


Conteúdo da Disciplina

1. Introdução ao Concreto Armado e Protendido;

2. Propriedades e Comportamento Conjunto dos Materiais;

3. Normas, Análise, Ações, Critérios para Projeto e Estados 

Limites Últimos e de Serviço;

4. Dimensionamento à Flexão e Verificação dos E.L.S.;

5. Dimensionamento ao Cisalhamento 

6. Dimensionamento à Torção.
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Objetivos da Disciplina
Apresentar aos discentes:

• O comportamento estrutural de elementos de concreto armado e

protendido;

• As propriedades do concreto e do aço e o comportamento

conjunto entre estes materiais como concreto armado;

• Os critérios Normativos para o projeto e dimensionamento de

estruturas de concreto armado com foco na durabilidade;

• O dimensionamento das armaduras longitudinais e transversais

e a verificação da capacidade resistente de elementos lineares

sob flexão simples e ao cisalhamento.
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Avaliação

• 1ª Avaliação: Itens 1 e 2

• 2ª Avaliação: Itens 3 e 4

• 3ª Avaliação: Itens 5 e 6

Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia CivilNúcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

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



O concreto armado é um material estrutural dominante na engenharia civil devido a

grande disponibilidade de seus materiais constituintes (pedra, areia, água, cimento e

armaduras). Ele é utilizado em edifícios de todos os tipos, estruturas subterrâneas,

tanques de água, fundações de turbinas eólicas e torres, estruturas de exploração e

produção de petróleo em alto mar, barragens, pontes e mesmo os navios.
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• O concreto simples possui alta resistência à compressão, mas

baixa resistência à tração;

• Isto pode favorecer o surgimento de fissuras (carregamento

excessivo, retração e contração do concreto devido a mudança de

temperatura);

• Pode ainda levar a ruína de forma frágil;

• As armaduras tem por objetivo resistir aos esforços de tração,

garantindo o equilíbrio da seção.
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Três fatores tornam o concreto armado viável:

• Aderência: permite a transferência das tensões de tração para as

armaduras à medida que o concreto deixa de absorvê-las.
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Três fatores tornam o concreto armado viável:

• Cobrimento: o concreto é um material alcalino e o cobrimento de

concreto ao redor das armaduras protege o aço contra a

oxidação;

• Compatibilidade de Deformação Térmica: aço e concreto

possuem coeficientes de dilatação térmica semelhantes. Isso evita

deformações térmicas desiguais que poderiam desagregar o

concreto em torno da armadura.
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Tipos de Material Cimentício

Tipos de Aglomerado Cimentício e suas Variações

Tipo Resistência Densidade

Pasta

Argamassa

Concreto de granulometria fina

Concreto

Baixa

Normal

Alta

Alta

Normal

Baixa

Tipos de Armaduras e suas Variações

Tipo Material Arranjo Introdução de Força Prévia Resistência

Contínua

Aço

Não-metálica

Fios

Barras

Telas

Cordoalhas

Passiva

Ativa

Normal

Elevada

Descontínua

(Fibra)

Aço (comum e inoxidável) / Poliméricas (Polipropileno (PP); Polietileno (PE); 

Álcool de Polivinila (PVA) / Minerais (vidro e amianto) / Vegetais (coco, sisal,

piaçava) / Outros (fibra de carbono)
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• O concreto atual é fruto do trabalho de diversas pessoas;

• Durante séculos, elas observaram a natureza e se dedicaram a

aperfeiçoar materiais, técnicas, teorias e formas estruturais;

• O concreto mais antigo encontrado até hoje data de 5.600 a.C.;

• Foi encontrado na Iugoslávia, usado como piso de um casebre;

• Tinha 250 mm de espessura, sendo constituído de uma mistura

de cal, argila e agregados.

Breve Histórico do Concreto Armado
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Concreto Antigo:                                             5000 a.C. – 100 a.C.; 

Concreto Romano:                                         100 a.C. – 400 d.C.; 

Concreto Medieval:                                        1200 d.C. – 1600 d.C.; 

Concreto  da Revolução Industrial:                1600 d.C. – 1800 d.C. 

Concreto Moderno:                                        1800 d.C em diante 

Concreto com Agregados Reciclados            1946 d.C.  

Concreto de Alto Desempenho                       1990 d.C. 

C.A.D. com Agregados Reciclados                 2000 d.C.

Concreto Reforçado com Fibras                     2000 d.C.
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12.000.000 a.C. – Israel

Reações entre calcário e argila xistosa durante combustão espontânea formaram

um depósito natural de compósitos de cimento. Estes depósitos foram

caracterizados por geólogos israelenses na década de 70. Este é o cimento

natural, o primeiro cimento que os homens utilizaram.

Cimento

Matéria pulverulenta que forma, com água ou com uma

solução salina, uma pasta plástica ligante, capaz de aglomerar,

endurecendo, substâncias variadas.
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4.000 a.C. – Iraque
Escavações arqueológicas revelaram vestígios de uma construção de aproximadamente 4000 a.C.
executada parcialmente em concreto.

3.500 a.C – Suméria
Os Sumérios constituíram a civilização mais antiga do Oriente Próximo, que por volta do ano
3500 a.C. havia se estabelecido nas terras da Mesopotâmia e ergueu uma das civilizações mais
esplendorosas do mundo antigo.

Zigurate de Ur - Mesopotâmia

Porta de Ishta – Babilônia 
-Mesopotâmia

NOTA : A arquitetura da Mesopotâmia empregou nos seus estágios iniciais tijolos de barro cozido,
maleáveis, mas pouco resistentes, o que explica o alto grau de desgaste das construções
encontradas. As obras mais representativas da construção na Mesopotâmia - os zigurates ou templos
em forma de torre - são da época dos primeiros povos sumérios e sua forma foi mantida sem
alteração pelos assírios. Na realidade, tratava-se de edificações superpostas que formavam um
tipo de pirâmide de faces escalonadas, dividida em várias câmaras.
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3.000 a.C. a 2.500 a.C. – Egito  

Uso de barro misturado com palha para fabricação de tijolos (secos ao ar livre) e de

argamassas de gipsita e de cal na construção das pirâmides.

Queóps, Quefren e Miquerinos

(2650e 2550 A.C.) - Egito

Argamassa 

Pasta de um aglomerante misturado a areia.

Cal

nome genérico de um aglomerante simples,

resultante da calcinação de rochas calcárias, que

se apresentam sob diversas variedades, com

características resultantes da natureza da matéria-

prima empregada e do processamento conduzido.

Gipsita
É constituída por sulfato bi-hidratado de cálcio (CaSO4 . H20) geralmente
acompanhado de uma certa proporção de impurezas, como sílica, alumina, óxido de
ferro, carbonatos de cálcio e magnésio. Da sua calcinação obtém-se o gesso, um
aglomerante que endurece por hidratação, mas que se dissolve lentamente na
água, inclusive pela ação da chuva. O gesso é obtido por processo semelhante ao
empregado na fabricação da cal
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800 a.C. – Grécia: Creta e Cyprus

Uso de argamassas de cal mais resistentes que as argamassas romanas. 

500 a.C. – Atenas

Apesar de o cimento e a argamassa não terem sido usados na Grécia, para a

construção de paredes ou fundações, o cimento hidráulico já era conhecido

desde o começo do século V a.C. e foi comumente utilizado para revestir fontes

atenienses deste período.

NOTA: Construção de muros e paredes de baixo custo compostas

por tijolos de barro (secos ao sol) ou pedras, assentados

diretamente uns sobre os outros ou com argila e reforçados com

madeira apareceram cedo na Grécia e foram comuns mesmo na

era clássica para edificações modestas.

Nas construções monumentais gregas, ao invés de argamassa,

foram geralmente usados grampos ou tarugos de ferro para manter

juntos os blocos de pedra.
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437 a.C. – Atenas

Uma surpreendente técnica usando ferro para aumentar a confiabilidade das peças

estruturais de pedra é encontrada no Propylaea em Atenas, construído entre 437 e

432 a.C. pelo arquiteto Mnesikles. A cobertura de mármore é suportada por uma

série de vigas que se apoiam sobre arquitraves jônicas. As vigas que coincidem com

colunas que sustentam as arquitraves, transmitem seu carregamento diretamente

aos pilares, por compressão. Entretanto, as vigas posicionadas na metade do vão

das arquitraves produzem uma flexão significante e originam consequentemente

esforços de tração nas arquitraves. Para reduzir esta flexão, transferindo a carga do

meio do vão para um ponto mais próximo das colunas, barras de ferro foram

embutidas da face superior das arquitraves, deixando-se abaixo delas uma fenda

com 2,5cm de altura para permitir a deflexão das barras de ferro sem que estas

entrem em contato com as arquitraves. Em efeito, as barras de ferro agem como

vigas independentes de alívio.
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Propylaea, Atenas – Barra de ferro inserida na viga sobre os pilares

NOTA: Estas barras de ferro não podem ser interpretadas

como pertencendo a uma forma similar à armadura

utilizada no moderno concreto armado, entretanto

podemos considerar outra forma incipiente de se associar

um material dúctil a um material frágil, de modo a permitir

o uso do material frágil sob tração.

Cal Hidráulica

O nome cal hidráulica é aplicado a uma família de aglomerante de composição

variada, obtidos pela calcinação de rochas calcárias que, natural ou artificialmente,

contenham uma porção apreciável de materiais argilosos. O produto possui

propriedade de endurecer sob a água, embora, pela quantidade de hidróxido de

cálcio que contém, sofra também ação de endurecimento pela carbonatação

proveniente da fixação de CO2 do ar.
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300 a.C. a 476 d.C – Império Romano

O concreto foi usado no século II a.C. na construção de edificações em Roma. A

pozolana (rochas de origem vulcânica ricas em sílica) foi utilizada em argamassas

fabricadas para construir diversas edificações, como o Coliseu, o Pantheon e

aquedutos. Os romanos usaram a cal como material cimentício. Gordura

animal, leite e sangue foram usados para incorporar ar à mistura.

A mais importante inovação nas fundações romanas foram as plataformas de

concreto. A capacidade hidráulica do cimento pozolânico (ou cal pozolânica)

permitiu que as fundações fossem lançadas mesmo sob a água. Roma se situa

sobre uma região onde predominam solos arenosos de origem vulcânica. Isso fez

com que as valas abertas para a construção fossem revestidas com madeira para

evitar desmoronamentos, servindo de fôrma para o concreto.
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Detalhe de fôrma de madeira utilizada 

em construções romanas

Estes solos possuem pouca capacidade de

suporte. A solução adotada para distribuir as

enormes cargas dos edifícios públicos,

evitando recalques diferenciais e reduzir a

pressão aplicada sobre o solo foi a adoção

de espessos radiers, sob toda a estrutura.

Além disso, como o peso da fundação é grande quando comparado com o da

superestrutura, muitos dos problemas resultantes do adensamento do solo podem

ser corrigidos antes de que uma significante porção da superestrutura tenha sido

construída.
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Apesar de caros, os radiers foram uma

solução tecnicamente muito adequada

utilizada pelos romanos.

A fundação do Coliseu consiste de um

anel com 12m de profundidade,

construído com concreto ciclópico.

Similarmente, o Pantheon se assenta

sobre um anel de concreto com 4,5m de

profundidade e 7m de largura.
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Diferentemente da prática moderna, que emprega fôrmas metálicas ou de madeira

temporárias para suportar o concreto fresco até que ele endureça, os romanos

frequentemente empregaram na construção de seus muros e pilares, fôrmas de pedras ou

tijolos, classificadas de acordo com o padrão do revestimento usado. Os três principais tipos

foram opus incertum, um revestimento irregular de pequenos paralelepípedos, opus

reticulatum, pedras quadradas assentadas diagonalmente e opus testaceum,

revestimento de tijolos.

Revestimentos Romanos : (a) Opus Incertum (b) Opus Reticulatum (c) Opus testaceum
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Mas na construção de abóbadas, que se tornaram dominantes na

arquitetura romana, o concreto era claramente usado de acordo com

sua própria natureza, um material plástico que podia ser moldado até que

desenvolvesse resistência suficiente para se manter de pé sozinho. Uma

vez que as paredes de alvenaria alcançavam a altura necessária,

escoramentos de madeira para a construção das cúpulas eram erigidas.

A escassez de madeira em grande parte do Império Romano demandava

economia na preparação das fôrmas, sendo o reaproveitamento de fôrmas

e escoramento prática comum. Pisos alternados de edifícios eram

frequentemente suportados por cúpulas de concreto enquanto os pisos

entre eles eram construídos em madeira.
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A expressão máxima do desenvolvimento da cúpula durante o Império

Romano é encontrada do Pantheon de Roma, construído entre 118 e 128.

Sua cúpula de 43m de diâmetro apoia-se num cilindro composto por um

núcleo concreto pozolânico revestido com tijolos e mármore com 6m de

espessura nas nervuras.
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1586 – Simon Stevinus, Holanda

Os fundamentos da estática gráfica são publicados por Simon Stevinus em seu

livro Mathematicorum Hipomnemata de Statica.

1678 – Robert Hooke, Inglaterra

Hooke estabelece os fundamentos da elasticidade através de seus experimentos

com molas.

1824 – Cimento Portland de Joseph Aspdin, Inglaterra

Joseph Aspdin inventa o cimento Portland, queimando calcário e argila finamente

moídos e misturados a altas temperaturas até que o gás carbônico (CO2) fosse

retirado. O material obtido era então moído. Aspdin denomina este cimento como

cimento Portland em menção às jazidas de excelente pedra para construção

existentes em Portland, Inglaterra.
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1828 – Inglaterra

I. K. Brunel é creditada a primeira aplicação de cimento Portland, que foi utilizado

para preencher uma fenda no Túnel do Tâmisa.

1836 – Alemanha

Têm início os primeiros ensaios sistemáticos para determinação da resistência à

tração e compressão do cimento.

1836 – George Godwin, Inglaterra

Uso do concreto é descrito por um artigo de George Godwin para o Institute of

British Architects. Segundo ele, para fundações uma mistura de cal, água e pedras

podia ser utilizada, colocando-se numa trincheira camadas alternadas de pedra e

argamassa, compactando-se a mistura após o lançamento da argamassa.

NOTA: Observa-se na década de 1830 um desenvolvimento incipiente do uso do concreto, principalmente em fundações,

estabelecendo-se o termo concreto para uma massa sólida em que cimento, areia, água e pedras são combinadas.
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1850 a 1855 – Joseph Louis Lambot, França

A primeira publicação sobre Cimento Armado (denominação do

concreto armado até mais ou menos 1920) foi do francês Joseph Louis

Lambot. Presume-se que em 1850 Lambot efetuou as primeiras

experiências práticas do efeito da introdução de ferragens numa

massa de concreto. Em 1954, Lambot já executava construções de

"cimento armado" com diversas finalidades.

Imerso em estudos sobre o concreto armado e motivado por problemas com a manutenção de

canoas de madeira utilizadas para lazer em um pequeno lago existente em sua propriedade,

Lambot tem a ideia de construir um barco de concreto. Nada mais lógico, pois o concreto é

durável, requer pouca manutenção e resistente em meios aquáticos. Lambot empregou para a

construção de sua canoa uma malha fina de barras de ferro (ou arame), entrelaçadas,

entremeadas com barras mais grossas, usando essa malha fina ao mesmo tempo como gabarito

para se obter o formato adequado do barco, para segurar a argamassa, dispensando a

confecção de moldes e para evitar problemas com fissuras.
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Em 1855 Lambot apresenta seu barco na Exposição Mundial de Paris e solicita a

patente de seu projeto. No documento representativo do pedido de patente existe

além da placa que corresponde à armação do barco também o desenho de algo

parecido com um pilar de seção retangular com quatro barras longitudinais de ferro.

O barco exposto media aproximadamente

4 m de comprimento por 1,30 m de largura

com paredes de aproximadamente 4 cm de

espessura. Apesar de ser considerado por

muitos como o pai do concreto armado, os

experimentos de Lambot não tiveram muita

repercussão por si só, mas segundo alguns

autores, serviu de inspiração para Joseph

Monier difundir sua utilização.
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1854 – William Boutland Wilkinson, Inglaterra

Em 1854, um fabricante de gesso de paris e cimento romano chamado Wilkinson obtém a

patente de um sistema de lajes nervuradas que demonstra o domínio dos princípios básicos

de funcionamento do concreto armado ao dispor barras (ou cabos) de aço nas regiões

tracionadas das vigas ou nervuras.

NOTA: Wilkinson percebeu que a rigidez da laje

pode ser aumentada através da inserção de vazios

(através de moldes) regularmente espaçados e

separados por nervuras, aonde cabos de aço eram

colocados na sua porção inferior no meio do vão e

subiam para a parte superior da viga nas

proximidades dos apoios. A laje possuía um vão de

aproximadamente 4m em cada direção e uma malha

de barras de aço era colocada na parte inferior da

camada de concreto de 4 cm de espessura que

cobria as nervuras. Em uma viga maior (Figura

inferior), observam-se as mesmas disposições

utilizadas nas nervuras da laje.

Desenho moderno do sistema de piso de Wilkinson

executado 11 anos após a sua patente.
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1855 – Alemanha

Início da fabricação do cimento Portland na Alemanha.
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1867 – Joseph Monier, França

• Devido à similaridade entre o método de Monier para

construir seus vasos de concreto armado e os de Lambot

para construir sua canoa de concreto, acredita-se que o

primeiro sofreu influência do segundo. Entretanto, existem

divergências quanto a este fato;

• O mais certo é que Monier, um jardineiro, que fabricava vasos

e tubos de concreto desde 1849, considerando seus vasos

frágeis, começa a mergulhar na massa de concreto uma

malha de aço.
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1867 – Joseph Monier, França

• Em 1867 Monier havia avançado tanto em seu método ao

ponto de patenteá-lo e exibi-lo na Exposição de Paris daquele

ano;

• A primeira extensão de sua patente parece ter sido para a

construção de reservatórios de água;

• Entre 1868 e 1873 executou primeiro um reservatório de 25 m3

e mais tarde outros dois com 180 m3 e 200 m3 (suportado por

colunas);

• Monier é considerado um dos grandes disseminadores da

técnica de se construir com concreto armado.



1877 – Thaddeus Hyatt, Inglaterra.

Hyatt publica em 1877 An Account of Some Experiments with Portland

Cement Concrete Combined with Iron as a Building Material.

Na década de 1870, grande parte do conhecimento dos fundamentos

estruturais do concreto armado pareciam recair nos estudos de Hyatt,

um fabricante americano de grades para calçada, que por causa de

problemas políticos acaba sendo enviado para a França, onde toma

contato com as primeiras experiências com o concreto armado.

Entusiasmado, lança-se posteriormente a experimentar o concreto como

nova maneira de construir painéis para calçadas em Londres. Seu artigo

de 1877 reúne suas conclusões sobre seus ensaios.

Os testes de Hyatt são considerados um sumário do "essencial"

em que o uso do concreto armado é baseado hoje em dia.

Universidade Federal do Pará - Instituto de Tecnologia - Faculdade de Engenharia CivilNúcleo de Modelagem Estrutural Aplicada

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



Entre as conclusões que Hyatt tirou de seus ensaios é importante mencionar:

1) O aço (ou ferro) não resiste bem ao fogo.

2) O concreto deve ser considerado como um material de construção resistente ao fogo.

3) Envolvendo-se totalmente o aço com uma camada suficientemente espessa de concreto

obtém-se um material resistente ao fogo.

4) A aderência entre aço e concreto é suficientemente forte para fazer com que a armadura

posicionada na parte inferior da viga trabalhe em conjunto com o concreto comprimido da

parte superior da viga.

5) O funcionamento em conjunto do concreto com o ferro chato ou redondo é perfeito e

constitui uma solução mais econômica do que com o uso de perfis como armadura.

6) O coeficiente de dilatação térmica dos dois materiais é suficientemente igual, garantindo a

resistência da combinação aço-concreto quando submetida ao fogo ou ao congelamento.
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Hyatt foi efetivamente o grande precursor do concreto armado e possivelmente o

primeiro a compreender profundamente a necessidade de uma boa aderência entre

os dois materiais e do posicionamento correto (nas áreas tracionadas) das barras

de ferro para que este material pudesse colaborar eficientemente na resistência

do conjunto concreto-aço.

Apesar de toda sua genialidade a falta de patrocinadores para seus testes e

restrições impostas por outras patentes impediram que Hyatt se beneficiasse de suas

descobertas.

Vigas de ensaio de Hyatt com indicação das armaduras e das trincas.
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1877 – Joseph Monier, França

Monier obtém a patente de um método para construção de vigas de

concreto armado sem qualquer embasamento teórico ou por

experimentação sistemática. Como princípio estrutural ele não diferia

muito dos sistemas de piso franceses que eram comuns já a algumas

décadas.

Concreto Armado – Sistema Monier (1867)
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1892 – François Hennebique, França

Em 1892 Hennebique adquire patentes sobre o sistema resultante de

mais de uma década de experiências construindo estruturas de

concreto. Além disso ele estabelece novos moldes para sua atuação. Ele

licencia construtores idôneos a utilizarem seu sistema e passa a atuar

como consultor. Construindo uma equipe técnica e apontando agentes

em diferentes partes do mundo, ele desenvolve uma organização

comercial que permitiu uma rápida expansão mesmo sob um rígido

controle de modo a garantir a qualidade das estruturas realizadas com

seu sistema.

Nos primeiros sete anos a organização de Hennebique executou aproximadamente 3000

projetos, e uma média de 100 pontes por ano. Começando em 1892 com um único escritório,

cinco anos mais tarde Hennebique tinha 17 escritórios e 55 licenciados. Em 1909 sua

organização chega a 62 escritórios, 43 deles na Europa, 12 nos Estados Unidos e o restante

na África e Ásia.
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Uma grande parte do sucesso de Hennebique deveu-se mais às notáveis técnicas de

administração e marketing (como a publicação de uma revista, contendo boletins técnicos e

novas realizações e contratos da empresa) utilizadas do que por inovações técnicas. Pode-se

dizer que o papel de Hennebique foi mais de selecionar e compilar boas técnicas já

empregadas do que em inovar. Observa-se em seus trabalhos o emprego de estribos, barras

longitudinais e barras dobradas, num arranjo bastante similar ao utilizado atualmente.

Sistema patenteado por Hennebique
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1902 – Ernest L. Ransome, Estados Unidos

Especializando-se em construções industriais Ransome patenteia em 1902 um sistema em que

seu piso constituído por vigas em forma de T é combinado com colunas de maneira a formar um

pórtico de concreto armado que viria a dominar a construção de fábricas e depósitos.

Casa de máquinas com quatro pavimentos construída por Ransome em 1901 em Greensburg, Pennsylvania.
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1904 – Início da normalização do concreto, Alemanha

Em 1904 a Associação Germânica de Arquitetos e Engenheiros juntamente com a Associação

Alemã do Concreto iniciaram o projeto preliminar de normalização para dimensionamento,

execução e ensaio de estruturas de concreto armado.

1905 a 1908 – Thomas A. Edison, Estados Unidos

Thomas Edison desenvolve um sistema de formas metálicas para construção de casas. A

idéia era construir um molde metálico único para toda a estrutura e preenchê-lo com concreto

fluido despejado por cima.

1905 a 1910 – C. Turner e Robert Maillart, Estados Unidos e Suíça

No período de 1905 a 1910 Turner e Maillart desenvolvem separadamente sistemas de

armação e construção de lajes cogumelo. A principal vantagem em relação ao processo

convencional de lajes apoiadas em vigas que se apoiavam em pilares era a economia de

fôrmas.
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• Em 1906 C.A.P. Turner começou a construir edifícios em

concreto armado com lajes sem vigas (Lajes Cogumelo)
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• Em 1908 Robert Maillart patenteou o sistema de lajes sem vigas.
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1906 – Normalização do concreto, França

1917 – Publicação das normas norte-americanas

1920– Introdução do Concreto Pré-Misturado

A qualidade do mistura do concreto passa a ser muito melhor controlada após a introdução do

concreto preparado em usina.

1934 – Eugène Freyssinet, França

Freyssinet demonstra as vantagens da protensão, principalmente

após conseguir a consolidação das fundações da Estação

Marítima do Havre.

Entretanto, o desenvolvimento da protensão começou de fato no

final da 2ª Guerra Mundial, em 1945, com o nascimento da STUP –

Société Téchnique pour l'Utilization de la Précontrainte.

1936 – Estados Unidos

São construídas as primeiras grandes barragens de concreto, Hoover Dam e Grand Coulle Dam.
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1967 – Estados Unidos

Primeira estrutura esportiva em forma de domo em concreto é construída na Universidade de

Illinois, em Urbana-Champaign.

1970

Introdução do concreto reforçado com fibras e de concretos de

alta resistência.

1975 - Canadá

Construção da CN Tower

em Toronto, a mais alta

torre auto-portante jamais

construída.

CN Tower, Toronto, Canadá
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1975 – Water Tower Place, Estados Unidos

Construção da Water Tower Place em Chicago, Illinois, na época o

maior edifício do mundo construído em concreto armado.

Water Tower Place em Chicago - Illinois

1980

Superplastificantes são introduzidos nas misturas de concreto.

1996 – Petronas Towers,

Malásia

Completado em 1996 as torres

gêmeas de 88 andares possuem uma

altura total de 452m, tornando-se o

edifício comercial mais alto do mundo

construído em concreto armado.

Petronas Towers- Malásia
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2010 – Burj Khalifa (Burj Dubai) – 828m

Atualmente o edifício em concreto armado mais alto do mundo.
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2010 – Burj Khalifa (Burj Dubai) – 828mAndares Uso

160 e acima Manutenção

156–159 Estações de telecomunicação

155 Manutenção

139–154
Suites presidenciais e 
escritórios

136–138 Manutenção

125–135
Suites presidenciais e 
escritórios

124 Observatório At the Top

123 Observatório panorâmico

122 Restaurante At.mosphere

111–121
Suites presidenciais e 
escritórios

109–110 Manutenção

77–108 Apartamento

76 Observatório panorâmico

73–75 Manutenção

44–72 Apartamento

43 Observatório panorâmico

40–42 Manutenção

38–39 Hotel Armani

19–37 Apartamento

17–18 Manutenção

9–16 Apartamentos Armani

1–8 Hotel Armani

Térreo Hotel Armani

Pátio Hotel Armani

B1–B2
Manutenção/Estacionament
o
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O uso do concreto no Brasil começou no limiar do século XX. Apesar do Brasil não ter

participado na descoberta do concreto, já que as pesquisas tecnológicas na Europa e Estados

Unidos eram bem mais avançadas que as nossas, seu uso no país foi ousado e eficiente, como

comprovam o acervo de obras por todo o país. Hoje, além das contribuições construtivas, o

Brasil participa efetivamente no desenvolvimento científico e tecnológico do concreto.

Segundo VASCONCELOS (1992), a primeira obra em concreto do Brasil de que se tem notícia

é de 1892. Consistia da construção de casas de habitação sob a responsabilidade do

engenheiro Carlos Poma, que utilizou o sistema de Monier. Em 1904, estava sendo construída

a Companhia Açucareira da Praia da Saudade, segundo nota do Prof. Antonio de Paula

Freitas. Em 1907, aproximadamente, foram realizadas várias obras de saneamento em

Santos, a cargo do engenheiro Saturnino de Brito, onde se destaca a ponte da rua Senador

Feijó com 5,4 m de vão e laje de 15 cm de espessura.

Concreto Armado no Brasil
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Emílio Henrique Baumgart

Blumenau, 25 de Maio se 1889 – Rio de Janeiro 9 de outubro de 1943.

1913 - elaborou alguns dos primeiros projetos em concreto armado do

Brasil, como a ponte Maurício de Nassau em Recife.

Dois de seus projetos tiveram significado mundial: o edifício A Noite, na praça Mauá no Rio de

Janeiro, que com seus 24 andares se tornou na época o mais alto do mundo em estruturas

de concreto armado;

E a ponte sobre o Rio do Peixe, entre Herval d´Oeste e Joaçaba, hoje denominada Emilio

Baumgart. A ponte possuía o maior vão livre conhecido na época (68,5m) e foi construída por

um método revolucionário devido a sua altura em relação ao rio e às suas repetidas cheias. A

concretagem foi feita da margem para o centro em balanços sucessivos, sem auxílio

de escoramento, fato inédito na história do concreto armado.
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Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte, uma das 

obras de Emilio H. Baumgart

NOTA: Emílio Henrique Baumgart

destacou-se como engenheiro

projetista inovador, vindo a

receber o título de "Pai do

Concreto Armado" pelos

profissionais do ramo no Brasil.

Alguns dos principais projetos de estruturas de Baumgart

Ponte Maurício de Nassau, no Recife, PE (1913)

Hotel Glória, no Rio de Janeiro (1922)

Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (1923)

Cinema Capitólio, no Rio de Janeiro (1924)

Ponte dos Arcos, em Indaial (1926)

Edifício "A Noite" (com Joseph Gire), no Rio de Janeiro (1928)

Edifício "A Noite“ - 1928 

Edifício  Copacabana Palace - 1923 
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Antônio Alves Noronha

A ponte do Rio das Antas possui um vão livre em 186 metros, 287,7 metros de extensão e

uma altura de 46 metros. Foi a maior ponte construída na época, em toda a América

Ponte Rio-Niterói – Rio de Janeiro 

Ponte sobre o Rio das Antas – Rio Grande do Sul
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Joaquim Cardozo 
Joaquim Maria Moreira Cardozo (1897- 1979)

Especializado em cálculo de estruturas de concreto armado, notabilizou-

se pela sua colaboração com o arquiteto Oscar Niemeyer.
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1940 - Começa a trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),

com Rodrigo Melo Franco, Lucio Costa e Burle Marx.

1941/1945 - Conhece o arquiteto Oscar Niemeyer e é convidado para fazer os cálculos

estruturais do conjunto da Pampulha.

1956/1964 - Realiza o cálculo estrutural de alguns dos mais importantes edifícios de Brasília

1962 - Paraninfo da turma de arquitetos do Recife.

1971 - Desaba o Pavilhão de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, vitimando quase

oitenta operários (4 de fevereiro).

Pampulha - Igreja São Francisco de Assis Edifício JK – BH – Minas Gerais
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O desastre é considerado até hoje, o maior da

construção civil brasileira: 10 mil toneladas de laje

vieram abaixo

No dia do desabamento, 512 trabalhadores haviam

batido cartão. Era uma quinta-feira. O registro de 69

mortos é restrito aos corpos resgatados dos

escombros, depois da queda da laje de quase 10 mil

toneladas no pavilhão projetado pelo arquiteto Oscar

Niemeyer. O número de vítimas não inclui os óbitos

posteriores, nos hospitais. Houve pelo menos 100

feridos. A perícia constatou falha técnica.
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Vantagens:

• Econômico, quando comparado ao aço, exceto para grandes vãos;

• Não exige mão-de-obra especializada (facilidade de execução);

• Durabilidade (desde que bem projetado e construído);

• Versatilidade geométrica;

• Baixo custo de manutenção (desde que bem projetado e construído);

• Resistência ao Fogo;

• Impermeabilidade;

• Permite a ligação monolítica entre os elementos;

• Boa resistência ao desgaste mecânico (impacto, abrasão, vibrações);

• Permite a pré-fabricação.

Concreto Armado
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Desvantagens:

• Baixa resistência à tração;

• Fissuração;

• Baixa relação (Ec/γc);

• Bom condutor de calor e som;

• Requer o uso de fôrmas;

• Maior tempo de execução;

• Dificuldade de adaptações e mudanças na estrutura.

Concreto Armado
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• O Concreto possui baixa resistência à tração, que varia de 8% a

14% de sua resistência à compressão (fc);

• Isso faz com que fissuras de flexão surjam em baixos níveis de

carregamento;

• Uma força concêntrica ou excêntrica de compressão pode ser

introduzida na direção longitudinal do elemento;

• Esta força busca reduzir ou eliminar as tensões de tração na

seção transversal.

Concreto Protendido
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• Ao prevenir a fissuração, a protensão pode aumentar a

capacidade resistente à flexão, cisalhamento e torção;

• Esta força é chamada de força de protensão;

• A protensão é um processo que busca introduzir em uma

estrutura um estado prévio de tensões a fim de melhorar seu

comportamento em serviço.
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• Um barril de madeira é um caso

típico de estrutura protendida;

• A compressão produzida pelas cintas

de metal se opõe às tensões

causadas pela pressão interna

proveniente do líquido;

• Isto garante a resistência e a

estanqueidade da estrutura.
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Concreto Protendido
• Efeito da Protensão: tirantes de concreto simples e armado.
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Concreto Protendido
• Efeito da Protensão: tirantes de concreto protendido.
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