de 

influência, que é formado pelo ponto médio entre os pilares adjacentes, conforme ilustrado na 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Processo simplificado para determinação da área de influência dos pilares 

 
Fonte: Bastos (2021, p. 140) 

 

Durante o projeto preliminar, a fim de considerar os momentos que atuam sobre o pilar 

na estimativa inicial de dimensões, a carga aplicada deve ser corrigida por um fator de acordo 

com a posição da carga aplicada (PINHEIRO, 2007): 

● α = 1,3 para pilares intermediários; 

● α = 1,6 para pilares de extremidades; 

● α = 1,8 para pilares de canto. 

Por conseguinte, para encontrar a área da seção transversal dos pilares, Pinheiro (2007) 

sugere a seguinte equação: 

 

 
𝐴𝑐 =

30 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴 ∗ (𝑛 + 0,7)

𝑓𝑐𝑘 + 0,01 ∗ (69,2 − 𝑓𝑐𝑘)
 

 

(14) 
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Onde: 

● Ac = b x h → área da seção de concreto (cm²); 

● α → coeficiente que leva em conta as excentricidades da carga; 

● A → área de influência do pilar (m²); 

● n → número de pavimentos-tipo; 

● (n+0,7) → número que considera a cobertura, com carga estimada em 70% da relativa 

ao pavimento tipo.  

● fck → resistência característica do concreto (kN/cm²). 

Em relação à caixa d’água superior, casa de máquina e outros equipamentos, os mesmos 

devem ser considerados no pré-dimensionamento dos pilares, devendo a carga gerada ser 

considerada nos pilares que os sustentam (PINHEIRO, 2007). 

Desta forma, é encontrada a área da seção transversal dos pilares, que se tornará a base 

para o pré-dimensionamento dos mesmos. Além disso, suas dimensões deverão estar 

harmônicas com o projeto arquitetônico, obedecendo às restrições recomendadas pela norma. 

 

5.6 Estabilidade global: métodos de análise 

 

Atualmente, nos centros urbanos é notória a verticalização dos edifícios, resultando em 

edifícios mais altos e esbeltos, de modo que seus deslocamentos horizontais se tornem 

importantes e requeiram uma avaliação cuidadosa da sua estabilidade global. A ação simultânea 

do vento e das cargas verticais pode causar grandes deslocamentos laterais na estrutura, o que 

significa esforço adicional e alterações nas tensões da estrutura geral. 

Há dois critérios para classificação de estruturas com base no deslocamento dos nós: o 

parâmetro 𝛼 e o coeficiente 𝛾𝑧. Teoricamente, o parâmetro 𝛼 só pode ser usado em estruturas 

reticuladas simétricas. Como a assimetria estrutural é muito comum, este parâmetro não é 

adequado para analisar os efeitos de segunda ordem global em estruturas. Em relação ao 

coeficiente 𝛾𝑧, sua utilização indica que devem ser construídos pelo menos quatro pavimentos 

(ABNT, 2014). 

 

5.6.1 Parâmetro de Instabilidade α 

 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), uma estrutura reticulada simétrica pode ser 

considerada como sendo de nós fixos se 𝛼 < 𝛼1, conforme a expressão (item 15.5.2): 



28 

 

 

 

𝛼 = 𝐻𝑡𝑜𝑡√
𝑁𝑘

𝐸𝑐𝑠𝐼𝑐
 

 

(15) 

Onde: 

● 𝑛 é o número pavimentos acima da fundação ou de um nível pouco deslocável do 

subsolo;  

● 𝐻𝑡𝑜𝑡 é a altura total da estrutura, medida a partir do topo da fundação ou de um nível 

pouco deslocável do subsolo;  

● 𝑁𝑘 é o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura (a partir do nível 

considerado para o cálculo de 𝐻𝑡𝑜𝑡), com seu valor característico; 

● 𝐸𝑐𝑠𝐼𝑐 representa o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares na direção 

considerada. O valor de Ic deve ser calculado considerando as seções brutas dos pilares. 

Pelos critérios da NBR 6118 (ABNT, 2014), em seu item 15.5.2, os limites estabelecidos 

para o parâmetro α são os seguintes:  

● α1 ≤ 0,2 + 0,1n, para n ≤ 3 pavimentos;  

● α1 ≤ 0,6, para n ≥ 4 pavimentos.  

A norma também acrescenta que em edifícios com n ≥ 4, para associações de pilares-

parede e pórticos associados a pilares-parede, manter α1 = 0,6 (normalmente aplicável às 

estruturas usuais de edifícios). No caso de contraventamento composto apenas por pilares-

parede, adota-se α1 = 0,7, e no caso de só houver pórticos, α1 = 0,5 (ABNT, 2014).  

O parâmetro α é amplamente utilizado para fornecer respostas de rigidez estruturais 

satisfatórias e é fácil de obter. A sua desvantagem, relacionada à estrutura do nós móveis, é que 

não há informações sobre o nível de esforço de segunda ordem. Neste caso, uma análise de 

segunda ordem mais cuidadosa deve ser realizada (OLIVEIRA, 2009). 

 

5.6.2 Coeficiente  𝛾𝑍 

 

O coeficiente 𝛾𝑍 utilizado para avaliar a importância do esforço global de segunda 

ordem é válido para uma estrutura reticulada de pelo menos quatro andares. Ele pode ser 

determinado a partir dos resultados da análise linear de primeira ordem (ABNT, 2014).  

Para cada situação de carregamento, é adotado os valores de rigidez dados em 15.7.3 da 

norma: 

● lajes:    (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 = 0,3 𝐸𝑐𝑖𝐼𝑐                          (16) 
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● vigas:   (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 = 0,4 𝐸𝑐𝑖𝐼𝑐 para As’ ≠ As e                         (17) 

                    (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 = 0,5 𝐸𝑐𝑖𝐼𝑐 para As’ = As     (18) 

● pilares: (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 = 0,8 𝐸𝑐𝑖𝐼𝑐     (19)  

 

Onde:  

● 𝐼𝑐 é o momento de inércia da seção bruta de concreto, incluindo, quando for o caso, as 

mesas colaborantes. 

Para cada combinação de carregamento, o valor 𝛾𝑍 é dado pela seguinte expressão do 

item 15.5.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014): 

 

 
𝛾𝑍 =

1

1 −
𝛥𝑀𝑡𝑜𝑡,𝑑

𝑀1,𝑡𝑜𝑡,𝑑

 
 

(20) 

 

Onde: 

● 𝑀1,𝑡𝑜𝑡,𝑑 é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças 

horizontais da combinação considerada, com seus valores de cálculo, em relação à base 

da estrutura;  

● 𝛥𝑀𝑡𝑜𝑡,𝑑 é a soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes na estrutura, na 

combinação considerada, com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos horizontais 

de seus respectivos pontos de aplicação, obtidos da análise de 1ª ordem.  

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), a estrutura é considerada como de nós fixos se  

𝛾𝑍 ≤ 1,1. 

 

5.6.3 Imperfeições Geométricas Globais  

 

Seja a estrutura, contraventadas ou não, na sua análise global deve ser considerado um 

desaprumo dos elementos verticais (ABNT, 2014). 

O valor de 𝜃𝑎 é fornecido pela equação abaixo no item 11.3.3.4.1, da NBR 6118 (ABNT 

2014): 

 

 

𝜃𝑎 = 𝜃1 
√1 +

1
𝑛

2
 

 

 (21) 
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Onde: 

● 𝜃𝑎: inclinação do eixo da subestrutura de contraventamento; 

● 𝜃1 =
1

100√𝐻
 (𝜃1,𝑚í𝑛 =

1

300
 𝑒 𝜃1,𝑚á𝑥 = 1/200); 

● 𝑛: número de prumadas de pilares.   

A NBR 6118 (ABNT, 2014), em seu item 11.3.3.4.1, trata do desaprumo relacionando-

o com o vento, assumindo que possamos desprezar a ação do vento (Mw) quando o mesmo gerar 

impacto na estrutura inferior a 30% da ação do desaprumo (Mig), respeitando a consideração de 

𝜃1,𝑚í𝑛, no entanto, quando Mw for maior que Mig em 30%, a ação do desaprumo é 

desconsiderada. Nos demais casos, é combinado as duas ações, admitindo considerar ambas 

atuando na mesma direção e sentido como equivalente à ação do vento, sem a necessidade de 

considerar 𝜃1,𝑚í𝑛. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa é um estudo de caso de natureza quali-quantitativa, combinando 

dados qualitativos e quantitativos em uma mesma pesquisa, considerando que ambos os 

métodos apresentam pontos fortes e fracos que podem ser complementados.  

O estudo de caso tomou como base uma edificação fictícia de 15 pavimentos tipo, ao 

qual foi dimensionada e verificada com o programa estrutural TQS (2020) para seis situações 

distintas de resistências de concreto, como demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Classes de resistência do concreto 

SITUAÇÃO 

CLASSE DE 

RESISTÊNCIA 

DO CONCRETO 

A C25 

B C35 

C C50 

D C55 

E C75 

F C90 

Fonte: Autora (2021) 

A escolha dessas classes foi feita selecionando a primeira, última e intermediária 

resistência de cada grupo estudado, no entanto, por se tratar de um edifício em ambiente urbano, 

Classe de Agressividade Ambiental - CAA - II, a classe de resistência de 20 MPa não pôde ser 

usada, logo, iniciou-se com 25 MPa. 

O edifício de estudo é de uso comercial, com 10 salas por andar, localizado na cidade 

de Palmas - TO, e a planta baixa do pavimento tipo apresentada na Figura 9. As plantas 

arquitetônicas apresentam-se no apêndice A, B, C, D e E.  
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Figura 9 - Pavimento Tipo do Edifício Comercial (Sem escala) 

Fonte: Autora (2021) 
 

A partir desse modelo, lançou-se a estrutura em concreto armado, iniciando-se pelo 

sistema formado por pilares retangulares, vigas e lajes maciças. A Figura 10 e 11 ilustra os dois 

modelos utilizados para disposição dos elementos estruturais. 

 

Figura 10 – Planta de forma (25 MPa) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura 11 – Planta de forma (35 MPa) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Em relação a fundação, optou-se por utilizar todas engastadas apenas para tornar o 

modelo estrutural completo, porém a infraestrutura da edificação não será analisada neste 

trabalho. 

A Figura 12 ilustra o edifício em 3D modelado no TQS (2020).  

 

Figura 12 - Edifício em 3D modelado no CAD (2020) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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A Figura 13 representa o QR Code que possibilita a visualização da arquitetura 3D do 

edifício por meio do site Sketchfab, plataforma online de compartilhamento e visualização de 

modelos 3D que permite a visualização de edificações em realidade aumentada. 

 

Figura 13 - QR Code para visualização da arquitetura do edifício 

 
Fonte: Sketchfab (2021) 

 

A metodologia empregada se baseou em quatros etapas: lançamento estrutural, 

dimensionamento do sistema estrutural, determinações dos coeficientes de estabilidade global 

e análise dos resultados. 

 

6.1 Lançamento estrutural  

 

A estrutura de concreto armado do edifício foi lançada no software TQS (2020), para 

seis classes de resistência do concreto distintas.  

Ao iniciar um novo projeto no TQS (2020), os critérios básicos para o dimensionamento 

são atribuídos na janela “Dados do edifício”. A primeira aba do editor tem a função de 

identificar o projeto, o tipo de estrutura adotada e as normas técnicas vigentes. Na simulação 

realizada, foram utilizados os parâmetros da estrutura de concreto armado e a NBR 6118 

(ABNT, 2014). 

O primeiro passo para iniciar a estrutura é criar o edifício. Nesta etapa, o pavimento, a 

carga do vento e outras premissas são definidos, como classe do concreto, classe de 
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agressividade ambiental e cobrimentos adotados. Além disso, o modelo estrutural do edifício 

também é definido. Na aba “Gerais” da edição de edifício, adicionou-se o título (TCC 2), 

definiu-se a norma adotada (NBR 6118:2014), bem como o tipo de estrutura (Concreto 

Armado). Além disso, esta aba mostra um diagrama esquemático contendo todos os pavimentos 

criados, conforme ilustrado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Aba “Gerais” da edição de edifício do TQS 

 
Fonte: Autora (2021) 

  

Na aba "Modelo" (Figura 15), é definido o modelo estrutural adotado. O TQS fornece 

seis opções de modelo e, para o projeto em questão, o modelo VI é usado. No Modelo VI, 

diferentemente do Modelo IV, em que considera um sistema de pórtico espacial (pilares e vigas) 

em conjunto com a ação do pavimento discretizado conforme modelo de laje adotado de forma 

independente, o Modelo VI trabalha incorporando pilares, vigas e a laje em um único pórtico 

espacial. Os efeitos gerados pela aplicação das ações verticais e horizontais serão calculados 

com esse modelo. Portanto, ao contrário de outros modelos, além de vigas e pilares, as lajes 

passarão a resistir parte dos esforços gerados pelo vento. Outra característica deste modelo é 

que todos os pavimentos devem ser definidos como como grelha de lajes. Neste guia, também 

é possível alterar o método de análise dos efeitos globais de segunda ordem de 𝛾𝑧 para P-delta. 

Para este projeto, optou-se por manter o 𝛾𝑧 por se tratar de uma estrutura com mais de 4 pisos, 

conforme recomendação do software. 
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Figura 15 - Aba “Modelo” da edição de edifício do TQS 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Na aba “Materiais” definiu-se a classe de concreto utilizada, a classe de agressividade 

ambiental, e se a estrutura será em concreto armado ou protendido. A classe de agressividade 

atribuída é a II, moderada, referente ao ambiente urbano de pequeno risco de deterioração do 

concreto armado. Parâmetros de cobrimento seguiram o recomendado por norma (ABNT, 

2014). 

Na guia "Cargas", as cargas do vento são adicionadas a partir da determinação da 

velocidade e os coeficientes S1, S2 e S3, bem como os coeficientes de arrasto dos quatro 

ângulos de incidência do vento: 0 °, 90 °, 180 ° e 270 °.  

A velocidade básica é definida de acordo com o mapa fornecido pelo próprio software, 

no qual a região da edificação é selecionada para obter o valor aproximado da velocidade básica 

(Figura 16). Para a área da edificação estudada, o valor encontrado foi de 30 m/s. Para o fator 

de terreno (S1) que leva em consideração as ondulações do terreno, adotou-se 1, pois trata-se 

de um terreno praticamente plano. Quanto à rugosidade (S2) foi adotada como categoria III, 

relativa a terrenos planos com obstáculos, como muros, árvores, edificações baixas, fazendas e 

subúrbios com casas baixas. A edificação foi considerada como classe C, pois sua maior 

dimensão horizontal ou vertical é maior que 50 m. Adotou-se 1 como fator estatístico (S3), por 

tratar-se de um edifício residencial. 

 



37 

 

Figura 16 - Velocidade básica do vento 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

O coeficiente de arrasto (Ca) para cada condição de vento pode ser inserido 

manualmente a partir da geometria do edifício ou calculado pelo TQS. O software estima as 

larguras do edifício para cada ângulo de incidência do vento, bem como sua altura, e, 

considerando vento de baixa turbulência, entra com as informações no ábaco, fornecendo 

automaticamente os coeficientes de arrasto para os quatro ângulos, como pode ser verificado 

na Figura 17. 

 

Figura 17 - Parâmetros de vento 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Para se ter uma primeira alternativa de altura de uma laje maciça, as mesmas foram 

definidas pelos seus menores vãos divididos por 40, a fim de estimar sua altura. O pré-
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dimensionamento dos pilares foi realizado por meio do método do cálculo das áreas de 

influência, segundo Libânio (2007), em que para cada fck de concreto poderá ser admitidas 

seções distintas. Em relação às vigas, o método realizado foi por meio da estimativa da altura 

da seção transversal (h) das vigas, essa estimativa é calculada em função do vão (l0) das vigas 

dividido por dez (10). 

Uma vez que as vigas lançadas fechem o perímetro correspondente à laje, e o encontro 

entre elas seja definido, a laje aparecerá automaticamente, permitindo então especificar os 

valores de sobrecargas e cargas dos revestimentos referentes a cada ambiente, pois a carga de 

peso próprio dos elementos é estimada automaticamente. Em seguida, as cargas lineares, 

representando as paredes foram definidas. 

Quanto aos pilares de fundação, foram considerados como vinculados ao solo, o que é 

análogo ao engaste. Esta opção foi feita pelo fato deste trabalho se limitar ao dimensionamento 

da superestrutura. 

Por fim, foi modelada a escada (Figura 18). Primeiramente, é habilitada a entrada do 

elemento inclinado no TQS e definida a altura do piso auxiliar, que seria um pavimento 

intermediário de referência para lançar o patamar e a viga que receberá as cargas do mesmo. O 

patamar deve ser modelado na estrutura antes dos degraus para que o TQS entenda as limitações 

das escadas e possa então calcular o número de degraus adequados para o lance. Após o lance 

ser inserido, o programa irá sugerir degraus e espelhos que podem proporcionar maior conforto 

ao usuário, conforto esse medido pela equação (degrau + 2 x espelho) e comparado com o valor 

limite. Os degraus foram ajustados para as medidas se enquadrarem nos valores do projeto e 

depois adotado na escada a sobrecarga definida pela norma. O projeto da escada pode ser 

visualizado no Apêndice F. 

 

Figura 18 - Escada modelada no TQS (2020) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Após a preparação dos pavimentos, o comando verifica a consistência do plano de cada 

pavimento para identificar eventuais erros no lançamento dos elementos. 

 

6.2 Dimensionamento do sistema estrutural 

 

Após o lançamento das estruturas, propriedades físicas e mecânicas e aplicação dos 

carregamentos, a estrutura foi processada. Com o dimensionamento efetuado e realizada a 

análise dos resultados gerados pelo programa, foram feitos os ajustes necessários para a 

obtenção das dimensões finais. 

 

6.3 Determinação dos coeficientes de estabilidade global  

 

Ao final de cada lançamento da estrutura, confirmação dos critérios adotados e dados 

lançados, bastou processar a estrutura com um simples comando chamado “Processamento 

Global” (Figura 19) para que os cálculos fossem realizados de forma automática. Foi possível 

ativar o dimensionamento e detalhamento dos elementos de acordo com os resultados obtidos 

durante a análise estrutural, porém é recomendado que seja feito um processamento antes do 

dimensionamento para que o engenheiro analise e verifique a estrutura e os resultados gerados 

pelos cálculos e realize alterações se necessário.  

 

Figura 19 - Processamento Global 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Através desta ferramenta foram realizadas as combinações de ações e gerados os 

resultados do comportamento de estabilidade global, transferência de esforços para os 

elementos, diagramas de solicitações, geração dos modelos de grelha, dimensionamento e 

detalhamento de armaduras e todos os erros encontrados no processamento para as seis 

situações distintas de resistência.  

A classificação da deslocabilidade da estrutura em indeslocável (nós fixos) ou como 

deslocável (nós móveis) foi realizada no TQS (2020) através do coeficiente 𝛾𝑧, seguindo 

parâmetros definidos por norma (ABNT, 2014), avaliando se a diminuição das seções dos 

elementos estruturais simultâneos ao aumento da resistência do concreto apresentaria 

coeficientes discrepantes entre si ou aproximados. 

 

6.4 Análise dos resultados  

 

 Com os relatórios obtidos, foram realizadas as análises dos resultados gerados pelo 

programa, a fim de avaliar e comparar as seções transversais dos elementos estruturais, 

consumo dos materiais, coeficientes de estabilidade global, análise de grelhas, cargas máximas 

na fundação, orçamento e as curvas de dispersões.  

No final da análise estrutural do edifício, foi transferido automaticamente as 

combinações últimas e esforços solicitantes para os elementos estruturais respectivos, e as 

dimensões e informações detalhadas foram determinadas imediatamente com base nos dados 

transferidos, bem como os critérios previamente definidos no projeto, como cobrimento e 

espaçamento. 

O parâmetro de estabilidade global, consumo de materiais, análise de grelhas e cargas 

na fundação foram obtidas pelo programa TQS (2020) através dos resultados gerados. 

O preço unitário de cada insumo, foi obtido através da tabela do SINAPI - Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, referente à cidade de Palmas-

TO, no mês de agosto de 2021. O SINAPI tem gestão compartilhada entre Caixa e IBGE e 

divulga mensalmente custos e índices da construção civil. 

Para se obter uma análise de custo do empreendimento, seguindo a lógica de qual 

edifício seria economicamente mais viável, foi feito o orçamento da edificação. No caso de o 

aço ter um custo em quilograma (kg), não haverá variação no valor por kg nas diferentes classes 

de resistências, no entanto, na mudança de classe de resistência, o concreto influencia muito no 

preço do metro cúbico, pois, quanto maior a resistência mais caro é. 
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Como forma de entender os dados gerados, foi comparado por meio da análise de 

dispersão os resultados de consumo de matérias e custo total do empreendimento. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Este capítulo demonstra os resultados obtidos a partir do processamento no software 

TQS (2020) dos modelos descritos, bem como uma análise dos mesmos. O primeiro item a ser 

abordado engloba os parâmetros de estabilidade global, tendo em vista que estes coeficientes 

devem ser verificados na fase inicial de concepção do projeto e possuem relação direta com os 

resultados de taxa de armadura a serem apresentados na sequência. Em seguida, os resultados 

obtidos neste trabalho foram divididos em consumo dos materiais, análise das grelhas (flechas 

e momento fletor nas lajes), análise dos carregamentos e das cargas resultantes na fundação, 

orçamento e curvas de dispersão.  

No Apêndice G encontra-se a planta de identificação dos pórticos e nos Apêndices H, I, 

J, K, L e M, as plantas de forma dos seis modelos. 

 

7.1 Parâmetro de estabilidade global 

 

Concluindo o processamento de cada modelo, o TQS (2020) forneceu os parâmetros de 

estabilidade global da estrutura através de relatórios específicos. Foram considerados para 

discussão o coeficiente 𝛾𝑧, a fim de classificar a deslocabilidade da estrutura, e o coeficiente α.  

A Tabela 5 apresenta os valores dos parâmetros mencionados para cada um dos modelos 

de classes de resistência dos grupos I e II do concreto. Nesta tabela, são apresentados somente 

os valores máximos dos coeficientes.  

 

Tabela 5 - Parâmetro de estabilidade global 

Resistência Coeficiente 𝜸𝒛 Classificação da 

estrutura 

Coeficiente α 

25 MPa 1.09 Nós fixos 0.72 

35 MPa 1.09 Nós fixos 0.72 

50 MPa 1.09 Nós fixos 0.74 

55 MPa 1.08 Nós fixos 0.72 

75 MPa 1.10 Nós fixos 0.76 

90 MPa 1.10 Nós fixos 0.74 
Fonte: Autora (2021) 

 

Quanto à classificação de todos os modelos serem identificados como estruturas de nós 

fixos, mesmo que o coeficiente α seja maior que o valor α1, a estrutura não foi classificada 

como nós móvel. Isso porque, para o TQS, o parâmetro adotado na análise do edifício foi o 𝛾𝑧, 

logo, todos os tipos de estrutura foram classificados como nós fixos, sendo o valor limite de 

1,1. 
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Verificando os modelos de acordo com suas semelhanças estruturais, a classe de 

resistência 25 MPa e 35 MPa apresentaram os mesmos valores tanto como ao coeficiente 𝛾𝑧 

quanto ao coeficiente α. O modelo com a menor resistência (25 MPa) e maior (90 MPa) 

apresentaram pequena variação de estabilidade. O coeficiente α de ambos foram 0,72 e 0,74 

para menor e maior resistência, respectivamente. Em relação ao coeficiente 𝛾𝑧 , apresentou 

redução de 0,91% no modelo de 25 MPa, no entanto, a planta de forma para 25 MPa obteve um 

pilar a mais em relação às demais resistências.  

O modelo com resistência de 75 MPa apresentou os maiores coeficientes, com 0,76 para 

o coeficiente α e 1,10 para o coeficiente 𝛾𝑧, mesmo sendo o mais crítico, atingiu exatamente o 

limite. 

Tendo em vista que os seis casos foram classificados como de nós fixos, não foi 

necessária a consideração dos efeitos de 2ª ordem através do processo P-Delta. O processo P-

Delta não é um parâmetro de estabilidade, o resultado de seu processamento são esforços que 

consideram os efeitos de 2ª ordem de forma precisa. Porém, não é emitido um coeficiente para 

avaliação da estabilidade da estrutura, como é o caso do coeficiente 𝛾𝑧. 

 

7.2 Consumo de materiais 

 

As taxas médias de materiais analisadas são fornecidas no relatório de “Resumo 

Estrutural” disponível no TQS (2020), onde são fornecidos os principais dados quantitativos e 

qualitativos do projeto. Essas taxas foram calculadas por elemento estrutural (laje, viga e pilar).  

A Tabela 6 mostra os consumos de concreto (m³), formas (m²) e aço (kgf) obtidos em 

cada modelo de resistência obtidos no software de cálculo estrutural. 

 

Tabela 6 - Consumo de concreto, formas e aço 

Resistência 

(MPa) 

Concreto (m³) Formas (m²) Aço (Kgf) 

Pilares Vigas Lajes Pilares Vigas Lajes Pilares Vigas Lajes 

25 351.89 743.78 553.21 2948.27 5475.33 4588.91 40699 93197 77930 

35 342.10 709.46 551.71 2838.97 5166.07 4576.44 29869 94077 78467 

50 285.86 584.07 567.35 2673.86 4999.38 4706.36 24423 92691 84752 

55 285.86 584.07 567.35 2673.86 4999.38 4706.36 28947 94389 84727 

75 239.65 434.43 582.03 2519.00 4497.82 4828.27 26900 80984 91480 

90 230.38 435.08 582.27 2488.10 4504.34 4830.31 25834 81876 93137 
Fonte: Autora (2021) 

 

Para melhor comparação, foram gerados os gráficos 1, 3 e 5 referentes às quantidades de 

concreto, formas e aço relacionada com os elementos estruturais dimensionados. 
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Gráfico 1 - Consumo de concreto 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Observou-se que para pilares e vigas o consumo de concreto vai diminuindo com o 

aumento de resistência. No entanto, em relação a classe de resistência de 75 MPa e 90 MPa a 

diferença foi pequena, cerca de 3,87% para pilares e 0,15% para vigas, além de apresentar uma 

desvantagem para a classe de 90 MPa em comparação a de 75 MPa para lajes. Para as lajes, 

todas as resistências são mantidas na espessura de 12 cm para atender aos requisitos 

relacionados ao estado limite de serviço, portanto, a mudança de classes para as lajes não é 

viável e o Gráfico 2 permanece quase inalterado.  

 

Gráfico 2 – Porcentagem de consumo de concreto  

 
Fonte: Autora (2021) 
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Gráfico 3 – Consumo de formas  

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Em relação às formas, a tabela mostra os consumos em metros quadrados. Observou-se 

que, assim como o concreto, o consumo para pilares e vigas também reduz com aumento da 

resistência, mas as lajes aumentam. Este aumento é devido ao crescente comprimento das lajes 

que foi induzido pela redução da base das vigas, uma vez que, os vãos das lajes são 

determinados pelas vigas que, normalmente, definem o seu perímetro. Importante ressaltar, que 

as classes de resistência 50 MPa e 55 MPa mantiveram a mesma seção dos elementos, logo, seu 

consumo de concreto e fôrmas seriam as mesmas, sendo assim, a opção economicamente mais 

interessante entre as duas, seria a de 50 MPa.  

O Gráfico 4 apresenta o consumo de formas em porcentagem. 

 

Gráfico 4 – Porcentagem de consumo de formas  

 
Fonte: Autora (2021) 
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O Gráfico 5 ilustra o consumo do aço (kgf) obtidos em cada classe de resistência 

estudada. 

 

Gráfico 5 – Consumo de aço  

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Para pilares, o menor consumo de aço foi obtido no modelo de 50 MPa, com 24423 kgf. 

Entretanto, verificou-se que a resistência de 75 e 90 MPa forneceu uma diferença pequena 

quando comparados com a classe de 50 MPa. A classe menos favorável foi a de 25 MPa, com 

maior consumo de aço, 40699 kgf. Em relação às vigas, da classe de 25 MPa à classe de 55 

MPa, houve pouca mudança no gráfico, apenas veio decrescer o consumo de aço em 75 e 90 

MPa, no entanto, a classe de 90 MPa (81876 kgf) apresentou maior consumo de aço do que a 

classe de 75 MPa (80984 kgf). Isso se justifica pois em determinado aumento de fck, a seção se 

mostrou superdimensionada, resultando em uma resposta de armadura mínima.  

Analisando as lajes, obteve-se um aumento significativo de aço no decorrer do 

acréscimo de resistência. Como os elementos de laje têm papel efetivo na resistência às 

solicitações horizontais sobre elas, os esforços transmitidos para os pilares da estrutura são 

distribuídos de forma diferente, e devido ao Modelo utilizado (Modelo VI) no dimensionamento 

da estrutura, atribuiu-se que as lajes auxiliariam na estabilidade lateral da edificação como 

diafragmas.  

O Gráfico 6 apresenta o consumo de aço em porcentagem. 

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

25 MPa 35 MPa 50 MPa 55 MPa 75 MPa 90 MPa

Consumo de aço (kgf)

Pilares Vigas Lajes



47 

 

Gráfico 6 – Porcentagem de consumo de aço  

 
Fonte: Autora (2021) 

 

7.3 Análise de grelhas 

 

Para deslocamentos, considerou-se a análise da aceitabilidade sensorial visual, que 

segundo a Tabela 13.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014) estabelece o deslocamento-limite de L/250 

e considera o deslocamento total, sendo utilizada para essa verificação das flechas a combinação 

quase permanente de serviço. As Figuras 20, 21, 22, 23, 24 e 25 representam as flechas do 

pavimento tipo das classes de resistência estudadas. 

 

Figura 20 - Deslocamento para a classe de 25 MPa 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Figura 21 - Deslocamento para a classe de 35 MPa 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura 22 - Deslocamento para a classe de 50 MPa 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Figura 23 - Deslocamento para a classe de 55 MPa 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Figura 24 - Deslocamento para a classe de 75 MPa 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura 25 - Deslocamento para a classe de 90 MPa 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

No TQS os deslocamentos verticais são multiplicados por 2,50 para consideração 

simplificada de deformação lenta. Nota-se que todas as lajes maciças atenderam essa 

verificação do estado de serviço estabelecido pela NBR 6118 (ABNT, 2014). Como pode ser 

observado, os valores máximos ocorrem nas lajes L215 e L216, sendo todas as lajes com 

mesmas dimensões. No entanto, a classe de resistência de 25 MPa foi acrescentado um pilar 

para atender a esta demanda. 

A classe de resistência de 35 MPa atingiu quase o limite máximo de flechas, sendo o 

limite máximo 
500 𝑐𝑚

250
= 2 𝑐𝑚.  

Outra análise de grelha é em relação ao estado limite último, na qual a Figura 26, 

representa a classe de resistência 90 MPa padronizada para todas as outras classes, em que é 

possível observar o pico de momento negativo de 34,09 tf.m, o que justifica a elevada seção do 

pilar P11 para atender a demanda de aço desse momento. Em relação aos picos de momento 

positivo, se justifica pela ausência de pilares apoiando as vigas. 

 

Figura 26 - Pavimento tipo – ELU (90 MPa) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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7.4 Cargas máximas obtidas na fundação 

A Tabela 7 mostra as cargas permanentes e acidentais dos pavimentos dos pilares a 

serem utilizadas na fundação para os seis modelos analisados no software de cálculo. Todos os 

resultados obtidos na tabela deste item foram adquiridos dos resumos e relatórios fornecidos 

pelo programa em estudo. 

Tabela 7 - Carga dos pilares (tf) 

Elemento 
Força (tf) 

25 MPa 35 MPa 50 MPa 55 MPa 75 MPa 90 MPa 

S1 204.03 189.30 167.62 167.52 148.03 157.72 

S2 211.49 172.12 154.20 154.23 145.80 146.79 

S3 175.52 158.74 192.68 192.59 127.87 128.39 

S4 280.07 169.80 260.14 260.09 246.73 284.18 

S5 182.26 277.51 153.09 152.99 144.87 209.80 

S6 299.29 299.83 288.98 288.90 272.49 247.48 

S7 181.34 176.31 160.30 160.27 152.80 146.01 

S8 354.65 342.19 319.65 319.61 278.51 273.06 

S9 271.84 272.64 175.33 175.29 213.07 153.25 

S10 281.69 295.63 260.02 260.14 273.64 278.86 

S11 1019.66 1074.92 1079.13 1079.44 1056.61 1008.49 

S12 729.98 698.01 694.93 695.00 691.06 693.53 

S13 833.82 835.82 838.82 838.92 744.85 749.45 

S14 724.13 678.40 670.33 670.45 680.11 677.73 

S15 318.97 313.13 310.81 310.88 268.50 267.63 

S16 310.76 310.64 305.57 305.64 266.35 266.30 

S17 174.28 609.31 172.32 172.28 158.69 583.62 

S18 358.85 180.16 597.95 598.05 582.93 157.47 

S19 375.77 355.21 162.13 162.06 154.66 153.93 

S20 387.98 543.73 312.71 312.62 286.78 287.45 

S21 393.63 334.42 508.69 508.59 494.16 496.10 

S22 360.75 177.55 295.35 295.18 275.97 275.24 

S23 171.75 - - - - - 

TOTAL 8602.51 8465.37 8080.75 8080.74 7664.48 7642.48 
Fonte: Autora (2021) 

O valor total na tabela demonstra que, com o aumento da resistência do concreto, as 

cargas provenientes dos pilares a serem usados na fundação tendem a diminuir, indicando 

eficiência de um concreto de alta resistência neste quesito. 
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A classe de resistência 75 e 90 MPa mostraram resultados próximos com uma diferença 

de 0,29%; as resistências 50 e 55 MPa, obtiveram resultados quase iguais com diferença 

percentual abaixo de 0,01; enquanto que a diferença entre as classes C25 e C35 foi de 1,59%. 

Como observado no resultado final ao somar todas as cargas, obtém-se resultado com 

diferenças em torno de 11,16%, ao comparar a maior e menor carga do pilar (8602,51 tf e 

7642,48 tf).  

7.5 Orçamento 

O insumo adotado para formas foi a chapa de madeira compensada resinada para formas 

(2,2 x 1,1), E=17mm, com o custo unitário de R$ 28,90/m², e o aço adotado foi CA 50-A, com 

o custo unitário de R$ 10,31/kgf.  A Tabela 8 demonstra o custo unitário do concreto para cada

classe de resistência estudada. 

Tabela 8 - Preço unitário do concreto por classe 

Concreto Unidade 

Preço 

Unitário 

(R$) 

C25 m³ 315,71 

C35 m³ 367,19 

C50 m³ 552,71 

C55 m³ 599,56 

C75 m³ 657,89 

C90 m³ 786,50 
Fonte: SINAPI (2021) 

As tabelas seguintes apresentam os resumos dos orçamentos para cada elemento 

estrutural, utilizando os concretos selecionados.  

Tabela 9 - Resumo do custo dos pilares 

Classe 

Custo do 

concreto 

(R$) 

Custo de 

formas 

(R$) 

Custo do 

aço (R$) 
Total (R$) 

C25 111.095,19 85.205,00 419.606,70 615.906,88 

C35 125.615,70 82.046,23 307.949,40 515.611,32 

C50 157.997,68 77.274,55 251.801,10 487.073,36 

C55 171.390,22 77.274,55 298.443,60 547.108,35 

C75 157.663,34 72.799,10 277.339,00 507.801,44 

C90 181.193,87 71.906,09 266.348,50 519.448,50 
Fonte: Autora (2021) 
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Em relação ao custo de cada dimensionamento, a classe mais vantajosa para pilares foi 

o concreto C50, que apresentou um custo total de R$ 487.073,36.

Tabela 10 - Resumo do custo das vigas 

Classe 

Custo do 

concreto 

(R$) 

Custo de 

formas (R$) 

Custo do 

aço (R$) 
Total (R$) 

C25 234.818,78 158.237,04 960.861,07 1.353.916,89 

C35 260.506,62 149.299,42 969.933,87 1.379.739,91 

C50 322.821,33 144.482,08 955.644,21 1.422.947,62 

C55 350.185,01 144.482,08 973.150,59 1.467.817,68 

C75 285.807,15 129.987,00 834.945,04 1.250.739,19 

C90 342.190,42 130.175,43 844.141,56 1.316.507,41 
Fonte: Autora (2021) 

Quanto às vigas, o dimensionamento mais viável foi com o C75, tendo este menor custo 

final. 

Tabela 11 - Resumo do custo das lajes 

Classe 
Custo do 

concreto (R$) 

Custo de 

formas (R$) 

Custo do 

aço (R$) 
Total (R$) 

C25 174.653,93 132.619,50 803.458,30 1.110.731,73 

C35 202.582,39 132.259,12 808.994,77 1.143.836,28 

C50 313.580,02 136.013,80 873.793,12 1.323.386,94 

C55 340.160,37 136.013,80 873.535,37 1.349.709,54 

C75 382.911,72 139.537,00 943.158,80 1.465.607,52 

C90 457.955,36 139.595,96 960.242,47 1.557.793,78 
Fonte: Autora (2021) 

Para lajes, a classe mais econômica foi o C25, com um total de R$ 1.110.731,73. 

7.6 Curvas de dispersão   

A fim de simplificar a interpretação, o gráfico de dispersão fez-se necessário para 

determinar se existe uma relação ou associação entre as variáveis. Com isso, o Gráfico 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 e 15 representam diversas dispersões para as variações de fck. 
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Gráfico 7 – Resistência x Peso próprio (Pilar) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

A melhor função para identificar o parâmetro de correlação para as variáveis resistência 

e peso próprio do pilar é a curva polinomial, no qual apresenta um coeficiente de determinação 

(R²) igual a 0,98, correlação forte, próximo a 1. 

Através da curva, é possível concluir que há uma forte relação entre a resistência e o 

consumo do concreto, pode-se avaliar que com o aumento da resistência há a diminuição do 

consumo do concreto, chamando de correlação negativa. 

É fácil concluir que quanto maior o fck, menor o peso próprio, mas essa ideia é 

potencialmente perigosa porque correlação não significa necessariamente causalidade. 

 

Gráfico 8 – Resistência x Peso próprio (Vigas) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

As variáveis resistência e peso próprio da viga apresentam um R² maior em relação aos 

pilares, utilizando a mesma curva polinomial. É possível identificar uma possível tendência de 
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correlação negativa, no entanto, há um suave aumento na última resistência estudada, no qual 

se pode concluir que uma resistência intermediária entre 75 e 90 MPa apresentaria um pico de 

menor consumo entre todas as classes estudadas. 

 

Gráfico 9 – Resistência x Peso próprio (Lajes) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Em relação às lajes, a variável resistência e peso próprio, apresentaram uma correlação 

contrárias às anteriores, com tendência a uma correlação positiva forte, com R² igual a 0,98. É 

possível identificar que entre 75 e 90 MPa esta curva tende a diminuir, e concluir que o maior 

consumo estaria entre esses dois valores.  

 

Gráfico 10 – Resistência x Aço (Pilar) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Em se tratando da variável resistência e aço, os pilares não apresentaram uma tendência 

definida, mas é possível identificar através da curva polinomial, que os melhores resultados, ou 

seja, o menor consumo de aço, estaria entre 35 MPa e 50 MPa e em 90 MPa. 
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Gráfico 11 – Resistência x Aço (Vigas) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

O parâmetro de correlação para as variáveis resistência e aço das vigas é a curva 

polinomial, no qual apresenta um R² igual a 0,98. Na análise da variação do consumo de aço 

em função da variação do fck, observou-se um acréscimo de consumo para fck maior que 35 

MPa, este fato ocorre devido à prescrição da NBR 6118 (ABNT, 2014) quanto às taxas de 

armadura mínimas, que estabelece na tabela 17.3 taxas maiores para concreto com fck maiores 

que 35 MPa. No entanto, o aumento de resistência é favorável a partir de 50 MPa até um valor 

entre 75 e 90 MPa, a partir disso, existe um aumento de armadura, isto acontece pela diminuição 

da seção dos pilares, que culmina na sobrecarga das vigas próximas e, consequentemente, 

aumento da armação destes elementos. 

 

Gráfico 12 – Resistência x Aço (Lajes) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Para o elemento estrutural laje, a variável resistência e aço apresentaram tendência a 

uma correlação positiva forte, com R² igual a 0,99. O que permite afirmar que quanto maior o 

fck, maior a quantidade de armadura. 

Os Gráficos 13, 14 e 15, apresentam a curva de dispersão da variável custo total e 

resistência.  

 

Gráfico 13 – Resistência x Custo total (Pilares) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Em se tratando dos pilares, a curva não apresentou uma tendência definida, mas é 

possível identificar que o menor custo total estaria entre 75 e 90 MPa. 

 

Gráfico 14 – Resistência x Custo total (Vigas) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Quanto às vigas, a classe mais econômica é a C75, entretanto, é possível concluir da 

curva que um valor entre 75 MPa e 90 MPa apresentaria um menor custo final. 

 

Gráfico 15 – Resistência x Custo total (Lajes) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

As lajes possuem uma tendência de aumentar o custo total com a elevação da resistência, 

apresentando uma maior economia na classe C25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = -0.0123x5 + 3.5858x4 - 401.51x3 + 21445x2

- 534710x + 6E+06
R² = 1

1000000.00

1100000.00

1200000.00

1300000.00

1400000.00

1500000.00

1600000.00

1700000.00

0 20 40 60 80 100

R
$

MPa

Custo total (Lajes)

Custo total (Lajes)

Polinomial (Custo total
(Lajes))



58 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com auxílio do programa TQS, pôde-se observar a influência das características 

físicas e mecânicas no desenvolvimento dos seis modelos estudados. Como se conclui, o fck 

influencia diretamente na estabilidade global da edificação. Os modelos de seções 

reduzidas, muito embora tenham tido suas inércias diminuídas, teve a rigidez dos seus 

elementos incrementada pelo aumento da classe de resistência do concreto. 

De acordo com a diminuição da resistência do concreto, era necessário aumentar 

significativamente o tamanho dos pilares e vigas. Importante ressaltar que os modelos de 

resistência 50 MPa e 55 MPa obtiveram a mesma planta de forma, resultando nos valores iguais 

de peso próprio, economicamente falando, o mais viável entre os dois modelos será o de menor 

resistência.  

Para o consumo de aço, observou-se que as lajes maciças geraram uma maior quantidade 

de aço em modelos de maior resistência. Isso tem relação com a redução de armadura nos pilares 

de mesma resistência. Para pilares, os mesmos não apresentaram uma tendência definida, mas 

é possível concluir que o menor consumo de aço seria de 50 e 90 MPa. Em relação às vigas, 

observou-se um menor consumo de armadura para as resistências de 50, 55 e 75 MPa.  

Quanto ao peso próprio, vigas e pilares apresentaram grande redução de volume de 

concreto com o aumento do fck, a resistência de 90 MPa nos pilares foi mais significativa para 

esta redução, enquanto para as vigas, a resistência de 75 MPa apresentou um menor consumo, 

podendo considerá-la como o modelo mais econômico obtido para vigas. O consumo de 

concreto para lajes não sofreu tamanha alteração, justificando a não necessidade de investir 

tanto em mudanças de classes para a mesma. 

Em relação ao Estado limite de serviço (ELS), analisou-se a aceitabilidade sensorial 

visual e as lajes maciças atenderam essa verificação. Diante desse cenário, pode-se concluir que 

para ambientes com aglomerações grandes de pessoas ou equipamentos pesados, o uso de lajes 

maciças atendeu ao conforto do usuário. 

Portanto, concluiu-se que não há uma classe ideal para todo o edifício. Construtivamente 

falando, o ideal é fixar o concreto da laje e da viga, logo, o melhor modelo abrangendo estes 

dois elementos seria o de 25 MPa, que apresenta o menor custo total para lajes e o segundo 

menor custo total para as vigas. Em relação aos pilares, a melhor resistência será de 50 MPa, 

devido apresentar o melhor custo x benefício com um custo total de R$ 487.073,36. 
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APÊNDICE A – Planta baixa do pavimento térreo do edifício comercial 

 

Figura A-1 - Planta baixa do pavimento térreo do edifício comercial (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021)
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APÊNDICE B – Planta baixa do pavimento tipo do edifício comercial 

 

Figura B-1 - Planta baixa do pavimento tipo do edifício comercial (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021)
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APÊNDICE C – Planta baixa da cobertura do edifício comercial  

 

Figura C-1 - Planta baixa da cobertura do edifício comercial (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021)
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APÊNDICE D – Planta baixa do reservatório do edifício comercial 

 

Figura D-1 – Planta baixa do reservatório (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE E – Corte AA do edifício comercial 

 

Figura E-1 – Corte AA do edifício comercial (Sem escala) 

 

                Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE F – Projeto da escada 

 

Figura F-1 – Planta baixa e corte do lance da escada (Sem escala) 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura F-2 – Planta baixa da escada (Sem escala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE G – Identificação dos pórticos 

 

Figura G-1 – Identificação dos pórticos (Sem escala) 

 

Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE H – Planta de forma com a resistência de 25 MPa 

 

Figura H-1 – Planta de forma – Pavimento Térreo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura H-2 – Planta de forma – Pavimento Tipo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura H-3 – Planta de forma – Barrilete e casa de máquinas (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura H-4 – Planta de forma – Reservatório (Sem escala) 

 

Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE I – Planta de forma com a resistência de 35 MPa 

 

Figura I-1 – Planta de forma – Pavimento Térreo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura I-2 – Planta de forma – Pavimento Tipo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura I-3 – Planta de forma – Barrilete e casa de máquinas (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura I-4 – Planta de forma – Reservatório (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE J – Planta de forma com a resistência de 50 MPa 

 

Figura J-1 – Planta de forma – Pavimento Térreo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura J-2 – Planta de forma – Pavimento Tipo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

 



80 

 

Figura J-3 – Planta de forma – Barrilete e casa de máquinas (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura J-4 – Planta de forma – Reservatório (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE K – Planta de forma com a resistência de 55 MPa 

 

Figura K-1 – Planta de forma – Pavimento Térreo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura K-2 – Planta de forma – Pavimento Tipo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura K-3 – Planta de forma – Barrilete e casa de máquinas (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

 

 

 



85 

 

Figura K-4 – Planta de forma – Reservatório (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE L – Planta de forma com a resistência de 75 MPa 

 

Figura L-1 – Planta de forma – Pavimento Térreo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura L-2 – Planta de forma – Pavimento Tipo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura L-3 – Planta de forma – Barrilete e casa de máquinas (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura L-4 – Planta de forma – Reservatório (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE M – Planta de forma com a resistência de 90 MPa 

 

Figura M-1 – Planta de forma – Pavimento Térreo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura M-2 – Planta de forma – Pavimento Tipo (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura M-3 – Planta de forma – Barrilete e casa de máquinas (Sem escala) 

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura M-4 – Planta de forma – Reservatório (Sem escala) 

     
Fonte: Autora (2021) 

 




