


fc , resistência à compressão do concreto;

fcd , resistência de cálculo à compressão do concreto, fck /γc;

fck , resistência característica à compressão do concreto;

fckj , resistência característica à compressão do concreto aos j dias;

fcm , resistência média à compressão do concreto;

fct , resistência do concreto à tração direta;

c , deformação específica do concreto;

Ec , módulo de deformação longitudinal do concreto.
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Classes de Concreto

• A ABNT NBR 6118 (2014) aplica-se aos concretos com classes de resistência dos

grupos I e II, da ABNT NBR 8953, até a classe C90;

20 MPa ≤  fck ≤ 90 MPa

• A classe C20, ou superior, se aplica ao concreto com armadura passiva e a

classe C25, ou superior, ao concreto com armadura ativa;

• Segundo a ABNT NBR 8953 (2015), os concretos com classe de resistência

inferior a C20 não são estruturais;

• A ABNT NBR 6118 (2014) estabelece que a classe C15 pode ser usada apenas

em obras provisórias ou concreto sem fins estruturais.
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Massa Específica

• A ABNT NBR 6118 (2014) se aplica a concretos de massa específica

normal, compreendida entre 2.000 kg/m3 a 2.800 kg/m3;

• Se a massa específica real não for conhecida, para efeito de cálculo,

pode-se adotar para o concreto simples o valor de 2.400 kg/m3;

• Ainda para efeito de cálculo, pode-se adotar a massa específica do

concreto armado igual a do concreto simples acrescida de 100 kg/m3

(2.500 kg/m3 ).
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Resistência à Compressão

• Segundo MEHTA & MONTEIRO (1994), “A resistência de um material é

definida como a sua capacidade de resistir à tensões sem que ocorra

ruptura”.

• É medida através de ensaios de compressão axial em corpos-de-prova

cilíndricos moldados segundo a ABNT NBR 5738 (2015) e realizados

de acordo com a ABNT NBR 5739 (2007);

• Esses ensaios são utilizados para o controle de qualidade e a aceitação

do concreto utilizado na estrutura.
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Resistência à Compressão

• O concreto pode ser imaginado como sendo

constituído pelos grãos de agregado graúdo

embebidos em uma matriz rígida de

argamassa;

• Em concretos onde os agregados são mais

rígidos que a matriz de argamassa (fc < 50

MPa), surgem tensões transversais de tração,

provocando micro fissuração generalizada.
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Resistência à Compressão
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Resistência à Compressão
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Resistência à Compressão
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Resistência à Compressão
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Resistência à Compressão
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Resistência Característica à Compressão ( fck )

• A resistência característica à compressão (fck) é determinada de forma

probabilística em função da frequência de ocorrência dos resultados

experimentais em uma curva normal (Curva de Gauss), com o fck sendo

o valor com apenas 5% de probabilidade de não ser atingido.
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Fatores que interferem na resistência à compressão do concreto:

a) Fator água/cimento (porosidade):

• Principal responsável pela resistência à compressão do concreto, determina a

porosidade do concreto endurecido. Influencia ainda diretamente na durabilidade

e na estanqueidade do concreto.

b) Tipo de Cimento:

• O tipo de cimento utilizado em geral influencia pouco na resistência à compressão

final do concreto, sendo mais utilizado para ajustar outras características do

mesmo. Segundo MEHTA & MONTEIRO (1994), “..., a influência da composição

do cimento sobre a porosidade da matriz e a resistência do concreto fica limitada

às baixas idades”.

Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Propriedades do Concreto



Fatores que interferem na resistência à compressão do concreto:

c) Cura:

• A cura inadequada pode favorecer a perda prematura de água do concreto,

deixando espaços vazios, reduzindo assim a sua resistência.

d) Adensamento:

• O adensamento (feito imediatamente após o lançamento do concreto) tem a

função de eliminar a ocorrência de vazios no elemento estrutural, devendo-se

preferencialmente usar métodos mecânicos.

Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Propriedades do Concreto

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

Professor Maurício de Pina Ferreira - http://lattes.cnpq.br/4242041552985485 



Fatores que interferem na resistência à compressão do concreto:

e) Idade do Concreto:

• A resistência à compressão do concreto cresce ao longo do tempo, sendo intensa

nas primeiras idades. A partir do nonagésimo dia ela fica bem mais lenta, vindo a

se estabilizar com cerca de 360 dias. A Tabela abaixo fornece uma relação entre

as resistências para várias idades e tipos de cimento.
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Fatores que interferem na resistência à compressão do concreto:

e) Idade do Concreto:

• A ABNT NBR 6118 (2014) prescreve que em projeto, a resistência à compressão

adotada refere-se à ensaios realizados com 28 dias. Para estimar a resistência do

concreto com idades diferentes, a norma recomenda a equação abaixo:
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Onde:

s = 0,38 para concreto de cimento CPIII e IV;

s = 0,25 para concreto de cimento CPI e II;

s = 0,20 para concreto de cimento CPV-ARI;

t é a idade efetiva do concreto em dias.

1 2
28

exp 1ckj ckf f s
t
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Resistência à Compressão de Projeto ou de Cálculo ( fcd )

• Para a verificação da segurança em relação aos Estados Limites Últimos

(E.L.U), considera-se a resistência de cálculo (fcd), determinada como sendo:
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cd
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f
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• (γc) é o coeficiente de minoração da resistência do concreto, assumido em

projeto como sendo igual a 1,4. γc é considerado como a resultante de três

coeficientes parciais:

1 2 3     c c c c
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Resistência à Compressão de Projeto ou de Cálculo ( fcd )
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• γc1 leva em consideração a variabilidade intrínseca do concreto;

• γc2 considera que o processo de produção do concreto da estrutura é

significativamente diferente do processo de fabricação de corpos de prova

que servem para o controle da resistência;

• γc3 considera os eventuais defeitos localizados que podem acontecer durante

a moldagem dos elementos estruturais de concreto.

1 2 3     c c c c
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Resistência à Compressão de Projeto ou de Cálculo ( fcd )
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• Para elementos estruturais pré-moldados e pré-fabricados, deve ser

consultada a ABNT NBR 9062 (2006);

• Admite-se, no caso de testemunhos extraídos da estrutura, dividir o valor de

γc por 1,1.



Resistência à Compressão de Projeto ou de Cálculo ( fcd )
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• Destaca-se que a resistência medida através de CPs não representa

diretamente a resistência do concreto da estrutura uma vez que as condições

de concretagem e cura são distintas;

• Os CPs medem apenas a potencial resistência da mistura empregada;

• Estes resultados representam o máximo valor que poderia ser alcançado se o

concreto fosse manipulado e curado em condições ótimas;

• Isso explica o procedimento de desprezar o menor resultado quando o

controle é feito com ensaios em pares de corpos de prova.
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Correção na resistência à compressão de projeto:

• No estado limite último de solicitações normais (compressão, flexão,

flexo-compressão), não se deve considerar exatamente a tensão

resistente à compressão do concreto obtida em ensaios de CPs;

• Os resultados obtidos em ensaios em corpos de prova devem ser

corrigidos a fim de considerar as diferenças provocadas por três fatores: o

tamanho do corpo-de-prova; a idade do concreto; e a velocidade de

carregamento.
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Correção na resistência à compressão de projeto:

Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Propriedades do Concreto

mod 0,85 1,2 0,95 0,75   k

• kmod1 = 1,2 leva em consideração o acréscimo de resistência do concreto

após a idade de 28 dias. Ou seja, admite-se que a resistência final do

concreto é 20% maior que a característica (fck);

• kmod2 = 0,95 considera que a resistência de corpos de prova cilíndricos de

150 x 300 mm não representa fielmente a resistência real da estrutura;

• kmod3 = 0,75 considera os efeitos danosos provocados pela ação de cargas

de longa duração (efeito Hush).
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A resistência final do concreto é afetada pela velocidade de carregamento devido à

micro fissuração progressiva para carregamento lento. Isso faz com que o concreto

sofra ruptura com uma tensão menor do que a para carga rápida, normalmente

utilizado em laboratório.

NOTA: Para levar em conta a velocidade de

carregamento, admite-se que, a favor da

segurança, a resistência obtida com um

carregamento lento é 75% da resistência

obtida em ensaios com carregamento

rápido.
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A resistência à tração do concreto é de 8% a 15% da sua resistência à compressão.

Os ensaios para a determinação da resistência à tração do concreto são:

• Ensaio de tração direta:

A resistência à tração direta, fct, é determinada aplicando-se tração axial, até a

ruptura, em corpos de prova de concreto simples. No Brasil, este tipo de ensaio não

é recomendado, pois os dispositivos de fixação introduzem.
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• Ensaio de tração na flexão:

Esse ensaio é feito com a utilização de um corpo-de-prova prismático, com seção

transversal de 150 mm x 150 mm e com 750 mm de comprimento, submetido à

carga transversal nos terços médios entre os apoios (Ref. ABNT NBR 12142, 2010).
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• Ensaio de tração na compressão diametral:

É o mais comum no Brasil (ABNT NBR 7222, 2011). Também conhecido

internacionalmente como Ensaio Brasileiro (Lobo Carneiro, 1943).
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Esse ensaio surgiu durante a abertura da Avenida Presidente Vargas, na cidade do

Rio de Janeiro, em 1943. A igreja de São Pedro, uma igreja muito antiga, construída

em 1732, situava-se bem no centro da futura avenida. A solução imaginada, na

época, foi deslocá-la para o lado, usando rolos de concreto com 60cm de diâmetro.
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A ABNT NBR 6118 (2014), recomenda que a resistência à tração por compressão

diametral (fct,sp) e a resistência à tração na flexão (fct,f) sejam obtidas em ensaios

realizados segundo a ABNT NBR 7222 e ABNT NBR 12142. Nesses casos, deve-se:
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, , , ,f0,9    ou   0,7   ct m ct sp ct m ctf f f f

Na falta de ensaios, seu valor médio (fct,m) pode ser estimado segundo:
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• Para Concretos de classes até C50:

2 3

,m 0,3 ct ckf f

• Para Concretos de classes C55 a C90:

 ,m 2,12ln 1 0,11  ct ckf f
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• O Módulo de elasticidade longitudinal (E) relaciona tensão e deformação em

materiais que seguem a Lei de Hooke;

• Para o concreto, para um certo valor de tensão, a resposta não é mais linear.
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Módulo Tangente – seu valor é variável em cada

ponto e é dado pela inclinação da reta tangente à

curva nesse ponto;
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Módulo Tangente na Origem – é dado pela

inclinação da reta tangente à curva na origem.

Segundo a ABNT NBR 6118 (2014), na falta de da-

mais precisos, pode-se estimar o valor do módulo de elasticidade tangente inicial:

αE = 1,2 para basalto e diabásio

αE = 1,0 para granito e gnaisse

αE = 0,9 para calcário

αE = 0,7 para arenito

, para classes C20 a C50

, para classes C55 a C90
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Módulo Secante – seu valor é variável em cada ponto e é obtido pela inclinação da

reta que une a origem com esse ponto. Segundo a ABNT NBR 6118 (2014), o

módulo de elasticidade secante deve ser utilizado nas análises elásticas de projeto,

especialmente para determinação de esforços solicitantes e verificação de estados

limites de serviço, calculado como:

Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Módulo de Elasticidade:

Propriedades do Concreto

 cs i ciE E

Onde:

0,8 0,2 1,0
80

    ck
i

f

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

Professor Maurício de Pina Ferreira - http://lattes.cnpq.br/4242041552985485 



Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Coeficiente de Poisson e Módulo de Elasticidade

Transversal:

Propriedades do Concreto

• Para tensões de compressão menores que 0,5.fc e tensões de tração menores

que fct, é possível assumir que: 0,2 0,417
2,4

cs
c cs

E
G E     

• Na verdade, o coeficiente de Poisson do concreto varia de 0,15 a 0,25. Deve-se

atentar que para a definição de Gc, a ABNT NBR 6118 (2014) assume ν = 0,20,

conforme segue abaixo:

   2 1 2 1 0,20 2,4

cs cs cs
c

E E E
G
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• O diagrama tensão-deformação do

concreto varia em função da

resistência à compressão (dosagem);

• Concretos mais ricos em cimento

(mais resistentes) atingem a

resistência máxima para valores de

deformação de 2‰.
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• A ABNT NBR 6118 (2014) sugere o diagrama simplificado abaixo para

análises no Estado Limite Último (E.L.U.).

• Para fck ≤ 50 MPa:

• n = 2 ; εc2 = 2,0‰ e εcu = 3,5‰

• Para fck > 50 MPa:

n = 1,4 + 23,4 [(90 – fck)/100]4

εc2 = 2,0‰ + 0,085‰ (fck - 50)0,53

εcu = 2,6‰ + 35‰ [(90 - fck)/100]4
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• A ABNT NBR 6118 (2014) recomenda o uso do diagrama tensão-

deformação bi-linear para o concreto não fissurado.
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Propriedades do Concreto

• A retração e a expansão são deformações volumétricas do concreto,

independentes de carregamento e direção;

• Estas variações ocorrem devido à perda (retração) ou a absorção (expansão) de

água por parte do concreto. A intensidade do fenômeno varia de acordo com a

umidade do ambiente, a espessura da peça, e o fator água/cimento da mistura;

• No processo de retração, a água é inicialmente expulsa das fibras externas do

concreto, criando deformações diferenciais que, por sua vez, geram tensões

capazes de provocar fissuração em peças de concreto armado, e perda de tensão

em cabos de peças em concreto protendido.

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada
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Retração/Expansão:

Propriedades do Concreto

• Para reduzir os efeitos da retração, deve ser efetuado um processo de cura no

concreto, por pelo menos sete dias, de forma que a umidade existente ao seu

redor impeça a perda de água do interior do mesmo.
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Causas da Retração:

Propriedades do Concreto

Nos elementos estruturais de concreto curados ao ar livre, existem basicamente três

causas distintas da retração:

• Retração Química: é provocada pela contração da água não evaporável que vai

sendo combinada com o cimento durante todo o processo de endurecimento;

• Retração por evaporação: é provocada pela evaporação parcial da água capilar

que permanece no concreto após o seu endurecimento;

• Retração por carbonatação: provocada pela carbonatação dos produtos

decorrentes da hidratação do cimento.
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Fatores que Influenciam na Retração:

Propriedades do Concreto

a) composição química do cimento - Os cimentos mais resistentes e os de

endurecimento mais rápido favorecem a retração (maior calor de hidratação).

b) quantidade de cimento - A retração também aumenta com a quantidade de

cimento, fundamentalmente por causa da retração química.

c) água de amassamento - Quanto maior a relação a/c, maior será o número de

capilares, favorecendo a retração.

d) finura do cimento e das partículas dos agregados - Quanto mais fino o grão

maior é sua superfície específica, necessitando assim maior quantidade de água de

amassamento, resultando em um número maior de capilares.
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Fatores que Influenciam na Retração:

Propriedades do Concreto

e) umidade ambiente - O aumento da umidade ambiente dificulta a evaporação,

diminuindo a retração, podendo levar à expansão (peças imersas em água).

f) espessuras dos elementos - A diminuição da espessura aumenta a retração pois

a relação entre superfície de contato com o ambiente e o volume da peça é maior.

g) temperatura do ambiente - O aumento de temperatura favorece a evaporação.

h) idade do concreto - O aumento da resistência do concreto com o tempo dificulta

a retração.

i) quantidade de armadura - As barras da armadura se contrapõem à retração,

sendo uma das soluções empregadas para minorar os seus efeitos.
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Fluência:

Propriedades do Concreto

• A fluência é uma deformação que depende do carregamento. Corresponde ao

aumento gradual nas deformações de um elemento de concreto submetido à ação

de cargas permanentes ao longo do tempo.
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Variação de Temperatura:

Propriedades do Concreto

• Uma peça submetida a uma variação uniforme de temperatura tºC terá

uma deformação axial dada pela expressão: εct = α.t , onde α é o

coeficiente de dilatação térmica do material;

• Para o caso do concreto, a ABNT NBR 6118 (2014) recomenda a adoção

do valor de 10-5/ºC para o coeficiente α de dilatação térmica;

• A variação de temperatura pode ser ocasionada por dois fatores: meio

ambiente; ou calor de hidratação, no caso de estruturas com grande

volume de concreto como no caso das barragens.
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Variação de Temperatura:

Propriedades do Concreto

• Em projeto, os efeitos da temperatura podem ser minimizados através do

uso de juntas de dilatação na estrutura;

• É prática comum prever o uso de juntas de dilatação de tal forma que as

dimensões da estrutura entre as juntas seja sempre inferior a 30 m;

• No caso de elementos de concreto simples, a ABNT NBR 6118 (2014)

recomenda que as juntas de dilatação sejam dispostas a cada 15 m;

• Em obras especiais, como pontes, recomenda-se que os efeitos

provocados pela variação de temperatura sejam considerados no

dimensionamento da estrutura.
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fyk , resistência característica do aço ao escoamento;

fyd , resistência de cálculo do aço ao escoamento, fyk /1,15;

fyck , resistência característica do aço à compressão, se não houver determinação

experimental, fyck = fyk;

fycd , resistência de cálculo do aço á compressão, fyck /1,15;

y , deformação específica ao escoamento do aço;

yd , deformação específica de cálculo ao escoamento do aço;

Es , módulo de deformação longitudinal.
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Propriedades do Aço
Simbologia:
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Propriedades do Aço
• Nas estruturas de concreto armado, as barras e os fios de aço usados como

armadura são convenientemente posicionados nos elementos estruturais de

tal modo a absorver as forças resultantes das tensões de tração, garantindo o

equilíbrio após a fissuração;

• Os tipos de barras e fios de aços encontrados comercialmente apresentam

formas da superfície, diâmetros e processo de fabricações diferentes;

• A escolha do tipo a adotar em estruturas depende da forma do elemento

estrutural, da intensidade das solicitações e da disponibilidade de

fornecimento no local da construção.
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Propriedades do Aço
• O aço é um produto siderúrgico obtido por via líquida, com teor de carbono

inferior a 2%;

• Os aços destinados para as barras e fios a serem usados em estruturas de

concreto armado têm, em geral, 0,5% de teor de carbono ou menos;

• Esses aços são encontrados comercialmente na forma de barras ou fios,

devendo satisfazer as prescrições da ABNT NBR 7480 (2007);

• Segundo a ABNT NBR 6118 (2014), a massa específica dos aços para

concreto armado pode ser tomada como γ = 7850 kg/m3. O coeficiente de

dilatação térmica do aço, para intervalos de temperatura entre –20oC e

150oC, pode ser admitido como 10-5/oC.
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Propriedades do Aço

• Os aços são obtidos por meio da mistura de minério de ferro, coque e

fundentes, como calcário, que são sintetizados fornos com 20 m a 30 m de

altura, e temperaturas próximas de 1500oC;

• São adicionados, silício, manganês, fósforo e principalmente carbono,

gerando o ferro gusa, que é submetido a oxidação em fornos especiais,

transformando a mistura em aço líquido que é moldado em lingotes;

• Aço é definido como produto siderúrgico com porcentagem de carbono entre

0,008% a 2%. O limite inferior corresponde à mínima solubilidade do carbono

no ferro à temperatura ambiente e o limite superior à máxima quantidade de

carbono que se dissolve no ferro o que ocorre a 1147oC.

Processo de Fabricação:

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

Professor Maurício de Pina Ferreira - http://lattes.cnpq.br/4242041552985485 



Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Propriedades do Aço

• Pela parte superior do alto-forno são carregados minério, calcário e coque. Pela

parte inferior do forno insufla-se ar quente;

• O coque queima produzindo calor e monóxido de carbono, que reduzem o óxido

de ferro a ferro liquefeito, com excesso de carbono.

• O Produto do alto-forno é chamado ferro fundido ou ferro gusa. É uma liga de

ferro com alto teor de carbono e diversas impurezas;

• O refinamento do ferro fundido em aço é feito no conversor de oxigênio e consiste

em remover o excesso de carbono e de impurezas. O produtos final é lançado

numa panela, e a escória é descarregada em outro recipiente.

Processo de Fabricação:
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Propriedades do Aço

• O aço líquido superaquecido absorve gases da atmosfera e oxigênio da escória. O

gás é expelido lentamente com o resfriamento da massa líquida, porém, ao se

aproximar da temperatura de solidificação, o aço ferve e os gases escapam

rapidamente;

• A consequência desse fato é a formação de grandes vazios no aço. Para evitar

isso, os gases devem ser absorvidos, adicionando-se elementos como alumínio e

silício na panela, em um processo conhecido por desgaseificação.

• Da panela, o aço fundido é descarregado nas lingoteiras, que são fôrmas

metálicas especiais permitindo a confecção de blocos, denominados lingotes.

Processo de Fabricação:

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada
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Propriedades do Aço

O produto siderúrgico não é adequado para aplicações nas estruturas de concreto, e

passa por um processo industrial a fim de melhorar suas propriedades mecânicas:

a) Tratamento a quente

É o processo de laminação, forjamento ou estiramento das barras e fios realizados

em temperatura acima de 720oC, pelo qual o aço recristaliza na forma de pequenos

grãos, melhorando suas propriedades mecânicas, por exemplo a resistência.

b) Tratamento a frio ou encruamento

A recristalização é feita mecanicamente (tração, compressão ou torção) das barras e

fios a frio, que faz com que os grãos permaneçam deformados (encruamento).

Processo de Fabricação:

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada
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Propriedades do Aço
Processo de Fabricação:

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

Professor Maurício de Pina Ferreira - http://lattes.cnpq.br/4242041552985485 



56
Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Propriedades do Aço
Processo de Fabricação:
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Propriedades do Aço
Processo de Fabricação:
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A denominação dos aços utilizados nas estruturas de concreto armado é feita pelas

letras CA (Concreto Armado), pela sua resistência característica ao escoamento

(em kgf/mm2). Exemplo:

CA-50

CA → aço para o concreto armado;

50 → fyk = 50 kgf/mm2

Segundo a nova ABNT NBR 7480 (2007), a classificação se reduz às três

categorias abaixo, sendo, porém, permitido que se utilize categorias diferentes.

CA – 25 A ; CA – 50 A ; CA – 60 B
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Propriedades do Aço
Nomenclatura:

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada
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• Aços tipo A apresentam patamar de escoamento bem definido. Para fins de

projeto, a ABNT NBR 6118 (2014) recomenda o diagrama simplificado e limita a

deformação do aço a εs = 10‰ para evitar a deformação excessiva da peça.
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Propriedades do Aço
Diagrama Tensão-Deformação: Aço Tipo A

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada
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• Aços tipo B, após a laminação à quente, são encruados por deformação a frio, não

tendo patamar de escoamento bem definido. Adota-se um “limite convencional de

escoamento”, fyk, assumido como sendo a tensão para a qual, sendo

descarregada a peça, reste uma deformação residual de 2‰.
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Propriedades do Aço
Diagrama Tensão-Deformação: Aço Tipo B
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Propriedades do Aço
Diagrama Tensão-Deformação
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Para todos os aços utilizados em

concreto armado, sejam eles

classe A ou B, na falta de ensaios

ou valores fornecidos pelo

fabricante, o módulo de

elasticidade pode ser admitido

como sendo igual a 210 GPa.
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Propriedades do Aço
Diagrama Tensão-Deformação
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Propriedades do Aço
Módulo de Elasticidade:
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Propriedades do Aço
Módulo de Elasticidade:
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Comportamento Conjunto dos Materiais

1 - Aderência

• O trabalho conjunto do concreto e do aço só é possível devido à

aderência entre os materiais. Logo, subentende-se que o concreto

armado só existe em presença da aderência.

Transferência de esforços do concreto para armadura

• Devido à aderência, a deformação do concreto, quando nele é aplicado

carregamento, situado no mesmo nível da armadura, tende a tracionar as

barras de aço, deformando-as (εs) do mesmo valor.
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Comportamento Conjunto dos Materiais

1 - Aderência

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada
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a)  Prisma axialmente

carregado

b) Variação das

tensões no aço

c) Variação das tensões

no concreto
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto

Transferência de Forças:

• A transferência de forças entre as barras de aço e o concreto é feita de 3 formas:

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto

Aderência por Adesão:

• Ao moldar um bloco de concreto em

contato direto com uma chapa de aço

tensões de aderência se desenvolvem

na interface de contato entre os dois

materiais;

• Esta aderência é gerada pelas ligações

físco-químicas geradas durante as

reações de pega e endurecimento do

cimento;

• Determinada por ensaios similares ao

indicado na Figura.
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto

Aderência por Atrito:

• Ensaios similares ao ilustrado acima mostram que a tensão de aderência por artrito
(Rb2) é maior que a aderência por adesão (Rb1);

• A barra imersa inibe parcialmente as deformações de retração do concreto,
originando a pressão de contato Pt ;

• A aderência por atrito é uma função de Pt, do coeficiente de atrito entre aço e
concreto e da rugosidade da barra;

• Tanto a adesão quanto o atrito perdem-se rapidamente quando uma barra é
tracionada, principalmente devido a redução da sua seção devido ao coef. Poisson.
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto

Aderência Mecânica:

• Este mecanismo é o mais relevante para facilitar a transferência de tensões entre o
conjunto concreto – aço;

• Ele resulta da presença de saliências na superfície das barras, verificada mesmo no
caso de barras lisas, devido às irregularidades superficiais inerentes ao processo de
laminação;

• No caso das barras de alta aderência ou barras nervuradas, estas saliências são
dispostas intencionalmente ao longo da superfície da barra com os objetivos de
impedir seu giro dentro do concreto e de aumentar a sua aderência.
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto
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• A solução só é possível se for

conhecida a variação de τb,x ao

longo de x;

• De forma simplificada, é possível

assumir um valor constante para

τb,x, o que resulta em:
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto
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• A Equação corresponde a uma reta e

a Figura ao lado ilustra o esquema

simplificado de transferência de força

atuante na barra;

• Para uma tensão de aderência

constante, as tensões na barra irão

variar de forma linear;

• A determinação do comprimento de

ancoragem é feita calculando para

que valor de x a força na barra se

torna nula, ou seja, o comprimento

de ancoragem é o trecho necessário

para que a força atuante na barra

possa ser transferida para o concreto.
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

Professor Maurício de Pina Ferreira - http://lattes.cnpq.br/4242041552985485 

, ,

,

, ,

,

, ,

,

,

4

para   0 0

para   

introduzindo os valores de     e   :

4

4

 




 



 






 
   
 

  

   

 
   
 

 

s x b unif

s x

sd
b nec s x s

s

b nec s

s b unif b nec

s
b nec

b unif

x

x

R
x l

A

l

l

l



Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Comportamento Conjunto Aço e Concreto
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• A qualidade da aderência varia em função da posição da barra;

• Barras horizontais na parte superior de uma viga ou de uma laje encontram-se

em zona de aderência pior que aquelas posicionadas na superfície inferior;

• Isso ocorre, pois, a segregação do concreto fresco favorece o acúmulo de água

sob as barras horizontais superiores, conforme ilustrado:
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Comportamento Conjunto Aço e Concreto

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

Professor Maurício de Pina Ferreira - http://lattes.cnpq.br/4242041552985485 



Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Comportamento Conjunto dos Materiais

Ancoragem de Armaduras Passivas por Aderência

• A resistência de aderência de cálculo é expressa por:
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Ancoragem de Armaduras Passivas por Aderência
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Ancoragem de Armaduras Passivas por Aderência

Prolongamento Retilíneo da Barra ou Grande Raio de Curvatura

• As barras tracionadas podem ser ancoradas ao longo de um comprimento

retilíneo ou com grande raio de curvatura, de acordo com as condições:

a) obrigatoriamente com gancho (ver 9.4.2.3) para barras lisas;

b) sem gancho nas que tenham alternância de solicitação, de tração e

compressão;

c) com ou sem gancho nos demais casos, não sendo recomendado o

gancho para barras de ø > 32 mm ou para feixes de barras.

• As barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos.
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Ganchos das Armaduras de Tração

• Os ganchos das extremidades das armaduras longitudinais de tração devem

ser:

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

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

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

• Para as barras lisas, os ganchos devem ser semicirculares.
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Ganchos das Armaduras de Tração
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Comprimento de Ancoragem Básico

• O comprimento de ancoragem básico é dado por:

• O comprimento de ancoragem necessário deve ser calculado como:

Onde:

α = 1,0 para barras sem gancho; α = 0,7 para barras tracionadas com gancho,

com cobrimento no plano normal ao do gancho ≥ 3ø; α = 0,7 quando houver

barras transversais soldadas; α = 0,5 quando houver barras transversais

soldadas e gancho com cobrimento no plano normal ao do gancho ≥ 3ø;
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Emendas das Barras

Tipos de Emenda

• Barras tracionadas podem ser emendadas através das seguintes formas:

1. por traspasse;

2. por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas;

3. por solda;

4. por outros dispositivos devidamente justificados.
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Emendas das Barras
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Emendas das Barras

Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

Professor Maurício de Pina Ferreira - http://lattes.cnpq.br/4242041552985485 



Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia Civil

Comportamento Conjunto dos Materiais

Emendas das Barras
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Emendas das Barras
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Emendas das Barras
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Emendas das Barras
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Emendas por Traspasse

• Esse tipo de emenda não é permitido para barras de bitola maior que 32 mm;

• Cuidados especiais devem ser tomados na ancoragem e na armadura de costura

dos tirantes e pendurais;

• Nas emendas por traspasse, a transferência dos esforços entre as barras ocorre

através das bielas comprimidas inclinadas, e a distância entre as barras

emendadas não deve ser superior ao limite indicado na figura.
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Proporção das Barras Emendadas

• Consideram-se como na mesma seção transversal as emendas que se

superpõem ou cujas extremidades mais próximas estejam afastadas de menos

que 20 % do comprimento do trecho de traspasse.

• Quando as barras têm diâmetros diferentes, o comprimento de traspasse deve

ser calculado pela barra de maior diâmetro.
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Proporção das Barras Emendadas

• A proporção máxima de barras tracionadas da armadura principal emendadas

por traspasse na mesma seção transversal do elemento estrutural deve ser a

indicada na Tabela 9.3.
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Comportamento Conjunto dos Materiais

Comprimento de Traspasse de Barras Isoladas

• Quando a distância livre entre barras emendadas estiver compreendida

entre 0 e 4ø, o comprimento do trecho de traspasse tracionadas deve ser:

 0 0 ,nec 0 ,min 0min 0,3 ;15  e 200 mm       t t b t t bl l l l

• Quando as barras estiverem comprimidas, adotar a seguinte expressão para

cálculo do comprimento de traspasse:

 0 ,nec 0 ,min min 0,6 ;15  e 200 mm   c b c bl l l l
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Exercícios (ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO)

Exercício 01

Complete o quadro abaixo:

Concreto 
fck       

(MPa) 

fctk,inf   

(MPa) 

fctk,sup   

(MPa) 

Eci       

(MPa) 

Ecs     

(MPa) 

C20           

C25           

C30           

C35           

C40           

C45           

C50           
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Exercício 02

Defina os diagramas tensão-deformação - compressão (parábola-

retângulo) e tensão-deformação - tração para o concreto C20. Complete

o quadro abaixo e defina os diagramas usando as seguintes escalas:

εc 

σc      

compressão 

(MPa) 

0‰   

0,5‰   

1,0‰   

1,5‰   

2,0‰   

2,5‰   

3,0‰   

3,5‰   

 

Exercícios (ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO)
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Exercício 03

εs σs (MPa) 

0‰   

1,0‰   

2,0‰   

3,0‰   

4,0‰   

5,0‰   

10,0‰   

 

Exercícios (ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO)

Defina o diagrama tensão - deformação para o aço CA-50. Complete o 

quadro abaixo e defina o diagrama usando as seguintes escalas:
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