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RESUMO 

 

 

Introdução: O projeto estrutural é uma etapa muito importante da construção, por isso o 

engenheiro deve possuir um conhecimento muito amplo a respeito do dimensionamento de cada 

elemento. O trabalho aborda alguns parâmetros da viga, sendo eles carregamento, vão, 

resistência característica à compressão do concreto (fck), base e altura útil. Objetivo: Analisar 

a influência dos parâmetros carregamento, vão, fck, base e altura útil nos valores de momento 

fletor, esforço cortante, área de aço, flecha e condições de equilíbrio de vigas biapoiadas de 

concreto armado. Material e Métodos: Estudo numérico e computacional. Estudo de caso para 

analisar os resultados de área de aço e flecha. Resultados: O aumento do vão se mostrou mais 

influente no momento fletor, em comparação com o carregamento. Ao reduzir o fck e base em 

70%, a altura útil limite sofreu um incremento de 82,57%, enquanto que ao aumentar o 

carregamento e o vão em 70%, a altura útil aumentou 30,38% e 70%, respectivamente. 

Reduzindo fck e altura útil e aumentando carregamento e vão em 50%, a base limite sofre 

incrementos de 100%, 300%, 50% e 125%, respectivamente. Valores similares foram obtidos 

para o fck limite. A redução da altura útil gerou acréscimos na área de aço de tração de 126,75%, 

na armadura transversal de 204,03% e na flecha, 328,35%. Conclusão: Conclui-se que o vão 

possui maior influência no momento fletor que o carregamento. Base, fck e vão possuem grande 

influência na altura útil. A altura útil demonstrou uma maior importância nos demais fatores do 

dimensionamento. 

 

 

Palavras-chave: concreto armado; estrutura; influência; parâmetros; viga. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O projeto estrutural de uma edificação é uma etapa muito importante da construção. A 

concepção estrutural é a escolha do sistema a ser utilizado e consiste na definição dos elementos 

estruturais, suas dimensões e posições. 

Para se elaborar um projeto eficiente, é necessário que o engenheiro calculista tenha um 

grande conhecimento do dimensionamento. Para dimensionar qualquer tipo de estrutura, deve-

se seguir as normas da ABNT, sendo a principal norma para edificações de concreto a ABNT 

NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. 

O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil e é obtido através da 

mistura de cimento, agregados miúdo e graúdo e água. O concreto armado é a associação entre 

concreto simples e armadura passiva, de forma que ambos resistam aos esforços solicitantes 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

A resistência característica à compressão do concreto (fck) influencia no 

dimensionamento da peça de concreto armado. De acordo com a ABNT NBR 8953:2015, o 

concreto pode ser classificado de acordo com o fck em grupos de resistência I e II, sendo que a 

classe I engloba concretos com fck até 50 MPa e a classe II, de 55 a 100 MPa.  

Uma viga de concreto armado é um elemento estrutural que é dimensionado para resistir 

principalmente ao momento fletor. A altura útil da viga é definida como a distância da borda 

comprimida da seção transversal até o centro de gravidade da armadura de tração.  

Nas vigas de concreto armado, cada parâmetro possui uma influência diferente no 

dimensionamento. Os parâmetros estudados foram o carregamento, o vão, o fck, a base e a altura 

útil. Foi analisada a influência desses parâmetros no momento fletor, no esforço cortante, área 

de aço e flecha. Também foi analisada a influência desses mesmos parâmetros nos valores de 

altura útil limite, base limite e fck limite de maneira que a armadura de compressão não seja 

necessária.  

Possuir um bom conhecimento do comportamento da viga de concreto armado é 

essencial para o engenheiro civil ter uma visão mais ampla sobre esse elemento estrutural. Saber 

a influência de cada parâmetro no dimensionamento contribui para uma solução mais efetiva 

em situações que necessitem de mudanças nos valores desses parâmetros. 

Para realizar o estudo, foi utilizado o programa computacional Excel. Foi realizada uma 

análise numérica para verificar a variação de momento fletor e esforço cortante para aumento 
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nos valores de carregamento e vão. Foram analisados os resultados de altura útil limite, base 

limite e fck limite para que a armadura de compressão não seja necessária. Em seguida, foi feito 

um estudo de caso de uma viga com parâmetros iniciais pré-definidos, sendo realizada a 

variação percentual destes parâmetros para posteriores comparações de áreas de aço e flecha. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a influência dos seguintes parâmetros: carregamento, vão, fck, base e altura útil 

nos valores de momento fletor, esforço cortante, área de aço, flecha e condições de equilíbrio 

de vigas biapoiadas de concreto armado. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estudar a influência dos parâmetros carregamento e vão nos valores de momento fletor 

e esforço cortante;  

 Comparar os parâmetros geométricos na altura útil limite, base limite e fck limite para 

que a armadura de compressão não seja necessária; 

 Analisar a influência dos parâmetros fck, altura útil, base e carregamento nos valores de 

áreas de aço e flecha através de um estudo de caso de uma viga biapoiada. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

ESTUDO PARAMÉTRICO DE FATORES QUE INFLUENCIAM NO 

COMPORTAMENTO DE VIGAS BIAPOIADAS DE CONCRETO ARMADO 

 

DANIELLE BRANDÃO DE SOUZA1 

IBRAHIM ABDALLAH DAURA NETO2 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: O projeto estrutural é uma etapa muito importante da construção, por isso o 

engenheiro deve possuir um conhecimento muito amplo a respeito do dimensionamento de cada 

elemento. O trabalho aborda alguns parâmetros da viga, sendo eles carregamento, vão, 

resistência característica à compressão do concreto (fck), base e altura útil. Objetivo: Analisar 

a influência dos parâmetros carregamento, vão, fck, base e altura útil nos valores de momento 

fletor, esforço cortante, área de aço, flecha e condições de equilíbrio de vigas biapoiadas de 

concreto armado. Material e Métodos: Estudo numérico e computacional. Estudo de caso para 

analisar os resultados de área de aço e flecha. Resultados: O aumento do vão se mostrou mais 

influente no momento fletor, em comparação com o carregamento. Ao reduzir o fck e base em 

70%, a altura útil limite sofreu um incremento de 82,57%, enquanto que ao aumentar o 

carregamento e o vão em 70%, a altura útil aumentou 30,38% e 70%, respectivamente. 

Reduzindo fck e altura útil e aumentando carregamento e vão em 50%, a base limite sofre 

incrementos de 100%, 300%, 50% e 125%, respectivamente. Valores similares foram obtidos 

para o fck limite. A redução da altura útil gerou acréscimos na área de aço de tração de 126,75%, 

na armadura transversal de 204,03% e na flecha, 328,35%. Conclusão: Conclui-se que o vão 

possui maior influência no momento fletor que o carregamento. Base, fck e vão possuem grande 

influência na altura útil. A altura útil demonstrou uma maior importância nos demais fatores do 

dimensionamento. 

 

 

Palavras-chave: concreto armado; dimensionamento; estrutura; parâmetros; viga. 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Structural design is a very important stage of construction, so the engineer must 

have a very wide knowledge regarding the dimensioning of each element. The present work 

deals with some of the parameters of the beam, being load, span, characteristic resistance to 

concrete compression (fck), width and useful height. Objective: To analyze the influence of  

____________________________ 
1 Autora, Graduanda em Engenharia Civil pelo UNICERP. 
2  Professor Orientador. Docente do Curso de Engenharia Civil do UNICERP. 
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load, span, fck, width and useful height parameters on the values of bending moment, shear 

stress, steel area, displacement and equilibrium conditions of beams of reinforced concrete of 

two supports. Material and Methods: Numerical and computacional study. Case study to 

analyze steel area and displacement results. Results: The increase in span was more influential 

at the bending moment compared to loading. By reducing fck and width by 70%, the useful 

working height increased by 82,57%, while by increasing loading and span by 70%, the useful 

height increased by 30,38% and 70%, respectively. Reducing fck and useful height and 

increasing load and span by 50%, the limit base increases increments of 100%, 300%, 50% and 

125%, respectively. Similar values were obtained for the limit fck. The reduction of the useful 

height generated increases in the tensile steel area of 126,86%, in the transversal steel area of 

205,01% and in the displacement, 333,48%. Conclusion: It is concluded that the span has 

greater influence on the bending moment than the loading. Width, fck and span have great 

influence on working height. The useful height demonstrated a greater importance in the other 

dimensioning factors. 

 

 

Keywords: reinforced concrete; sizing; structure; parameters; beam. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto estrutural de uma edificação é uma etapa muito importante da construção. A 

concepção estrutural é a escolha do sistema a ser utilizado e consiste na definição dos elementos 

estruturais, suas dimensões e posições. 

Para se elaborar um projeto eficiente, é necessário que o engenheiro calculista tenha um 

grande conhecimento do dimensionamento. Para dimensionar qualquer tipo de estrutura, deve-

se seguir as normas da ABNT, sendo a principal norma para edificações de concreto a ABNT 

NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. 

O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil e é obtido através da 

mistura de cimento, agregados miúdo e graúdo e água. O concreto armado é a associação entre 

concreto simples e armadura passiva, de forma que ambos resistam aos esforços solicitantes 

(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). 

A resistência característica à compressão do concreto (fck) influencia no 

dimensionamento da peça de concreto armado. De acordo com a ABNT NBR 8953:2015, o 

concreto pode ser classificado de acordo com o fck em grupos de resistência I e II, sendo que a 

classe I engloba concretos com fck até 50 MPa e a classe II, de 55 a 100 MPa.  

Uma viga de concreto armado é um elemento estrutural que é dimensionado para resistir 

principalmente ao momento fletor. A altura útil da viga é definida como a distância da borda 

comprimida da seção transversal até o centro de gravidade da armadura de tração.  
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Nas vigas de concreto armado, cada parâmetro possui uma influência diferente no 

dimensionamento. Os parâmetros estudados foram o carregamento, o vão, o fck, a base e a altura 

útil. Foi analisada a influência desses parâmetros no momento fletor, no esforço cortante, área 

de aço e flecha. Também foi analisada a influência desses mesmos parâmetros nos valores de 

altura útil limite, base limite e fck limite de maneira que a armadura de compressão não seja 

necessária.  

Possuir um bom conhecimento do comportamento da viga de concreto armado é 

essencial para o engenheiro civil ter uma visão mais ampla sobre esse elemento estrutural. Saber 

a influência de cada parâmetro no dimensionamento contribui para uma solução mais efetiva 

em situações que necessitem de mudanças nos valores desses parâmetros. 

Para realizar o estudo, foi utilizado o programa computacional Excel. Foi realizada uma 

análise numérica para analisar a variação de momento fletor e esforço cortante para aumento 

nos valores de carregamento e de vão. Foram analisados os resultados de altura útil limite, base 

limite e fck limite para que a armadura de compressão não seja necessária. Em seguida, foi feito 

um estudo de caso de uma viga com parâmetros iniciais pré-definidos, sendo realizada a 

variação percentual destes parâmetros para posteriores comparações de áreas de aço e flecha. 

O objetivo do trabalho é analisar a influência dos seguintes parâmetros: carregamento, 

vão, fck, base e altura útil nos valores de momento fletor, esforço cortante, área de aço, flecha e 

condições de equilíbrio de vigas biapoiadas de concreto armado com carregamento 

uniformemente distribuído. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O método utilizado para a realização do trabalho foi o estudo paramétrico. De acordo 

com Reis e Ribeiro Júnior (2007), os estudos paramétricos são aqueles que utilizam os 

parâmetros da distribuição, ou uma estimativa. Esse tipo de método deve se adequar a algumas 

condições, por exemplo, a proporção, que deve ser constante (TRIOLA, M. F., 2005). 

O trabalho consistiu na análise computacional dos parâmetros de uma viga biapoiada de 

concreto armado. Foram realizados estudos utilizando o programa computacional Excel. Os 

parâmetros foram fixados e apenas um foi alterado para um valor maior ou menor, sempre de 

maneira que fosse contra a segurança da estrutura, para encontrar os valores mais críticos. A 

variação foi mantida constante, com valor de 5%.  



 
 

17 
 

O estudo da variação dos esforços solicitantes e da geometria da viga fornece resultados 

em porcentagens para qualquer viga biapoiada de concreto armado sujeita a carregamento 

uniformemente distribuído, independente dos valores dos seus parâmetros. Já o estudo da área 

de aço e flecha gera resultados diferentes de variação de acordo com a viga escolhida para o 

estudo de caso. 

 

3.2.1 Variação dos Esforços Solicitantes 

 

Primeiramente, foi analisada a influência do acréscimo do carregamento e do vão nos 

valores de momento fletor e esforço cortante. O momento fletor de uma viga biapoiada com um 

carregamento uniformemente distribuído é calculado pela Equação 1 a seguir. 

 

                                                             M =
q× l2

8
                                                                      (1)         

 

A Equação 1 foi adotada como constante C1 e 𝛽  é a porcentagem de aumento ou 

diminuição do parâmetro. A Equação 2 a seguir foi utilizada para se encontrar o valor do 

momento fletor quando houver um aumento nos valores do carregamento.  

 

M (acrésc. carreg. ) = (1 + 𝛽) × C1                                             (2) 

 

Para se encontrar o valor do momento fletor para um aumento do vão, utiliza-se a 

Equação 3 a seguir. 

 

                  M (acrésc. vão) = (1 + 𝛽)2 × C1                                                (3)                                                                            

 

O mesmo método foi realizado para encontrar o valor do esforço cortante. A Equação 4 

é utilizada para se obter o valor do esforço cortante para vigas biapoiadas com carregamento 

uniformemente distribuído. Essa equação foi adotada como a constante C2, que é utilizada na 

Equação 5, para se encontrar o valor da força cortante para o aumento do carregamento e na 

Equação 6 para o aumento do vão entre apoios.  

 

V =
q×l

2
                                                                       (4)                                                                 
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V (acrésc. carreg. ) = (1 + 𝛽) × C2                                                 (5)                                                                    

 

   V (acrésc. vão) = (1 + 𝛽) × C2                                                    (6)                                                                            

 

3.2.2 Variação da geometria da viga 

 

O concreto é um material que possui uma maior resistência aos esforços de compressão, 

em comparação aos esforços de tração. No caso da viga biapoiada de concreto armado, a 

armadura é situada na parte inferior da mesma, e auxilia a peça a resistir aos esforços de tração. 

A armadura de compressão, situada na parte superior da viga biapoiada, se torna necessária 

quando o valor de k é maior que o klim. A Equação 7 demonstra como é feito o cálculo do k, 

parâmetro adimensional que mede a intensidade do momento fletor solicitante externo de 

cálculo, considerando-se coeficiente de majoração das ações de 1,4.  

 

k =
Md

fc×b×d2 =
(q×𝑙2)×1,4×1,4

8×0,85×f𝑐𝑘×b×d2 =
(q×𝑙2)×0,288

f𝑐𝑘×b×d2                                  (7) 

 

O valor de klim  depende do ∝L, que pode ser calculado pelas Equações 8 e 9 a seguir. 

 

∝L= (
x

d
)

L
× 0,8 = 0,45 × 0,8 = 0,36 , para fck ≤ 50 MPa;                     (8)                              

 

∝L= (
x

d
)

L
× (0,8 −

(fck−50)

400
) = 0,35 × (0,8 −

(fck−50)

400
), para fck > 50 MPa.            (9)                     

 

O valor de klim pode ser encontrado utilizando-se a Equação 10. 

 

klim = ∝L× (1 −
∝L

2
)                                                      (10) 

 

Para realizar o estudo entre os parâmetros geométricos, foram determinados a altura útil 

mínima, a base mínima e o fck mínimo para que não seja necessária a armadura de compressão. 

Por isso, foi adotado o valor de k igual ao klim, que possui um valor de 0,295 para concretos 

com fck de até 50 MPa, como está demonstrado na Equação 11 a seguir. 
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                                       klim =  0,36 × (1 −
0,36

2
) = 0,295                                     (11)        

 

3.2.2.1 Altura útil limite 

 

O primeiro parâmetro geométrico analisado foi a altura útil mínima para que não seja 

necessária a armadura de compressão. Através da Equação 7 foram encontradas as relações da 

altura útil com o fck, a base, o carregamento e o vão. Para isso, foi estabelecida a constante C3, 

que está representada na Equação 12 a seguir. 

 

                                    dL =  √
(q×𝑙2)×0,288

f𝑐𝑘×b×0,295
→ dL = C3 = 0,9885 × √

q×l2

fck×b
                         (12) 

 

Com uma diminuição de uma porcentagem ∝ do fck do concreto, os novos valores de 

altura útil podem ser definidos pela Equação 13. A mesma equação é utilizada na situação em 

que ocorre diminuição da base da viga. 

 

                                         dL(redução fck e base) = C3 ×
1

√1−𝛽
=

C3×√1+𝛽

√1−𝛽2
                        (13) 

    

Para o aumento de uma porcentagem 𝛽 do carregamento da viga, utiliza-se a Equação 

14 e para o aumento do vão, a Equação 15. 

 

                   dL(acrésc. carregamento) = C3 × √1 + 𝛽                                  (14)                                                                    

 

                                                dL (acrésc. vão) = C3 × (1 + 𝛽)                                          (15)                                                                      

 

3.2.2.2 Base limite 

 

Para uma comparação dos parâmetros com o valor mínimo de base necessário para que 

a peça não precise da armadura de compressão, foi utilizada a constante C4, demonstrada na 

Equação 16 a seguir, a partir da Equação 7. 

 

               bL =
(q×L2)×0,288

f𝑐𝑘×d2×0,295
→ bL = C4 =

0,977×q×l2

fck ×d2                               (16)                                                     
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As Equações 17 a 20 abaixo demonstram a relação que a diminuição do fck , a 

diminuição da altura útil, o aumento do carregamento e o aumento do vão, respectivamente, 

exercem na base da viga.  

 

                                                  bL(redução f𝑐𝑘) = C4 ×
1

(1−𝛽)
                                                   (17) 

 

         bL (redução altura útil) = C4 ×
1

(1−𝛽)2
                                            (18) 

 

bL (acrésc. carreg. ) = C4 × (1 + 𝛽)                                               (19) 

 

bL(acrésc. vão) = C4 × (1 + 𝛽)2                                                   (20) 

 

3.2.2.3 fck limite 

 

Para analisar o fck, é utilizada a constante C5, representada pela Equação 21. 

 

f ck𝐿 =
(q×l2)×0,288

𝑏×d2×0,295
→ f ck𝐿 = C5 =

0,977×q×l2

b×d2                               (21)                                                            

 

As Equações 22 a 25 a seguir foram utilizadas para se verificar a influência da 

diminuição da base, diminuição da altura útil, aumento de carregamento e aumento do vão nos 

valores de fck. 

 

fck𝐿 (redução base) = C5 ×
1

(1−𝛽)
                                                               (22)                                                                 

 

fck𝐿  (redução altura útil) = C5 ×
1

(1−𝛽)2                                                  (23) 

                                                                         

fck𝐿 (acrésc. carregamento) = C5 × (1 + 𝛽)                                              (24)                                                                   

 

fck𝐿 (acrésc. vão) = C5 × (1 + 𝛽)2                                                      (25) 
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3.2.3 Variação de área de aço e flecha 

 

 A viga de concreto armado resiste aos esforços de momento fletor e esforço cortante. A 

armadura de tração, situada na parte inferior de vigas biapoiadas de concreto armado, resiste às 

solicitações de momento fletor. O concreto é o material que resiste principalmente aos esforços 

de compressão. Como a viga também sofre essas solicitações, pode ser necessária a utilização 

da armadura de compressão, situada na seção superior da viga biapoiada. 

 

O dimensionamento é feito no estado limite último de ruína, impondo que na seção 

mais solicitada sejam alcançadas as deformações específicas dos materiais, ou seja, o 

estado limite último pode ocorrer tanto pela ruptura do concreto comprimido quanto 

pela deformação excessiva da armadura tracionada (CARVALHO, R. C.; 

FIGUEIREDO FILHO, J. R., 2014, p. 111). 

 

Segundo Porto e Fernandes (2015), a força de cisalhamento, que é calculada através do 

valor da cortante, causa fissuras inclinadas no centro da viga. As armaduras transversais, ou 

seja, os estribos, podem resistir as forças de tração provocadas por forças cortantes (ABNT, 

2014, p. 149). 

Para analisar a variação da área de aço de tração, área de aço de compressão, área de 

aço transversal e flecha, foi realizado um estudo de caso de uma viga biapoiada sujeita a um 

carregamento uniformemente distribuído. Foi utilizada uma viga com uma grande carga e com 

dimensões bastante expressivas para que o estudo pudesse ser realizado impondo valores contra 

a segurança da estrutura, gerando assim resultados mais críticos. Esse tipo de viga pode ser 

encontrado, por exemplo, em pilotis de edifícios de alvenaria estrutural e fundação de edifícios 

de alvenaria estrutural. 

 Os cálculos foram realizados através do programa computacional Excel. Para realizar o 

estudo, foi adotada uma viga de pilotis de um edifício de alvenaria estrutural. A viga abordada 

possui uma altura de 90 cm, uma base de 40 cm, um vão de 4 m e um fck de 40 MPa. O 

carregamento atuante na viga é composto por uma parcela referente às cargas permanentes e 

outra parcela referente às cargas acidentais. Segundo a ABNT NBR 6120:1980, as cargas 

permanentes são compostas pelo peso próprio da estrutura e o peso dos elementos construtivos 

e instalações permanentes e as cargas acidentais atuam nas construções devido seu uso, como 

por exemplo, carga de pessoas, mobiliário, veículos, etc. 

Foi adotada uma situação em que o edifício em que a viga está situada possui 11 andares 

de alvenaria estrutural. Para encontrar a carga referente ao peso de alvenaria atuante, foi 

utilizada a Equação 26. Nessa equação, multiplica-se o número de pavimentos do edifício, o 
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peso específico da alvenaria de blocos cerâmicos, que é 14 kN/m³ e pode ser encontrado na 

ABNT NBR 6120:1980, a espessura das paredes de 17 cm e a altura do pé direito, que é 2,70 

m. 

 

                          Qalvenaria = 11 × (14 × 0,17 × 2,70) = 70,69 kN/m                         (26) 

 

 As lajes 1 e 2, situadas próximo à viga são armadas em 1 direção, apoiadas-engastadas 

e foram dimensionadas pelo regime elástico. As lajes possuem dimensões de 1,90 m por 4 m e 

sua altura é 12 cm. O detalhamento das lajes está representado na Figura 1 a seguir. 

 

 

Figura 1: a- Representação da viga e das lajes; b- Corte transversal da viga V1; c- Esquema estático 

da viga   

Fonte: Autor, 2018. 

 

O carregamento atuante na laje é transmitido para a viga em forma de reação de apoio. 

Nas lajes, atuam o peso do revestimento, a sobrecarga e o peso próprio. O revestimento foi 

adotado como 1 kN/m². O valor da sobrecarga foi adotado de acordo com a ABNT NBR 

6120:1980. A norma recomenda que para edifícios residenciais, a sobrecarga adotada seja de 2 

kN/m². Para encontrar a carga de peso próprio da laje, deve-se multiplicar a altura pelo peso 

específico do concreto, que é 25 kN/m3. O cálculo dessa carga é feito conforme a Equação 27 

a seguir. 

 

                                              pplaje = 25 × 0,12 = 3 kN/m2                                     (27) 

 



 
 

23 
 

   O carregamento da laje está representado nas Equações 28 e 29.  

 

                                        p = rev. +sob. +pp = 1 + 2 + 3 = 6 kN/m2                              (28)  

 

                             p = 4 kN/m2 (permanente) + 2 kN/m2(acidental)                   (29) 

 

 A reação das lajes pode ser desmembrada em parcelas referentes à atuação de cargas 

permanentes e acidentais. A parcela da reação de apoio referente às cargas permanentes é 

calculada através da multiplicação entre o coeficiente da reação para laje apoiada-engastada no 

regime elástico, a parcela permanente das cargas da laje e a dimensão do menor vão. Para 

calcular esse carregamento, cada reação é multiplicada por 12, que é o número de lajes presentes 

na edificação e por 2, pois tem-se duas lajes adjacentes à viga. Essa reação (Rperm) foi 

encontrada através da Equação 30.  

 

                               Rperm = (0,625 × 4 × 1,90) × 12 × 2 = 114 kN/m                  (30) 

 

Portanto, o carregamento permanente total (qp) pode ser encontrado através da 

somatória do peso linear da alvenaria, da parcela da reação referente às cargas permanentes e 

do peso próprio da viga, que é a multiplicação do peso específico do concreto pela base e pela 

altura da viga. O peso próprio considerado nos cálculos foi o da situação inicial da viga. O 

cálculo de qp está representado na Equação 31. 

 

                                              qp = Qalvenaria + Rperm +  (γ𝑐 × b × h)                               (31) 

 

                              qp = 70,69 + 114 + (25 × 0,40 × 0,90) = 193,69 kN/m                  (32) 

  

O carregamento acidental que atua na viga é obtido através do cálculo da reação de 

apoio da laje utilizando somente o valor da sobrecarga. O carregamento acidental (qa) é 

calculado de acordo com a Equação 33 abaixo. 

 

                                           q𝑎 = 12 × 2 × (0,625 × 2 × 1,90) = 57 kN/m                       (33) 
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Todos os parâmetros iniciais estão representados na Figura 2, com as cotas em 

centímetros. 

 

Figura 2: Viga utilizada para o estudo de caso  

Fonte: Autor, 2018. 

  

A viga foi dimensionada para sua situação inicial. Os resultados utilizados para a 

comparação foram as áreas de aço de tração e compressão, área de armadura transversal e a 

flecha. O valor do fck variou em 5% em relação ao valor inicial, que era 40 MPa. Esse parâmetro 

variou para valores menores que o da situação inicial. Através dessa variação, foi possível 

verificar nessa situação qual é a influência desse parâmetro no dimensionamento. 

 Para o parâmetro altura útil, também foi realizada uma redução desse parâmetro na 

mesma variação que o parâmetro anterior. O valor inicial da altura útil foi adotado como 85 cm, 

pois da altura foi subtraído o valor de d’, que foi adotado como 5 cm. Para a base, foi 

determinada a diminuição do valor inicial, que é 40 cm. Já o carregamento acidental recebeu 

aumentos de 5 em 5% em relação ao inicial, que é 57 kN/m, e o carregamento permanente, 

recebeu o mesmo aumento, sendo seu valor inicial 193,69 kN/m.  

 Para o cálculo da flecha, a viga de concreto armado pode trabalhar no Estádio I ou 

Estádio II de acordo com o momento de fissuração. Como o edifício é residencial, o coeficiente 

de minoração das cargas acidentais utilizado foi de 0,3. Para todas as modificações realizadas 

nos parâmetros, foi feita uma nova verificação da fissuração. No estudo de caso, em todas as 

situações, a viga trabalha no Estádio II, ou seja, com a consideração de inércia reduzida em 

decorrência da fissuração do concreto. 
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3.3 RESULTADOS  

 

3.3.1 Variação dos Esforços Solicitantes 

 

Os resultados obtidos com os estudos foram colocados em tabelas e gráficos. Os 

acréscimos nos valores de momento fletor para o aumento do carregamento e do vão, podem 

ser encontrados na Tabela 1 e no Gráfico 1. 

           

Tabela 1: Influência do aumento do 

carregamento e do vão no Momento Fletor  

Fonte: Autor, 2018. 

 

Já os acréscimos nos valores do Esforço Cortante estão na Tabela 2 e no Gráfico 2.

 

 

 
Variação nos valores de Momento Fletor 

Aumento 

de q e l 

Aumento de M 

devido a ∆q 

Aumento de 

M devido a ∆l  

0,00% 0,00% 0,00% 

5,00% 5,00% 10,25% 

10,00% 10,00% 21,00% 

15,00% 15,00% 32,25% 

20,00% 20,00% 44,00% 

25,00% 25,00% 56,25% 

30,00% 30,00% 69,00% 

35,00% 35,00% 82,25% 

40,00% 40,00% 96,00% 

45,00% 45,00% 110,25% 

50,00% 50,00% 125,00% 

Variação nos valores de Esforço Cortante 

Aumento 

de q e l 

Aumento de V 

devido a ∆q 

Aumento de V 

devido a ∆l 

0,00% 0,00% 0,00% 

5,00% 5,00% 5,00% 

10,00% 10,00% 10,00% 

15,00% 15,00% 15,00% 

20,00% 20,00% 20,00% 

25,00% 25,00% 25,00% 

30,00% 30,00% 30,00% 

35,00% 35,00% 35,00% 

40,00% 40,00% 40,00% 

45,00% 45,00% 45,00% 

50,00% 50,00% 50,00% 

Gráfico 1: Influência do aumento do 

carregamento e do vão no Momento Fletor  

Fonte: Autor, 2018. 
 

Tabela 2: Influência do aumento do 

carregamento e do vão no Esforço Cortante  

Fonte: Autor, 2018. 

 

Gráfico 2: Influência do aumento do 

carregamento e do vão no Esforço Cortante  

Fonte: Autor, 2018. 
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3.3.2 Variação da geometria da viga 

 

Os aumentos nos valores mínimos de altura útil para que não seja necessária armadura 

de compressão estão apresentados na Tabela 3 e no Gráfico 3. 

 

 
ααTabela 3: Influência dos parâmetros fck, base, carregamento e vão na altura útil limite  

Fonte: Autor, 2018.  

 

Gráfico 3: Influência dos parâmetros fck, base, carregamento e vão na altura útil limite  

Fonte: Autor, 2018.
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

VARIAÇÃO NOS VALORES DE ALTURA ÚTIL 

LIMITE

Aumento de d devido a aumento de l

Aumento de d devido a diminuição de fck e base

Aumento de d devido a aumento de q

Variação nos valores de altura útil limite 

Aumento ou 

diminuição dos 

parâmetros 

Aumento de d 

devido a 

diminuição de fck 

Aumento de d 

devido a 

diminuição de b 

Aumento de d 

devido a 

aumento de q 

Aumento de d 

devido a 

aumento de l 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5,00% 2,60% 2,60% 2,47% 5,00% 

10,00% 5,41% 5,41% 4,88% 10,00% 

15,00% 8,47% 8,47% 7,24% 15,00% 

20,00% 11,80% 11,80% 9,54% 20,00% 

25,00% 15,47% 15,47% 11,80% 25,00% 

30,00% 19,52% 19,52% 14,02% 30,00% 

35,00% 24,03% 24,03% 16,19% 35,00% 

40,00% 29,10% 29,10% 18,32% 40,00% 

45,00% 34,84% 34,84% 20,42% 45,00% 

50,00% 41,42% 41,42% 22,47% 50,00% 

55,00% 49,07% 49,07% 24,50% 55,00% 

60,00% 58,11% 58,11% 26,49% 60,00% 

65,00% 69,03% 69,03% 28,45% 65,00% 

70,00% 82,57% 82,57% 30,38% 70,00% 



 
 

27 
 

Na Tabela 4, encontram-se os resultados para valores mínimos da base, relacionando 

os parâmetros fck, altura útil, carregamento e vão. O Gráfico 4 ilustra essa informação. 

 

 

Tabela 4: Influência dos parâmetros fck, altura útil, carregamento e vão na base limite  

Fonte: Autor, 2018. 

 

  

Gráfico 4: Influência dos parâmetros fck, altura útil, carregamento e vão na base limite 

Fonte: Autor, 2018. 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

VARIAÇÃO NOS VALORES DE BASE LIMITE

Aumento de b devido a diminuição de d

Aumento de b devido a aumento de l

Aumento de b devido a diminuição de  fck

Aumento de b devido a aumento de q

Variação nos valores de base limite 

Aumento ou 

diminuição dos 

parâmetros 

Aumento de b 

devido a diminuição 

de  fck 

Aumento de b 

devido a 

diminuição de d 

Aumento de b 

devido a 

aumento de q 

Aumento de b 

devido a aumento 

de l 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5,00% 5,26% 10,80% 5,00% 10,25% 

10,00% 11,11% 23,46% 10,00% 21,00% 

15,00% 17,65% 38,41% 15,00% 32,25% 

20,00% 25,00% 56,25% 20,00% 44,00% 

25,00% 33,33% 77,78% 25,00% 56,25% 

30,00% 42,86% 104,08% 30,00% 69,00% 

35,00% 53,85% 136,69% 35,00% 82,25% 

40,00% 66,67% 177,78% 40,00% 96,00% 

45,00% 81,82% 230,58% 45,00% 110,25% 

50,00% 100,00% 300,00% 50,00% 125,00% 
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Os resultados para a variação dos parâmetros no fck limite estão representados na Tabela 

5 e no Gráfico 5 a seguir. 

 

Tabela 5: Influência dos parâmetros fck, altura útil, carregamento e vão no fck limite 

Fonte: Autor, 2018. 

 

  

Gráfico 5: Influência dos parâmetros base, altura útil, carregamento e vão no fck limite 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

3.3.3 Variação de Áreas de Aço e Flecha 
 

  

Através do estudo de caso de uma viga biapoiada com carregamento uniformemente 

distribuído em um edifício residencial de alvenaria estrutural encontrou-se a influência da 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

VARIAÇÃO NOS VALORES DE fck LIMITE

Aumento de fck  devido a diminuição de d

Aumento de fck  devido ao aumento de l

Aumento de fck  devido a diminuição de b

Aumento de fck devido ao aumento de q

Variação nos valores de fck limite 

Aumento ou 

diminuição dos 

parâmetros 

Aumento de fck  

devido a 

diminuição de b 

Aumento de fck  

devido a diminuição 

de d 

Aumento de fck 

devido ao 

aumento de q 

Aumento de fck  

devido ao 

aumento de l 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5,00% 5,26% 10,80% 5,00% 10,25% 

10,00% 11,11% 23,46% 10,00% 21,00% 

15,00% 17,65% 38,41% 15,00% 32,25% 

20,00% 25,00% 56,25% 20,00% 44,00% 

25,00% 33,33% 77,78% 25,00% 56,25% 

30,00% 42,86% 104,08% 30,00% 69,00% 

35,00% 53,85% 136,69% 35,00% 82,25% 

40,00% 66,67% 177,78% 40,00% 96,00% 

45,00% 81,82% 230,58% 45,00% 110,25% 

50,00% 100,00% 300,00% 50,00% 125,00% 
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redução de fck, altura útil e base e do acréscimo de carregamento acidental e carregamento 

permanente na área de aço de tração, área de aço transversal e flecha. Os valores iniciais 

utilizados no estudo foram fck de 40 MPa, altura útil de 85 cm, base de 40 cm, carregamento 

permanente de 193,69 kN/m e carregamento acidental de 57 kN/m. O aumento de área de aço 

tracionado pode ser encontrado na Tabela 6 e no Gráfico 6. 

 

 

Tabela 6: Influência dos parâmetros na área de aço de tração 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Gráfico 6: Influência dos parâmetros fck, altura útil, base, carregamento acidental e carregamento 

permanente na área de aço de tração 

Fonte: Autor, 2018. 
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VARIAÇÃO NOS VALORES DE ÁREA DE AÇO DE 
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Aumento de As devido a diminuição de d

Aumento de As devido ao aumento de qp

Aumento de As devido ao aumento de qa

Aumento de As devido a diminuição de fck e b

Variação nos valores de área de aço de tração 

Aumento ou 

diminuição dos 

parâmetros 

Aumento de As 

devido a 

diminuição de fck 

Aumento de As 

devido a 

diminuição de d 

Aumento de As 

devido a 

diminuição de b 

Aumento de As 

devido ao 

aumento de qa 

Aumento de As 

devido ao 

aumento de qp 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5,00% 0,31% 5,94% 0,31% 1,20% 4,10% 

10,00% 0,66% 12,69% 0,66% 2,41% 8,22% 

15,00% 1,06% 20,45% 1,06% 3,62% 12,36% 

20,00% 1,52% 29,46% 1,52% 4,83% 16,53% 

25,00% 2,05% 40,11% 2,05% 6,04% 20,71% 

30,00% 2,67% 52,96% 2,67% 7,25% 24,91% 

35,00% 3,41% 68,89% 3,41% 8,47% 29,14% 

40,00% 4,29% 89,45% 4,29% 9,69% 33,39% 

45,00% 5,38% 108,18% 5,38% 10,91% 37,66% 

50,00% 6,75% 126,75% 6,75% 12,13% 41,95% 
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O aumento de área de aço transversal está representado na Tabela 7 e no Gráfico 7 a 

seguir. 

 

 

Tabela 7: Influência na área de aço transversal  

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Gráfico 7: Influência dos parâmetros na área de aço transversal  

Fonte: Autor, 2018. 
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parâmetros 

Aumento de Asw 

devido a 

diminuição de 

fck 

Aumento de Asw 

devido a 

diminuição de d 

Aumento de Asw 

devido a 

diminuição de b 

Aumento de Asw 

devido ao 

aumento de qa 

Aumento de Asw 

devido ao 

aumento de qp 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5,00% 3,50% 10,74% 5,20% 2,32% 7,88% 

10,00% 7,06% 22,67% 10,40% 4,64% 15,76% 

15,00% 10,68% 36,01% 15,60% 6,96% 23,65% 

20,00% 14,38% 51,01% 20,81% 9,28% 31,53% 

25,00% 18,16% 68,01% 26,01% 11,60% 39,41% 

30,00% 22,02% 87,44% 31,21% 13,92% 47,29% 

35,00% 25,97% 109,86% 36,41% 16,24% 55,17% 

40,00% 30,03% 136,02% 41,61% 18,56% 63,06% 

45,00% 34,20% 166,93% 46,81% 20,88% 70,94% 

50,00% 38,50% 204,03% 52,02% 23,20% 78,82% 
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A influência da diminuição do fck, da altura útil, da base e o aumento do carregamento 

acidental e do carregamento permanente na flecha estão representados na Tabela 8 e no 

Gráfico 8. 

 

Tabela 8: Influência dos parâmetros na flecha  

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Gráfico 8: Representação da influência dos parâmetros na flecha  

Fonte: Autor, 2018. 
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VARIAÇÃO NOS VALORES DE FLECHA

Aumento de flecha devido a diminuição de d Aumento de flecha devido a diminuição de b

Aumento de flecha devido ao aumento de qp Aumento de flecha devido a diminuição de fck

Aumento de flecha devido ao aumento de qa

Variação nos valores de flecha 

Aumento ou 

diminuição dos 

parâmetros 

Aumento de 

flecha devido a 

diminuição de fck 

Aumento de 

flecha devido a 

diminuição de d 

Aumento de 

flecha devido a 

diminuição de b 

Aumento de 

flecha devido ao 

aumento de qa 

Aumento de 

flecha devido ao 

aumento de qp 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5,00% 7,26% 27,44% 11,28% 0,66% 10,15% 

10,00% 14,87% 58,03% 23,08% 1,31% 19,94% 

15,00% 22,78% 90,60% 35,19% 1,94% 29,29% 

20,00% 30,91% 124,13% 47,32% 2,57% 38,12% 

25,00% 39,19% 158,17% 59,19% 3,19% 46,40% 

30,00% 47,48% 192,94% 70,49% 3,80% 54,13% 

35,00% 55,66% 229,29% 80,99% 4,40% 61,29% 

40,00% 63,57% 268,30% 90,52% 4,99% 67,92% 

45,00% 71,03% 299,32% 98,99% 5,57% 74,03% 

50,00% 77,82% 328,35% 106,41% 6,14% 79,66% 
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3.4 DISCUSSÃO  

 

3.4.1 Variação dos Esforços Solicitantes 

 

Através dos resultados apresentados anteriormente, pode-se deduzir que o acréscimo do 

vão possui maior influência que o acréscimo de carregamento nos valores de momento fletor 

de uma viga biapoiada sujeita a carregamento uniformemente distribuído. Com o mesmo 

aumento de 50% do valor inicial para os dois parâmetros, ao se variar o carregamento, o 

resultado do momento fletor aumenta em 50%, enquanto para o aumento do vão, o momento 

fletor aumenta em 125%. Já para o estudo do esforço cortante, acréscimos iguais para o vão e 

para o carregamento resultam nos mesmos valores de variação do esforço. Para um aumento de 

50% nesses dois parâmetros, o esforço cortante também sofre um aumento de 50%. 

 

3.4.2 Variação da Geometria da viga 

 

Ao se reduzir o fck e a base em 50%, a altura útil aumenta em 41,42% e ao aumentar os 

valores de carregamento e vão, os acréscimos de altura útil são respectivamente, 22,47% e 50%. 

Isso demonstra uma maior importância do aumento do vão na altura útil limite, em relação aos 

outros fatores. Mas, quando variam-se os parâmetros em 70%, o aumento de altura útil para a 

redução de fck e base passa a ser 82,57%, enquanto para o aumento de carregamento e para o 

aumento do vão, os acréscimos de altura útil são 30,38% e 70%, respectivamente. Pode-se 

perceber, então, que para variações extremamente bruscas, o fck e a base passam a ter grande 

influência na altura útil limite.  

Para o estudo da base, os parâmetros fck e vão sofreram reduções de 50% e os fatores 

carregamento e vão sofreram acréscimos de 50%. A redução de fck, a redução da altura útil, o 

aumento do carregamento e o aumento do vão, geraram um aumento na base limite de 

respectivamente, 100%, 300%, 50% e 125%. Desses parâmetros, o que gerou resultados mais 

expressivos foi a redução da altura útil. 

 Ao diminuir a base, diminuir a altura útil, aumentar o carregamento e aumentar o vão, 

a viga biapoiada sofre acréscimos nos valores de fck limite de 100%, 300%, 50% e 125%, 

respectivamente. Portanto, o parâmetro mais influente nessa situação também é a redução da 

altura útil.  
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3.4.3 Variações de Áreas de aço e flecha 
 

 Para analisar a influência dos fatores no dimensionamento da viga em questão, foram 

estudados os parâmetros fck, altura útil, base, carregamento acidental e carregamento 

permanente. No cálculo da área de aço de tração, o fator que demonstrou uma grande 

importância foi a diminuição da altura útil. Enquanto a altura útil era decrescida em 50%, a área 

de aço de tração aumentou em 126,75% em relação ao valor inicial. A mesma diminuição 

percentual do fck e da base geraram na viga um aumento de 6,75% na área de aço tracionada. Já 

o aumento do carregamento acidental e do carregamento permanente em 50% causaram na viga, 

respectivamente, 12,13% e 41,95% de aumento na área de aço de tração. Apenas ao se variar a 

altura útil, houve a necessidade de se utilizar a armadura de compressão. Nessa situação, para 

uma redução da altura útil de 45% deve-se utilizar 4,14 cm² de área de aço de compressão e 

para uma redução de 50%, a área de aço de compressão deve ser 11,28 cm². Esses resultados 

estão apresentados no Apêndice I. 

 A redução em 50% de fck, altura útil e base causam na área de aço transversal acréscimos 

de, respectivamente, 38,50%, 204,03%, 52,02%. Já o aumento no mesmo valor percentual de 

carregamento acidental e carregamento permanente geram incrementos de 23,20% e 78,82%, 

respectivamente. 

 A diminuição em 50% de fck, altura útil e base provocam incrementos na flecha de 

77,82%, 328,35%, 106,41%, respectivamente. Já o aumento de carregamento acidental e 

carregamento permanente na mesma variação percentual geram acréscimos na flecha de 6,14% 

e 79,66%, respectivamente. 

 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que o aumento do vão em uma viga biapoiada de concreto armado possui 

grande influência no momento fletor em relação ao aumento do carregamento. Isso demonstra 

uma grande importância do vão no dimensionamento da viga, principalmente nas armaduras de 

tração e compressão. Já no estudo do esforço cortante, ambos os parâmetros influenciam da 

mesma maneira. 

No estudo da geometria da viga, o aumento do vão gerou maiores acréscimos na altura 

útil limite para não haver armadura de compressão. Para variações mais bruscas nos parâmetros, 

a diminuição do fck e da base também se tornam bastante importantes na altura útil. Já na base 
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limite e no fck limite o fator do dimensionamento que gerou acréscimos mais significativos foi 

a altura útil.  

A altura útil se mostrou um fator bastante influente na área de aço de tração, na área de 

aço transversal e na flecha. Portanto, esse é um parâmetro muito importante e sua alteração 

causa mudanças expressivas no dimensionamento da viga de concreto armado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o aumento do vão possui grande influência no momento fletor em 

relação ao aumento do carregamento. Isso demonstra uma grande importância do vão no 

dimensionamento da viga, principalmente nas armaduras de tração e compressão. Já no estudo 

do esforço cortante, ambos os parâmetros influenciam da mesma maneira. 

No estudo da geometria da viga, o aumento do vão gerou maiores acréscimos na altura 

útil limite. Para variações mais bruscas nos parâmetros, a diminuição do fck e da base também 

se tornam bastante importantes na altura útil. Já na base limite e no fck limite o fator do 

dimensionamento que gerou acréscimos mais significativos foi a altura útil.  

A altura útil se mostrou um fator bastante influente na área de aço de tração, na área de 

aço transversal e na flecha. Portanto, esse é um parâmetro muito importante e sua alteração 

causa mudanças expressivas no dimensionamento da viga de concreto armado. 
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APÊNDICE I 

 
Diminuição do fck 

fck Área de Aço Área de Aço Transversal Flecha 

fck (MPa) Redução (%) As (cm²) Porcentagem Asw (cm²) Porcentagem f (cm) Porcentagem 

40 0% 20,05 0,00% 10,34 0,00% 0,38 0,00% 

38 5% 20,11 0,31% 10,71 3,50% 0,40 7,26% 

36 10% 20,19 0,66% 11,07 7,06% 0,43 14,87% 

34 15% 20,27 1,06% 11,45 10,68% 0,46 22,78% 

32 20% 20,36 1,52% 11,83 14,38% 0,49 30,91% 

30 25% 20,46 2,05% 12,22 18,16% 0,52 39,19% 

28 30% 20,59 2,67% 12,62 22,02% 0,56 47,48% 

26 35% 20,73 3,41% 13,03 25,97% 0,59 55,66% 

24 40% 20,91 4,29% 13,45 30,03% 0,62 63,57% 

22 45% 21,13 5,38% 13,88 34,20% 0,64 71,03% 

20 50% 21,41 6,75% 14,33 38,50% 0,67 77,82% 

Tabela: Resultados de áreas de aço, áreas de aço transversal e flecha para redução nos valores de fck 

  

 
Diminuição da altura útil 

d Área de Aço Área de Aço Transversal Flecha 

d (cm) Redução (%) As (cm²) Porcentagem As' (cm²) Asw (cm²) Porcentagem f (cm) Porcentagem 

85,00 0% 20,05 0,00% 0,00 10,34 0,00% 0,38 0,00% 

80,75 5% 21,24 5,94% 0,00 11,45 10,74% 0,48 27,44% 

76,50 10% 22,60 12,69% 0,00 12,69 22,67% 0,59 58,03% 

72,25 15% 24,15 20,45% 0,00 14,07 36,01% 0,72 90,60% 

68,00 20% 25,96 29,46% 0,00 15,62 51,01% 0,84 124,13% 

63,75 25% 28,10 40,11% 0,00 17,38 68,01% 0,97 158,17% 

59,50 30% 30,67 52,96% 0,00 19,39 87,44% 1,10 192,94% 

55,25 35% 33,87 68,89% 0,00 21,71 109,86% 1,24 229,29% 

51,00 40% 37,99 89,45% 0,00 24,41 136,02% 1,39 268,30% 

46,75 45% 41,75 108,18% 4,14 27,61 166,93% 1,50 299,32% 

42,50 50% 45,47 126,75% 11,28 31,45 204,03% 1,61 328,35% 

Tabela: Resultados de áreas de aço, áreas de aço transversal e flecha para redução nos valores de altura útil  

 

 
Diminuição da base 

b Área de Aço Área de Aço Transversal Flecha 

Base (cm) Redução (%) As (cm²) Porcentagem Asw (cm²) Porcentagem f (cm) Porcentagem 

40 0% 20,05 0,00% 10,34 0,00% 0,38 0,00% 

38 5% 20,11 0,31% 10,88 5,20% 0,42 11,28% 

36 10% 20,19 0,66% 11,42 10,40% 0,46 23,08% 

34 15% 20,27 1,06% 11,96 15,60% 0,51 35,19% 

32 20% 20,36 1,52% 12,50 20,81% 0,55 47,32% 

30 25% 20,46 2,05% 13,03 26,01% 0,60 59,19% 

28 30% 20,59 2,67% 13,57 31,21% 0,64 70,49% 

26 35% 20,73 3,41% 14,11 36,41% 0,68 80,99% 

24 40% 20,91 4,29% 14,65 41,61% 0,72 90,52% 

22 45% 21,13 5,38% 15,19 46,81% 0,75 98,99% 

20 50% 21,41 6,75% 15,72 52,02% 0,78 106,41% 

Tabela: Resultados de áreas de aço, áreas de aço transversal e flecha para redução nos valores de base 
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Aumento do carregamento acidental (qa) 

qa Área de Aço Área de Aço Transversal Flecha 

qa (kN/m) Aumento(%) As (cm²) Porcentagem Asw (cm²) Porcentagem f (cm) Porcentagem 

57 0% 20,05 0,00% 10,34 0,00% 0,38 0,00% 

59,85 5% 20,29 1,20% 10,58 2,32% 0,38 0,66% 

62,70 10% 20,54 2,41% 10,82 4,64% 0,38 1,31% 

65,55 15% 20,78 3,62% 11,06 6,96% 0,38 1,94% 

68,40 20% 21,02 4,83% 11,30 9,28% 0,39 2,57% 

71,25 25% 21,26 6,04% 11,54 11,60% 0,39 3,19% 

74,10 30% 21,51 7,25% 11,78 13,92% 0,39 3,80% 

76,95 35% 21,75 8,47% 12,02 16,24% 0,39 4,40% 

79,80 40% 21,99 9,69% 12,26 18,56% 0,40 4,99% 

82,65 45% 22,24 10,91% 12,50 20,88% 0,40 5,57% 

85,50 50% 22,48 12,13% 12,74 23,20% 0,40 6,14% 

Tabela: Resultados de áreas de aço, áreas de aço transversal e flecha para redução nos valores de carregamento 

acidental 

 
Aumento do carregamento permanente (qp) 

qp Área de Aço Área de Aço Transversal Flecha 

qp (kN/m) Aumento(%) As (cm²) Porcentagem Asw (cm²) Porcentagem f (cm) Porcentagem 

193,69 0% 20,05 0,00% 10,34 0,00% 0,38 0,00% 

203,37 5% 20,87 4,10% 11,16 7,88% 0,41 10,15% 

213,05 10% 21,70 8,22% 11,97 15,76% 0,45 19,94% 

222,74 15% 22,53 12,36% 12,79 23,65% 0,49 29,29% 

232,42 20% 23,37 16,53% 13,60 31,53% 0,52 38,12% 

242,11 25% 24,20 20,71% 14,42 39,41% 0,55 46,40% 

251,79 30% 25,05 24,91% 15,24 47,29% 0,58 54,13% 

261,48 35% 25,90 29,14% 16,05 55,17% 0,61 61,29% 

271,16 40% 26,75 33,39% 16,87 63,06% 0,63 67,92% 

271,16 45% 27,60 37,66% 17,68 70,94% 0,66 74,03% 

280,85 50% 28,46 41,95% 18,50 78,82% 0,68 79,66% 

Tabela: Resultados de áreas de aço, áreas de aço transversal e flecha para redução nos valores de carregamento 

permanente 

 

 

 

 

 

 

 


