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RESUMO
O presente trabalho propõe um estudo da influência do processo construtivo,
incluindo os planos de escoramento, na deformabilidade das estruturas de concreto
armado, visto que o ciclo de construção de um edifício tende a sobrecarregar
pavimentos inferiores sem que as características do material estejam atingidas, além
de procedimentos executivos errôneos que podem causar patologias.
É abordada toda a fase do projeto de estruturas com ênfase na execução, de
maneira a obter especificações técnicas que devem auxiliar os profissionais no
campo, durante a moldagem dos elementos estruturais, além da demonstração da
total interação que deve existir entre os diversos profissionais envolvidos no
processo para que sejam minimizadas ou até mesmo extintas interferências após a
execução dos diversos procedimentos da obra.
É necessário conhecimento das propriedades do concreto principalmente durante os
primeiros 28 dias de idade, para que a correta retirada do escoramento possa ser
determinada, além de subsídios para a realização de um cronograma de obra que
contemple datas mínimas para a execução de certas atividades que influenciam
diretamente o desempenho da estrutura.
Foram realizadas visitas a alguns canteiros de obras, analisando-se os processos
construtivos para verificação das condições em que estavam sendo executadas as
estruturas para posterior proposta de especificações de projeto, contemplando as
diversas fases de uma edificação, desde a sua concepção com um projeto bem
detalhado e compatibilizado com outras especialidades, gerando uma fase de
execução eficiente, minimizando decisões apressadas ou incompatíveis com as
considerações de projeto; assim espera-se que durante a utilização, o desempenho
da edificação seja atingido.
Espera-se contribuir para que durante a concepção de um projeto estrutural a
situação de obra seja considerada, e também para que durante a execução das
estruturas as especificações de projeto sejam atendidas, principalmente com o
objetivo de evitar patologias que podem ter início nesta fase de moldagem das
peças de concreto.

Palavras-chave: projeto de estruturas, concreto armado, compatibilidade projeto x
obra, manutenção das estruturas

ABSTRACT
Performance of the structures of reinforced concrete strutures buildings:
interaction between projects, construction processes and planning of work

The present work proposes a study of the construction process’ influence,
including the plans for shoring, in the deformability of reinforced concrete structures,
since the construction cycle of a building tends to overload the floors that are below
without the characteristics of the material are affected, besides the erroneous
executive producers that can cause diseases.
It is broached all the phase of the structures project with emphasis on
implementation, in order to obtain the technical specifications that must help the
professionals in the field, during the moulding of the structural elements, besides the
demonstration of the total interaction that must exist between the various
professionals involved in the process to minimize or even to finish the interferences
of the several procedures of the construction.
It’s necessary to know the concrete properties mainly during the first 28 days of age,
so that the correct removal of the shoring can be determined, in addition to grants for
the execution of a construction schedule that includes dates for the minimum
implementation of certain activities that influence directly the performance of the
structure.
Executive processes are analyzed, making visits to the construction areas to verify
under what conditions the structures are being executed, for posterior propose of
project specification, covering the various stages of a building, from its conception
with a very detailed project and harmonized with other specialties, creating an
efficient execution phase, minimizing decisions made in a hurry or incompatible with
the project considerations; so it is expected that during the utilization, the
performance of the building is reached.
It is expected that during the conception of a structural project, the situation of the
constructions is considered, and also that during the structure execution, the
specifications of the project are followed, especially in order to prevent diseases that
can start in this phase of molding pieces of concrete.

Key-words: Project structures, reinforced concrete,
construction processes, maintaining the structures.
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

Considerações Iniciais

O concreto armado é o material estrutural mais utilizado em edificações e
obras de arte, sendo que no ano de 2007, a indústria da construção civil consumiu
no Brasil 46,58 milhões de toneladas de cimento (fonte: SNIC, 2008),
correspondendo a aproximadamente 80% da participação do mercado em relação
ao aço, valor este mensurado a partir do consumo dos aços planos e longos
destinados à construção civil (fonte: CBCA, 2008).
Ocorre grande utilização do concreto, também nas edificações habitacionais,
uma vez que a rapidez característica da montagem das estruturas de aço não
sobrepõe algumas vantagens do concreto.
O concreto possui um conjunto de qualidades que justificam essa escolha.
MEHTA, MONTEIRO (1994) as descreve: excelente resistência à água, facilidade de
moldagem,

materiais

constituintes

são

relativamente

baratos

e

facilmente

encontrados, além de ser um material universal, podendo ser utilizado para
estrutura, pavimentação ou revestimento.

Entretanto, se durante a fase de

aplicação dos primeiros carregamentos na estrutura, esta não tiver adquirido a
resistência à tração necessária para suportá-los, pode ocorrer fissuração nas peças
de concreto tendo substancial aumento em sua flecha inicial, nos valores de fluência
e conseqüente aumento substancial da deformação ao longo do tempo.
Na qualidade de projetista de estruturas, este autor tem observado que,
fatores concentrados na fase de execução da estrutura, principalmente nos
procedimentos adotados nas primeiras idades, isto é, período onde ainda não foram
atingidas características de resistência requeridas, sobrecargas nas primeiras
idades, planos inadequados de escoramento ou descimbramento e outros fatores
parecidos, têm repercutido em deformações que ultrapassam as previsões
estabelecidas no cálculo e na análise estrutural teórica.
É necessário, portanto, verificar os processos adotados durante o ciclo
produtivo do concreto. FRANÇA (2003) atenta sobre este problema: “Para minimizar
as deformações é necessária a ação conjunta de todos os envolvidos na cadeia
produtiva das estruturas de concreto; não basta um bom projeto se o concreto
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entregue na obra for deficiente e se seu lançamento, vibração, cura, operações de
cimbramento e descimbramento forem inadequadas”.
Dessa maneira, torna-se imprescindível a execução primorosa das estruturas,
seguindo todas as especificações do projetista estrutural, de modo que não sejam
alterados os critérios adotados quando da concepção da estrutura, assim não devem
ser modificados os ciclos de concretagem, sobrecargas ou mesmo que
temporariamente as condições de apoio das peças, isto é, o cronograma e a
logística da construção devem adequar-se totalmente ao tempo especificado para a
moldagem da estrutura.
Durante a fase do projeto estrutural são definidas as características que o
concreto deve possuir para atender ao pleno funcionamento da edificação.
Entretanto, esses valores baseiam-se em ensaios realizados aos 28 dias de idade,
porém as ações atuantes na construção solicitam o material antes dos 28 dias,
sendo necessário, então, o conhecimento do valor dessa característica em datas
anteriores e também críticas de execução, como por exemplo, a retirada do
escoramento de um pavimento ou ainda para acompanhamento do crescimento da
resistência.
De acordo com GRAZIANO (2005), um ciclo executivo muito veloz pode
carregar as lajes de forma prematura, rompendo as microligações deste concreto,
causando patologias que tenham origem em procedimentos errôneos durante a
execução da estrutura.
Atenção especial deve ser dada então para a idade do primeiro
carregamento, que corresponde à retirada do escoramento e a atuação do peso
próprio da estrutura, implicando na deformação inicial que poderá ser muito maior do
que aquela prevista no projeto de estruturas.
A operação de retirada das fôrmas e desmoldagem do concreto, se executada
em prazos incorretos, pode diminuir o custo da obra, porém o concreto pode não
estar resistente o suficiente para suportar as tensões das cargas permanentes e
outras cargas impostas pela construção.
Muitas vezes, em peças bem dimensionadas, surgem deformações
excessivas, que, segundo GUIMARÃES et al. (2002), podem estar relacionadas com
o baixo módulo de deformação do concreto, que nem sempre recebe atenção no
momento de dimensionamento ou no procedimento do descimbramento das
estruturas.
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Assim, é imprescindível o conhecimento das características do material nas
primeiras idades, além de procedimentos executivos adequados.
HADIPRIONO (1985 apud FREITAS, 2004) observou colapsos ocorridos em
estruturas de pequeno e grande porte, cujas causas foram problemas ocorridos
durante a fase executiva ou de projeto. Constatou também que, durante a fase de
construção, a maior deficiência foi relativa aos trabalhos de escoramento e
concretagem.
Além da atenção quanto à moldagem das peças, até que a resistência e
módulo de deformação sejam atingidos, outros procedimentos construtivos podem
causar deformabilidade na estrutura, como deslocamento de ferragem negativa
durante a concretagem, sobrecargas decorrentes do armazenamento de materiais a
serem utilizados, procedimentos de execução de alvenaria e contrapiso, fatores
esses que também devem ser analisados.
Assim, se durante a execução da estrutura não tiverem sido observados os
cuidados necessários, deformações maiores do que as previstas no cálculo poderão
ser atingidas, inclusive com a possibilidade de prejuízos ao funcionamento de outros
subsistemas interligados à estrutura.
1.2.

Objetivos

O objetivo do trabalho é propor que durante a fase de projeto estrutural sejam
incluídas recomendações para a execução das estruturas de concreto armado,
visando prevenir a excessiva deformabilidade da estrutura. Com isso, pretende-se
evitar patologias não só na estrutura, mas também nos demais elementos da obra,
aumentando sua durabilidade e diminuindo o custo das intervenções de manutenção
ao longo de sua vida útil.
Pretende-se também propor a verificação em obra da conformidade dos
parâmetros estabelecidos em projeto. A importância da integração entre o projeto e
a execução, indicando-se algumas condições críticas e as respectivas soluções que
devem ser adotadas com rapidez, no caso da ocorrência de situações anômalas ou
adversas.
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1.3.

Justificativa

O bom desempenho, incluindo a durabilidade das estruturas, é imperativo
uma vez que, o produto fornecido aos usuários deve oferecer a segurança esperada
por eles por um longo período de tempo, além de apresentar condições adequadas
do uso a que se destinam, resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram
suas propriedades técnicas iniciais (NBR 5674:1999).
As principais causas de patologias nas edificações estão concentradas nas
fases de projeto e construção.
Relativamente à fase de projeto, pode-se apontar a análise incompatível dos
elementos frente às condições reais que serão submetidos, a insuficiência ou
inadequação de especificações dos materiais e a falta de informações quanto aos
procedimentos executivos a serem seguidos, para que a estrutura tenha o seu
desempenho de acordo com o projetado. Além disso, em alguns casos verificam-se
detalhamentos confusos e até mesmo incompatibilidades entre os projetos das
diversas especialidades.
Já durante a construção podem ser destacados: procedimentos executivos
equivocados, falta de treinamento da mão-de-obra, cronograma muito apertado,
execução sem atestar especificações dos materiais e principalmente, a falta de
controle da qualidade dos serviços. Em geral, não se procede à análise de
conformidade entre os projetos e o campo, ou ainda, não se verifica a confirmação
dos parâmetros de projeto, ou seja, não se tem o entendimento de que a qualidade
final da estrutura é determinada em última instância pela eficiência dos métodos
executivos adotados.
GRUNAU (1981) apud HELENE (1992), realizou levantamento percentual das
causas das patologias em estruturas de concreto armado, sendo elas: 40%
atribuídas ao projeto, 28% atribuídas à execução, 18% aos materiais, 10% à
utilização e 4% ao planejamento da obra.
Vários outros autores confirmam a distribuição acima citada com pouca
variação nas porcentagens como ABRANTES (1995 apud THOMAZ, 2005) e
SOUZA, RIPPER (1998).
A grande porcentagem atribuída ao projeto inclui a deficiência no
planejamento de obra e planos de construção que muitas vezes não estão em
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conformidade com as especificações do projeto, culminando assim em erros
grosseiros e improvisações durante a execução, causando então sérias patologias.
A estrutura pode ser também a causa de várias manifestações patológicas,
uma vez que, nos últimos anos, estão mais esbeltas, mais altas, com maiores vãos,
além de sofrerem reflexos da busca cada vez maior pelo menor custo de construção,
às vezes com economias e falsas racionalizações que levam a acidentes e/ou
elevadíssimos custos de manutenção. Esses fatores têm induzido estruturas mais
deformáveis, mais flexíveis, o que choca na outra vertente com outros sistemas da
edificação, como as alvenarias e alguns revestimentos, que por sua vez ficaram
mais rígidos (REVISTA TECHNE, 2005).
De acordo com SOUZA et al. (1994) apud BATLOUNI NETO (2005), as
soluções adotadas no projeto têm amplas repercussões em todo o processo de
construção e na qualidade e desempenho do produto final a ser entregue ao cliente.
Para assegurar a durabilidade requerida, não basta o projeto levar em
consideração somente a resistência à compressão do concreto. Segundo FRANÇA
(2003), este parâmetro não é suficiente para prever as deformações e os estados de
fissuração dos concretos, havendo também necessidade de conhecer o módulo de
deformação, a resistência à tração e a fluência do concreto e do aço, além da
adequação do projeto estrutural com os procedimentos a serem adotados na
execução da obra.
Uma maneira de se evitar surpresas e decisões não embasadas diante de
algum imprevisto durante a produção, além do desperdício de materiais, seria o
detalhamento de um projeto de produção específico para cada obra, que segundo
MELHADO, FABRÍCIO (1998) deve conter procedimentos construtivos, seqüência
de atividades, parâmetros de controle, além de detalhes da execução da obra e suas
partes; minimizando assim a possibilidade de execução inadequada ou incompleta.
Dessa forma, demonstra-se que os dois profissionais, o projetista de
estruturas e o engenheiro residente da obra, devem trabalhar de forma cooperativa
em todas as fases, desde a concepção da estrutura, onde serão definidos
parâmetros cruciais para o desenvolvimento do projeto, até a fase de construção,
onde serão definidos os métodos executivos, os equipamentos, as frentes de
concretagem, os processos de adensamento e cura, os planos de cimbramento e
descimbramento.
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A figura 1 demonstra a necessidade da ação conjunta de todos os envolvidos
no processo para que a estrutura tenha o seu desempenho assegurado, envolvendo
os profissionais desde a concepção do empreendimento, seguido da execução até a
fase de utilização e conservação.

Figura 1: Ações necessárias para que seja garantida a durabilidade das estruturas de
concreto armado.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

1.4.

Metodologia

Para o desenvolvimento desta dissertação, foi realizada análise bibliográfica
para a compreensão das características do concreto em função do tempo, desde a
sua moldagem, com o objetivo da identificação de pontos críticos na fase de projeto
ou de execução que prejudicam o desempenho da estrutura.
A partir daí, foi feita análise das fases que o projeto de estruturas deve conter
para que o desempenho seja assegurado.
De posse dessas informações, foram feitas análises de campo para
confrontar a metodologia executiva utilizada por algumas construtoras, procurando
averiguar a participação do engenheiro de estruturas nesta fase e analisando-se a
existência da retroalimentação entre esses profissionais e o engenheiro de
produção.
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Foram abordadas as dificuldades encontradas em algumas obras por
deficiências nos projetos estruturais e quais parâmetros assumidos no cálculo
estrutural são efetivamente verificados nas mesmas, propondo-se assim elementos
para a melhor integração projeto x obra.
1.5.

Apresentação do trabalho

A definição do problema a ser estudado, a exposição dos objetivos e dos
métodos utilizados, constituem a introdução do trabalho. O capítulo 2 faz uma
abordagem sobre as características do concreto nas primeiras idades, analisando
como e sob que condições são conseguidos os parâmetros de interesse para a boa
qualidade da estrutura. O capítulo 3 detalha a fase de execução para que esses
valores sejam alcançados e mantidos, além das medidas necessárias para que os
pressupostos do projeto não sejam “atropelados” pela obra, juntamente com a
análise de campo, onde serão confrontados os métodos executivos atuais e o
atendimento ao projeto de estruturas.
Como a idade da estrutura em que são aplicados os primeiros carregamentos,
as ações de construção, e posteriormente as cargas permanentes da edificação,
influenciam diretamente no bom desempenho e na grandeza das deformações
finais, o capítulo 4 é destinado a essa análise.
De posse das informações dos capítulos 2 ao 4, serão então propostos no
capítulo 5 quais os principais cuidados a serem observados no projeto de estruturas
e as possíveis formas de sua integração com a execução da obra. O capítulo 6
propõe diretrizes para o fluxo de dados e informações que deve existir entre os
profissionais envolvidos com o empreendimento que de alguma forma interferem na
estrutura.
E, finalmente, as conclusões obtidas a partir do estudo são abordadas no
capítulo 7.
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2. CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO
O material concreto é apresentado primeiramente na fase plástica,
propriedade essa que permite a sua moldagem. Para atingir as características
especificadas no projeto, deve ser considerado na sua produção, a seleção e
proporção dos agregados e do cimento, além de todas as atividades interligadas ao
concreto durante a sua execução, isto é, nas primeiras idades.
Esses parâmetros iniciais influenciam todo o comportamento que o concreto
terá durante a sua vida útil. Considerando-se o tempo até que o material tenha
maturidade suficiente para suportar os carregamentos aos quais será imposto, este
período é extremamente pequeno se comparado à sua expectativa de vida, isto é,
em apenas quinze dias (execução da estrutura) pode-se comprometer a vida útil da
estrutura. Daí a necessidade do conhecimento das características do concreto em
prol do seu bom desempenho.
2.1.

Resistência do concreto

Durante o dimensionamento e verificação dos estados limites das estruturas
de concreto, várias são as características do material que devem ser consideradas,
sendo que a mais valorizada pelos projetistas e construtores é a resistência à
compressão. Esse valor é determinado aos 28 dias de idade, através de um ensaio
considerado simples, é especificada para fins de aceitação da estrutura, atestando
assim sua qualidade.
A resistência tem como definição a capacidade que um material possui de
suportar os esforços sem atingir a ruptura, correspondendo à máxima tensão de
compressão que a peça pode suportar antes de ocorrer a sua ruptura.
Muitos são os fatores que influenciam a resistência e outras características
que estão relacionadas a ela (como por exemplo, o módulo de deformação). De
modo simplificado citam-se as características e proporções dos materiais que
compõem o concreto, grau de adensamento, além das condições de cura.
Sendo o concreto um material pseudo-sólido, sua baixa permeabilidade é o
agente de defesa contra a agressividade do ambiente ao qual está exposto, dessa
maneira a porosidade torna-se a característica física mais importante para a
obtenção de um material durável.
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De acordo com NEVILLE (1997), mais importante do que o tamanho, diâmetro
e quantidade dos poros é a sua distribuição e sua intercomunicabilidade, definindo
assim a permeabilidade do material.
É necessário, portanto, o conhecimento da estrutura interna do material. De
acordo com MEHTA, MONTEIRO (1994), o concreto possui três fases distintas:
- partículas de agregado de tamanho e forma variados;
- meio ligante, composto de uma massa contínua de pasta endurecida;
- zona de transição, que representa a região interfacial entre as partículas de
agregado graúdo e a pasta, posição mais fraca do material por apresentar maior
concentração de Ca (OH)2, e microfissuras de retração da pasta no encontro com a
brita.
A estrutura descrita acima faz do concreto um material muito complexo para a
análise de sua resistência se relacionada à porosidade, porém de acordo com
MEHTA, MONTEIRO (1994), essa relação deve ser respeitada porque as
porosidades das diversas fases tornam-se limitantes da resistência.
De acordo com NEVILLE (1997), os poros têm origem no espaço deixado
pela água de amassamento após a hidratação do cimento, sendo que o fator
água/cimento e o seu grau de hidratação são determinantes da porosidade da pasta.
Assim, o procedimento de cura do concreto é a garantia da hidratação do
cimento, consistindo no controle do tempo, temperatura e condições de umidade
logo após a colocação do concreto na fôrma (MEHTA, MONTEIRO, 1994),
garantindo a formação dos microcristais, evitando a retração.
2.1.1.

Influência do tipo de cimento na resistência

O

do

tipo

cimento

presente

no

concreto

influi

principalmente

no

desenvolvimento das resistências iniciais e na liberação do calor de hidratação,
porque a reatividade com a água depende da concentração de alguns compostos
presentes no cimento, que variam de acordo com a sua formulação.
Os diversos tipos de cimento presentes no mercado têm suas características
físicas e químicas normatizadas, que de acordo com KIHARA, CENTURIONE (2005)
são as seguintes:
- finura;
- tempo de pega;

24

- expansibilidade Le Chatelier;
- resistência mecânica à compressão mínima a ser atingida nas datas de
controle (3, 7 e 28 dias);
- porcentagem de resíduo insolúvel presente na massa;
- porcentagem de sua massa que é perdida sob a ação do fogo;
- porcentagem de óxidos presentes na massa.
A granulometria e finura do cimento, além da energia e a velocidade de
reação entre o mesmo e a água, influenciam diretamente no tempo de pega e
endurecimento, na porosidade, na fissuração do concreto e também na resistência à
compressão. Portanto, a escolha do tipo de cimento é determinante da durabilidade
da estrutura, devendo ser considerada a agressividade do ambiente e as condições
as quais a estrutura estará submetida quando desta especificação.
2.1.2.

Fissuração

De acordo com NEVILLE (1997), a ruptura do material (determinante de sua
resistência) é conseqüência da microfissuração, cuja formação é iniciada na zona de
transição, mesmo antes da aplicação de carregamento, sendo essas microfissuras
as responsáveis pela pequena resistência à tração do concreto.
A evolução dessas microfissuras depende da intensidade do carregamento
aplicado na peça, sendo que, de acordo com MEHTA, MONTEIRO (1994):
- até 30% da carga última, essas microfissuras permanecem estáveis, com
poucos prejuízos à deformabilidade (fase de dano 1);
- de 30% à 50% da carga última, as microfissuras aumentam em
comprimento, largura e número, entretanto a fissuração da matriz é considerada
desprezível (fase de dano 2);
- de 50% à 75%, formam-se fissuras na matriz, admitindo-se um sistema
instável de fissuração (fase de dano 3);
- de 70% à 90% da resistência final, as fissuras se abrem através da
argamassa, interligando-se formando um padrão de fissuração contínuo, indicando
que o material irá deformar-se até que o seu colapso seja atingido (fase de dano 4).
Segundo MEHTA, MONTEIRO (1994), a tensão crítica dá-se quando o nível
de tensão atinge 75% de fc, representando o início da propagação instável das
fissuras.
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Todo o processo de formação das microfissuras tem início antes mesmo do
primeiro carregamento imposto à peça, e quando presentes na estrutura do concreto
diminuem a rigidez e aumentam a deformação das peças.
O crescimento da resistência do concreto ao longo do tempo deve ser
considerado nos cronogramas de execução das estruturas, a fim de determinar a
idade em que a estrutura deve receber o primeiro carregamento, pois este fato tem
grande influência sobre a formação das microfissuras, o crescimento das
deformações e o início do processo de ruptura.
FRANÇA (2005) alerta sobre este problema, chamando a atenção para as
diferentes respostas obtidas com o carregamento da estrutura em idades distintas.
A figura 2 demonstra diferentes idades de carregamento de uma estrutura
moldada com concreto de resistência característica 25MPa (três dias até 28 dias),
revelando que na idade de três dias a peça resiste às tensões mas o concreto já
apresenta danos na sua estrutura interna (microfissuras), já para tensões da ordem
de 10 MPa, o que só seria verificado para a tensão atuante de 20 MPa caso a
estrutura viesse a ser carregada apenas aos 28 dias de idade.

28 dias
15 dias
7 dias

3 dias

Figura 2: Fases do dano à microestrutura nas diferentes idades.
Fonte: FRANÇA (2005).
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Outra atividade na obra que pode causar danos à estrutura, diminuindo a sua
rigidez é o deslocamento das barras de aço. Este problema é verificado
principalmente na execução de lajes, onde o posicionamento da ferragem negativa
não é garantido, podendo tornar a peça com uma condição de trabalho diferente do
dimensionamento,

causando

também

patologias

gravíssimas

nos

outros

subsistemas que por ventura estejam interligados à estrutura.
Dessa maneira, alguns fatores que podem minimizar a deformação das peças
estruturais durante a execução da estrutura são:
- execução da cura úmida do concreto;
- correta preparação da estrutura para o recebimento do primeiro
carregamento;
- escolha correta do tipo de cimento e do traço do concreto;
-

projeto

e

execução

correta

do

escoramento

e

do

escoramento

remanescente;
- planejamento correto dos ciclos de concretagem caracterizando o número
de pavimentos que estarão contribuindo na absorção dos carregamentos
provenientes de cada concretagem;
- definição eficiente da posição e número de escoras remanescentes;
- redução da velocidade de construção.
2.2.

Módulo de Elasticidade

O módulo de elasticidade é um dos parâmetros muito utilizado no
desenvolvimento do projeto de estruturas, uma vez que relaciona a tensão aplicada
à deformação instantânea obtida.
De acordo com ALMEIDA (2005 apud BEZERRA et al, 2009) o limite da
elasticidade indica para o projeto estrutural a deformação máxima permitida antes do
material adquirir deformação permanente, indentifica o grau de restrição à
deformação, daí a importância da sua especificação no projeto e durante a
moldagem, portanto é pertinente a execução de ensaio para atestar a sua
conformidade.
O fator que mais afeta o módulo de elasticidade é a quantidade de
microfissuras da pasta de cimento na zona de transição, isto é, nas interfaces da
pasta com os agregados graúdos. É por esse motivo que o valor do módulo pode ser
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também relacionado com a resistência à compressão, cujo ensaio é normalmente
realizado em todas as concretagens. Assim, até 30 ou 40% do fck, o diagrama
tensão x deformação é relativamente linear, significando ocorrência quase que
desprezível de microfissuras. Já para as tensões mais altas ocorre alto nível de
fissuração, vindo a influenciar significativamente o valor da fluência, característica
tão importante quanto o próprio valor do módulo de deformação inicial.
Quando não existirem então dados mais precisos sobre o módulo de
deformação, a NBR 6118:2003 recomenda a equação seguinte:
Eci = 5600 fck1/2, onde:
Eci = módulo de deformação tangente inicial;
fck = resistência característica do concreto à compressão, podendo ser
substituído por fcj.
Ainda de acordo com NBR 6118:2003, que preconiza que nas análises
elásticas de projeto deve ser utilizado o módulo de elasticidade secante, conforme
segue:
Ecs = 0,85 Eci.
Vários outros autores demonstram outras equações relacionando o fck com
valores de módulo. BEZERRA et al. (2009) identificou essas equações, inclusive da
NBR 6118:2003, e elaborou os ensaios para comparação, concluindo que existe a
tendência do crescimento do módulo de elasticidade com a resistência à
compressão e com a idade além disso, foi verificada grande proximidade dos valores
obtidos nos ensaios com as equações demonstradas na bibliografia existente.
Porém essas correlações são muito diferentes de uma região para outra, pela
variação das características dos agregados das diferentes jazidas.
2.3.

Validade das características do concreto na fase de execução da estrutura

De acordo com a norma NBR 6118:2003, os requisitos de qualidade da
estrutura são: segurança, desempenho em serviço e durabilidade. Dentre esses, o
único que pode ser medido de forma mais simples é a segurança através da
resistência característica do concreto à compressão, daí a importância dupla deste
parâmetro.
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É necessário, então que para todo o material que será aplicado na estrutura
seja feito um ensaio correspondente, de modo a validar esse valor adotado em
projeto, esse controle deve ser feito através da amostragem total.
Para a elaboração da amostragem total, de cada betonada são moldados pelo
menos dois corpos de prova cilíndricos de dimensões padronizadas, retirados do
terço médio da descarga.
Esse procedimento deve ser obrigatoriamente considerado durante a
execução da estrutura, independente do porte da obra, pois somente desta maneira
é possível caracterizar o material da estrutura, garantindo a segurança necessária
aos usuários da edificação.
Para complementar a amostragem total, deve ser feito o mapeamento da
concretagem, que consiste na indicação dos locais de deposição do concreto,
referendando o caminhão betoneira, no caso de concreto usinado; ou caso seja
produzido na obra, deve indicar a betonada específica.
Este procedimento é importante, uma vez que todos os ensaios que atestarão
as características especificadas em projeto serão feitos posteriormente ao
lançamento, sendo que no caso de alguma disparidade pode-se reconhecer o
elemento que deve ser analisado, ou seja, pode-se rastrear e determinar a região da
concretagem que recebeu o concreto alvo de qualquer suspeita.
Na figura 3 é demonstrado um exemplo de mapeamento de concretagem, que
deve ser guardado na obra juntamente com os resultados dos ensaios como um
documento que atesta a qualidade da estrutura.
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Figura 3: Exemplo de mapeamento de concretagem (cedida pelo Eng. Carlos Henrique).

2.3.1.

Procedimentos do ensaio de resistência à compressão

Posteriormente à moldagem, é feita cura, o transporte para o laboratório e o
rompimento dos mesmos na idade de 28 dias. O resultado deste ensaio deverá ser
enviado à obra para análise.
Para que as atividades de desenfôrma, retirada de escoramento e retirada do
escoramento remanescente aconteçam, devem-se ter corpos de prova suficientes
para validar o material e liberar a execução dos eventos descritos acima nas idades
previstas no cronograma.
É muito comum, mesmo com grande esforço por parte de todos os envolvidos
no processo, haver resultados de ensaio (fck, estimada) menores do que o especificado
em projeto (fck, especificada). A obra deve então, comparar os valores do ensaio com o
mapeamento já executado.
A partir dessa diferença obtida e do controle, deve-se então primeiramente
verificar se as condições durante a operação do ensaio foram satisfatórias para que
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não existam suspeitas quanto à sua confiabilidade. HELENE (2009) e ZANETTI
(2009), itemizam essas falhas que podem ocorrer desde a moldagem do corpo de
prova:
- falha na amostragem, como exemplo a coleta do concreto é feita na entrada
da obra, mas não no terço médio da carga. Esta situação é típica em obras de
grande área, nas quais os trabalhadores pretendem adiantar os procedimentos;
- falhas na moldagem, desconhecimento por parte do moldador quanto aos
critérios de adensamento do corpo de prova, principalmente quando se trata de
concreto auto-adensável.
- os corpos de prova são transportados no mesmo dia da concretagem, não
acontecendo a cura dos elementos;
- os corpos de prova são mal transportados, muitas vezes em veículos que
não oferecem proteção à integridade dos elementos;
- os corpos de prova ficam expostos ao sol, reafirmando o problema da cura;
- falhas no preparo das faces de contato com os pratos da prensa, podendo
causar resultados discrepantes por concentração de tensão em uma área específica
do corpo de prova.
Como conseqüência dessas têm-se resultados díspares dos corpos de prova
gêmeos e resultados não confiáveis no geral.
A figura 4a demonstra grande concentração de agregados na parte inferior do
corpo de prova, evidenciando excesso de adensamento e, na figura 4b justamente o
contrário, em um concreto muito coeso, onde houve insuficiente energia de
adensamento.

Figura 4: Falhas de moldagem dos corpos de prova.
Fonte: ZANETTI (2009).
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Então, após certificação dos valores dos ensaios, é necessário o
envolvimento do projetista estrutural, que a partir dos valores do fck,est e do
mapeamento, irá verificar as peças na região afetada, propondo soluções de reforço
estrutural, retardando fases de carregamento da estrutura, pedindo ensaios
complementares em datas posteriores ou até liberando a região mediante envio de
documentação pertinente.
Para que a solução a indicar seja segura e economicamente viável, é preciso
que o projetista de estruturas tenha total compreensão do comportamento estrutural,
analisando criticamente resultados oriundos de softwares (BRAGIM, 2009). Além
disso, podem-se obter soluções que interfiram nos demais subsistemas da
edificação, como aumento de seção de pilar para que seja feito o reforço da camada
externa; daí é necessária a verificação desta intervenção por todas as outras
especialidades envolvidas.
2.3.2.

Recomendação para análise de conformidade dos valores de

resistência à compressão
Para a análise de conformidade, os projetistas estruturais fornecem soluções
muito diferentes entre si para problemas muito parecidos. Isto é, para uma mesma
construtora que possui problemas de conformidade em duas obras com calculistas
distintos, os procedimentos adotados podem ser muito discrepantes.
Este problema cria desgaste em toda a equipe, envolvendo a construtora,
equipe de projeto, concreteira e tecnologista; a partir daí a ABECE (2009) elabora
recomendação, que está em fase de análise, para que os procedimentos adotados
quando da verificação sejam uniformizados.
Assim, determina critérios de aceitação, com a consideração do valor mais
alto dentre os dois corpos de prova ensaiados, chamado de X0; adotando-se a
expressão para valor de fck,est=0,96 X0, que de acordo com FUSCO (2009)
corresponde à variabilidade do caminhão.
Se fck,est ≥ fck,esp Î região liberada;
Se fck,est < fck,esp Î região a ser estudada;
Para a segunda situação, como já foi descrito anteriormente, é preciso
analisar isoladamente as peças que receberam material fora da especificação e,
dependendo do elemento, após verificação, chega-se à conclusão que o valor do fck
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não interfere no seu desempenho; considera-se então o elemento em questão
também liberado, sendo necessária, porém a verificação conjunta da sua
deformabilidade, uma vez que o módulo de elasticidade especificado também não é
atingido. Deve ser feito um modelo que possa representar o comportamento real da
estrutura a favor da segurança para que a região seja liberada, porém é preciso
salientar que a durabilidade do elemento já foi prejudicada, tornando-o mais
deformável e mais permeável, uma vez que o fator água/cimento foi diferente do
especificado.
Se durante a verificação percebe-se que o valor menor da resistência do
material pode interferir no seu desempenho ou na sua segurança, pode-se
recomendar ensaio de testemunhos extraídos da peça em questão de modo a
atestar o valor estimado menor.
O projetista de estruturas deve então apontar os locais de interesse para
execução do ensaio e também indicar o número de corpos de prova que possam
representar o volume em estudo.
Para a execução deste ensaio, a norma NBR 7680:2007 especifica o
procedimento a ser seguido em todas as fases, desde a extração do corpo de prova
até o seu rompimento; incluindo dimensões dos corpos de prova, distâncias mínimas
entre extrações na mesma peça, transporte, fc mínimo do elemento para a operação,
dentre outros.
Durante a operação deve-se garantir integridade da amostra, uma vez que
qualquer anomalia pode gerar resultado incoerente, não servindo para análise.
Assim, o corpo de prova deve retratar o material concreto e não problemas
estruturais ou de execução de obra. Locais que contenham ninhos de concretagem
ou fissuras, por exemplo, não devem ser escolhidos como região de ensaio, sendo
necessária execução de relatório específico para explicar as condições encontradas
no local.
O material do testemunho e também a estrutura propriamente dita não devem
ser alterados, como exemplo, extraindo-se junto com o corpo de prova qualquer
barra de aço da estrutura ou não respeitando as distâncias mínimas para a extração.
A figura 5 ilustra extração realizada sem nenhum critério que, além de danificar o
corpo de prova, que terá resultado incerto, e a estrutura, que já sofria com a
incerteza de sua característica, ainda sofreu várias avarias. Para evitar tal problema,
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resultante da presença de armaduras, a posição das mesmas pode ser identificada
com detector de metais apropriado (pacômetro).

Figura 5: Ensaios de extração de testemunhos de concreto.
Fonte: HELENE (2009).

Algumas especificações gerais devem existir quando da necessidade de
execução deste ensaio para que a estrutura já debilitada não seja ainda mais
prejudicada, como por exemplo, a utilização do pacômetro para que não seja
cortada nenhuma armadura. Além disso, solicitar registro fotográfico do momento da
extração do corpo de prova e também do instante do ensaio para que sejam
analisadas todas as condições impostas aos corpos de prova e também para se ter
maior confiança na adequação do processo.
Dessa maneira, o engenheiro da obra deve não somente acompanhar todo o
ensaio, como ter conhecimento da norma NBR 7680:2007 para que possa atestar a
integridade da estrutura pós ensaio. Estes procedimentos podem também ser
descritos pelo projetista estrutural, que já irá especificar as peças para operação e
listar os procedimentos para a reconstituição da peça no local onde ocorreu a
extração do corpo de prova, como segue:
- limpar bem a região da peça, onde ocorreu a extração, sem deixar nenhum
material pulverulento (se necessário utilizar jato de ar);
- umedecer a superfície com água, até que seja atingida a condição de
“saturada seca”;
- reconstituir a seção com a utilização de graute base mineral com retração
compensada, lançar com cuidado para não formar bolhas ou vazios;
- fazer a cura da região reconstituída via aspersão de água limpa.
O tecnologista de concreto também deve agir neste momento, atestando os
parâmetros referentes à máquina de ensaio e principalmente analisando os
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resultados obtidos antes de divulgá-los. É preciso que o valor de fcext seja confiável e
então coerente com os resultados do ensaio com corpo de prova padrão, rompidos
nas idades de 7 e 28 dias.
A partir dos resultados (fc,ext), é recomendada pela ABECE (2009) uma análise
estatística, colocando-se os valores em ordem crescente, e a partir da expressão
abaixo calcular o fck,est:

fck,est = fc,ext1 + ... + fc,ext ((n/2)-1) – fc,ext(n/2)
n/2 - 1
Se fck,est ≥ fck,esp Î região liberada;
Se fck,est ≥ 0,9 fck,esp Î região liberada, considerando que o concreto não é
mais de um corpo de prova, já pertence à estrutura que é a sua destinação final, de
acordo com NBR 6118:2003;
Se fck,est < 0,9 fck,esp Î região rejeitada, sendo necessário reforço.
Para a região rejeitada, é então necessário propor solução de modo a
aumentar a resistência da peça, considerando todos os critérios já descritos
anteriormente.
Neste item mais uma vez, pôde-se demonstrar a interação que deve existir
entre

projetista

estrutural,

construtor,

tecnologista.

Primeiramente

na

retroalimentação das informações e posteriormente analisando interferências que
podem ocorrer nos prazos de obra. A solução deve ser rápida para que a obra não
tenha prejuízos por causa de falta de conformidade das características do material.

35

3. MOLDAGEM DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO
O concreto é um material plástico que depende de estrutura provisória para
suportá-lo até que as suas características mecânicas definidas em projeto sejam
atingidas.
Vários são os subsistemas de fôrmas e escoramentos desenvolvidos para a
fase de moldagem da estrutura, cuja importância é extremamente relevante, uma
vez que define as condições iniciais às quais o elemento concreto estará exposto.
Condições estas que influenciarão diretamente o desempenho da estrutura durante
toda a sua vida útil.
O presente capítulo enfoca esses subsistemas com ênfase na qualidade final
da estrutura.
3.1.

Fôrmas

A fôrma é o “molde” da estrutura de concreto, definindo a seção final das
peças de acordo com as expectativas do calculista, ou então para suprir
necessidades ou parâmetros arquitetônicos. As fôrmas definem, portanto, a posição,
forma, dimensões e alinhamento das peças, devendo suportar carregamentos
diferenciados:
- o peso próprio;
- a carga de pavimentos superiores recém concretados;
- máquinas, equipamentos e materiais necessários para a construção;
- os próprios trabalhadores;
- ações dinâmicas decorrentes do lançamento e vibração do concreto;
- o concreto do próprio pavimento.
Dessa

forma,

trata-se

de

uma

estrutura

provisória

de

grande

responsabilidade, que de acordo com HURD (1995), tem os seguintes objetivos
principais:
- qualidade: para ser desenhada e construída com as dimensões e posições
desejadas, além de atender às condições do lançamento;
- segurança: ser construída de modo a suportar todos os carregamentos sem
oferecer perigo aos trabalhadores e à estrutura final, sem riscos de colapsos total ou
parcial;
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- economia: ser construída de maneira eficiente, economizando tempo e
dinheiro, isto é, o menor custo possível com qualidade e segurança.
Segundo NAZAR (2007), a grande importância da fôrma é justificada em
edifícios com múltiplos andares, cujo custo pode variar de 25% até 30% do custo da
estrutura, que por sua vez corresponde a aproximadamente 20% do total da obra. E
a fase de execução da estrutura, faz parte do caminho crítico no cronograma,
atingindo cerca de 50% do prazo total da obra, sendo que as fôrmas consomem
cerca de 60% desse tempo.
Na fase de execução a reutilização dos materiais é indispensável
economicamente. Esta ação dependendo diretamente do tempo que a estrutura
deve ficar escorada, a seqüência e principalmente o planejamento de construção e
verificação das etapas cumpridas, é fator importante para a determinação de um
número de jogos de fôrmas que torne a execução o mais eficiente possível,
respeitando todos os parâmetros de desenfôrma e o escoramento. Daí a grande
importância da definição do ciclo de execução (cronograma de concretagem,
instalação e remoção de escoras e definição de escoras remanescentes), além da
definição de áreas de mesma data de execução já na fase de projeto.
A fôrma deve ainda ser planejada com padronização das seções das peças
moldadas e que seja reutilizada o maior número de vezes sem perder a sua
integridade dimensional para que a estrutura final não seja prejudicada; isto é, o
projeto das fôrmas deve ser pensado a fim de facilitar a manipulação dos materiais
na montagem e desmontagem, fazendo com que estas atividades tornem-se mais
fáceis e rápidas.
3.1.1.

O dimensionamento das fôrmas para moldagem

As fôrmas devem ser executadas com as dimensões e alinhamentos corretos
e com a rigidez e estabilidade suficientes para manter os carregamentos de
construção,

prevendo-se

cargas

acidentais

decorrentes

das

atividades

da

construção, da ação do vento, etc.
Na verificação dos carregamentos, deve ser considerado o peso próprio da
estrutura provisória e dos elementos de concreto, cargas assimétricas, impacto
decorrente do lançamento do concreto e sobrecargas de trabalho, cujas
recomendações de valores são demonstradas na tabela 1:
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Tabela 1: Valores recomendados das ações variáveis nas fôrmas.
Referência

Sobrecarga de trabalho
(KN/m2)

Comitê ACI 347 (1988)

2,44

Projeto de norma 02:124.24-001 (2005)

2,00

BS 5975 (1995) da British Standards Institution

1,50

o

Boletim n 115 do CEB (1976), apud Maranhão (2000)

1,50

Se forem considerados os equipamentos para lançamento do concreto, os
valores de sobrecarga são maiores: o ACI 347 (1988) e do CEB (1976) consideram
3,50 KN/m2, 4,00 KN/m2, no caso do Projeto de norma 02:124.24-001 (2005) e 4,88
KN/m2 no ACI 347 (1988).
MARANHÃO (2000), atenta para a grande diferença entre os valores
propostos e sugere que seja feita uma análise crítica do projetista em cada caso
específico, lembrando sempre que se trata de uma estrutura provisória, que as
cargas acidentais são transitórias e que dificilmente estarão atuando ao mesmo
tempo a sobrecarga máxima de trabalho e o peso próprio do concreto na mesma
região.
Sendo as fôrmas uma estrutura temporária, permanecendo na condição de
apoio por curto espaço de tempo, os limites de deformações poderiam ser
considerados como tal; porém segundo recomendação do ACI 347, apud Hurd
(1995), para fôrmas com reuso limitado, os limites de deformação a serem utilizados
são os de carga temporária, mas em estrutura permanente.
É importante para o construtor verificar sempre a condição a que a estrutura
foi dimensionada em termos de carga, não sobrecarregando as fôrmas inclusive no
momento em que a armação está sendo disposta e também nas primeiras idades do
concreto.
Na figura 6 ilustra-se grande concentração de materiais para a montagem do
próximo piso, em estrutura com idade de aproximadamente 3 dias.
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Figura 6: Concentração de materiais em estrutura recém concretada.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

3.1.2. O projeto de fôrmas para moldagem
Além dos carregamentos, outros aspectos devem ser observados na fase de
projeto das fôrmas e escoramentos:
- material do molde a ser utilizado na execução das fôrmas, pois é o molde
que dará o aspecto final da estrutura de concreto, com importância redobrada no
caso de concreto aparente;
- locação e detalhes de acessórios, guias, de insertos e outros;
- especificação de contraflechas, se necessário;
- especificação das tolerâncias dimensionais (espessura, nívelamento e
locação);
- locação e ordenação das escoras, definindo as remanescentes, além da
forma e seqüência de retirada;
- previsão de carga transferida para as fôrmas quando uma peça é
tensionada;
- especificação do tempo de escoramento e do período de atuação das
escoras remanescentes, indicando parâmetros para a retirada segura do
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escoramento e das fôrmas propriamente ditas, estabelecendo instruções para a cura
do concreto e os necessários ensaios de resistência módulo de deformação;
- sequência de lançamento do concreto em casos onde esta ação pode ser
crítica;
- indicação de recortes nos painéis da fôrma, facilitando a sua retirada;
- indicação de eixos para início da paginação das fôrmas;
-

especificação

das

características

do

concreto

para

desenfôrma,

determinando assim o ciclo de concretagem nos edifícios de múltiplos andares.
Com o objetivo de economia e facilidade de execução, é necessário manter a
altura das vigas e espessura das lajes o mais homogênea possível, simplificando os
encontros além da adoção da mesma seção dos pilares por diversos pisos. Assim
poderá ser obtida a máxima reutilização das fôrmas, com tamanhos padronizados,
com o mínimo de cortes; porém, as necessidades estruturais e a qualidade da
superfície final deve ser o primeiro instrumento para essa decisão.
Dessa maneira, o projeto de fôrmas deve contemplar também a sequência de
reaproveitamento dos painéis. Como exemplo, a figura 7 na qual a altura das vigas
do primeiro pavimento é menor do que no piso térreo, indica-se nesse caso o
aproveitamento da lateral das vigas e, o mesmo ocorre para o piso térreo de mesma
altura do subsolo.

]
Figura 7: Sequência de reaproveitamento dos painéis.
Fonte: ASSAHI (2007).

Através de um projeto de fôrmas completo, que integre as necessidades
arquitetônicas com a funcionalidade na moldagem da estrutura, juntamente com as
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diretrizes de tempo e economia do construtor, o elemento final terá sua qualidade
assegurada.
Segundo ASSAHI (2005), a fôrma é o sistema construtivo inicial e é a
referência para os demais, que, se mal executada, pode causar diversas patologias,
como deformações não previstas e ineficiência na execução dos próximos trabalhos,
como revestimentos muito espessos para corrigir desalinhamentos causados pela
moldagem deficiente.
3.1.3. A execução das fôrmas para moldagem
Durante a execução das fôrmas, o construtor já deve ter em mãos todas as
interferências de instalações daquele piso, como exemplo, o desenho de fôrmas
deve demonstrar a locação dos furos para a passagem de tubulação além de peças
complementares

(insertos)

que

devam

ser

posicionados

anteriormente

à

concretagem, demonstrando a importância também da coordenação na verificação
das interferências durante a execução. Na figura 8 é demonstrado um inserto em
viga de concreto para posterior colocação de trilho para via de transferência em obra
de subestação elétrica abrigada.

insertos

Figura 8: Inserto metálico em vigas para posterior fixação de trilho metálico.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Como na execução das estruturas de edifícios de múltiplos andares a
reutilização das fôrmas é imprescindível, deve então ser providenciada a sua
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limpeza e verificação da sua integridade, analisando-se, por exemplo, se durante a
vibração a parte superficial (molde) foi prejudicada, pois dependendo do
revestimento a ser utilizado, a peça deverá ser reposta.
Outra característica importante da fôrma é a estanqueidade, não devendo
ocorrer durante a concretagem perda da pasta de cimento através das juntas, o que
pode comprometer a peça uma vez que repercute na exposição dos agregados e
formação de vazios nas proximidades do aço, facilitando a sua despassivação, além
de facilitar o acesso de agentes agressivos, caracterizando perda de durabilidade do
elemento.
Para que a qualidade desta fase seja assegurada, é importante fazer a
inspeção das fôrmas antes, durante e depois da concretagem, verificando o
posicionamento e dimensões das peças, os alinhamentos, travamentos e
estabilidade do conjunto; além da limpeza total das fôrmas antes da concretagem.
3.2.

Escoramentos e planos de escoramento

Denomina-se cimbramento, a estrutura provisória destinada a suportar as
fôrmas de lajes e vigas considerando o peso atuante sobre elas durante a fase de
moldagem, sustentando o concreto fresco até que o mesmo atinja a resistência
necessária para se tornar autoportante. Podem ser também chamados de
escoramentos,

embora

esta

denominação

se

aplique,

aos

cimbramentos

constituídos basicamente por montantes e escoras (PFEIL, 1997).
Por serem estruturas provisórias, são constituídas de peças acopladas,
posteriormente desmontadas, devem ser projetadas para que a sua remoção seja
fácil e segura, sem causar impacto ou choque nos elementos concretados. Além
disso, é necessário o correto dimensionamento das peças, para especificação de
seção e espaçamento a utilizar. Assim, considera-se o pé-direito do pavimento, a
resistência do material a ser utilizado, o ciclo de concretagem e a carga a ser
transferida; principalmente devido às movimentações operacionais.
3.2.1. Classificação dos escoramentos
Segundo PFEIL (1997), quanto à classificação, existem dois critérios
principais:
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-

materiais utilizados (madeira e aço);

-

sistemas estruturais (em montantes verticais, em leque, em torre, em
montantes verticais e escoras inclinadas).

De acordo com ABCP (2002), a escolha entre esses sistemas depende de
uma série de variáveis que devem ser consideradas já na fase de planejamento da
obra, a saber:
- projeto de fôrmas, que para a sua execução leva em consideração o tipo de
escoramento a ser utilizado, significando total interdependência entre os sistemas;
- projeto de estruturas, local onde estão descritos todas as características das
peças a moldar e o pé-direito a vencer, sendo imprescindível a participação do
engenheiro projetista nesta fase para análise de deformações admitidas além de
determinação dos melhores pontos de apoio e indicações de contra-flechas;
- planejamento da obra e produtividade, definindo a seqüência e tempo
disponível para execução da estrutura, o custo dos materiais envolvidos, verificando
opções de compra ou locação considerando a mão-de-obra necessária para
montagem e desmontagem dos componentes, além de treinamento para a perfeita
utilização dos equipamentos;
- custo de cada opção, verificando também os custos indiretos, como
reposições, manutenção, etc;
- durabilidade dos materiais constituintes em função da vida útil de cada
material e número de utilização previsto;
- movimentação dos materiais na obra, se será feito através de grua ou
manual, daí a escolha por elementos paletizados ou mais leves;
- estabilidade e segurança.
Na figura 9 é demonstrado cimbramento de lajes executadas com painéis prémoldados, com torres metálicas cujo fator principal de escolha deste sistema foi o pé
direito de aproximadamente 8 metros. Refere-se à construção de uma subestação
elétrica abrigada, portanto mesmo a estrutura sendo executada com elementos prémoldados na área em que o transformador de força está localizado, as peças devem
resistir à 4horas de fogo, daí o descarte na escolha de lajes alveolares, que traria
maior agilidade na execução, porém não atenderia a utilização.
O cimbramento constitui uma fase de muita responsabilidade, não somente
para a qualidade da estrutura final, especial atenção deve ser dada a este sistema
durante a execução de todo o procedimento de moldagem. Independentemente do
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tipo a utilizar, deve ser nivelado, alinhado e perfeitamente aprumado. Dessa forma,
escoras fora de prumo ou com cargas excêntricas não podem resistir com segurança
às cargas indicadas pelo fabricante (SH FÔRMAS, 2008).

Figura 9: Exemplo de cimbramento com torres metálicas devido ao elevado pé-direito.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

3.2.2. Relação de prováveis causas de colapso do escoramento
Sendo o escoramento uma estrutura provisória que deve suportar toda e
qualquer ação de construção, inclusive impactos, qualquer deficiência no sistema
pode causar graves acidentes.
De acordo com NAPOLEÃO FILHO (1998), grande parte dos colapsos
relacionados à fase do escoramento, durante a construção, tem as causas descritas
a seguir:
- através da aplicação de cargas de impacto sobre o sistema de escoramento,
ocorre porque a pressão do equipamento de concretagem pode romper a fôrma,
causando assim uma carga adicional ao sistema de escoramento que pode sofrer
colapso caso o contraventamento esteja deficiente, a figura 10a ilustra esta situação;
- desalinhamento vertical das escoras, causando alteração na distribuição de
cargas axiais, sobrecarregando assim os elementos adjacentes, além da introdução
de momento fletor e carga horizontal na escora desalinhada, podendo causar o
colapso do sistema, ruptura ou deslocamento da laje, como demonstra a figura 10b;
- falta de contraventamento, é necessário dispor de um sistema capaz de
transferir as ações horizontais para as fundações, ocorre principalmente em edifícios
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com grande área lateral exposta. Segundo SH FÔRMAS (2008), para pé-direito
acima de 4metros, é imprescindível o contraventamento e colocação de diagonais,
para garantia do prumo, definição da altura de flambagem e estabilidade de todo o
conjunto. A figura 10c demonstra este tipo de colapso;
- apoio insuficiente das escoras, quando esses elementos são apoiados no
solo, deve-se ter o cuidado de distribuir toda a carga proveniente das ações de
construção bem como de todo o peso próprio da primeira laje, evitando-se recalques
nesta fundação temporária e até ruína do sistema (figura 10d).
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Figura 10: Tipos de colapso com causa na deficiência do escoramento.
Fonte: Adaptado de NAPOLEÃO FILHO (1998).

O recalque nesta situação pode ser causado por falta de elemento de ligação
entre as escoras e o solo, ou insuficiência na determinação deste elemento,
podendo ter também dimensões impróprias. A consolidação do solo também pode
ser alterada por água corrente ou empoçada, resultante de chuva, lavagem de
betoneira, emboçamento, umidificação do concreto e de execução do acabamento
(NAPOLEÃO FILHO, 1998).
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Portanto, é necessária a utilização de um apoio apto a distribuir a carga no
solo, como se fosse uma sapata, cujas dimensões dependem então da rigidez do
material de apoio e também da tensão do solo em questão. De acordo com SH
FÔRMAS (2008), pode-se fazer o prancheamento do solo, utilizando-se madeira
resistente, com fibras compactas, sem rachaduras e sem nós; nunca dispor de
compensados para esta finalidade, pois quando solicitados por cargas concentradas,
deformam-se, comprometendo toda a segurança do sistema.
Para ASSAHI (2005), quando o solo não tem resistência capaz de absorver
os esforços, pode ser necessário dispor de fundação específica, sendo que a melhor
alternativa seria a execução prévia do piso definitivo, em concreto armado já
dimensionado para esta finalidade.
Na figura 11 é possível verificar que o piso de apoio está irregular, sendo que
em alguns casos a escora está apoiada sobre uma única prancha de madeira (que
está excêntrica em relação à aplicação da carga). Em outros foram necessárias
sobreposição do madeiramento, cuja base possui dimensões compatíveis com a
carga. Além disso, o ajuste do comprimento dos elementos, neste caso foi feito na
“fundação” das escoras, através da sobreposição do madeiramento. Foi esquecido
que o pé-direito estrutural do 2º subsolo fica um pouco maior que os demais, e o
comprimento de escora pedido foi feito considerando-se o próximo pavimento.

Apoio excêntrico

Figura 11: Exemplo de apoio no solo para o escoramento.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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3.2.3. Exemplos da ineficiência na execução do escoramento
O apoio das escoras deve ser considerado não somente na primeira laje, mas
também quando um piso superior possuir vazio estrutural no piso inferior. Devem-se
prever então, escoras mais altas ou fôrmas adequadas para suporte dos esforços.
A figura 12, trata-se de apoio totalmente ineficiente para a concretagem de
laje do andar superior, visto que foi executado com alguns pontaletes de madeira
com grande espaçamento entre eles e, sobre esses, madeiramento de assoalho e
as escoras apoiadas sobre os últimos. Houve conseqüente deformação excessiva
neste sistema adotado, causando neste caso, somente retrabalho, pois quando da
colocação das fôrmas do superior o apoio já cedeu; se a deformação se
pronunciasse no momento da concretagem, uma fatalidade poderia ter acontecido.

Figura 12: Escoramento ineficiente, escoras apoiadas sobre base muito deformável.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Outro exemplo a citar é o de uma obra com um vão bastante considerável
entre pilares no pavimento tipo, tendo-se optado no pavimento térreo pela introdução
de pilares intermediários para aliviar as vigas do térreo que no caso possuem maior
carregamento, conforme ilustrado na figura 13.
A execução dos pilares de periferia, no caso P100 e P101, foi “ignorada” pela
obra, sendo então concretada a viga de alinhamento da torre no térreo (viga de
número V279) e seguidos os lances tipo; não foi deixado nenhum arranque ou
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mesmo escoramento na viga em questão. Quando da execução do piso do subsolo
foi percebida a situação, sendo que já haviam sido concretadas cinco lajes dos
pavimentos tipo.
PILARES NÃO
EXECUTADOS

Figura 13: Fôrmas do pavimento térreo (cedida pelo projetista Jair).

A obra enviou figura 14 para análise e posterior definição da seqüência
executiva a adotar a partir da situação atual.

P34A

P35A

Figura 14: Vista viga do pavimento térreo (cedida pelo Eng. Alberto).
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Segue também a figura 15 que demonstram as fissuras de flexão no meio do
vão da viga por dimensionamento considerando o pilar de periferia.
Na situação descrita, poderia ter acontecido uma grande fatalidade, mas a
viga V279 foi dimensionada com esforços de pórtico, possuindo grande armação
negativa nos apoios. Como o edifício em questão possui 24 pavimentos e ainda
estava na 5ª laje quando percebido o problema, esta armação contribuiu para que
parte dos esforços de flexão no meio do vão fossem migrados para os apoios,
porém, este fato fez com que a viga fissurasse, deformando-se logo no início de sua
vida útil.

Figura 15: Detalhe das fissuras na viga (cedida pelo Eng. Alberto).

Dessa maneira, é imprescindível a verificação e acompanhamento de todas
as atividades no período de construção, confrontando os valores característicos do
concreto, os fatores de carga para a fase construtiva e a distribuição dessas cargas
entre lajes e escoras em qualquer tempo do período de construção com os dados
pré-estabelecidos em projeto (NAPOLEÃO FILHO, 1998).
3.3.

A importância do aço nas estruturas de concreto armado

Nas peças de concreto armado, a interação aço x concreto é imperativa,
sendo necessário, portanto, a garantia que os dois materiais irão trabalhar em
conjunto, formando uma peça solidária que atinja a capacidade de carga
especificada.
A aderência das barras de aço ao concreto impede o deslocamento relativo
entre os dois materiais, condição fundamental para o concreto armado; assim esses

49

se deformam em conjunto, havendo então a transferência de esforços de um para
outro.
Para que a aderência seja assegurada, as barras devem ser inspecionadas
não devendo conter defeito como fissuras, esfoliação e corrosão, sendo que se
houver camada de ferrugem que possa desprender-se, a mesma deverá ser
retirada; porém uma pequena camada de ferrugem não prejudica o desempenho do
material.
Como o concreto não possui resistência significativa aos esforços de tração,
as barras de aço são então dimensionadas para estas zonas específicas das peças,
e a armadura mínima exigida por norma deve ser colocada de modo a evitar a
ruptura das peças.
Dessa forma, o perfeito posicionamento das barras e uma atenciosa
conferência de bitolas, quantidades, espaçamentos, comprimentos, transpasse,
amarração, dobras e principalmente a locação de barras de arranque nas peças a
serem concretadas é de primordial importância.
Qualquer inserto metálico nos elementos de concreto ou armaduras auxiliares
para a execução da obra devem ser locados nesta fase, assegurando sempre a
ancoragem necessária para a transferência dos esforços, parâmetro indicado pelo
projetista de estrutura.
Esta fase de verificação deve ser delegada a um profissional extremamente
responsável e experiente, pois qualquer tipo de engano causa no mínimo grande
retrabalho no canteiro se percebido em tempo hábil para intervenção. Caso
contrário, haverá grande probabilidade de ocorrência de problemas com a estrutura
ou até mesmo uma fatalidade.
Atualmente, a figura do estagiário de engenharia civil presente nas obras tem
essa função de conferência na fase de armadura, fôrmas, locação e também está
sendo o responsável na obra durante as concretagens.
Muitas vezes, esse profissional não consegue ainda interpretar os desenhos
de maneira correta ou então fazer uma análise crítica dos mesmos, isto é, não
possui embasamento teórico e muito menos prático para tomada de decisões na
obra. Está se tornando função deles também o contato com os diversos projetistas,
cujas perguntas e ou dúvidas mereceriam aulas específicas para o perfeito
entendimento dos projetos em questão.
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Infelizmente, o engenheiro civil residente da obra é agora o coordenador de
várias edificações não possui tempo hábil para o perfeito acompanhamento que
seria necessário para o desenvolvimento das atividades não somente da estrutura,
mas também das outras especialidades igualmente importante para seja assegurada
a execução correta de todas as fases da edificação.
3.3.1. Posicionamento das armaduras
A montagem correta das armaduras assegura o perfeito posicionamento da
ferragem em relação à face da peça de concreto, sendo conseqüência o cobrimento,
que é de extrema importância para evitar um dos piores mecanismos de
deterioração do concreto armado: a corrosão das armaduras.
Segundo HELENE (1992), corrosão de armadura no concreto armado é um
fenômeno de natureza eletroquímica, que pode ser acelerado pela presença de
agentes agressivos externos, do ambiente, ou internos, incorporados ao concreto.
Ainda de acordo com HELENE (1992), para que a corrosão se manifeste é
necessário que haja oxigênio (ar), umidade (água) e o estabelecimento de uma
célula de corrosão eletroquímica, que só ocorre após a despassivação da armadura.
Dessa forma, dependendo da agressividade do ambiente em que se encontra
a edificação ou ainda do uso o qual será destinada, a norma NBR 6118:2003,
especifica valores de espessura de cobrimento do concreto, que são determinados
qualitativamente, podendo ter seu valor diminuído se assegurada a qualidade da
execução da estrutua.
Assim, para manter a ferragem na posição correta, mesmo sob o peso do
concreto fresco, são utilizados os espaçadores, quase sempre de material plástico,
com diversos formatos e dimensões, devendo ser escolhido de acordo com a sua
aplicação. Em vigas e pilares são utilizados os modelos circulares; e nas lajes o
espaçador tipo “cadeirinha”, conforme figura 16.
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Figura 16: Modelos de espaçadores para armação.
Fonte: Revista Equipe de Obra (2008).

Todavia, no caso de armaduras muito pesadas, os espaçadores de plástico
podem deformar-se, devendo ser substituídos por peças de argamassa ou microconcreto.
THOMAZ (2005) indica a utilização de treliças de aço pré-fabricadas ou de
ganchos com base reversa (chamados de “caranguejos”), apoiados sobre a
armadura

positiva,

estando

esta

suportada

pelos

espaçadores,

para

o

posicionamento correto das armaduras negativas. O autor ainda adverte que, em
hipótese alguma devem ser utilizados tarugos de barras de 1” como espaçadores,
pois será criada a condição propícia para o desenvolvimento da corrosão.
Outro fator a ser considerado é a movimentação dos trabalhadores em um
pavimento durante a montagem da ferragem ou mesmo no lançamento do concreto,
de modo a não deixar exposta nenhuma ferragem ou mesmo deslocá-la, pois
comprometerá o desempenho da estrutura.
Antes da concretagem é necessária portanto, a determinação dos locais onde
os trabalhadores poderão movimentar-se, além de cuidadosa limpeza do local.
Como exemplo, na figura 17 nota-se a existência de uma garrafa plástica sob a
armadura negativa da laje, concluindo-se que a mesma tem grande chance de
permanecer neste local no instante da concretagem. Quanto à utilização dos
espaçadores plásticos estão dispostos em distância muito grande, então, as
armaduras,
concretagem.

mesmo

bem

posicionadas,

sofrerão

deformação

quando

da
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Garrafa plástica

Treliça pré-fabricada
Figura 17: Posicionamento das armaduras na laje.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

3.3.2. A importância da taxa de armadura
Durante a execução do projeto, as seções das peças de concreto devem ser
analisadas não somente quanto aos esforços a absorver como também se há uma
combinação ótima das barras de aço que estarão inseridas nesta seção, verificando
o espaçamento entre elas e o encontro com outros elementos. Deve-se verificar com
todo o cuidado se os espaçamentos entre as barras serão suficientes para a
penetração e a vibração do concreto, evitando-se a formação de nichos de
concretagem.
Existem alguns locais onde esse problema é preponderante, como em
emendas de pilares, principalmente no pavimento que ocorre mudança de seção, ou
ainda em peças aporticadas de edifícios altos, no encontro das vigas com pilares. Se
no projeto não for possível contornar essa situação, a obra pode afrouxar algumas
ligações ou fazer pequenos deslocamentos nas barras de estribos de pilares, a fim
de minimizar a dificuldade de vibração, quando do lançamento do concreto.
O projeto estrutural, principalmente nas armaduras de pilares pode dispor de
emendas defasadas, isto é, emendas das barras em seções transversais diferentes,
como por exemplo, metade das barras com arranque a partir da laje e os outros 50%
após o primeiro transpasse. Este artifício minimiza o problema de congestionamento
das armaduras do pilar quando do encontro com as vigas do pavimento.
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A figura 18 demonstra um exemplo desta defasagem em um pilar que morre
no pavimento Superior e possui em sua seção 10 barras.

Figura 18: Exemplo defasagem barras dos pilares.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

3.3.3. Exemplos de deficiência no posicionamento das armaduras
O projeto de armadura deve ser seguido rigorosamente, sendo que qualquer
alteração em obra, como viga hiperestática concretada em diferentes etapas, deve
ser informada ao projetista estrutural, para elaboração de detalhe específico de
transpasse das barras, informações sobre o escoramento da área em questão e até
o provável reforço da peça para atender às condições de obra.
Na figura 19, é demonstrado o problema mais comum nas obras em geral,
durante a concretagem os trabalhadores pisam na armação negativa da laje, que por
ser de diâmetro fino deformam-se mais facilmente mesmo locados os espaçadores
plásticos.
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Figura 19: Deficiência no posicionamento da ferragem durante a concretagem.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Segue figura 20 ilustrando as armaduras de uma laje, já concretada, onde se
observa no lado esquerdo:
- ferragem negativa, de menor comprimento, já posicionada;
- ferragem positiva da laje contígua posicionada com o seu comprimento total,
dificultando os serviços posteriores de fôrmas dessa região;
- ferragem positiva com dobramento exagerado.
Ferragens de menor comprimento com transpasses melhor estudados,
poderiam ter sido colocadas se houvesse melhor integração entre projeto e obra.

Armadura negativa

Armadura positiva

Figura 20: Posicionamento de ferragem de laje a ser concretada.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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As

dobras

dos

ferros

existentes

no

projeto

devem

ser

seguidas

rigorosamente, evitando-se ao máximo o engarrafamento da armadura para que não
exista concentração de tensões, alongamento do aço e então prováveis trincas no
elemento.
Cuidado redobrado deve-se ter quando da mudança de seção de pilares,
sendo que a ferragem de arranque não deve estar engarrafada. O exemplo da figura
21 demonstra um enchimento de concreto, sem função estrutural (detalhe a pedido
de arquitetura) que acontece em metade do pavimento.
No detalhamento do pilar em questão (P33A), foi desenhada a ferragem
principal de maneira retilínea e foi chamado para a armação do enchimento uma
outra folha de desenho, onde constavam grampos com armadura construtiva.

Figura 21: Fôrmas de pilar com enchimento de concreto (cedida pelo projetista Jair).

Durante a execução da obra, não foi atentado para a folha a qual estava
detalhado o enchimento de 10cm no pilar e a decisão tomada foi justamente o
engarrafamento da ferragem longitudinal do pilar. Na figura 22, pode-se observar
como ficou executado.
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Figura 22: Vistas lateral e frontal do P33A (cedida pelo Eng. Rogério).

Outro exemplo a citar, é o posicionamento do elevador tipo cremalheira que
muitas vezes interfere na estrutura dos pavimentos, sendo que durante a obra é
deixado um vazio que no final da execução será fechado.

É preciso análise

estrutural desta área específica.
Dessa maneira, se o projetista tiver as informações de execução
antecipadamente, poderá contemplar no projeto essas interferências, podendo, por
exemplo, repensar na definição da continuidade das vigas se não forem concretadas
na mesma ocasião, ou definir maior quantidade de vigas para execução de vazios
de obra.
3.4.

Planos de concretagem

O planejamento de todas as ações a serem tomadas durante a etapa de
lançamento do concreto, objetivando a boa qualidade da estrutura, evitando
improvisos e cuidando da boa preparação dos elementos a moldar, é chamado de
plano de concretagem.
Compreende, portanto, a conferência final das fôrmas e sua estanqueidade,
escoramentos, posicionamento das armaduras, verificação da rigidez das malhas,
garantia da espessura de cobrimento, etc; e também a definição das frentes de
trabalho e principalmente a seqüência de lançamento, estabelecendo medidas
necessárias para assegurar o sucesso da etapa seguinte.
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Dessa forma, previamente, dimensiona-se a quantidade de material,
equipamentos, ferramentas, instalações e mão-de-obra necessários, definindo-se os
locais de descarga do concreto, de início dos trabalhos, do sentido de avanço da
concretagem e do seu término, podendo-se até estabelecer um mapa para melhor
entendimento (OBATA, 2000). Deve-se preparar uma subequipe, por atividade, para
que dê suporte à principal, durante o lançamento, para que providências imediatas
sejam tomadas no caso de imprevistos, como deslocamento de ferragens, falta de
algum travamento nas fôrmas, etc.
A partir daí, verifica-se a necessidade de rampas e passarelas de acesso a
fim de melhorar a deslocabilidade dos trabalhadores e respectivos equipamentos no
pavimento, sem danificar nenhuma armadura (THOMAZ, 2005).
A figura 23 demonstra vista de um pavimento, onde parte já foi concretado e a
disposição de passarelas sobre as fôrmas para início da moldagem da outra área.

Figura 23: Vista das passarelas para movimentação dos trabalhadores e equipamentos
durante o lançamento.
Fonte: ARAÚJO, FREIRE (2004).

Sendo uma fase de conferência, planejamento e também de preparação da
área a ser concretada, é necessária a limpeza das fôrmas e das armaduras que
devem estar livres de oxidação e gordura, além de aplicação de desmoldante nas
faces das fôrmas.
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3.4.1.

Juntas de trabalho

Fator importante nesta fase é a definição junto ao projetista estrutural, dos
locais onde haverão juntas de trabalho, existentes em casos de diferentes etapas de
lançamento, devido à impossibilidade de se concretar grandes extensões em uma só
operação. Ou ainda quando da necessidade de interrupção da concretagem devido
algum imprevisto como falta de energia, entupimento de bomba, quebra de
equipamento, chuva muito forte, etc. Neste caso é necessário fornecimento de
detalhe genérico, indicando os melhores locais para execução da junta.
Segundo GOMES, CUNHA (1993), a junta mal executada constitui um ponto
fraco na massa do concreto endurecido, uma descontinuidade que impede a
transmissão de modo satisfatório dos esforços a que está sujeito o elemento da
estrutura, sendo então um ponto de provável ocorrência de fissuras. Além disso, é
uma região de maior porosidade do concreto e também com maior risco de
formação de fissuras de retração, facilitando a passagem da água ou a maior
exposição ao ar e, que como conseqüência, a perda de estanqueidade e até o
desenvolvimento de corrosão nesses pontos.
Dessa maneira, alguns cuidados quando da preparação da superfície do
concreto velho e procedimentos para colocação do concreto novo devem ser
tomados, para que seja garantida a aderência entre eles e o funcionamento como
peça monolítica.
Assim, a junta de trabalho nunca deverá ser feita onde as tensões tangenciais
forem elevadas e onde não houver ferragem suficiente para absorvê-las.
Então, em elementos sujeitos aos esforços de flexão, convém executar a
concretagem até a metade ou até o terço médio do vão, para as vigas; e nas lajes,
igualmente no terço médio dos dois vãos. Para pilares, como são peças que
absorvem esforços de compressão, a junta pode acontecer em qualquer plano,
desde que seja na horizontal, isto é, perpendicular à direção do esforço resistente, a
figura 24 demonstra um exemplo de indicação de junta de concretagem na fôrma do
pavimento.

59

Figura 24: Indicação de junta de concretagem na fôrma.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

YÁZIGI (1997) aconselha o preenchimento primeiramente dos pilares até o
fundo das vigas e somente depois, a colocação das ferragens das lajes e vigas para
o prosseguimento dos trabalhos, evitando-se assim juntas verticais nos pilares. Este
procedimento facilita o lançamento de concreto nessas peças, pois não existe ainda
a concentração de ferragem no encontro com as vigas, o que dificultaria o
preenchimento das fôrmas em toda a sua altura.
Para as vigas, a junta construtiva (“junta fria”) deve ser feita colocando-se
uma fôrma transversal que permita a passagem da ferragem e impeça a fuga do
concreto, sendo que esta área deve ser plenamente adensada. Esta fôrma, ilustrada
na figura 25, deve ser retirada logo após o fim da pega, procedendo-se o “corte” do
concreto com pequenos jatos de água, deixando à mostra a superfície do agregado
graúdo.
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Figura 25: Indicação "junta fria" para vigas.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Atentar para que as vigas sejam preenchidas até a sua totalidade na altura,
não parando o concreto até o fundo das lajes, pois em geral, a seção resistente das
vigas compreende a altura da laje trabalhando conjuntamente, a chamada seção “T”.
Todas as seções que receberão novo concreto deverão estar rugosas,
lavando-se a superfície do concreto logo no início da pega, conforme exposto
anteriormente, ou apicoando-se o concreto e limpando-se a superfície com escova
de aço, de modo a expor parcialmente os agregados graúdos. Antes do lançamento
do concreto novo, as superfícies das juntas frias deverão estar extremamente limpas
e saturadas de água, porém superficialmente secas para recebimento do concreto
novo.
Para o concreto novo a ser lançado na seção da junta é recomendado que
seja mais argamassado, evitando-se vazios que o agregado graúdo pode formar
com o material já endurecido.
Especial atenção também deve ser dada às juntas de dilatação, já previstas
no projeto estrutural, que são em geral executadas em duas etapas: na primeira,
após colocação do material resiliente, a fôrma deve ser devidamente travada e o
concreto adequadamente adensado nesta seção; na segunda etapa, retirar a fôrma
e executar a nova concretagem também com boa condição de adensamento.
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3.5.

Lançamento

A concretagem de um pavimento compreende várias fases de execução, que
devem ser planejadas antecipadamente para evitar imprevistos e prováveis atrasos,
compreendendo o recebimento ou produção do concreto, o transporte até as fôrmas,
o lançamento, adensamento, nivelamento, acabamento e cura.
3.5.1.

Produção do concreto

Para a produção do concreto, todas as suas características devem ser
informadas pelo engenheiro estruturista, uma vez que constituem parâmetros
utilizados no dimensionamento dos elementos, a saber: resistência característica do
concreto à compressão nas idades de controle, dependendo da data de desenfôrma;
módulo de elasticidade, resistência do concreto à tração e relação água/cimento
(quando o principal requisito do concreto for, por exemplo, a durabilidade).
Na fase de projeto, é imperativo já conhecer o local de fornecimento do
concreto, para verificação dos valores de módulo de elasticidade que têm condição
de oferecer, uma vez que este parâmetro depende do tipo de agregado utilizado,
variando, portanto de região para região.
Deve-se também, como balizador da trabalhabilidade do material, verificar as
condições de lançamento, os materiais de transporte e equipamentos de mistura que
serão utilizados, o tipo de fôrma, a taxa de armadura e dimensões das peças a
moldar. Assim, podem ser especificados também o diâmetro máximo do agregado
graúdo, o valor do abatimento do concreto fresco no momento da entrega e se há
necessidade de um tipo especial de concreto. Neste último caso incluem-se, por
exemplo, os grandes blocos de fundação ou sapatas de volume considerável, nos
quais é utilizado o concreto resfriado. Em peças delgadas, com grande concentração
de armadura nos encontros, o concreto fluido pode ser a melhor opção.
3.5.2.

O transporte do concreto

Na fase do transporte do concreto até a sua aplicação final, deve ser
assegurada a rapidez, para que o material não perca a trabalhabilidade, mantenha a
sua homogeneidade, evitando também a evaporação da água, principalmente em
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clima quente, acelerando o endurecimento do material. Os tempos de início e final
de pega devem ser bem conhecidos.
Além disso, segundo SOUZA, RIPPER (1998), o tempo de transporte não
deve implicar em grandes intervalos entre uma camada de concreto e a anterior,
pois criará uma junta de concretagem não prevista, formando uma superfície sujeita
a concentração de tensões e perda de aderência.
Outro fator importante é a regularidade nos caminhos, a altura de lançamento
e as suas condições, devendo-se evitar o manuseio excessivo do concreto fresco
para que não seja provocada segregação entre os componentes do concreto e a
perda da pasta de cimento. Deve-se também evitar a colocação de grande volume
de material concentrado no mesmo local da fôrma, o que gerará sobrecarga maior
que as de dimensionamento ou ainda reações de tração que devem ser previstas
nos escoramentos, fixando-os seguramente na base suporte, evitando assim
deslocamento do elemento de suporte no instante da concretagem (figura 26).

Figura 26: Condição de reação na escora a ser evitada.
Fonte: adaptado de HURD (1995).

Sendo o efeito da segregação uma tendência natural do concreto durante as
primeiras etapas de execução, e definindo-se esta como a perda da uniformidade da
distribuição dos componentes do concreto fresco devido às diferenças nas massas
específicas e nos tamanhos das partículas formadoras do material, especial atenção
deve ser dedicada nessas primeiras fases, de modo a minimizar o seu
aparecimento. Este efeito pode comprometer a resistência do material e a
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durabilidade da estrutura, uma vez que, após a considerável segregação do
concreto é impossível a sua compactação próxima da ideal (GUIMARÃES, 2005).
Existem diversos meios de transporte e lançamento do concreto, sendo que
quando da sua escolha devem ser verificadas as suas limitações e os cuidados
necessários quando a sua utilização, evitando-se sempre os efeitos descritos
anteriormente. De acordo com THOMAZ (2005) essa escolha depende do tipo de
estrutura, do cronograma da obra e dos volumes de concretagem.
Na figura 27 é ilustrada a movimentação dos trabalhadores e equipamentos
em passarelas sobre laje, procedimento adotado de modo a evitar o deslocamento
das armaduras.

Figura 27: Movimentação de jericas em concretagem de laje.
Fonte: ARAÚJO, FREIRE (2004).

Outro exemplo de transporte do concreto é ilustrado na figura 28, auxiliado
por gruas, onde o concreto é içado em caçambas e distribuído no local de
lançamento. Possui extrema vantagem, pois consiste em um único equipamento que
é capaz de fazer a movimentação horizontal e vertical, eliminando parte da mão-deobra envolvida, além da liberação do elevador de carga para outras frentes de
trabalho, no caso de concretagem em edifícios de múltiplos andares (ARAÚJO,
FREIRE, 2004).
O lançamento do concreto propriamente dito, consiste em uma etapa simples,
geralmente realizada com o auxílio do próprio meio de transporte. O preenchimento
total dos moldes é feito pelos trabalhadores, através do adequado espalhamento e
vibração ou outra forma de compactação do concreto.
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Figura 28: Concretagem com auxílio de grua.
Fonte: Comunidade da Construção (2005).

O lançamento do concreto propriamente dito, consiste em uma etapa simples,
geralmente realizada com o auxílio do próprio meio de transporte. O preenchimento
total dos moldes é feito pelos trabalhadores, através do adequado espalhamento e
vibração ou outra forma de compactação do concreto.
Deve-se prever uma equipe de apoio de modo a garantir o sucesso desta
fase, compreendendo mão-de-obra necessária para controle e conferência de níveis
após o sarrafeamento, manutenção da ferragem durante o lançamento, verificação
da integridade dos eletrodutos e caixas de elétrica embutidas nas fôrmas, além de
assegurar o seu completo preenchimento.
3.5.3. Exemplos de deficiência na fase de lançamento do concreto
É demonstrada na figura 29, a deficiência na concretagem de bloco de apoio
para pilar metálico, que necessita de transmissão de carga para o elemento de
fundação, um comprimento de ancoragem, realizado através da colocação de
chumbador dentro do bloco, e chapa de base na face superior do bloco. A
deficiência foi notada, pois cerca de 13cm do comprimento do chumbador está sem
o confinamento necessário do concreto, diminuindo a capacidade de transmissão
dos esforços do pilar para a sua fundação.
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13cm

chumbador

Figura 29: Detalhe de base para pilar metálico, demonstrando concretagem deficiente.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Já na figura 30, pode-se observar a falta de treinamento dos operários para
execução de suas tarefas e a falta de acompanhamento do lançamento pelo
engenheiro. Os operários dispuseram a armação negativa desalinhada e fora de
espaçamento. Há um cavalete caído juntamente com a bomba de transporte de
materiais, durante a concretagem prejudicando ainda mais essas armações, ou seja,
não existe a conscientização do que estão executando. Através da atitude dos
trabalhadores, fica demonstrada também a isenção de acompanhamento por parte
do engenheiro da obra e ainda que não houve compatibilização dos projetos, uma
vez que as dimensões das peças não condizem com a quantidade de conduítes que
devem ser dispostos nas seções.

Figura 30: Condições de obra durante a concretagem.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Outros fatores a considerar são a execução do mapeamento de concretagem
e o estabelecimento de tolerâncias para as deformações do conjunto fôrmas /
cimbramento após a concretagem, confrontando esse valor obtido em obra com o
estimado

para

esta

fase

pelo

projetista.

O

pavimento

quando

do

seu

descimbramento terá uma deformação correspondente ao peso próprio da estrutura,
é este valor que deve ser comparado para checar a boa execução desta fase.
3.6.

Adensamento

O processo de adensamento do concreto tem o objetivo de eliminar os vazios
internos da mistura (bolhas de ar) formados nos procedimentos anteriores e facilitar
a acomodação do concreto nas fôrmas, garantindo todo o seu preenchimento. Devese extrair o máximo de ar aprisionado de modo a evitar a exsudação e a segregação
do concreto.
Segundo GUIMARÃES (2005), o concreto deve apresentar duas qualidades
principais durante a sua execução: fluidez e coesão. A fluidez é a facilidade de
mobilidade e a coesão é a resistência à exsudação e à segregação.
Ainda segundo o mesmo autor, a exsudação consiste na separação de parte
da água de mistura do concreto, a qual tende a subir para a superfície do mesmo
recém adensado. Parte dessa água acumula-se na parte inferior dos agregados
graúdos e das barras de aço, prejudicando a aderência e a resistência final do
concreto.
Assim, a má execução desta fase pode deixar vazios na massa,
caracterizando os chamados “nichos de concretagem”, além de irregularidades na
superfície, comprometendo assim, além do aspecto estético, a durabilidade do
elemento, pois a sua porosidade superficial foi aumentada.
O processo de adensamento pode ser executado manual ou mecanicamente,
sendo que a escolha entre os diversos equipamentos deve considerar as
características do concreto, o espaçamento entre armaduras, tipo de peça a
adensar, isto é, deve ser escolhido o método que demonstre ser o mais eficiente
naquela situação específica.
Segundo GUIMARÃES (2005), o vibrador de imersão é muito utilizado
atualmente, sendo suas variáveis, o diâmetro da agulha, a freqüência e a amplitude
de vibração, relacionadas à consistência do concreto e ao tipo de peça a moldar.
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Os procedimentos para o manuseio do vibrador são descritos por vários
autores como THOMAZ (2005), YAZIGI (1997), além do especificado na norma NBR
14931:2003.
Cuidado especial deve ser observado quando da vibração próxima às
armaduras das peças, pois estas não devem ser vibradas, e se assim forem, será
formado um vazio ao seu redor, prejudicando a aderência com o concreto.
Quanto ao término da vibração, é importante citar que deve ocorrer quando
do surgimento na superfície de ligeira camada brilhante de argamassa, cessando o
desprendimento de bolhas de ar. A partir desse momento, se o procedimento
continuar o mesmo trará efeitos negativos ao material, pois poderá provocar a
exsudação de nata e a segregação do concreto.
É necessária também, a prévia verificação nas peças a serem moldadas, de
locais de difícil acesso do concreto durante o lançamento e principalmente no
adensamento. Por exemplo, em aberturas de comprimento considerável em vigas,
onde na parte inferior da abertura o ar pode ficar aprisionado. Na figura 31, mesmo
em fase de armação, pode-se perceber que abaixo das aberturas corresponde um
local de difícil acesso ao vibrador, também por alta concentração de armadura de
reforço e protensão. Este local específico mereceria maior atenção tanto por parte
dos projetistas quanto da obra.

Figura 31: Abertura em viga.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Diante do exposto nesta etapa, o treinamento da mão-de-obra é imperativo
além da total atenção do responsável pela obra durante o processo de concretagem,
fixando condições gerais a serem obedecidas, pois existem muitos conceitos que
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devem ser plenamente entendidos para que a execução seja primorosa e garantindo
assim a resistência e a durabilidade dos elementos.
Posteriormente ao adensamento, deve ser feito o nivelamento superficial das
lajes para que o revestimento especificado seja então executado. Em alguns casos,
onde a laje receberá camada reguladora, pode não receber o acabamento, porém
quando essa camada é dispensada, deve-se então ter maior rigor no nivelamento e
acabamento superficial da laje.
Na figura 32, são ilustrados acabamentos muito falhos além de segregação
do concreto, tanto na escada quanto na laje recém concretada. Analisa-se também a
exposição de grande parte da barra de aço negativa e grande quantidade de
materiais soltos na laje. Na fase de execução esta estrutura já demonstra
deficiência.

Figura 32: Concretagem e acabamentos deficientes.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

3.7.

Cura

A durabilidade da estrutura de concreto é impositiva de modo que toda a
possibilidade de ocorrência de fissuração nas primeiras idades deva ser evitada.
Fissuras causadas logo após a concretagem são superficiais, precedendo a
entrada de agentes agressivos no concreto causando, por exemplo, a corrosão da
armadura influenciando, portanto na durabilidade do concreto. As chamadas fissuras
de retração são mais comuns em elementos de pequena espessura, como as lajes e
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desenvolvem-se quando a taxa de perda de água da superfície, por evaporação,
excede a taxa disponível de água de exsudação.
Segundo MEHTA, MONTEIRO (1994), se ao mesmo tempo o concreto
próximo à superfície tiver se tornado muito rijo para fluir, mas não estiver resistente o
suficiente para suportar as tensões de tração causadas pela retração restringida, as
fissuras aparecerão.
FRANÇA (2003) afirma que, por deficiência de cura, ocorre forte retração
inicial, surgindo tensões de tração no concreto maiores que a sua resistência nas
primeiras idades, surgindo, portanto as fissuras. Estas diminuem a rigidez da peça,
aumentando suas deformações.
Dessa maneira, o procedimento da cura deve ser executado para que a água
de amassamento presente na mistura não seja evaporada. A presença da água é
necessária para que as reações de hidratação do cimento sejam asseguradas,
influenciando diretamente na resistência nas primeiras idades e a longo prazo. A
cura também tem a função de bloquear ou retardar o efeito da retração.
Além disso, uma cura inadequada, afeta outras características superficiais do
concreto, como a permeabilidade, a carbonatação, o aspecto da superfície e a
resistência à abrasão.
NEVILLE (1997) atenta que o objetivo da cura é manter o concreto o mais
próximo possível do saturado até que os espaços ocupados pela água excedente na
mistura sejam preenchidos pelos produtos da hidratação do cimento; isto é, que seja
assegurada a ocorrência das reações que fazem com que o cimento se torne um
agente ligante, dando origem a uma massa firme e resistente, que é a pasta de
cimento endurecida. Essas reações ocorrem na pasta de água e cimento.
Como a água presente na pasta pode desprender-se através da evaporação
superficial, é necessária a observação das condições de temperatura, insolação,
velocidade do vento e umidade relativa do ar, composição e temperatura do
concreto propriamente dito, além da forma do material, isto é da área exposta da
peça. Todas estas variáveis consideradas causam velocidade de evaporação
diferente, daí a especificação de período mínimo, para a execução desse
procedimento.
É importante citar que durante o período de cura, o concreto deve ser
protegido de todo e qualquer tipo de dano, como fortes choques, e vibrações,
carregamentos excessivos, principalmente toda a superfície final deve ser
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preservada pelo método de cura escolhido e ainda respeitar o período necessário
para que o próximo procedimento executivo inicie.
3.7.1.

O período de cura

De acordo com THOMAZ (2005), entre 50 e 70% da retração total de um
concreto ocorre durante o intervalo de apenas sete dias. Daí, a recomendação de
vários autores para que o procedimento inicie-se tão logo a superfície permita
(secagem ao tato), isto é, de duas a três horas após o lançamento do concreto que
corresponde ao período do começo da hidratação do cimento e prossiga até pelo
menos sete dias.
Alguns fatores podem alterar esse período para mais ou menos dias, devendo
ser considerado o tipo de cimento, a relação água/cimento, além das condições do
ambiente, exposição da peça e classe de agressividade do ambiente de acordo com
a NBR 6118:2003.
Esse período pode então atingir até quinze dias nas condições mais
desfavoráveis, a saber:
- relação água/cimento=0,70;
- relação área exposta da peça / volume da peça ≥ 0,70;
- agressividade ambiental muito forte.
Por outro lado, pode ser apenas de dois dias se as condições forem
favoráveis:
- relação água/cimento=0,35;
- relação área exposta da peça / volume da peça ≤ 0,20;
- agressividade ambiental fraca.
A recomendação da norma NBR 14931:2004 é que, os elementos devem ser
curados até que atinjam a resistência característica à compressão (fck) igual ou maior
que 15 MPa. Já a NBR 7678:1983 especifica o período de cura conforme o tipo de
peça estrutural e a sobrecarga relacionada com o peso próprio do concreto e das
fôrmas.
A cura pode ser realizada através de irrigação freqüente utilizando-se
aspersores agrícolas (figura 34) ou mesmo manual, sendo que a última é o processo
menos eficiente, uma vez que é necessário dispor de um funcionário específico para
a sua execução, como mostra a figura 33, além da dificuldade do controle do tempo
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de irrigação e a freqüência em que será feito o procedimento e, ainda a incerteza da
execução aos finais de semana.

Figura 33: Cura natural - processo ineficiente.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Figura 34: Cura com aspersores agrícolas.
Fonte: Comunidade da Construção (2005).

A cura também pode ser realizada por represamento de água, ou ainda
cobrindo-se a superfície da peça com areia, sacos de aninhagem, manta geotêxtil ou
papel impermeável constantemente umedecido.
De acordo com ABCP (2002), os procedimentos descritos anteriormente são
denominados cura natural, executados com água potável. Quando não há
possibilidade de sua utilização, pode ser feita a chamada cura química, que consiste
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na aplicação de membranas obtidas por soluções ou emulsões aquosas de resinas e
parafinas, que formam películas impermeáveis ao vapor d’água, porém esse
procedimento prejudica a aderência do concreto com a camada de revestimento.
Existem ainda dois outros tipos de cura: química e térmica. A primeira
consiste na mistura de aditivos na água de amassamento do concreto, acelerando o
processo de cura. Na segunda aumenta-se a temperatura do concreto, através de
aquecedores dispostos no ambiente ou resistências elétricas acopladas a fôrmas
metálicas, etc; sempre com umidade atmosférica saturada. Estes métodos não são
tão eficientes quanto à cura natural (THOMAZ, 2005).
3.8.

Retirada das fôrmas, escoramentos e escoramentos remanescentes

Todo o cuidado na execução das estruturas conforme descrito nos itens
anteriores, deve ser continuado quando do momento da retirada do molde das peças
e seus respectivos apoios, constituindo momentos de extrema importância no
processo executivo.
3.8.1.

Período para remoção das fôrmas e escoramentos

A retirada das fôrmas é a primeira atividade a ser executada após a
concretagem, sem que os seus apoios sejam removidos. É necessário o
conhecimento que as fôrmas fazem parte do processo de cura, sendo que após a
sua remoção, a peça fica totalmente exposta ao tempo e principalmente aos
impactos decorrentes de montagem do cimbramento do próximo lance.
Diante do exposto, ASSAHI (2005), recomenda o prazo mínimo de 60 horas
para início desta atividade, dando continuidade ao processo de cura, cumprindo os
prazos especificados e também protegendo as peças estruturais de choques
mecânicos.
A figura 35 mostra um pavimento com escoras remanescentes, cujo
madeiramento proveniente da desenfôrma dos elementos, está sobre a laje de
maneira desorganizada interferindo totalmente na produtividade, movimentação, e
principalmente na garantia de boa execução da estrutura. Pode-se verificar também
a inexistência de faixa fixa na laje para execução do escoramento remanescente,
concluindo que o escoramento não foi dimensionado e as escoras que estão

73

demonstradas não contribuem para o suporte da laje recém concretada, além da
falta de prumo vertical das escoras.

Escoras
desalinhadas

Restos de
madeira

Figura 35: Pavimento recém concretado em situação crítica na fase do escoramento
remanescente (“reescoramento psicológico”).
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Outra recomendação é quanto à fôrma propriamente dita, pois como é
constituída de material que será reutilizado, a tarefa de desenfôrma deve ser
executada com critério, preocupando-se também com a qualidade dos painéis, uma
vez que estes são os determinantes da vida útil das fôrmas (ABCP, 2002).
Considerando a reutilização, quanto menor o prazo estabelecido para a
retirada das fôrmas, mais ágil será a próxima concretagem. Porém, a especificação
de projeto deve ser seguida e, caso seja imprescindível para a obra maior rapidez no
procedimento, deverá ser informado ao projetista, que indicará alguma mudança no
sistema de concretagem, por exemplo, alterando o traço do concreto.
Dessa forma, o ciclo de construção e cronograma adotados inicialmente
através da integração obra e projetistas, deve ser cumprido rigorosamente,
atentando-se para que o prazo mínimo para a retirada do escoramento se inicie 72
horas após a concretagem, depois de confrontar o resultado de resistência do
concreto aos 3 dias de idade (fcj para desenforma) com o valor descrito em projeto
(ASSAHI, 2005).
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Segundo HURD (1995), as fôrmas e escoramentos não devem ser retirados
de um elemento específico, se o mesmo não adquiriu resistência suficiente para
suportar o seu peso próprio. Geralmente, as fôrmas verticais, como de pilares,
podem ser removidas antes das dos elementos horizontais, como vigas e lajes, pois
nestas o efeito predominante é o da flexão, que possui maior aptidão à deformação.
A norma ACI 347 apud HURD (1995) recomenda que, a desenforma dos
elementos horizontais só aconteça após confirmação de atingidos 70% do valor total
da resistência especificada do concreto, a não ser que o projetista da estrutura
aprove algum valor menor. Sugere ainda períodos de tempo para remoção, quando
a obra em questão não conseguir analisar os resultados de resistência, baseados no
tipo de elemento, na comparação dos carregamentos permanentes e acidentais que
serão suportados pela peça e finalmente analisa o vão das peças.
A especificação da norma NBR 7678:1983, relaciona tempos mínimos de cura
para que a desenfôrma seja executada, sendo que os critérios apresentados são
bastante parecidos com os descritos no ACI 347.
A norma NBR 14931:2004, preconiza: a retirada das fôrmas e escoramentos
só pode ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir
as ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo
em vista o baixo valor do módulo de elasticidade do concreto (Ecj) e a maior
probabilidade de grande deformação diferida no tempo quando o concreto é
solicitado com pouca idade.
De modo geral, as fôrmas e escoramentos só devem ser removidos quando
esta ação não significar perda de desempenho da estrutura ou comprometimento à
segurança.
Seja qual for o processo construtivo utilizado, é necessário ter a comprovação
de que a estrutura possui resistência suficiente para suportar as ações de
construção sem que nenhum dano seja causado, isto é, propensão de um colapso
(remoção prematura) ou que aconteça fissuração nos elementos mesmo antes de
absorver tensão a qual foi dimensionado (remoção inadequada).
3.8.2.

Definição do escoramento remanescente

O ideal para os elementos estruturais seria que, pudessem ficar escorados
até que atingissem as suas características de projeto, porém o prazo para execução
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ficaria muito extenso e também oneroso. Daí a estratégia de distribuir linhas de
escoras pré-determinadas que irão permanecer na mesma locação até que a
concretagem daquele piso atinja a data de 28 dias. Estas são chamadas escoras
remanescentes.
Então, com o objetivo de maior produtividade e conseqüente desenfôrma
precoce, atendendo a ciclos de concretagem mais curtos, somente as escoras
descritas acima permanecem com a função de sustentar a estrutura, sendo que as
outras podem ser retiradas, otimizando o uso de materiais. Pode-se trabalhar com
apenas um jogo de fôrmas e mais três ou quatro jogos complementares de tiras de
escoramento para ciclos de produção de até uma laje/semana (ASSAHI, 2005).
Para o correto dimensionamento dessa estrutura provisória, é necessário
conhecer o crescimento das características do concreto ao longo do tempo, desde o
seu período de cura, até das ações construtivas as quais deverão suportar. Todos
os pavimentos participantes do escoramento devem ser considerados interligados
entre si, de modo a buscar o equilíbrio principalmente durante a concretagem. Daí,
são verificadas as tensões e deformações, que devem ser toleráveis de acordo com
a idade de cada pavimento.
Para o correto funcionamento do sistema, é necessário que todas as escoras
que interligam os pavimentos possam absorver uma parcela de carga oriunda da
concretagem, isto é, os pavimentos devem trabalhar solidariamente. Então para o
dimensionamento dessas escoras, verifica-se a carga para cada pavimento na
respectiva idade, porém se as escoras estiverem apoiadas sobre uma base rígida,
como em subsolos ou vigas de transição, por exemplo, deve-se ter um procedimento
específico, conforme determina ASSAHI (2005):
- dimensioná-las para absorver carga de duas lajes imediatamente superiores;
- no dia anterior ao da concretagem da terceira laje, afrouxar somente as que
estiverem sobre base rígida, uma a uma, para proporcionar deformação controlada
das lajes acima;
- repetir a operação às vésperas de outras concretagens, até que o conjunto
se equilibre sem a sua participação.
Esta seqüência deverá fazer parte da especificação técnica a ser seguida na
obra, bem como o número de pavimentos participantes e o ciclo de concretagem,
que são as premissas de cálculo (ASSAHI, 2005).
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HURD (1995) recomenda que quando possível, as escoras devem ser
locadas na mesma posição em cada piso, como se fossem contínuas. Nunca devem
estar dispostas de modo a alterar ou inverter os esforços oriundos do esquema
estrutural original, pois assim, seria criada uma linha de deformação diferente da
projetada e já analisada; causando patologias por deficiência de armadura na
direção oposta.
3.8.3.

Seqüência de retirada dos escoramentos remanescentes

Outro fator que deve ser previsto no projeto estrutural é a seqüência de
retirada dos escoramentos remanescentes, uma vez que o profissional consegue
confrontar as duas condições distintas de tensão que as peças sofrerão, analisando
a necessidade de talvez reforçar a armação para que a fase de montagem seja
também atendida.
Deve garantir que essa ação não aplique na estrutura esforços não previstos,
que poderiam causar fissuração nos elementos, sendo necessário preservar as
características de estabilidade e rigidez em que a estrutura foi concebida (ASSAHI,
2005).
A figura 36, extraída do projeto de ASSAHI (2007), detalha a seqüência de
retirada para uma viga isostática.

Figura 36: Seqüência para retirada do escoramento remanescente da viga.
Fonte: ASSAHI (2007).
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3.8.4.

Eventos críticos na execução das estruturas

No sistema de construção, é verificada a existência de dois eventos críticos
durante todo o ciclo de concretagem, a saber: momento em que as escoras
remanescentes do último piso participante são retiradas e o instante da concretagem
propriamente dito, no qual é acrescentada uma nova carga para todo o sistema.
HURD (1995) indica que a carga nas vigas e lajes oriunda do sistema é de
1,95 vezes o valor do peso próprio da mesma, se não forem consideradas
sobrecargas de construção. Se estas forem consideradas, o valor sobe para 2,11
vezes.
Já CALAVERA 1994 apud THOMAZ 2001, desenvolveu cálculo de cargas
transmitidas para cada pavimento, concluindo que o coeficiente é 2,4 vezes o valor
do peso próprio, independente do número de pavimentos participantes. Porém, se o
ciclo for com apenas dois pavimentos de cimbramento, este valor acontece na
estrutura com idade de 14 dias. Se forem 3 pavimentos, na idade de 21 dias,
concluindo que quanto maior o ciclo, maior resistência e módulo de deformação terá
o pavimento mais solicitado.
Outro fator importante analisado por FRANÇA (2005) é na situação do
pavimento recém concretado, com o escoramento remanescente em piso rígido (no
caso fundação). Neste caso, o coeficiente de carga a ser absorvido por este
pavimento pode ser 0,62 já no dia seguinte de sua concretagem causando assim
danos à estrutura.
Dessa maneira, ASSAHI (2007), propõe o ciclo de execução mínimo de 7
dias, sendo que, durante essas quatro semanas a laje deve permanecer escorada
por 100% das remanescentes. Especifica ainda para a desenforma que a resistência
do concreto deve ser maior ou igual à 60% do fck e o módulo de deformação 75% do
valor atingido aos 28 dias.
A figura 37 demonstra exatamente a situação proposta acima: escoramento
na laje a ser concretada, mais 4 pavimentos com escoras remanescentes (ciclo de 7
dias), contraventamento no pavimento escorado, isto é, existe projeto específico
para fôrmas e escoramentos e o mesmo está sendo seguido primordialmente.
Já na figura 38, a obra possui o mesmo ciclo de concretagem da anterior (7
dias), porém possui somente dois pavimentos com escoramento remanescente,
pode-se notar também a distância exagerada entre as escoras. Nota-se ainda que
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somente a primeira laje está recebendo a carga da recém concretada e os outros
pavimentos de escoramento não estão contribuindo para a distribuição desta carga.
ASSAHI (2007) recomenda ainda ciclos maiores no caso de concretagem de
subsolos e pavimento térreo, uma vez que as cargas de cimbramento e
escoramento remanescente é aproximadamente 35% maior que a dos pavimentos
tipo. A figura 39, demonstra a especificação do projetista quanto ao ciclo de
concretagem, no qual quatro pavimentos estão suportando a carga da laje recém
concretada com quinhões diferentes. Atenção especial deve ser dada no instante da
retirada do escoramento remanescente do último piso participante, que deve ter
idade igual ou superior a 28 dias.

Escoras
remanescentes

Figura 37: Ciclo de concretagem de 7 dias com 4 pavimentos de escoramento remanescente
(bom exemplo de escoramento residual).
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Escoras
remanescentes

Figura 38: Ciclo de concretagem de 7 dias com 2 pavimentos de escoramento remanescente
(mau exemplo de escoramento residual).
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Diante do planejamento adequado dos procedimentos de escoramento
remanescente, conjuntamente à execução primorosa desta fase, existe a garantia de
que a deformabilidade e desempenho da estrutura estará de acordo com o
planejado pelo projetista.

Figura 39: Estudo escoramento remanescente – observar que a laje mais inferior deve ter
idade igual ou maior que 28 dias.
Fonte: ASSAHI (2007).
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4. CARREGAMENTOS DURANTE A FASE DE CONSTRUÇÃO
A estrutura suporta todos os carregamentos da edificação, desde a fase de
moldagem, as cargas de construção, até a fase de utilização, quando todos os
outros subsistemas também são apoiados nos elementos estruturais, produzindo
deformações.
Dessa maneira, o cronograma para a fase de carregamento imposto na
estrutura, deve ser analisado uma vez que essas datas em relação ao dia da
concretagem definem uma parcela de grande importância para a deformação inicial
da estrutura, prevendo também maior deformação lenta.
Assim, todas as fases de execução da edificação devem ser consideradas,
primeiramente respeitando-se prazos, para que as características do concreto sejam
atingidas e posteriormente a definição de datas para início das atividades de
carregamento propriamente dito, correspondendo à execução das alvenarias,
contrapiso e revestimentos em geral.
A análise de deformação da estrutura, feita pelo projetista considerando
todos os casos descritos, é imprescindível principalmente abrangendo a deformação
diferida no tempo, que ocorrerá após a ocupação da edificação. Se detectada
fissuração dos elementos construtivos nesta fase, causará grande desgaste entre os
envolvidos: usuários, construtoras e também projetistas.
4.1.

A importância da consideração das ações de construção

Durante execução, a estrutura de um pavimento específico está submetida a
diversas ações de construção variáveis e eventuais, introduzidas inicialmente
durante as concretagens.
Então após período de escoramento, pode ser iniciada a execução de
alvenarias e contrapiso, até que finalmente a estrutura é submetida à sobrecarga de
utilização. A descrição acima é a definição da história de carregamento de um
pavimento.
Outra consideração a salientar é que o edifício é construído de forma
gradativa um pavimento por vez, até que seja atingida a altura determinada em
projeto (final). Entretanto o dimensionamento dos elementos não considera essa
seqüência de construção e a história do carregamento.
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De acordo com PRADO (1999), é necessária a verificação da segurança
durante as etapas de construção e a deformação excessiva considerando a história
de carregamento, desde a concretagem até o estado em serviço, que se mantém ao
longo do tempo.
PRADO estudou a seqüência de construção de edifícios de múltiplos andares.
Defende que sejam verificados os elementos estruturais nas idades em que ocorrem
os eventos, de acordo com a distribuição das ações entre os pavimentos e os
escoramentos durante a construção. Assim, determinou um quinhão de carga
relacionado ao peso próprio para cada evento (concretagem ou descarregamento).
Outros autores também estudaram exaustivamente a distribuição das ações
de construção, na busca de um ciclo de construção ótimo, SALVADOR (2007)
descreve essas pesquisas. Determinação de eventos críticos para a estrutura e os
fatores de carga impostos nos pavimentos interligados no sistema, através de
metodologias principalmente para a determinação das deformações nos elementos.
Para o melhor entendimento das conseqüências de danos provocados no
concreto em função de um carregamento precoce, SALVADOR (2007) analisa então
a flecha, fissuração e a resistência à compressão de elementos estruturais
idealizando carregamentos referentes aos ciclos de concretagem de 4 e de 7 dias
para posterior comparação.
Diante das pesquisas relacionadas, podem-se resumir os pontos de
convergência:
- as cargas decorrentes do ciclo de construção podem ser maiores do que as
de projeto (dimensionamento), assim é preciso determinar a máxima solicitação
aplicada na estrutura ao longo do processo de construção para cada idade onde
ocorrem os eventos;
- uma porcentagem das ações de pavimentos recém concretados são
transmitidas para os pilares;
- a posição do pavimento no sistema de suporte (concretagem ou retirada de
escoras remanescentes) é mais importante do que a velocidade de construção;
- esforços e deformações obtidas quando da análise do pavimento
isoladamente são diferentes e em alguns locais maiores, se considerado o
desenvolvimento da construção (introdução gradativa das cargas nos elementos
estruturais);
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- a distribuição de carga quando o escoramento está ligado à fundação é
muito diferente dos demais;
- os níveis de fissuração decorrentes do carregamento precoce tendem a
aumentar quanto mais breve for a sua inserção no sistema.
Diante do exposto, apesar do extenso número de trabalhos já publicados, é
necessário maior conhecimento do processo de execução das estruturas através de
pesquisas experimentais.
A observação constante da estrutura in loco, primeiramente anotando os
procedimentos adotados e a sua ordem de execução, conjuntamente à avaliação
dos resultados de resistência, aparecimento de fissuras e deformações através de
inspeções periódicas durante a obra, é válido para a criação de um histórico de
execução e relatório de conformidade, que poderá ser utilizado para validar a
metodologia utilizada, sendo importante seguir todos os procedimentos de
carregamento da estrutura constantes quando do dimensionamento.
4.2.

Interação estrutura x vedações

Com a utilização de ferramenta computacional para a análise das estruturas,
permitiu-se maior refinamento na modelagem das peças e na escolha do sistema
estrutural, logo, é possível prever com maior precisão as deformações e os esforços
que o arranjo escolhido estará submetido.
A partir dessa previsão, aliada às condições impostas pela arquitetura e pelos
usuários, as estruturas tornaram-se mais esbeltas, mais deformáveis e com vãos
maiores se comparadas às de décadas anteriores, onde a estrutura possuía muita
rigidez adquirida pela grande quantidade de pilares e vigas.
Assim, de acordo com FRANCO (1998), da década de 60 para a década de
90, a flecha máxima potencial da estrutura duplicou aliada à baixa qualidade da
alvenaria, tem como consequência patologias nas alvenarias e revestimentos porque
existe incompatibilidade das condições de deformação das estruturas em
comparação com a resistência das alvenarias, além de ligação ineficiente entre
esses dois sistemas construtivos.
A figura 40 demonstra fissuras na alvenaria e no revestimento causadas pela
excessiva deformação de viga, nota-se também total falta de aderência entre o
revestimento e a alvenaria.
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Figura 40: Fissuras na alvenaria e revestimento.
Fonte: THOMAZ (2005).

A função da alvenaria nas edificações em concreto armado é somente de
vedação. O projetista estrutural a considera como carga no dimensionamento das
peças de concreto e na análise do pórtico espacial, é verificado o peso específico do
bloco a ser utilizado e distribui-se esta carga linearmente nas lajes e vigas.
Porém, para qualquer deformação da estrutura, se a alvenaria estiver
encunhada a ela, responderá ao estímulo deformando-se proporcionalmente à sua
rigidez. É imposta tensão neste elemento, daí o surgimento de trincas, para que o
equilíbrio entre estrutura e alvenaria seja restabelecido.
4.2.1.

O equilíbrio entre estrutura e alvenaria

De acordo com SABBATINI (1998) para equacionar o problema de patologias
nas vedações de origem estrutural, deve-se compatibilizar as deformações da
estrutura com a capacidade da vedação de absorvê-las, além de escolher técnicas e
materiais a serem utilizados para garantir essa interação.
Assim, uma das técnicas para restabelecer o equilíbrio alvenaria x estrutura é
muito simples: alterando somente a seqüência de execução de algumas atividades
críticas e respeitando os prazos de carência para o seu início.
Para obtenção de alvenarias com maior capacidade de resistir às
deformações impostas pelas estruturas, SABBATINI (1998) recomenda:
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- fixação da alvenaria na estrutura sem pré-tensão: essa fixação deve ser feita
com argamassa de baixo módulo e alta aderência, principalmente se a estrutura for
bastante deformável;
- diminuição das tensões na alvenaria: postergar ao máximo a fixação
superior de modo que quando seja executada, grande parte da deformação da
estrutura já tenha ocorrido. Dessa maneira, é necessário antecipar ao máximo os
carregamentos antes da fixação, como por exemplo, a execução do contrapiso;
- incrementar a resistência mecânica da alvenaria: utilizar blocos de maior
resistência e regularidade dimensional, executar amarração entre fiadas e entre as
paredes;
- melhorar a fixação lateral da alvenaria: preparar a superfície do pilar,
colocando telas de reforço onde necessário e preencher totalmente junta de união
entre pilar e alvenaria.
Cuidado maior deve-se ter quando da execução da alvenaria do último piso,
pois a movimentação térmica da laje de cobertura, é a causa de muitas das fissuras
neste pavimento. Portanto, segundo COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO (2005), a
alvenaria deste pavimento só poderá ser encunhada após 30 dias da execução do
isolamento térmico permanente.
Para as estruturas é pertinente quando do seu dimensionamento, a
verificação das deformações, principalmente das lajes que são elementos de
pequena rigidez.
Deve-se utilizar o artifício da contra-flecha, para eliminar as flechas
congênitas, amenizando a influência da deformação das lajes nas alvenarias e
também para minimizar o desconforto visual causado no usuário (implicação
psicológica) e impedindo desperdício de materiais e aumento da sobrecarga na
execução de enchimentos para regularização do piso.
Dessa maneira, quando do dimensionamento da estrutura, devem ser
consideradas

as

limitações

impostas

pelos

elementos

verticais,

inclusive

considerando-se o tipo de material a ser utilizado na execução das alvenarias (se
bloco de concreto, cerâmico, de concreto autoclavado, entre outros), além de análise
quanto às especificações normativas.
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4.2.2.

Especificações complementares para a execução

O período de tempo entre a execução da estrutura e o início do carregamento
da mesma influi demasiadamente na deformação final do elemento estrutural e por
conseqüência aos outros subsistemas interligados, como as alvenarias.
Vários autores, como COELHO, GOMES (2009), já demonstraram que os
valores das tensões nas alvenarias provocadas pela deformação do concreto,
diminuem com o aumento da idade de início de carregamento. Portanto é válida a
especificação que as alvenarias só podem ter seu início no mínimo depois de
aprovado o valor da resistência à compressão do concreto aos 28 dias de idade.
A figura 41 demonstra execução de alvenaria em edifício com ciclo de
concretagem de 7 dias, cuja atividade de execução das alvenarias dos pavimentos
tem início aproximadamente aos 14 dias de idade da estrutura. Na mesma obra,
demonstra-se grande deformação em viga, além do preenchimento falho da
argamassa entre os blocos.

Figura 41: Detalhes de execução da alvenaria.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

4.3.

Alteração da condição de apoio das estruturas durante a execução

Um carregamento não previsto, principalmente quando ainda não foi
concretado totalmente o pavimento em questão, pode induzir condições de apoio
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diferentes daquela que a estrutura foi calculada, causando deformações exageradas
e fissuração.
Uma situação bastante comum durante construções de grande área é a
concretagem de um mesmo elemento (viga ou laje) em etapas muito distintas. Como
por exemplo, em pavimento térreo ou subsolos, onde vigas do alinhamento da torre
possuem continuidade na periferia. Neste caso, a ferragem é deixada como
arranque para a próxima etapa que poderá acontecer meses depois.
Este vão das peças já concretado, deveria permanecer escorado até o
momento da execução do trecho restante, senão poderia sofrer grande deformação
no vão já concretado, pois a ferragem existente não está preparada para absorver
esforços na condição biapoiada.
Na figura 42, nota-se não somente a diferença nas datas de execução de
trechos contíguos, como também uma sobrecarga não prevista nesta laje: um
pequeno depósito de madeira. São demonstrados dois momentos: antes da
execução da laje e uma semana depois de concretagem de um trecho.

Laje a
concretar
Figura 42: Sobrecarga na laje do pavimento térreo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Os esforços que a situação acima descrita provoca na estrutura foram
analisados e comparados com a situação na qual a estrutura foi dimensionada,
resultando em grande discrepância dos valores dos esforços.
A figura 43a demonstra os valores de cálculo para a condição de serviço, os
dois vãos carregados, como foi dimensionado em projeto;
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- a figura 43b corresponde à condição do primeiro vão com carga maior do
que a de dimensionamento (local de depósito) e o segundo vão não concretado. Foi
indicada uma pequena parcela de esforço que o apoio central poderia absorver;
- a figura 43c demonstra o primeiro vão com a carga de dimensionamento,
porém sem a continuidade prevista em projeto.
Observa-se de maneira geral que em qualquer situação os esforços são muito
maiores que os de dimensionamento.
(b)

(a)

(c)

Figura 43: Diagrama de esforços para as situações de projeto e execução.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

4.4.

Armazenamento de materiais na estrutura durante a execução

O armazenamento de materiais diversos na estrutura deve ser abordado com
muita ênfase, pois muitas vezes é executado sem análise prévia do projetista, em
datas precoces em relação à concretagem, podendo inclusive ultrapassar os limites
de carga final impostos pelo projeto.
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Depois de retirado o escoramento, para o armazenamento de materiais, devese consultar o projetista sobre as áreas que oferecem condição melhor para esta
ação, de modo a evitar que um carregamento maior que o de dimensionamento seja
colocado sobre os elementos.
A figura 44 mostra armazenamento de materiais em laje interna do pavimento
térreo, que geralmente é calculada para uma sobrecarga maior devido às
disposições de arquitetura, como salão de festas, academia, etc; porém é
necessário consulta do projetista estrutural para que esta ação não prejudique a
estrutura ainda jovem.

Figura 44: Armazenamento de materiais em laje do pavimento térreo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Na figura 45 é demonstrado um silo de argamassa e caminhão em laje
externa do pavimento térreo do edifício. Para que a estrutura atenda essa condição
de carga, o projetista deve receber esta informação antes da concretagem da área
em questão, mesmo que este carregamento aconteça na fase finalização de obra.
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Figura 45: Locação de silo de argamassa e acesso de caminhões ao pavimento térreo de
edifício.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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5. PROJETO ESTRUTURAL
O concreto armado é um material que pela sua própria composição se adapta
a qualquer forma, atendendo inúmeras concepções arquitetônicas (GIONGO, 2007).
Constitui na montagem dos elementos estruturais de modo a sustentar as
edificações nas suas diversas fases: da execução até o final de sua vida útil.
A partir de um projeto de arquitetura, procura-se criar um sistema estrutural
que atenda plenamente às necessidades de concepção e utilização impostas.
As estruturas são então, em um primeiro momento, pensadas com as
diretrizes de arquitetura, sendo que por um bom período de tempo na história das
edificações esses parâmetros foram suficientes para a concepção de um projeto
estrutural.
Historicamente, somente no início do século XX que novos métodos de
cálculo foram desenvolvidos. Antes as peças eram analisadas através do método
comparativo, isto é, analisavam-se os elementos comparando-os com de estruturas
finalizadas muito parecidas ou criavam-se modelos reduzidos para verificação, por
exemplo, de ligações cujo método de cálculo era desconhecido (FUSCO, 2009).
Com o passar do tempo, novos materiais e processos de cálculo foram
desenvolvidos, implantando-se obras mais arrojadas e executadas com maior
rapidez. Porém, a capacitação de mão-de-obra é deficiente e existe a falta de
interação entre as diversas etapas do processo produtivo, prejudicando assim o
desenvolvimento da indústria da construção.
De acordo com ISAIA (2005), em estruturas construídas entre os anos 60 e
80, foi verificada a falta de durabilidade apresentada pelas estruturas, principalmente
em ambientes agressivos, demonstrando a diferença existente entre o conhecimento
adquirido e a prática de obra.
Dessa maneira, foram observadas muitas patologias nas estruturas ou nos
componentes que com elas interagem, cuja causa é a falta de análise dos elementos
estruturais na fase de execução ou ainda no desconhecimento de parâmetros
executivos imprescindíveis que consigam assegurar a desempenho da edificação
como um todo.
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5.1.

A durabilidade da edificação e a qualidade no projeto estrutural

A conceituação do projeto estrutural sempre esteve interligada com a
segurança, isto é, uma estrutura de boa qualidade era definida através da garantia
de estabilidade e solidez da edificação.
Segundo GRAZIANO (2006) projeto é a imagem do que se quer construir,
sendo que durante sua fase de desenvolvimento deve ser aperfeiçoado e
complementado de modo a agregar valor. No projeto, é possível fazer várias
simulações para que seja então escolhida a melhor das opções imaginadas.
Atualmente, o projeto deve conter informações e recomendações de modo a
garantir a durabilidade de seus elementos até o final de sua vida útil, sendo que a
segurança é apenas um dos critérios a analisar.
A norma NBR 15575-1:2008 define vida útil (VU) o período de tempo
compreendido entre o início de operação ou uso de um produto e o momento em
que o seu desempenho deixa de atender às exigências pré-estabelecidas do
usuário.
Assim, de acordo com GAIOFATTO (1999), um projeto de boa qualidade,
além da economia na execução da obra, direta ou não, representa um melhor
aproveitamento da tecnologia dos materiais, da metodologia de análise numérica, da
garantia de durabilidade e vida útil das construções e da segurança não apenas
imediata das estruturas, mas também a longo prazo. Além disso, os principais
indicativos de falta de qualidade do projeto são apresentados nitidamente nas
edificações através de acentuadas deformações, fissuração dos elementos
estruturais ou em componentes de vedação.
A NBR 6118:2003 demonstra grande preocupação do projeto com todas as
fases da edificação: construção, utilização e manutenção, definindo requisitos de
qualidade, ações, análise estrutural, dimensionamento e detalhamento. Esta norma
define critérios gerais que regem o projeto de estruturas de concreto, devendo ser
complementada por outras quando tratarem-se de estruturas especiais, e
principalmente pela NBR 14931:2004 que possui as prescrições quanto à execução.
As duas especificações citadas enfocam incisivamente o fator durabilidade, a
garantia de qualidade, limites para deslocamentos e aberturas de fissuras, além da
análise estrutural em si.
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5.1.1.

Requisitos de qualidade das estruturas

Os requisitos da qualidade da estrutura, previsíveis em projeto, de acordo
com a norma NBR 15575-2:2008 e com o IBRACON (2003) para o edifício
habitacional estão relacionados com:
- estabilidade e resistência do sistema estrutural e demais elementos com
função estrutural, deve-se verificar a estabilidade para que a segurança sob as
ações adversas, como vibração, seja atingida, além da consideração de todos os
carregamentos permanentes e acidentais de acordo com a probabilidade de
ocorrência de cada um deles. Para que seja atingido o desempenho esperado, é
preciso que essas considerações sejam comprovadas analiticamente, respeitando a
normalização vigente específica para os sistemas estruturais e também as
considerações estabelecidas em projeto;
- deformações ou estados de fissuração do sistema estrutural, devem ser
previstas deformações aceitáveis dos elementos para que não cause sensação de
desconforto e insegurança aos usuários, além da verificação da fissuração dos
elementos estruturais. Estas ações conjuntamente não podem provocar nenhuma
repercussão no sistema de vedações, acabamentos, além de impedimento do
funcionamento normal das instalações e outros componentes do edifício.
- durabilidade: refere-se à conservação da estrutura, retardando ao máximo o
processo de deterioração dos elementos, sem necessidade de reparos de alto custo
ao longo de sua vida útil; isto é, capacidade de manter a estrutura em plenas
condições de utilização.
Para que sejam atingidos estes requisitos, devem ser adotados na fase de
projeto:
- as hipóteses de cálculo, verificando-se as condições de utilização impostas,
carregamentos na fase de execução, definição de áreas de armazenamento de
materiais, localização da edificação, definição das características dos materiais;
- a escolha da melhor solução estrutural, diante das premissas definidas pelo
arquiteto, pelo construtor e pelos profissionais de outras especialidades; atendendo
também aos requisitos econômicos e verificando-se sempre a exeqüibilidade da
solução adotada;
- procedimentos apropriados, definindo primeiramente um projeto com
apresentação adequada, para que não seja induzida uma execução incompatível
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com a definida no projeto e, posteriormente analisando a seqüência de execução da
obra, elaborando procedimentos para a construção e também para a manutenção;
- integração total entre as fases de planejamento, projeto, construção,
utilização e manutenção.
Para que a vida útil da edificação seja assegurada é preciso não somente o
adequado desempenho dos elementos estruturais, mas também dos componentes
incorporados à estrutura, como drenos, juntas, aparelhos de apoio, rufos,
impermeabilizações, revestimento e outros. Esses possuem vida útil menor que o
concreto, porém eles estão presentes justamente para proteger a estrutura e, se a
manutenção desses componentes for deficiente, a estrutura não terá desempenho
satisfatório. É necessário, portanto, dispor de inspeções periódicas para detectar
elementos que precisam de manutenção, conforme será detalhado no item 5.6.
Conjuntamente aos itens citados, é preciso ainda adotar medidas que atestem
a garantia da qualidade do projeto.
De acordo com BRANDÃO (1998) a função da garantia de qualidade é
assegurar que todas as atividades que interfiram na qualidade final de um produto
sejam fundamentadas em requisitos básicos claramente definidos e que sejam
corretamente executados por pessoal competente e de acordo com planos
previamente elaborados. A importância principal é atingir e manter a qualidade
desejada.
5.1.2.

Características das construções x funcionalidade dos seus

componentes
Na construção civil, o produto final é único, de alto valor unitário, geralmente
de aquisição única, possui grande dificuldade na padronização dos serviços, isto é,
tem características diferenciadas em relação às indústrias, por exemplo.
A

edificação

é

então

caracterizada

pelo

agrupamento

de

várias

especialidades que confeccionam projetos ou definem os parâmetros de execução,
idealizando a sua funcionalidade no período de utilização. Esta primeira equipe deve
ser suficientemente experiente de modo a evitar, identificar ou mesmo excluir falhas
nas próximas fases.
Assim, de maneira geral, de acordo com a NBR 15575-1:2008 é de
incumbência dos projetistas envolvidos, a identificação dos riscos previsíveis na
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época de projeto, devendo o incorporador, neste caso, providenciar os estudos
técnicos requeridos e alimentar os diferentes projetistas com as informações
necessárias.
No caso dos sistemas estruturais, é necessário análise e confirmação de
todos os critérios, parâmetros adotados quando do dimensionamento, de modo que
seja cumprida a exigência do usuário.
Dessa maneira, a norma em questão preconiza valores limites de
deslocamento nas peças estruturais e nos subsistemas envolvidos para cargas
permanentes e acidentais, relacionados com o tipo de deslocamento e a razão
dessa limitação. Estabelece ainda expectativas com relação a deformações
dependentes do tempo, incluindo então a fluência juntamente com a diminuição da
rigidez se ocorreu a fissuração do elemento.
Com essas definições é criado então o projeto estrutural que na sua
finalização, responsabiliza então o construtor, que deve seguir todas as
recomendações quanto aos materiais e seqüência executiva descrita, fazendo-se os
ensaios técnicos pertinentes, além de confrontar algumas características de projeto
com as reais.
5.2.

Premissas de projeto

Os requisitos principais de uma concepção estrutural estão interligados à
utilização

e compatibilidade

com as

outras especialidades, principalmente

arquitetura, levando-se em consideração aspectos técnicos, de segurança, de
produtividade, econômicos e de execução.
De acordo com FREIRE (2001), a escolha inteligente do sistema estrutural é
muito mais importante, sob o ponto de vista dos custos e da funcionalidade, do que
o esmerado dimensionamento dos elementos isoladamente.
O projeto de estruturas inicia-se na definição do modelo estrutural. A partir de
aspectos relevantes determinados, o profissional idealiza a hipótese que melhor
soluciona o problema em questão. Considerando o seu comportamento diante das
solicitações mecânicas, de ações provenientes da natureza, além da análise de
compatibilidade diante dos diversos sub-sistemas que interagem com a estrutura,
estabelece então os critérios de segurança e durabilidade, considerando também o
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custo das diversas opções. De acordo com SOUZA, RIPPER (1998) a escolha deste
modelo depende mais da sua utilidade do que da sua “exatidão”.
Além das considerações acima descritas, é preciso salientar que, muitos
outros sub-sistemas da construção estão interligados na estrutura, constituindo uma
interdependência entre eles no critério de desempenho e funcionalidade. Então, um
bom projeto de estruturas, que contemple todas as verificações de ações resultantes
da utilização, além de esmeroso detalhamento da solução, conduz a uma execução
sem surpresas e improvisos, além de uma fase de utilização sem grandes custos de
manutenção.
A figura 46 resume todas as premissas de projeto e demonstra que devem ser
consideradas todas as fases de execução das edificações, bem como de projeto e
utilização, esta última aliada à manutenção, executada pelos usuários porém
embasada em subsídios e informações especificadas no projeto estrutural.

Figura 46: Premissas para o projeto estrutural.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

5.2.1.

A concepção estrutural

Segundo ABCP (2002), o projeto de arquitetura é o primeiro de qualquer
empreendimento, no qual é determinada a idealização da edificação, com todas as
suas

especificações

de

desempenho.

Todos

os

demais

projetos

são

complementares a ele, sendo que o projeto de estruturas é um dos mais
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importantes, pela sua ordem cronológica e porque detalha o sub-sistema com maior
caminho

crítico

e

custo,

além

de

influenciar

as

demais

atividades

do

empreendimento.
Dessa maneira, para que a concepção estrutural adotada seja a considerada
ótima para uma edificação específica, e para que todos os aspectos citados sejam
considerados, é necessária a intervenção do projetista estrutural já durante a
concepção da arquitetura, decidindo o melhor sistema estrutural para a situação
proposta.
Assim, quando da contratação por parte da construtora do projeto estrutural,
alguns parâmetros arquitetônicos já podem estar definidos, como localização, área
de construção, número de pavimentos e utilização da edificação; porém não há
necessidade que todas essas informações estejam sedimentadas, isto é, o projeto
de arquitetura não deve estar em fase muito avançada.
Um exemplo típico é o caso de edifícios que possuem boa solução estrutural
para o pavimento tipo, porém alguns pilares não conseguem atingir o nível de
garagem, pois causam grandes interferências nas circulações e vagas. Neste caso
são criadas as vigas de transição, que possuem grandes seções, influenciando no
pé direito do pavimento, além de grande taxa de armação que muitas vezes pode
até inviabilizar o empreendimento caso existam em grande quantidade. Muitas
vezes, para solução deste problema, o projeto de arquitetura deve sofrer alterações
drásticas.
Outro aspecto a considerar ocorre em edifícios cuja premissa principal de
arquitetura é a consideração de lajes planas, nos quais o projetista tem maior
dificuldade para que o modelo estrutural fique em perfeita condição de estabilidade
global e garantia de limitada deformabilidade horizontal no topo do edifício e entre
pavimentos contíguos. Neste tipo de estrutura, o posicionamento dos pilares e vigas
de periferia é estratégico, fazendo com que exista enorme intervenção na
arquitetura.
A figura 47 representa uma estrutura complexa com transições no 1º
pavimento para que a premissa de arquitetura quanto à fachada do edifício fosse
atendida.
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Pilares que
transicionam

Figura 47: Exemplo influência da arquitetura na estrutura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

5.2.2.

Requisitos iniciais para a concepção da estrutura

Os requisitos para concepção da estrutura são:
- localização da edificação e verificação do seu entorno: dados importantes
para definição do carregamento acidental de vento, além de verificação sobre a
região do projeto de modo a obter a velocidade básica de vento, de acordo com a
NBR 6123:1988. Definição da classe de agressividade ambiental, definindo o local
como área rural, urbana, industrial ou ainda ambiente marinho; estabelecendo nesta
fase os riscos de deterioração e valor mínimo de fck, relação água / cimento do
concreto e cobrimento da armadura, como é preconizado na norma NBR 6118:2003;
- utilização da edificação: a partir desta definição é possível relacionar o
carregamento acidental dos diversos pisos a considerar no cálculo de acordo com o
valor mínimo especificado pela NBR 6120:1988. É importante também ter
conhecimento das áreas com utilização especial, como bibliotecas, academias,
depósitos, etc;
- utilização de cada compartimento: permite definição específica quanto às
cargas permanentes, sendo importante o posicionamento de piscinas e se existe
desnível entre o seu fundo e a cota do pavimento (verificando a possibilidade de
existência de vigas embaixo da piscina ou não, levando-se em consideração a cota
do piso inferior), área destinada a jardins e árvores que necessitam de maior altura
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de terra para o seu desenvolvimento, quadra de esportes, localização de
reservatórios superior e inferior e caixa de retenção de águas pluviais, gerador,
caldeiras, enfim localização das máquinas e equipamentos;
- materiais a serem utilizados na edificação: todos os materiais que compõem
a edificação são suportados pela estrutura e com ela interagem positiva ou
negativamente, daí é importante a definição prévia de todos os materiais que irão
compor a edificação, para que o projetista de estruturas considere adequadamente o
peso específico de cada material, de acordo com a NBR 6120:1988. Assim, é
necessário estabelecer o tipo de vedação, como gesso acartonado, blocos
cerâmicos, tijolo maciço etc; o tipo de revestimento que será utilizado no piso, nas
paredes; existência ou não de contrapiso; áreas de forro e se na fachada será
utilizado algum sistema especial cujos esforços transmitidos à estrutura sejam
diferenciados;
- fatores de forma da edificação: a definição do número de pavimentos, pédireito, existência de pé-direito duplo ou até mesmo triplo, quantidade e dimensões
em planta de cada torre, área das construções periféricas e época de construção
(junto com as torres, após construção das torres, etc), são informações que definirão
fatores relacionados ao carregamento de vento, além de outros, como localização de
juntas de dilatação;
- levantamento topográfico: documento no qual são definidos todos os
alinhamentos e divisas do terreno em questão, os ângulos formados pelos
encontros, além de demonstração das curvas de nível e de elementos existentes;
- cota de implantação da edificação: verificação de pavimentos enterrados,
além das condições e cotas de nível em que os vizinhos se encontram, definindo
agora conjuntamente com o projetista de fundações, os locais de contenções,
existência de muros de arrimo que serão demolidos, reforçados ou totalmente
reaproveitados. Se a última opção é a decidida, opta-se por não carregar esta peça
com qualquer porção da nova estrutura, devendo-se então criar uma situação de
apoio de maneira a atender este requisito. Além disso, o projetista de fundações
também deve decidir a seqüência de execução da fundação projetada por ele,
influenciando novamente na estrutura, uma vez que neste momento pode-se ter a
criação de momentos de concretagem muito defasados entre si, como quando da
existência de talude provisório.
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5.2.3.

Requisitos do construtor para a concepção da estrutura

A interação com o construtor também deve ser feita, de modo a obter
informações precisas sobre a execução, para que o cálculo possa ser mais refinado,
estabelecendo assim outras premissas, a saber:
- equipamentos utilizados: esta informação é necessária para que no projeto
já exista a previsão de suas sobrecargas, verificação da necessidade de furos para
sua instalação ou os locais de fixação desses equipamentos na estrutura,
localização exata de gruas ou elevador cremalheira. Envolvendo também o projetista
de fundações, é possível criar área de estrutura concretada em segunda etapa em
todos os pavimentos. Outra razão para que esta informação seja dada ao projetista
na fase preliminar, segundo BATLOUNI NETO (2005), é que a existência de
equipamentos de transporte de materiais, permite ao projetista idealizar peças que
possam ser transportadas por esses equipamentos, como elementos pré- moldados
de concreto, agilizando a construção;
- áreas de armazenamento dos materiais de construção: definição prévia dos
locais onde serão armazenados os materiais diversos, incluindo também silos de
argamassa e área de acesso de caminhões e carretas na obra, o que pode exigir
reforços na estrutura para que a condição de obra seja atendida;
- análise dos planos de concretagem: definição de locais de juntas de
concretagem, e principalmente a seqüência executiva da obra, e se haverá grande
defasagem de tempo entre concretagens de um mesmo pavimento;
- exeqüibilidade / construtibilidade: consiste na padronização e modulação
das peças de concreto e das armaduras de modo a aumentar a produtividade e
evitando o desperdício e facilitando a execução. Esta premissa deve estar presente
em todo o projeto e muitas vezes depende também de definições do construtor,
como exemplo, utilização de aço pré-cortado e pré-dobrado, tela soldada, elementos
pré-moldados, entre outros;
- detalhes construtivos específicos de cada construtora: cada executor trás
consigo uma padronização nos serviços, que foi desenvolvida com base em uma
metodologia construtiva integrada principalmente à sua mão-de-obra. Assim, alguns
detalhes são típicos, dependendo do executor propriamente dito, como dimensão
dos rebaixos em áreas molháveis ou rebaixo somente em áreas de box, desnível
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entre áreas internas e externas, detalhamento de lance duplo nos pilares, tudo isto
gerando grande influência nos desenhos a serem elaborados pelo projetista;
- velocidade da construção: segundo BATLOUNI NETO (2005), dependendo
das características e o ritmo da obra, podem ser criadas situações em que a retirada
das fôrmas deverá ser feita em períodos mais curtos do que o especificado, ou
então no caso de utilização de elementos pré-moldados que necessitam ser içados
também em períodos menores; a elevação do fck permitirá maior agilidade na
execução da obra.
5.2.4.

A interação entre todos os projetistas da edificação

A retroalimentação com outros projetistas, como de fundações e de
instalações em geral, também é de extrema importância para que todos possam
gerar os desenhos com compatibilidade. Dessa maneira, a figura do coordenador do
empreendimento é imprescindível para a garantia do fornecimento das diversas
informações entre os profissionais e o tempo hábil que cada especialidade tem para
o desenvolvimento dos seus documentos.
Existem diversos outros profissionais envolvidos no desenvolvimento do
projeto final, cuja interação com a estrutura são basicamente as seguintes:
- fundações: além do que já foi citado anteriormente, este especialista fornece
os elementos de transmissão dos pilares para o solo após o levantamento de cargas
executado pelo projetista de estruturas. Na definição dos elementos de fundação, e
dependendo da altura destes, a integração entre os profissionais pode acontecer
novamente, propondo-se outra disposição de pilares ou outra forma de fundação
que possa convergir em uma solução de menor custo e melhor exeqüibilidade;
- instalações: de acordo com as necessidades de seu projeto, locam na
estrutura o posicionamento de aberturas necessárias para a passagem da
tubulações, fornecem também dimensões e carga de equipamentos que ficarão
sobre a estrutura, como transformadores, necessidade de canaletas, plataformas de
acesso e reservatórios, entre outros. A figura 48 demonstra claramente esta falta de
integração, uma vez que aberturas consideráveis em relação à viga não constavam
no projeto, sendo que essas foram feitas posteriormente sem a adição de reforços,
ainda com o agravante de que em função das dimensões da abertura, barras
transversais foram cortadas.

101

Na figura 49, percebe-se a solução inadequada para a passagem de
tubulações de elétrica longitudinalmente à viga que forma o pórtico do edifício,
causando diminuição de sua seção.

Figura 48: Aberturas executadas posteriormente à concretagem da viga.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Nas duas situações, houve falta de compatibilização entre os projetos e total
desconhecimento das soluções pelo engenheiro da obra que, no momento da
execução, poderia questionar os projetistas e tentar obter uma forma de conciliação
sem prejudicar em demasia a estrutura.

Figura 49: Tubulação de elétrica interferindo em viga.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

É necessário salientar que muitas vezes, o projetista de instalações propõe
soluções simplesmente inaceitáveis do ponto de vista estrutural como: diversos furos
no mesmo local da viga, sugerem o aumento da altura da viga para que se possa
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furar ou ainda especificam grande quantidade de eletrodutos em uma área da laje
cuja espessura é prejudicada.
- tecnologia do concreto: especifica quantidade e tipo de materiais
componentes do concreto para que as características do mesmo nos estados fresco
e endurecido sejam as esperadas. Verifica a interferência de todos os parâmetros
dos elementos a concretar (dimensões, quantidades, taxa de armadura) com as
especificações de projeto e principalmente com as condições de concretagem
(tempo hábil para execução do serviço, tipo de transporte do material, dentre
outros). Dessa maneira, pode especificar na mistura do concreto, componentes
diferenciados para que todas as condições anteriormente citadas sejam atendidas,
como exemplo cita-se a adição de água gelada durante a mistura a fim de reduzir a
diferença de temperatura do calor de hidratação. Além disso, este profissional
interfere solidariamente junto dos laboratórios de análise das características do
material a fim de atestar os valores de projeto;
- fôrmas de madeira: o projeto deve ser desenvolvido de acordo com o projeto
de estruturas, com todos os carregamentos e deformações especificados, além da
seqüência executiva, criando condições seguras e produtivas para a execução das
fôrmas e escoramentos. Deve ainda indicar todos os materiais, acessórios e outros,
com todos os detalhes necessários e as correspondentes especificações técnicas.
De acordo com ABCP (2002) outros profissionais podem também criar
premissas diferenciadas, como projetistas de esquadrias e vedações, que solicitam
limites específicos de deformação; impermeabilização e contrapiso que, para o
melhor desempenho de seus materiais, podem propor rebaixos na estrutura ou
solicitar semi-inversão em vigas, por exemplo.
Em edificações industriais, os projetistas mecânicos e eletromecânicos
influenciam inclusive nas seções das peças de concreto armado, que devem ter
dimensões mínimas para que sirvam de base aos equipamentos especificados e
também determinam distâncias mínimas estruturais para que o equipamento não
sofra interferência física no seu funcionamento, além de distâncias elétricas de modo
a prevenir indução de corrente junto à estrutura (arco elétrico).
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5.3.

O projeto de fôrmas

Para idealização da concepção estrutural e estudo de viabilidade, as
primeiras premissas descritas no item 5.2 já seriam suficientes (localização,
utilização e fatores de forma).
É demonstrada grande importância do projetista de estruturas antes mesmo
da concepção arquitetônica a ser adotada, assim, o trabalho do projetista deve
ocorrer em diversas fases para que sejam atendidas adequadamente as exigências
de todos os envolvidos nas diversas equipes. A ABECE (2002) recomenda as fases
de projeto, demonstradas na tabela 2:
Tabela 2: Fases de projeto
Fonte: ABECE (2008).
Fase
Apoio à concepção do produto

Apoio à definição do produto

Identificação e solução de
interfaces

Projeto de detalhamento
Pós entrega do projeto
Pós entrega da obra

Objetivo
Analisar a proposta arquitetônica para o terreno e indicar
as condições necessárias à viabilidade do ponto de vista
da estrutura, através de uma análise qualitativa.
Fornecer elementos para verificação a viabilidade do
empreendimento, suprindo as informações necessárias
para o projeto legal e índices para a elaboração de um
orçamento preliminar de viabilidade.
Gerar desenhos de estruturas com todas as indicações
necessárias para intercâmbio entre todos os projetistas
envolvidos, resultando, após a negociação de possíveis
soluções, em um projeto que considere todas essas
interfaces.
Desenvolver o projeto da obra, realizando o
detalhamento das armações dos elementos estruturais e
incorporação de detalhes de produção.
Garantir o bom uso do projeto estrutural.
Analisar o comportamento da estrutura em serviço ou
adaptá-la a novas condições de uso.

Assim, após estudo da definição do produto, inicia-se sempre o trabalho com
o lançamento da estrutura no pavimento tipo, primeiramente os pilares depois vigas
e lajes. Nesta fase é necessária a verificação da estabilidade global do edifício e as
deformações tanto verticais explícitas em cada peça, como também as horizontais
principalmente do topo do edifício. É necessária então a criação de um desenho
chamado de pré-formas do pavimento tipo já com as dimensões de todas as peças
estruturais.
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Existem dois momentos em que este documento pode ser gerado, como já foi
comentado inicialmente:
- durante a concepção do projeto de arquitetura: onde é possível a
consideração da estrutura na definição das características do edifício ou
- após a concepção de todo o projeto de arquitetura: podendo gerar grandes
interferências nas características iniciais da edificação.
Em qualquer um dos momentos descritos, a pré-fôrma do pavimento tipo já
gerada, deve ser analisada por todos os elementos da equipe que devem tecer os
comentários e então é feita a primeira compatibilização.
As figuras 50 demonstram ligação pilar x alvenaria enfraquecida, pois devido
à locação do pilar, foi preciso considerar apenas 16 cm de alvenaria para que o
fechamento do compartimento fosse executado. No momento da pré-fôrma, este
pilar poderia ter sido deslocado para a face da alvenaria, facilitando a mão-de-obra,
evitando assentamento de retalhos de blocos que não possuem geometria
adequada para a dimensão descrita.

16 cm

Figura 50: Exemplo de locação de pilar sem verificação das condições de execução da
alvenaria.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

5.3.1.

Seqüência de execução do projeto de fôrmas

A seqüência ideal para o desenvolvimento do projeto de estruturas na fase
preliminar é a que segue:
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- pré-fôrmas pavimento tipo Î aprovação de arquitetura Î arquitetura
desenvolve plantas dos demais pavimentos considerando locação de pilares Î
análise conjunta projetista estruturas e arquiteto Î aprovação demais plantas de
arquitetura já com definições importantes quanto às transições, pé-direito compatível
com as dimensões destas vigas, locação pilares periferia, nesta fase as pré-fôrmas
dos pavimentos são executadas conjuntamente à arquitetura Î desenvolvimento do
projeto executivo;
Para que a seqüência descrita se torne realidade é necessária a
conscientização dos contratantes em seguir as recomendações descritas na tabela
2, a fim de estabelecer um fluxo de trabalho estável e padronizado onde o grande
beneficiado será a construtora, uma vez que a relação custo benefício poderá ser
analisada no início dos processos.
Para a continuidade do projeto, é então feita a compatibilização e aprovação
de todas as pré-formas, com todas as premissas já definidas, é feita então uma
planta de cargas para que o projetista de infraestrutura estude o tipo apropriado de
fundação para o local.
5.3.2.

Documentos gerados na fase preliminar

De acordo com ABECE (2006) até esta fase preliminar, deve ser gerado um
documento com as especificações e critérios adotados no projeto, a saber:
- durabilidade: consideração da classe de agressividade ambiental, tipo e
qualidade do concreto, cobrimentos específicos com indicação do tipo de controle e
cuidados com os espaçadores além de especificação das propriedades dos
materiais;
- critérios para execução: indicação de cura e dos prazos de desenfôrma e
retirada de escoramentos;
- cargas adotadas em projeto: indicação de cargas horizontais e verticais;
- deslocamentos de controle: informação dos deslocamentos máximos obtidos
para a estrutura, comparando-se com os valores normativos;
- levantamento de cargas: indicação das cargas na fundação;
- situações especiais: caso tenha a necessidade de adoção de norma
estrangeira ou algum tipo de ensaio diferenciado.
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Diante desses critérios, com o intuito de promover a durabilidade,
VASCONCELOS (2008) acrescenta ainda que no documento de referência deve
constar os efeitos térmicos considerados, contraflechas adotadas e sua relação com
a deformação limite e também o valor da deformação admitida para a fluência total.
Após análise e aprovação de todas as pré-formas e do documento de
especificações por todos os envolvidos no projeto e também na execução, pode
então ter início o chamado projeto executivo de fôrmas e posteriormente o
detalhamento

de

cada

elemento

estrutural,

cujas

especificações

serão

demonstradas no item 5.4.
5.3.3.

Projeto executivo de fôrmas

O projeto executivo de fôrmas, de acordo com BATLOUNI NETO (2003) tratase de um enriquecimento dos desenhos das pré-fôrmas, no qual já devem estar
contempladas todas as interferências com as demais especialidades com atestado
do coordenador do empreendimento.
A partir daí, é feito pelo projetista de estruturas, uma última análise estática de
maneira a refinar o dimensionamento, verificar as dimensões de todas as peças,
principalmente quanto ao critério de exeqüibilidade, além de absorver as
modificações solicitadas para que o primeiro desenho definitivo seja finalizado:
locação de pilares com cargas na fundação, constituindo o ponto de início da obra.
Pode-se verificar na figura 51, concentração de pontos de tomada que irão se
situar na bancada da cozinha, não havendo nenhuma solução com enchimento até o
nível desejado ou até intervenção na altura e posicionamento da viga; esses pontos
foram executados na própria viga, diminuindo a sua largura útil.

Figura 51: Interferência entre viga escada e pontos de tomada na bancada da cozinha.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Para esta fase, é necessário observar todas as premissas definidas
anteriormente, executando-se um produto que deverá conter todas as informações
de maneira clara e objetiva de modo a assegurar o perfeito entendimento dos
profissionais da obra; lembrando-se sempre que estes desenhos serão manuseados
por

profissionais

de

baixa

instrução

como

carpinteiros,

mestre-de-obras,

encarregados, e outros.
5.3.4.

Conteúdo do projeto executivo de fôrmas

O desenho deve ser feito em escala apropriada e quando tratar-se de um
pavimento de grande área, subdividí-lo em diversas folhas, porém com o cuidado de
indicar uma planta chave e repetir sempre uma pequena área contígua nas diversas
folhas, para que a continuidade seja percebida facilmente.
Todos os elementos estruturais devem ser nomeados, numerados e sua
dimensão deve ser especificada. Estas informações devem ser claras, não deixando
dúvidas durante a execução, pois armações de elementos podem ser trocadas se o
título do elemento não estiver em local próximo ao seu respectivo desenho.
Nas fôrmas que possuírem duas cotas de nível distintas porém próximas,
como no caso de deck no pavimento térreo, uma fôrma à parte deve ser detalhada
para que não seja criada confusão durante a execução. Esta consideração é válida
para qualquer elemento sobreposto que se localize em pavimentos intermediários.
Na figura 52, pode-se perceber dois níveis distintos: pavimento térreo e deck,
porém na fôrma não ficam claros os limites e níveis das diversas lajes, além dos
apoios para as vigas que se apresentam sobrepostas, como a V369 e VD3.
Detalhes específicos de uma área com rebaixos ou dentes em vigas, área
com enchimento, mudança de seção em vigas ou pilares, vigas semi-invertidas ou
invertidas, posicionamento de insertos e aberturas em vigas, dimensões de pilares
genéricos, saída e chegada da escada no pavimento em questão, isto é, todo e
qualquer ponto que possa causar dúvidas na obra, deve ser detalhado em escala
maior, com abundância de cortes parciais, além de dois totais um em cada direção,
indicando também o pavimento inferior para verificação do pé-direito. Atenção
especial deve ser dada às vigas e blocos de transição, informando todas as cotas do
pilar que nasce, evitando-se erros.
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Figura 52: Fôrmas do pavimento térreo e deck (cedida pelo projetista Jair).

Além disso, deve-se dispor de várias medidas para que seja forçada a
conferência de locação dos elementos durante a sua execução, como os eixos de
locação que devem estar presente em todas as fôrmas e deve ser o mesmo da
arquitetura, modulação de alvenaria, isto é, de todos os outros projetos. As cotas
acumuladas das faces ou eixos dos elementos em relação ao eixo principal da torre
também devem ser indicadas no desenho.
Nesta fase, é também necessário que o documento de especificações e
critérios gerado no estudo preliminar também seja complementado, informando
através de desenhos a situação da estrutura projetada para a fase de obra, as áreas
com diferença de idade de concretagem (juntas de dilatação e de concretagem),
cuidados a serem tomados nestas interfaces, planos de escoramento e
principalmente o valor de resistência e módulo de deformação para desenfôrma e
retirada dos escoramentos. Deve ser informado também os valores parciais das
flechas, quando da atuação de peso próprio, depois com carregamentos
permanentes (alvenarias e piso) além da total para verificação in loco. Estes
detalhes devem estar contidos na folha específica de cada pavimento, assim como a

109

descrição de todos os carregamentos considerados, cobrimento e especificação de
materiais.
Deve ser evitado no detalhamento da fôrma, indicações, hachuras ou
sombreamentos sem legenda específica, tornando a leitura do desenho deficiente,
isto é, as regras convencionais devem ser respeitadas em todos os desenhos do
projeto.
Outros dados que podem ser apresentados nos desenhos de fôrmas, são o
volume de concreto e a área de fôrma das peças estruturais, auxiliando assim a
equipe de orçamento, suprimentos e o engenheiro da obra, durante a aquisição de
materiais e também para programação de concreto junto à usina fornecedora
(BATLOUNI NETO, 2003).
Diante da grande responsabilidade das informações geradas nos desenhos,
isto é, da maneira que está projetado no papel será exatamente o executado. Após a
liberação por parte dos projetistas para a execução propriamente dita, estes
desenhos não podem conter nenhum tipo de erro ou informações em duplicidade
diferentes entre si. A figura do verificador e também do coordenador, nos escritórios
torna-se então imprescindível.
Porém, algumas vezes, é necessário revisar o desenho porque é percebida
incompatibilidade ou mesmo modificações, então esta revisão deve ser totalmente
discriminada em um campo próprio no carimbo destinado para tal e ser feita de
modo que seja fácil a sua localização na planta. Devem também ser colocadas datas
tanto da liberação do desenho para a obra quanto das revisões, para a criação de
um histórico destas mudanças, escrevendo inclusive o nome do responsável por
cada revisão.
5.4.

O projeto de armação

Da mesma maneira como foi explícitado no item 5.3 para os desenhos de
fôrma enviados à obra, quanto à clareza, objetividade, informações completas, com
regras para o detalhamento e itens de revisões, para a armação todas essas
considerações são válidas também, e outras indicações próprias para os desenhos
de armação serão descritas a seguir.
No projeto de armação devem ser previstas todas as armaduras para resistir
os esforços obtidos nas análises estruturais consideradas (ABECE, 2006).
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Assim, todo e qualquer elemento estrutural deve possuir o seu próprio
detalhamento, cujas medidas de comprimento e seção transversal devem estar
dispostas no desenho de fôrmas daquele pavimento. Então na armação, toda a
ferragem deve estar compatível com as informações anteriores. Dessa maneira,
evita-se o retrabalho no momento da execução uma vez que atualmente, empresas
que cortam e dobram os ferros estão sendo contratadas pelas construtoras de modo
a agilizar esse procedimento no canteiro.
5.4.1.

O conteúdo do projeto de armação

No desenho de cada peça, devem estar explícitas algumas informações de
referência, a saber:
- lajes: demonstração clara da armadura positiva, negativa e se existe tela de
solidarização, valor do cobrimento, indicação do pavimento de referência com a
numeração de cada laje, detalhes específicos em áreas de rebaixo, locação dos
ferros negativos bem como definição de bitola mais grossa para que seja evitado o
seu deslocamento durante a concretagem. No detalhamento de lajes em balanço,
atentar sempre para as dobras e para o comprimento de ancoragem Quando da
ocorrência de lajes compridas, indicar o local para transpasse e o seu comprimento,
reforçar todas as aberturas existentes na laje no mesmo desenho, evitando o seu
esquecimento;
- vigas e paredes: no detalhamento sempre indicar na vista do elemento, os
seus apoios com nomes e locados corretamente, inclusive se estão em cotas de
nível diferentes, exatamente como estará no local, evitando o esquecimento de
armadura de suspensão. Para vigas iguais e espelhadas, o melhor seria redesenhálas para que na obra a sua armação não seja invertida. Além disso, locar todos os
ferros em relação à face do apoio, indicar claramente a ferragem que está em
camadas distintas, inclusive no corte que representa a seção transversal. Indicar
todos os transpasses com comprimento e local determinados, bem como o reforço
para as aberturas, caso existam, além de indicação de toda a ferragem de arranque
para pilares ou tirantes que estão nascendo em vigas. Quanto aos cortes da seção
transversal, devem ser feitos tantos quantos forem necessários para o bom
entendimento de toda a armação;
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- pilares: indicar os níveis dos pavimentos em que está relacionada a
armação, atentar sempre para o comprimento de arranque para o próximo lance
quando da ocorrência de vigas invertidas e também para a ferragem de ligação do
pilar com seu elemento de apoio (fundação ou viga de transição). Indicar e locar
todas as ferragens na seção transversal, principalmente quando no lance for
necessária a defasagem de armação, mostrando a ferragem que morre no lance e
no caso de lance de alto pé-direito, indicar transpasses. Quando o pilar reduz a sua
seção, não engarrafar a ferragem, pois quando tensionada esta barra que já sofreu
deformação na fase de execução não terá o desempenho esperado.
Deve ser analisado que os ferros quando dobrados possuem um raio de
acordo com o seu diâmetro, assim, quanto maior a bitola, maior será o raio de
dobramento. Quando do detalhamento das peças, uma armadura complementar
executada com bitola mais fina para proteger os cantos torna-se imprescindível. Esta
consideração ocorre principalmente em consolos, vigas muito carregadas e paredes.
Nos desenhos pode ser feito um detalhe típico demonstrando esses valores de raio
de dobra, ou ainda a partir da bitola de 16 ou 20mm, o raio pode estar contido na
própria ferragem do elemento, a especificação do diâmetro interno dos ganchos
deve estar de acordo com a NBR 6118 (2003).
No projeto de armação ainda deve ser previsto, de acordo com ABECE
(2006):
- espaçamentos mínimos e máximos entre as barras dos diversos elementos
estruturais;
- verificação das taxas limites de armadura, principalmente em pilares;
- verificação de armaduras horizontais em pilares parede;
- detalhamento obrigatório de armadura de punção nos casos em que as lajes
colaboram com a estabilidade global da estrutura;
- detalhamento adequado de emendas de barras.
5.4.2.

Influência da seqüência de execução no projeto de armação

Nos locais em que terão defasagem nas datas de concretagem, (por exemplo,
interligação torre com periferia) o comprimento das esperas das barras é
especificado pelo projetista. Esses locais já devem ter sido estudados pelo projetista
estrutural em consenso com o engenheiro da obra. Esta decisão não pode ser de
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responsabilidade do mestre-de-obras ou do armador, pois não será garantido o
comprimento necessário para transmissão dos esforços e nem o local de menores
tensões para a execução da junta de concretagem. Em regiões que devido a
presença ou entrada de equipamentos não poderão ser concretadas de uma só vez,
este detalhe também deve ser fornecido.
Como as peças são detalhadas separadamente umas das outras, é preciso
também que sejam verificados alguns encontros que dependendo da taxa de
armadura das peças, torna impossível a boa concretagem, devido a grande
concentração de ferragem em uma mesma seção. O projetista deve então desde a
fase preliminar já fazer esta verificação e se possível aumentar a seção das peças
ou articular a ligação quando do cálculo da estabilidade.
5.5.

Interação fase construtiva x fase projeto

Atualmente, novos desafios devem ser enfrentados pelas construtoras devido
às alterações econômicas e também da exigência de desempenho adequado do
produto. Assim algumas estratégias devem ser definidas para que esses dois
parâmetros sejam atendidos e exista a garantia de competitividade diante de um
mercado cada vez mais rigoroso, assim, algumas ações são imperativas
(CONSTRUÇÃO MERCADO, 2009).
Conforme foi demonstrado no item 5.2, algumas premissas do projeto de
estruturas estão totalmente interligadas ao modo de execução, e quem detém essa
tecnologia é a construtora, portanto a intervenção do engenheiro de obra logo na
fase preliminar do projeto é imprescindível.
Segundo BATLOUNI NETO (2005), a intervenção do construtor é importante
para assegurar o custo global previsto, equilibrado com o desempenho esperado,
além da garantia de produtividade, compatibilizando-se o sistema de produção da
própria construtora com o projetado.
Em muitos empreendimentos esta interação não acontece, às vezes é feita
uma apresentação já com o projeto praticamente finalizado e percebe-se então que
todas as recomendações de projeto não poderão ser seguidas pela obra porque no
orçamento não houve tal consideração, ou ainda, o projeto é recebido, não há tempo
para discussões, pois o prazo de execução está atrasado e o campo de notas e
recomendações não é notado e na maioria das vezes não é lido por ninguém.
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É necessário então, primeiramente, a conscientização do contratante e do
coordenador de que o produto final só terá o desempenho e funcionalidade
esperados, se houver maior precisão dos estudos de viabilidade, a fim de que seja
obtida maior definição no desenvolvimento do produto e o planejamento adequado.
Todos os projetos devem ser iniciados antecipadamente e em um mesmo momento,
pois existe grande interdependência entre todas as especialidades e o profissional
que agrupa todas as informações contidas nos documentos e as transforma em uma
edificação, é o construtor.
5.5.1.

Parceria construtora x projetistas

A preocupação com a falta de integração, suas conseqüências para o produto
e a identificação da origem das diversas falhas geradas, foi alvo de pesquisas de
vários autores. AQUINO (2004) apud SOUSA (2009), relaciona a dificuldade de
interpretação do projeto pelas equipes de obra e falta de acompanhamento da obra
por projetistas, como sendo as principais.
Dessa maneira, a parceria entre construtora e projetistas e entre construtora e
fornecedores constitui uma estratégia de amenizar as dificuldades geradas.
BATLOUNI NETO (2008) defende que a eficiência de um projeto é alcançada
através das parcerias geradas, sendo que a repetitividade na relação gera
confiabilidade e aprimoramento nas decisões permitindo retomar as boas soluções,
evitando as insatisfatórias.
Porém, nem sempre esta atuação de um escritório de projeto individualmente
será possível, pois sabe-se que para fornecimento de atendimento ao projeto e à
obra é necessário dispor de profissionais competentes para tal, isto é, muitas vezes
a demanda será maior do que o projetista parceiro conseguiria absorver. Sendo
assim, a padronização dos procedimentos e o atendimento dos projetistas para com
a construtora devem constar no escopo de serviços no ato da contratação. Além
disso, todas essas diretrizes devem ser entendidas por todos os envolvidos como
uma regra, constando inclusive nas normas específicas e que a retroalimentação
anteriormente descrita deve ser feita.
Assim, para que as condições de trabalho sejam satisfatórias para toda a
equipe é preciso dispor de tempo hábil, primeiramente para a execução do projeto
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com todas as premissas definidas inclusive com a cooperação do engenheiro da
obra.
O ideal seria que o início da obra acontecesse somente após a finalização
dos projetos (VASCONCELOS, 2008), evitando soluções inadequadas no canteiro.
E durante a obra, o contato com a equipe de projetos deve ser mantido. No caso das
estruturas, é importante a validação de todas as características adotadas, isto é,
com a contratação de um laboratório de ensaios tecnológicos, deve-se obter os
valores de resistência característica do concreto nas idades de desenfôrma e de
retirada do escoramento remanescente, bem como ensaios para determinação do
módulo de elasticidade.
De posse desses valores, o engenheiro da obra analisa o mapeamento de
concretagem, e valida os valores obtidos, mantendo o projetista informado, sendo
que qualquer alteração do processo construtivo ou da ocorrência de algum
imprevisto na obra que cause mudanças na seqüência de execução já definida, faz
parte da retroalimentação.
5.5.2.

Acréscimo do escopo do projeto estrutural

Também deve estar no escopo de serviços do projetista de estruturas, visitas
à obra de modo a auxiliar o engenheiro de obras no cumprimento dos procedimentos
indicados, além de analisar alguns pontos do projeto de possível melhora na fase de
execução, criando-se detalhes específicos já durante a visita. Pode-se aproveitar
esse acompanhamento para demonstração de problemas imprevistos como os que
seguem:
- existência de excentricidades nas estacas;
- diferença de cotas no assentamento de sapatas;
- travamentos permanentes ou provisórios em pilares;
- diferenças entre fases de concretagem indicando melhores locais e se
possível procedimentos complementares aos já descritos no projeto;
- divergências nas divisas não indicadas no levantamento planialtimétrico;
- divergências com estruturas existentes;
- orientação de dúvidas que podem estar ainda contidas para o perfeito
entendimento do projeto;
- verificação de possíveis fissuras nas peças e análise da provável causa;
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- verificação visual da qualidade de concretagem;
- análise de eventuais interferências na estrutura não previstas na fase de
projetos;
- validação das características dos materiais indicadas nos projetos;
- solução de possíveis erros de obra, como esquecimento de arranque,
locação deficiente, etc.
Infelizmente, a prática da visita do projetista estrutural na obra não é comum,
podendo-se citar recente pesquisa elaborada por OTOCH em 2005, com projetistas
e construtoras, cujo objetivo foi conhecer a relação entre os dois profissionais,
abrangendo perguntas de todas as fases de execução que precisariam da total
retroalimentação entre eles.
Algumas das conclusões desta pesquisa serão descritas a seguir:
- os projetistas desconhecem o grau de satisfação que seus projetos possuem
nas construtoras, pois não existe a comunicação entre as partes;
- a presença do projetista de estruturas nas obras é praticamente inexistente
durante as fases de interesse;
- mais de 70% dos projetos não contém informações sobre a retirada do
escoramento e especificação do módulo de elasticidade;
- praticamente metade das construtoras iniciam a obra sem que o projeto
esteja finalizado;
- metade das construtoras afirmam não executar a cura de acordo com os
procedimentos de norma;
- 30% das construtoras não garantem o cobrimento indicado pelo projetista.
5.5.3.

O relacionamento entre os profissionais envolvidos

Diante do exposto, é preciso alterar o relacionamento profissional de todos os
envolvidos em todas as fases de desenvolvimento do produto, criando uma nova
metodologia de trabalho.
Atualmente, o cliente escolhe o profissional através da menor espessura
média do concreto e menor taxa de aço que o projetista oferece, porém não são
somente esses os parâmetros para a escolha do melhor preço de projeto.
Os

projetistas

de

um

modo

geral

devem

ser

mais

valorizados

profissionalmente e financeiramente pelos clientes para que consiga então
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desenvolver um projeto com todo o escopo descrito nos itens anteriores. É
necessário ter uma remuneração justa para visitas periódicas na obra e um melhor
acompanhamento das fases de execução da estrutura.
Além disso, é preciso analisar ainda a necessidade do acompanhamento da
obra diretamente pelo engenheiro responsável pela execução. Uma vez que deve ter
participado de toda a fase de concepção dos projetos, indicando suas dificuldades,
conhece, portanto muito bem todos os projetos e tem em mente como executá-los
da melhor forma possível e em tempo preciso.
Como já foi salientado no item 3.3, não se pode admitir que este profissional
delegue funções de decisão, como conferência e liberação das peças para
concretagem, acompanhamento da concretagem, etc; para outros, como mestre-deobras e estagiários, que não estão aptos a verificar de maneira crítica os
procedimentos, pois estão habituados com procedimentos equivocados ou não
possuem conhecimento teórico para conduzir de maneira propícia os trabalhos.
Assim, deve-se ter em mente que a estrutura é o gabarito da obra, sendo que
qualquer locação equivocada ou ainda esquecimento da consideração de elementos
de obra na execução, gera retrabalho, atrasando o cronograma além de causar
transtornos à estrutura se for preciso demolição de algum elemento.
Segue-se um exemplo (figura 53) onde foi verificado posterior à concretagem
da primeira laje (1º subsolo no caso), que o local destinado ao elevador cremalheira
não fora enviado para o projetista de estruturas, portanto não constava em projeto
nenhuma especificação ou reforço quanto ao vazio na laje a ser deixado. Uma parte
da mesma foi quebrada, por decisão do estagiário, que não considerou nenhum
critério para esta execução, não conduzindo o caso ao projetista, partindo
diretamente para a demolição.
Com esta atividade, a estrutura em questão sofreu grande fissuração, que
quando percebida pelos trabalhadores, foi decidido entrar em contato com o
projetista para execução de detalhe específico, porém, a estrutura já sofrera um
grande trauma horas depois do preenchimento dos moldes.

117

Área

cremalheira

Figura 53: Área da laje já concretada destinada à cremalheira.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

5.5.4.

A importância do treinamento da equipe de obra

É de responsabilidade da construtora o treinamento de toda a sua equipe
para a execução dos serviços de acordo com os procedimentos e metas a serem
cumpridos, criando condições para que estes possam ter o desenvolvimento
necessário para implementações de novas tecnologias.
No caso do canteiro de obras, vários operários são formados no próprio
ambiente de trabalho, sendo que a técnica é aprendida através da observação das
tarefas executadas pelo colega de trabalho, sem nenhuma certificação de estudo
anterior. É necessário, entretanto, investir na capacitação e motivação desses
profissionais, conferindo maiores responsabilidades na execução dos serviços além
de reconhecimento econômico.
Isto pode ser alcançado através de treinamento profissional que, segundo
HOLANDA (2003), consiste na educação para o trabalho, visando a aprendizagem
efetiva do trabalhador tanto para uma mudança de habilidades na forma de
desempenhar suas atividades, como uma mudança de atitude em relação a si
próprio e à evolução tecnológica organizacional da empresa ou do meio no qual esta
inserido.
É demonstrado, assim, a total interdependência de todos os envolvidos no
processo de produção, que globalmente deve visar a organização de todas as
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atividades e seus respectivos agentes, considerando a qualidade e desempenho do
produto final, aliado também aos impactos de inovações tecnológicas.
5.6.

Especificações pertinentes à fase de utilização da estrutura

O objetivo principal dos projetos de qualquer edificação é o atendimento das
exigências do usuário, relacionando-as ao perfeito comportamento de todos os seus
componentes durante a sua vida útil prevista, definindo assim o desempenho.
Cabe

aos

profissionais

envolvidos

na

construção

civil,

conceber

especificações quantitativas e condições qualitativas (critérios e requisitos) que
possam atender às exigências de utilização, aplicando ainda métodos para
avaliação dos subsistemas escolhidos.
De acordo com SILVA (2008), é necessário projetar seguindo uma
metodologia de desempenho, verificando-se também o conjunto de ações nas quais
a edificação está exposta, definindo fatores condicionantes, limitantes e de controle
nas etapas do processo.
Estes procedimentos a serem adotados são de responsabilidade dos
profissionais envolvidos no projeto e na execução, pois o usuário não possui
condições técnicas para estabelecer critérios mínimos que devem ser analisados
para que o desempenho da edificação seja atingido. O usuário somente perceberá
deficiência em algum subsistema após a utilização do produto, decorrendo então às
reclamações, culminando no desgaste entre os envolvidos.
5.6.1.

Vida útil da estrutura

É demonstrado em todo o capítulo 5, a preocupação na produção de uma
edificação que agrupe os materiais e técnicas adequadas, definidas sempre a partir
de uma total integração das equipes, para que a estrutura consiga atingir a vida útil
preconizada na norma NBR 15575-1:2008, de no mínimo 40 anos, que pode-se
considerar um valor pré-estabelecido durante a fase de projeto, chamada então de
VUP (vida útil de projeto).
O sistema estrutural juntamente com as fundações das edificações possui a
maior VUP se comparado aos outros subsistemas, pois qualquer falha, má
interpretação de algum parâmetro ou ainda deficiência durante a execução, pode
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causar colapso da estrutura ou de algum de seus componentes, definindo como
efeito de falha no desempenho o perigo a vida do usuário ou de o mesmo ser ferido
(NBR 15575-1:2008).
Dessa maneira, se atingidos todos os requisitos para o bom desempenho na
estrutura durante a fase de projetos (item 5.2), como o cuidado com a
deformabilidade das estruturas, definição correta de cobrimento de armadura,
especificação correta dos materiais, entre outros já explícitos anteriormente; em
conjunto com uma execução primorosa, resta somente ao usuário executar
manutenção eficiente, principalmente em locais onde o desgaste e a deterioração
são potencialmente maiores.
5.6.2.

A manutenção da estrutura

Segundo SOUZA, RIPPER (1998), a manutenção da estrutura consiste no
conjunto de atividades necessárias à garantia do seu desempenho satisfatório ao
longo do tempo, a um custo compensador.
A manutenção pode ter caráter preventivo e sistemático, cria-se uma rotina
em um período de tempo para verificação da integridade dos elementos ou ainda a
manutenção com caráter corretivo, que deve ser realizada assim que o problema se
manifestar, impedindo maiores danos à estrutura, e conseqüente maior custo ao
usuário.
Além da estrutura propriamente dita, os componentes que estão interligados a
ela devem também receber inspeção periódica, para que se detectada alguma
anomalia, possa ser executada a sua manutenção, não causando patologias no
elemento estrutural diminuindo o seu desempenho.
As causas mais comuns de patologias referentes à etapa de uso, muitas
vezes ocasionadas por ignorância ou desleixo por parte dos usuários são:
sobrecarga na utilização maior que a projetada, mudança de uso dos
compartimentos, alteração de lay-out sem conhecimento e identificação prévia dos
elementos estruturais, deficiência na impermeabilização, desgaste do componente
elástico das juntas de dilatação, além dos danos acidentais, como inundações,
incêndio, entre outros.
As ocorrências descritas acontecem após a conclusão da edificação, então é
de responsabilidade total do usuário prover a manutenção do seu produto de modo
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eficiente, com o objetivo de manter as características originais ao longo de toda a
vida útil, pois o desempenho da estrutura e de qualquer outro subsistema tende a
reduzir ao longo do tempo, necessitando assim de manutenção (ANDRADE, SILVA,
2005).
5.6.3.

O manual de operação, uso e manutenção das estruturas

A interação deve acontecer mais uma vez na fase de utilização da estrutura,
isto é, o usuário está recebendo um produto e deve ser informado precisamente
sobre todas as condições de uso e manutenção que este produto precisa ter para
que a vida útil seja então finalmente atingida, analogamente como um manual de
instruções de qualquer outro produto adquirido.
Dessa maneira, de acordo com a NBR 15575-2:2008, é de responsabilidade
do projetista de estruturas elaborar um manual de operação, uso e manutenção do
sistema estrutural, prevendo:
- recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes da
utilização inadequada.
Refere-se a qualquer atitude que o usuário possa ter que cause dano à
estrutura, como exemplo abertura não prevista no elemento estrutural,
mudança de seção de algum elemento (diminuição de viga ou retirar parte do
cobrimento das lajes para que seja aumentada a espessura do revestimento
de piso), alteração de lay-out ou mudança de uso de compartimento, isto é,
alteração de sobrecarga, ampliações verticais e horizontais não previstas,
sem análise dos pontos de apoio e verificação de estabilidade.
Na figura 54, segue a demonstração de mudança de utilização em
último pavimento de edifício, a cobertura. Neste caso existindo somente um
pergolado com peitoril sem fechamento na fachada. O edifício que é de
utilização comercial, “alugou” o espaço para a mesma utilização dos tipos,
que foi fechado com laje entre as pérgolas, foi também colocado caixilho
acima do peitoril, além de acréscimo de alvenaria. A área em questão era
ainda o depósito de entulho e materiais que seriam utilizados durante a
reforma, sobrecarregando ainda mais o piso de cobertura.
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depósito

Nova laje

pergolado

Cobertura
último tipo

novo caixilho

Figura 54: Exemplo de mudança de utilização de pavimento de edifício.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

- periodicidade, forma de realização e forma de registro das inspeções
prediais.
Constituindo na avaliação das condições técnicas da estrutura e dos
outros subsistemas que se deficientes podem causar danos à estrutura.
Como

exemplo,

SOUZA,

RIPPER

(1998)

descrevem

limpeza

e

impermeabilização das lajes de cobertura, marquises, que sem manutenção
eficiente, podem causar infiltração e o entupimento de drenos, causando
ruína da estrutura por excesso de carga.
Na figura 55 é demonstrada uma solução para a impermeabilização
deficiente. Levando-se em consideração a durabilidade do automóvel, foi feita
uma cobertura sob a laje descoberta para que a infiltração da água não atinja
o automóvel, porém para a estrutura a solução é inaceitável (ANDRADE,
SILVA, 2005).

Telha
alumínio

Figura 55: Colocação de telha sob laje descoberta.
Fonte: ANDRADE, SILVA (2005).
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- periodicidade, forma de realização e forma de registro das manutenções.
Após detectada não conformidade na inspeção, registrar o elemento
em que houve necessidade de interferência analisando as causas,
demonstrando eficiência na execução. O projetista pode também prescrever
ações que possam beneficiar a estrutura, como exemplo a lavagem e
repintura de fachada em caso de estruturas aparentes.
- técnicas, processos, equipamentos, especificação e previsão quantitativa de
todos os materiais necessários para as diferentes modalidades de manutenção.
É demonstrada complexidade nos procedimentos de inspeção e manutenção
das estruturas, pois, no manual não se pode simplesmente, descrever a técnica para
fechamento de uma fissura ou então analisar a vibração da estrutura se ela ocorrer,
sem que a mesma seja analisada anteriormente por profissional competente. Dessa
maneira, para o sistema estrutural deve-se prescrever a periodicidade da inspeção
juntamente com a obrigatoriedade por parte do usuário de contratar um profissional
apto a verificar tais problemas, uma vez que é o sistema que oferece segurança ao
usuário.
A memória de cálculo é então o documento necessário para verificação de
algum sintoma que a estrutura possa apresentar.
A figura 56 demonstra claramente que qualquer intervenção na estrutura deve
ser registrada e feita por profissional competente, trata-se de uma agência bancária
com sérios problemas de deformação e fissuração intensa nos elementos, inclusive
com falta de segurança para os usuários. A solução encontrada para o problema foi
executar um escoramento da laje em questão e dar continuidade do atendimento
bancário. Observa-se que as escoras foram pintadas para que fossem inseridas no
contexto arquitetônico.
Sendo assim, no manual é necessário primeiramente conscientizar os
usuários dos problemas que podem acontecer devido à utilização errônea e
posteriormente informar a periodicidade que deve ser feita a inspeção predial por um
profissional competente que possa analisar inclusive os riscos que a estrutura pode
estar apresentando ou vir a apresentar.

123

Escora
deformada

Escoras
pintadas
Figura 56: Exemplo equivocado de intervenção na edificação.

Escoras no
pé direito
duplo
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6. DIRETRIZES PROPOSTAS
A execução de uma edificação é constituída de tarefas interdependentes com
grande envolvimento de diversos profissionais, necessitando, portanto de um ótimo
planejamento e organização para que seja alcançada a eficiência durante a
construção e posterior satisfação do usuário.
Como a estrutura de concreto é o primeiro sistema a ser construído,
possuindo grande interferência nos demais e sendo o responsável pela segurança
da edificação, não aceitando adaptações imediatas durante a obra, neste capítulo
serão propostos, de acordo com as diversas fases de desenvolvimento do projeto,
modelos de diretrizes a serem adotadas no processo de projeto e execução das
estruturas de concreto armado.
Na fase de estudo preliminar, propõe-se a definição das hipóteses iniciais
para a aprovação do tipo de estrutura a conceber, analisando sempre as condições
impostas pelo usuário e pela arquitetura tendo como objetivo principal a viabilidade
do

empreendimento

conjuntamente

ao

atendimento

das

expectativas

do

empreendedor. Logo de início se deve levar em conta a durabilidade prevista para a
estrutura, estipulada, por exemplo, em 40 anos (nível mínimo) ou 60 anos (nível
superior) pela norma brasileira NBR 15.575 para edificações habitacionais.
Durante o desenvolvimento do projeto até entrega dos desenhos executivos,
a interação feita com os outros profissionais envolvidos deve ser documentada,
dessa maneira, a proposta é o desenvolvimento de fichas de acompanhamento de
projeto contendo todos os aspectos de outras especialidades que causam influência
na estrutura.
Assim, deve ser criada uma documentação clara e objetiva para cada
integrante do processo (projetistas e coordenador), que possuam informações
importantes a serem consideradas no projeto, como já definidos em todos os
capítulos 3 e 5, correspondendo ao engenheiro de obra, propriamente dito, definir os
métodos e cronograma adotados para execução da estrutura e dos outros
subsistemas dependentes.
A partir daí, com toda esta documentação, além da concepção já
contemplando todas as interferências das outras especialidades, são criadas as
especificações para a fase de execução da estrutura, além de uma metodologia para
análise de conformidade entre projeto e execução.
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Sendo assim, todas as ações antes da execução propriamente dita são
planejadas, sendo que a requerida integração deve acontecer na fase de projeto
com todos os profissionais envolvidos desde a concepção do produto até a fase
de

entrega.

Incluindo-se

principalmente

a

compatibilização

de

todas

as

especialidades, evitando que decisões críticas sejam tomadas pela obra de maneira
errônea muitas vezes por falta de tempo para melhor análise.
6.1.

Etapas de procedimento sugeridas para o desenvolvimento do projeto

Para o desenvolvimento do projeto são necessários encontros estratégicos
com os profissionais envolvidos e o coordenador para que sejam demonstradas
todas as premissas, sugestões para viabilidade e melhor solução técnica,
interferências entre especialidades e as prováveis soluções.
Assim, serão sugeridos pelo menos três encontros durante o decorrer do
projeto, a saber:
- Reunião de Apresentação do projeto: de acordo com um projeto preliminar
de arquitetura apresentado para toda a equipe. É então discutido o partido estrutural
a ser seguido, indicando a flexibilidade no projeto para as dimensões dos elementos
e vãos. Após estudo de concepção da estrutura é então analisada a viabilidade do
empreendimento;
- Reunião de Início do projeto Executivo: Após toda a concepção já aprovada
pelo empreendedor, neste encontro serão definidas as técnicas executivas a serem
adotadas para todas as especialidades, além de discussão de prováveis
interferências, já identificadas após a etapa anterior. Nesta fase é analisado também
o cronograma preliminar para entrega de informações adicionais, que influenciam no
desenvolvimento do projeto final (como exemplo: furações em vigas e lajes dos
pavimentos);
- Reunião de Compatibilização: Após análise de todo o anteprojeto, todas as
interferências devem ser resolvidas nesta oportunidade, para posterior entrega final
dos desenhos.
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6.2.

Ficha de acompanhamento de projeto arquitetura x estrutura

A seguir apresenta-se proposta de ficha que corresponde às premissas,
observações de arquitetura que interferem na concepção da estrutura:

Premissas/características da edificação

Utilização/destinação de cada pavimento
Sobrecarga diferenciada em áreas específicas
Quantidade de pavimentos
Piso a piso pavimento tipo
Piso a piso pavimento térreo
Piso a piso subsolos
Vigas de travamento que podem ser colocadas quando do pé
direito duplo/triplo
Flexibilidade na dimensão dos pilares
Compatibilidade altura da viga x racionalização de alvenaria
Compatibilidade largura viga x espessura de alvenaria
Especificação de lajes planas ou nervuradas
Tipo de vedação
Tipos de revestimento de pisos
Pisos rígidos aplicados sobre lajes zero
Tipo de revestimento de alvenaria
Indicação de áreas de forro
Localização da edificação
Verificação do entorno da edificação
Verificação da altura das vigas na porta dos elevadores
Interferência vigas invertidas na arquitetura
Interferência viga escada na arquitetura
Possibilidade de junção pelos usuários de compartimentos no
pavimento tipo
Verificação de pé direito sob lajes e vigas nas escadas
Verificação de pé direito sob lajes e vigas nas rampas
Análise crítica da localização das juntas de dilatação
Sistema especial para fachadas

Observações

Observações

arquitetura

estrutura
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6.3.

Ficha de acompanhamento de projeto fundações x estrutura

A seguir apresenta-se proposta de ficha que corresponde às interferências
entre a infraestrutura (contenções, fundações, implantação) e a estrutura de
concreto:

Interferências Infraestrutura

Observações

Observações

fundações

estrutura

Cota de implantação da edificação
Muros de arrimo existentes a manter
Fundações executadas em diferentes etapas
Necessidade de travamentos das contenções
Necessidade de fundação provisória
Necessidade de consideração do empuxo na estrutura do
edifício
Elaboração de diagrama de empuxo para dimensionamento da
contenção
Confirmação das cotas de arrasamento das fundações indiretas
e contenções em geral
Confirmação das cotas de assentamento das fundações diretas
Fornecimento do coeficiente de mola da fundação para
verificação da deformabilidade global do edifício

6.4.

Ficha de acompanhamento de projeto de instalações x estrutura

A seguir apresenta-se proposta de ficha que corresponde às interferências
entre o projeto de instalações e a estrutura de concreto:

Interferências Instalações

Análise da locação de aberturas nas lajes dos pavimentos
Análise das furações das vigas dos pavimentos
Verificação da densidade de eletrodutos nas lajes
Análise de detalhes específicos para drenagem
Locação, dimensões e carga dos equipamentos diversos sobre a
estrutura

Observação

Observação

instalações

estrutura
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Localização de eletrocalhas
Verificação de vazio na escada para sua pressurização
Localização do equipamento de pressurização e possíveis dutos
que interferem na estrutura
Interferência da tubulação de gás com a espessura da laje
Necessidade de rebaixo da laje em áreas molhadas
Volume reservatório inferior
Volume reservatório superior
Volume reservatório águas pluviais

6.5.

Ficha de acompanhamento fase de projeto de estruturas x construtor

O construtor deve participar das decisões ainda na fase de projeto,
primeiramente orientando as premissas de cálculo em função das limitações da
obra, e analisando os seguintes aspectos com o objetivo da eficiência:

Limitações de obra

Equipamentos utilizados durante construção
Locação de grua e elevador cremalheira
Verificação de detalhes que possam tornar a execução muito
difícil ou impraticável
Idealização de peças pré-moldadas
Requisitos para a reutilização das fôrmas, fator que afeta os
planos de escoramento e escoramento residual
Locação de área de armazenamento de materiais
Acessibilidade de caminhões em área de estrutura
Padronização das peças
Velocidade da construção
Locais das juntas de concretagem
Definição das áreas com datas de concretagem diferentes
Seqüência de execução da obra
Detalhes construtivos específicos da construtora

Observações

Observações

construtor

estrutura
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6.6.

Procedimentos executivos que devem estar contidos no projeto de
estruturas

Para que durante a execução da obra todas as hipóteses feitas durante o
dimensionamento sejam consideradas, é necessário que o projetista estrutural as
descreva para posterior confirmação.
Além disso, se posteriormente for necessária alguma intervenção de maior
monta deve existir a possibilidade de verificação dos cálculos, situação em que
todas as considerações estarão descritas.
De acordo com as análises feitas no capítulo 5, o projeto deve ser
complementado com algumas indicações, a saber:
•

cobrimento considerado;

•

resistência característica do concreto (fck);

•

módulo de deformação do concreto (Ec);

•

deformações imediatas previstas;

•

deformações lentas previstas;

•

características do meio em que se encontra a edificação (classe de
agressividade);

•

características do entorno da edificação;

•

velocidade de vento considerada;

•

sobrecargas consideradas em todos os pavimentos;

•

tipo de vedação/revestimentos considerados;

•

limite de escoamento do aço considerado;

•

relação água/cimento;

•

quantitativo de materiais;

•

previsão de contraflecha;

•

dimensão máxima do agregado graúdo e abatimento do concreto
compatíveis com a taxa de armadura;

•

lista de desenhos, contendo inclusive as peças detalhadas em cada
prancha;

•

apresentação de memorial de cálculo.
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Além disso, especificações complementares que devem estar contidas no
projeto estrutural para a fase de execução, são também importantes:
•

Tempo e condições de cura do concreto;

•

Período de permanência das fôrmas;

•

Período de permanência do escoramento;

•

Período de permanência do escoramento remanescente;

•

Indicação da data de início do contrapiso;

•

Indicação da data de início das vedações;

•

Procedimentos para execução de junta de concretagem;

•

Especificações para esperas das armaduras em trechos contíguos
concretados em datas distintas;

•

Áreas de armazenamento de materiais;

•

Carga dos equipamentos de obra considerados;

•

Limitações de acesso para a concretagem;

•

Capacidade de carga das fôrmas;

•

Seqüência de lançamento;

•

Tolerâncias dimensionais para as seções das peças.

Após a execução propriamente dita, é importante que o usuário seja
informado das condições básicas que a estrutura deve apresentar para ter seu
funcionamento de modo favorável, como segue:
•

Indicar locação dos elementos estruturais em uma planta de arquitetura
e especificar que esses elementos não podem sofrer nenhuma
alteração de seção;

•

Indicar que a camada de recobrimento das peças não pode ser retirada
por qualquer motivo;

•

Especificar todas as sobrecargas de utilização, indicando que qualquer
alteração deverá ser passível de reforço estrutural ou no mínimo
verificação por profissional especializado;

•

Indicar a importância de verificação da existência de fissuras nos
elementos;

•

Indicar cuidados para que seja evitada infiltração prejudicando o
elemento de concreto;
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•

Especificar periodicidade para que sejam realizadas inspeções por
profissional habilitado de modo a identificar possíveis pontos passíveis
de intervenção estrutural;
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto e analisado durante o desenvolvimento do trabalho, foi
percebe-se que é necessário o enriquecimento da relação entre todos os
profissionais envolvidos no processo de construção, tanto nos projetos quanto nas
obras, considerando as variáveis necessárias para que a edificação tenha um bom
desempenho durante a sua vida útil.
Assim,

pode-se

minimizar

problemas

decorrentes

da

deficiência

de

informações quando do detalhamento dos projetos e principalmente da fase de
execução, evitando-se repassar indefinições importantes para a obra, local onde
muitas vezes são tomadas decisões errôneas por falta de especificações dos
profissionais especialistas nos diversos subsistemas envolvidos nas edificações.
Após análise geral feita nos procedimentos de execução das estruturas
adotados por algumas construtoras, em conjunto com o desenvolvimento do projeto,
pôde-se constatar que:
•

Procedimentos básicos para execução de cura úmida são praticamente
ignorados pela obra;

•

O projeto de fôrmas de madeira, em alguns casos, é contratado
somente para o pavimento tipo ou simplesmente não é contratado.
Dessa maneira, não é feito um estudo detalhado do escoramento, da
sua disposição, capacidade de carga e seqüência de retirada;

•

O treinamento da mão de obra é deficiente e tem dificuldade em seguir
algumas especificações;

•

Muitas obras estão sendo acompanhadas por estagiários que ainda
não possuem conhecimento teórico ou prático suficiente para a
verificação de conformidade de procedimentos ou detecção de
incompatibilidades;

•

A velocidade de construção e a busca pelos menores índices de taxa
de armadura e espessura média são em geral considerados mais
importantes do que a qualidade final do produto;

•

As construtoras exigem que o projeto de estruturas deve ser o mais
econômico possível, não existindo nenhuma margem de erro pela obra:
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dessa maneira, o controle dos procedimentos e dos valores de cálculo
deveriam ser extremamente rigorosos, o que não vem acontecendo;
•

Cronogramas muito apertados para a execução dos projetos têm como
conseqüência a falta de compatibilidade entre as especialidades;

•

O início da obra não é contado a partir da entrega final dos projetos, o
que seria a situação ideal;

•

A interação entre o projetista de estruturas e a obra é em geral muito
deficiente;

•

O projeto de estruturas tem muitas atribuições que não são
devidamente valorizadas pelas construtoras, daí a necessidade da
mudança de visão sobre o projeto estrutural e a execução da estrutura;

•

É necessário que no projeto de estruturas seja inserida uma “cartilha
educativa”, com informações claras e objetivas para os profissionais
sobre a execução da obra e sobre a manutenção para os usuários.
Esta atribuição deve ser devidamente remunerada;

•

Em função da atual velocidade das obras, parece recomendável que o
controle tecnológico seja feito nas obras aos 7 dias de idade, para que
se tenha idéia sobre a possibilidade da retirada dos cimbramentos, e
não aos 28 dias como tem sido verificado atualmente;

•

Os usuários em geral não possuem informações sobre a estrutura,
sobre como devem executar a manutenção e como proceder o
tratamento da estrutura. Por exemplo, não se registram informações
precisas sobre as sobrecargas de dimensionamento da estrutura, se o
concreto pode ou não ser lavado com soluções ácidas, etc.

Para a melhor qualidade da estrutura fica patente a necessidade de realizarse planejamento conjunto das fases de projeto e execução da obra, desenvolvendose projetos de produção que atendam às premissas adotadas no projeto estrutural, e
preliminarmente consensualizadas com a coordenação do projeto e com a própria
equipe de construção. O ideal seria que os projetos fossem sempre elaborados com
as considerações de execução (processos construtivos, equipamentos disponíveis,
etc), sendo também compatibilizados antes do início da obra.
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É necessário ainda que as atribuições dos projetistas sejam revistas quando
de sua contratação por parte das construtoras, adicionando-se ao projeto
informações sobre a execução da estrutura (planos de concretagem, rigidez de
escoramentos, etc) e sobre sua manutenção, tendo em vista principalmente os
prazos de vida útil cuja tendência é constar em todas as normas relacionadas à
construção civil, vislumbrando-se a NBR 15.575 apenas como a precursora.
Finalmente, percebe-se a necessidade de melhor treinamento e preparação
das equipes de produção da estrutura em concreto armado ou protendido, incluindose aí os próprios engenheiros residentes, de forma que a estrutura venha a trabalhar
de acordo com as premissas assumidas no respectivo projeto.
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