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RESUMO 

O microconcreto de alto desempenho é um material que possui dimensão máxima de 
agregado reduzida e baixa relação água/aglomerante (a/aglm). Com o objetivo de verificar a 
aplicabilidade do material em elementos estruturais, estudou-se o comportamento de um 
pilar de Microconcreto de Alto Desempenho submetido à flexão normal composta. 
Ensaiaram-se dois modelos de pilares com resistência média à compressão semelhantes, 
sendo um confeccionado com microconcreto e outro com concreto convencional, 
submetidos a flexão normal composta, com uma excentricidade inicial de 40 mm. Estes 
pilares foram considerados biarticulados, utilizando placas e roletes, que fixaram os 
deslocamentos e permitiram a rotação do apoio. Estes pilares foram instrumentados por 
meio de extensômetros elétricos de resistência, relógios comparadores e Linear Variable 
Differential Transformer (LVDT), de forma a obter os deslocamentos horizontais, 
deformações na face comprimida do concreto e as deformações nas armaduras de aço; 
também foram acompanhadas as aberturas de fissuras por meio de marcação com pincel 
atômico. O pilar de microconcreto rompeu por esmagamento do concreto da face 
comprimida, na região intermediária do pilar. Já o pilar de concreto convencional rompeu 
numa seção acima da intermediária, e a ruptura ficou caracterizada pelo desplacamento do 
concreto em duas faces adjacentes, em forma de quina, sugerindo uma ruptura por flexão 
composta oblíqua. A resistência média à compressão e o módulo de elasticidade de ambos 
os pilares foram determinados por meio de ensaios. Verificou-se que o módulo de 
elasticidade do microconcreto foi estatisticamente superior ao do concreto convencional. 
Fez-se a comparação dos resultados experimentais obtidos com os resultados obtidos pelo 
software Esbelt 2.1, que considera os módulos de elasticidade segundo a NBR 6118 
(ABNT, 2003). Ao final, pode-se observar o melhor comportamento do pilar de 
microconcreto em relação ao pilar de concreto convencional, em termos de maior rigidez, 
sugerindo aplicabilidade do material em elementos estruturais destinados à pré-fabricação 
de elementos com  seções transversais delgadas. 
 
Palavras-Chave: Microconcreto. Pilares. flexão normal composta. módulo de elasticidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Campos (2002), a industrialização da construção constitui-se no desenvolvimento 

dos produtos e processos tecnológicos. Em termos de produtos, com o avanço da 

tecnologia do concreto foi possível obter concretos mais resistentes e duráveis, sendo que, 

usados em elementos estruturais provocam a redução das seções transversais gerando 

economia de material e redução de custos. Os produtos quando utilizados em elementos 

pré-fabricados, devem facilitar os processos de produção, tais como a montagem e o 

transporte. Devem também adequar-se aos meios de produção disponíveis nos centros 

urbanos e as características regionais. 

Produzida no Brasil, a Argamassa Armada foi muito utilizada por possibilitar a obtenção de 

estruturas delgadas. Ela é o aperfeiçoamento às condições brasileiras da matriz do 

ferrocimento, material consagrado pelas experiências de Pier Luigi Nervi. A associação do 

material com a pré-fabricação se deu de forma harmônica, favorecendo a industrialização da 

construção e atendendo as necessidades locais de habitação. Nas décadas de 80 e 90, 

porém, alguns acidentes, tal como em algumas escolas integrantes dos Centros Integrados 

de Apoio à Criança (CIAC’s) puseram em descrédito a qualidade da Argamassa Armada. 

(CAMPOS, 2002) 

Os estudos a respeito dos acidentes com a Argamassa Armada apontaram que a causa dos 

mesmos estavam relacionadas com a baixa durabilidade do material. Neste panorama, 

Campos (2002) sugeriu a transformação da nomenclatura Argamassa Armada para 

Microconcreto de Alto Desempenho (MicroCAD), com a melhoria da qualidade da matriz 

para obtenção de estruturas mais duráveis e econômicas.  

A matriz do MicroCAD, quando argamassa armada, foi utilizada com armadura difusa, o qual 

possibilitava a obtenção de estruturas delgadas (HANAI, 1992). Os principais elementos 

estruturais utilizados em edificações usuais em concreto armado são as vigas, lajes e 

pilares. Nestes elementos é construtivamente inviável a utilização de armadura difusa, 

constituindo-se uma lacuna o estudo destes elementos confeccionados com o MicroCAD. 

A principal característica que diferencia o microconcreto do concreto convencional é a 

dimensão máxima do agregado graúdo. Para o microconcreto, este parâmetro possui 

valores menores que os utilizados no concreto convencional ou não possui agregado 

graúdo. Assim, a curva tensão deformação apresenta formato distinto para os materiais. 

Dessa forma, esta variável influencia significantemente o comportamento de pilares. 
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Os pilares são elementos resistentes que absorvem as principais cargas atuantes, assim 

deformações excessivas podem comprometer a estabilidade, podendo levar ao colapso 

parcial ou total da estrutura. No presente trabalho, com intuito de colaborar no entendimento 

do comportamento destes elementos confeccionados com o Microconcreto de Alto 

Desempenho, será estudado o caso de flexão normal composta, esta que é uma solicitação 

usual em pilares de edifícios.  

Em se tratando de concretos de alto desempenho as dimensões de pilares podem ser 

reduzidas. Converge-se, então, para o caso de pilares esbeltos, onde se torna necessário o 

estudo minucioso da sua estabilidade. Devido ao avanço tecnológico na área 

computacional, os projetistas dispõem de softwares capazes de calcular os pilares por 

diversos métodos, inclusive o obrigatório para estruturas esbeltas, a saber: método geral. 

Este é um método exato que calcula a estabilidade dos pilares independente da 

classificação por esbeltez. Dessa forma, pode-se optar por sua utilização em substituição 

aos métodos simplificados. (BORGES, 1999) 

Considerando que o concreto armado é o material usualmente utilizado em elementos 

estruturais, seguindo os procedimentos da norma brasileira NBR 6118 (ABNT, 2014), 

questiona-se: para uma mesma resistência, o comportamento de um pilar submetido à 

flexão normal composta, confeccionado com microconcreto é semelhante ao de um pilar 

confeccionado com concreto convencional? 

O presente estudo se torna importante ao contribuir no estudo de pilares com Microconcreto 

de Alto Desempenho com fins de uso na pré-fabricação leve, considerando suas 

propriedades mecânicas obtidas por meio de ensaios. Com este material há a possibilidade 

de se obterem estruturas igualmente resistentes e estáveis, com ganhos na obtenção de 

estruturas de seções transversais reduzidas, o que facilita os processos de manuseio e 

transporte de elementos pré-fabricados. Assim, reduz o tempo gasto nos processos, o que é 

de grande importância em uma produção seriada. 

Além disso, o estudo contribui por meio dos resultados obtidos, com sugestões a novos 

trabalhos que comprovem a viabilidade de utilização do material em elementos estruturais, e 

também contribui com sugestões para a reavaliação dos procedimentos da norma brasileira 

NBR 6118 (ABNT, 2014) quanto a estimativa do módulo de elasticidade do concreto. 

1.1 OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho foram divididos em objetivo geral e objetivos específicos. 
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1.1.1 Objetivo geral 

Estudar o comportamento de um pilar de Microconcreto de Alto Desempenho submetido à 

flexão normal composta. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 Comparar o comportamento de um pilar de Microconcreto de Alto Desempenho 

com um de concreto convencional, de mesma resistência, por meio da avaliação da 

influência do módulo de elasticidade; 

 Verificar a validade dos procedimentos da NBR 6118 (ABNT,2014) quanto a 

estimativa do módulo de elasticidade dos concretos estudados; 

 Comparar os resultados de cargas últimas e deslocamentos máximos obtidos 

experimentalmente com os resultados obtidos pelo software comercial Esbelt 2.1; 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O conteúdo do trabalho está dividido nas seguintes seções: 

 Seção 1: Introdução, apresentando a contextualização, o problema, a 

justificativa, os objetivos e o conteúdo do trabalho; 

 Seção 2: Revisão da literatura, onde são discutidos os temas fundamentais a 

realização do trabalho, tais como Microconcreto de Alto Desempenho, propriedades 

mecânicas do concreto e do aço, considerações sobre pilares e instabilidade de 

barras; 

 Seção 3: Programa Experimental, em que são descritos os materiais envolvidos, 

os ensaios realizados, os procedimentos que foram utilizados na confecção e 

execução dos pilares; 

 Seção 4: Resultados e Discussões, composta da apresentação dos resultados 

obtidos, ponderações e discussões dos resultados; 

 Seção 5: Considerações Finais, onde são apresentadas as principais conclusões 

do trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURAEQUATION SECTION 2 

Nesta seção do trabalho são descritos os fundamentos teóricos do microconcreto de alto 

desempenho, das propriedades mecânicas do concreto convencional1 e do aço usado para 

armadura, de pilares usuais e da instabilidade de barras. 

2.1 MICROCONCRETO DE ALTO DESEMPENHO 

A expressão alto desempenho refere-se à qualidade da matriz, que proporciona elevada 

resistência mecânica e baixa porosidade ao concreto. A palavra microconcreto pode ser 

entendida através do sentido etimológico do prefixo micro que vem do grego mikrós, 

significando elemento morfologicamente pequeno, assim, microconcreto é um concreto 

pequeno (CAMPOS, 2002). Esta expressão apenas faz sentido ao se referir a concretos 

com agregados de pequena dimensão máxima, relativa ao concreto convencional. 

Disto infere-se que microconcreto de alto desempenho é um material composto de uma 

matriz de alto desempenho e agregados com dimensão máxima pequena. Visando uma 

maior compreensão do estado da arte do material é necessário fazer uma revisão histórica 

do mesmo. 

2.1.1 Contexto histórico 

A origem da matriz do concreto aqui definido como Microconcreto de Alto Desempenho se 

deu através do desenvolvimento na França do chamado “fer-ciment”, patenteado em 1856 

por Joseph Louis Lambot. Este dizia que se tratava de um material de construção capaz de 

substituir materiais onde a umidade devia ser evitada, tais como a madeira em construções 

navais e em obras arquitetônicas e monumentos domésticos. Lambot descrevia que o 

material era composto por uma rede ou um conjunto de arames ou barras metálicas 

associadas com cimento hidráulico, possibilitando a obtenção de vigas e pranchas de 

diversos tamanhos. (HANAI, 1992) 

A tecnologia do fer-ciment só foi impulsionada a partir da segunda guerra mundial pelas 

obras realizadas pelo engenheiro italiano Pier Luigi Nervi que chamava o material de 

ferrocimento. Suas obras, associadas à pré-fabricação de elementos delgados, romperam a 

                                            
1
 Diz respeito ao concreto estrutural prescrito nas diversas normas e códigos nacionais e internacionais, inclusive 

na NBR 6118 (ABNT, 2014).  Na revisão da literatura é utilizada a expressão concreto convencional enquanto 
que na metodologia e em resultados esperados utiliza-se a expressão concreto de referência. 
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limitação da aplicação do ferrocimento em pequenas obras navais e monumentos 

domésticos, passando a ser utilizada em elementos estruturais mais arrojados na 

Construção Civil e Naval. (CAMPOS, 2002) 

Uma notável obra de Nervi foi o Pavilhão de Exposições de Turim (1948), composto de uma 

cobertura cilíndrica com vão de 91,4 m, através da combinação de peças pré-fabricadas de 

ferrocimento com arcos em concreto armado. A Figura 2.1 mostra outra de suas obras, o 

Palacete de Esportes (1957) em Roma, construído para as Olimpíadas de 1960, constituído 

de uma cúpula esférica de 60 m de diâmetro, com elementos pré-fabricados de ferrocimento 

na cobertura de apenas 25 mm de espessura. (CAMPOS, 2002) 

Figura 2.1 - Palacete de Esportes em Roma (1957). 

 

Fonte:FUNDACIÓN MAXXI
2
 (2011). 

No Brasil, as pesquisas e experimentações a respeito do ferrocimento foram iniciadas na 

Escola de Engenharia de São Carlos, na década de 60, através do chamado ―Grupo de São 

Carlos‖, inspirados nas obras de Nervi. O material passaria a ser chamado de Argamassa 

Armada, por necessitar menor consumo de cimento e menores taxas de armadura que o 

ferrocimento para adequar-se aos processos de execução brasileiros e reduzir o custo do 

material. (HANAI, 1992) 

                                            
2
Fundaciónmaxxi (2011). Disponível em: <http://www.metalocus.es/content/es/blog/pier-luigi-nervi-maestro-

costruttore>. Acesso em 07 de fevereiro de 2016. 
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Com notável destaque no trabalho com a argamassa armada está o arquiteto brasileiro João 

Filgueiras Lima (apelidado Lelé) que alavancou a tecnologia do material no Brasil, sendo o 

maior divulgador do mesmo em nível nacional e internacional. Ele desenvolveu com a 

argamassa armada diversas ações, tais como sistemas construtivos para obras de 

urbanização e saneamento. (HANAI, 1992)  

Em 1990, como resultado dos estudos e experiências com o material, foi publicada a norma 

brasileira NBR 11173 (ABNT, 1990) de Projeto e Execução de Argamassa Armada. A partir 

deste marco, as obras executadas com a argamassa armada deveriam obedecer às 

prescrições normativas. Estas prescrições, em geral, balizaram os parâmetros que garantem 

qualidade as estruturas. 

Segundo Campos (2002), as obras consagradas de Lelé incentivaram o governo de 

Fernando Collor, no início da década de 90, a utilizar a já normatizada argamassa armada 

na implantação dos Centros Integrados de Apoio à Criança (CIAC’s) no país. No entanto, 

esta iniciativa foi um fracasso em termos logísticos e tecnológicos. Esperava-se que as 

fábricas implantadas produzissem uma quantidade de escolas acima da capacidade 

produtiva daquela época. Com a implantação acelerada e desordenada das CIAC’s, obteve-

se como resultados estruturas de baixa qualidade, que manifestaram patologias. Fato que 

resultou em uma visão negativa a respeito do material. 

A provável causa da baixa durabilidade da maioria das obras inspecionadas na época foi a 

não observância dos critérios da NBR 11173 (ABNT, 1990). Esta garante melhor qualidade 

da matriz devido às restrições impostas, tal como a relação entre água e cimento menor que 

0,45.  

2.1.2 Dimensão Máxima Característica do Agregado Graúdo 

O principal uso de microconcretos foi como argamassa armada, no entanto alguns materiais 

de diferentes valores de dimensão máxima característica (DMC) de agregados são usados 

com a designação microconcreto. Segundo Fusari (2008) a dimensão máxima dos 

agregados do microconcreto é 9,5 mm, os quais são chamados de pedriscos. Para Hanai 

(1992) a argamassa armada pode ser considerada um tipo particular de microconcreto, em 

que não existe a presença de agregado graúdo, sendo a dimensão máxima característica 

dos agregados igual a 4,8 mm. Esta é a justificativa dada por Campos (2002) para substituir 

o termo argamassa armada para microconcreto. 
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Segundo Metha e Monteiro (1994) o comportamento do concreto é inelástico antes da 

ruptura, diferente do que acontece com seus componentes isolados que rompem 

elasticamente. Isso pode ser explicado por existir um elo de ligação mais fraco no concreto, 

conhecido como a zona de transição pasta agregado, a qual é determinante na resistência 

do concreto. 

A zona de transição é a região de menor resistência do concreto devido à presença de 

volumes e vazios consideráveis. Além disso, nesta zona existem microfissuras que com a 

aplicação de tensões crescentes se propagam gradativamente até se unirem umas nas 

outras, assim o sistema torna-se continuo e rompe. (METHA; MONTEIRO, 1994) 

Segundo Metha e Monteiro (1994) quando se utiliza concretos com agregados de maiores 

dimensões e com grande quantidade de partículas alongadas e chatas existe a tendência de 

se acumular na região próxima do agregado um filme de água, correspondendo uma relação 

A/C mais elevada nesta zona. O efeito disso é a exsudação interna, que consiste no 

enfraquecimento da zona de transição pasta-agregado. Assim, o concreto fica mais 

suscetível a ruptura da aderência por cisalhamento na superfície da partícula do agregado. 

Rohden (2011) avaliou a influência da dimensão máxima característica dos agregados nas 

propriedades mecânicas dos concretos, tais como resistência à compressão, módulo de 

deformação longitudinal e resistência à tração. Dessas propriedades, observou-se apenas 

significativa influência da dimensão máxima dos agregados, em termos estatísticos, na 

resistência à compressão. As demais propriedades mecânicas não se alteraram, em termos 

estatísticos, com a alteração da dimensão máxima do agregado. Houve uma tendência de 

se obter maiores resistências à compressão para menores dimensões máximas dos 

agregados e que o módulo de elasticidade não sofre grande influência da dimensão máxima 

do agregado.  

Neto, Oliveira e Ramos (2011) estudaram a influência da dimensão máxima do agregado no 

módulo de elasticidade. Neste caso, ensaiaram-se concretos com as seguintes variáveis: 

agregados de dimensão máxima igual a 9,5 mm e 19 mm, rocha basáltica e granítica e teor 

de agregado graúdo (a=alto teor, b=baixo teor). O ensaio para determinação dos módulos 

foi o de flexão com três pontos em viga entalhada no meio do vão. Na Figura 2.2 é 

apresentado o gráfico de influência da dimensão máxima no módulo de elasticidade, em 

concretos com relação água/aglomerante (a/aglm) igual a 0,35. 
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Figura 2.2 - Influencia do DMC do agregado no módulo de elasticidade do CAR. 

 

Fonte:(NETO; OLIVEIRA; RAMOS, 2011) 

Neste gráfico observa-se o melhor desempenho mecânico, em termos de módulo de 

elasticidade, dos concretos basálticos em relação aos concretos graníticos. Observa-se 

também que para o granito há uma redução do valor do módulo de elasticidade quando se 

aumenta o diâmetro máximo do agregado de 9,5 mm para 19 mm para os concretos com 

baixos teores de agregados. Todavia, quando se utiliza altos teores de agregados para o 

concreto granítico, o módulo de elasticidade é maior para dimensão máxima do agregado de 

19 mm em relação ao de 9,5 mm. Já para o basalto a variação do módulo de elasticidade, 

tanto para alto teores como para baixos teores de agregados foi bem menor. 

2.1.3 Alto Desempenho 

Alto Desempenho refere-se à obtenção de concretos com elevada resistência mecânica e 

adequada durabilidade, devido sua baixa porosidade. Aïtcin (1998) define essencialmente 

um concreto de alto desempenho como um concreto tendo uma relação água/aglomerante3 

baixa, sendo considerada baixa para valores menores que 0,4. 

A norma NBR 11173 (ABNT, 1990) define que a relação água/cimento (A/C) da argamassa 

armada deve ser igual ou inferior 0,45, para garantir consistência e trabalhabilidade 

adequada a massa. Considerando que a limitação da norma corresponde a um valor baixo 

da relação A/C e levando em conta a definição de concreto de alto desempenho, dada por 

Aïtcin (1998), a matriz da argamassa armada é potencialmente um concreto de alto 

desempenho. Pode-se então, chamar a Argamassa Armada de Microconcreto de Alto 

                                            
3
 Quando da adição de sílica ativa na matriz do concreto, a expressão fator água/aglomerante é mais adequada 

que a expressão fator água/cimento, considerando-se aglomerante o cimento mais a adição em pó. 
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Desempenho. O MicroCAD pode ainda ter suas propriedades potencializadas com o uso 

dos aditivos superplastificantes e componentes cimentícios complementares, tal como a 

sílica ativa.  

2.1.3.1 Alta Resistência 

A classificação para concretos de alto desempenho deve feita em função da experiência 

acumulada e do atual estado da arte. Aïtcin (1998) classificou os concretos de alto 

desempenho em cinco classes em função da resistência à compressão, conforme o Quadro 

2.1. A classificação foi feita baseando em valores médios obtidos em ensaios experimentais. 

Quadro 2.1 - Classificação dos concretos de alto desempenho. 

Classe de concreto de 
alto desempenho  

I  II  III  IV  V  

Resistência à compressão 
(MPa)  

50  75  100  125  150  

Fonte: AITCIN(1998).―adaptada pelo autor‖. 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) define critérios para concretos de alta resistência. Ela separa os 

concretos em dois grupos de resistência à compressão, sendo classificados no grupo 1 

concretos das classes C20 até C50. Neste caso, C significa classe e o algarismo significa a 

resistência característica à compressão ( ckf ) em MPa. Os concretos de alta resistência 

pertencem ao grupo 2, sendo caracterizados pelas classes C55 até C90. 

2.1.3.2 Durabilidade 

A respeito da durabilidade, ela está associada com a promoção de elevada vida útil à 

estrutura. A principal característica dos concretos de alto desempenho (CAD) que garante 

durabilidade é a baixa porosidade do concreto, devido à baixa relação a/aglm, conduzindo a 

baixa permeabilidade a agentes externos. (CAMPOS, 2002) 

Em relação à durabilidade das obras executadas com argamassa armada na década de 90, 

em linhas gerais, a principal patologia presente nas estruturas foi a corrosão de armaduras. 

Esta foi provocada pela alta porosidade do material, e pela inobservância dos cobrimentos 

mínimos estabelecidos pela NBR 11173 (ABNT, 1990) bem como pelos altos valores da 

relação a/aglm. (CAMPOS, 2002) 
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2.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Entende-se como concreto armado a união do concreto com armaduras de aço. A função da 

armadura é resistir aos esforços de tração e auxiliar o concreto a resistir aos esforços de 

compressão, enquanto o concreto deve resistir aos esforços de compressão. As 

propriedades mecânicas do concreto no estado endurecido e do aço possuem grande 

influência no comportamento do concreto armado. Nesta seção são apresentas as principais 

propriedades mecânicas do concreto no estado endurecido e do aço para uso como 

armadura. 

2.2.1 Concreto no Estado Endurecido 

As principais propriedades mecânicas do concreto no estado endurecido que influenciam o 

comportamento do concreto armado são a resistência à compressão, resistência à tração, 

relação tensão deformação e o módulo de elasticidade. Estas são descritas neste item. 

2.2.1.1 Resistência à Compressão 

A resistência à compressão do concreto corresponde à capacidade do material resistir à 

tensão de compressão atuante sem sofrer colapso. Segundo Mehta e Monteiro (1994) o 

concreto possui maior resistência à compressão em comparação aos demais tipos 

resistências, além disso, o ensaio para sua determinação é de fácil execução. Estes são os 

motivos pelo qual projetistas de estruturas utilizam a resistência à compressão como a 

propriedade a ser especificada. Padronizou-se que a resistência à compressão do concreto 

na idade de 28 dias corresponde a um índice da resistência do concreto, sendo aceita 

universalmente. 

A resistência à compressão pode ser considerada a propriedade mais importante do 

concreto, uma vez que os códigos nacionais e internacionais associam a ela as demais 

propriedades, tais quais resistência à tração, modulo de deformação longitudinal e relação 

tensão deformação na compressão. (GIONGO; JACINTHO, 2005) 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) estabelece que a resistência à compressão do concreto seja 

dada pela ruptura de corpos de prova cilíndricos. Estes devem seguir os procedimentos da 

NBR 5739 (ABNT, 2007) e serem moldados segundo a NBR 5738 (ABNT, 2004), com 

dimensões padronizadas iguais a 15 cm x 30 cm. Em casos específicos, a norma permite a 

utilização de corpos de prova de diferentes dimensões, desde que respeitem a razão entre 

altura e diâmetro igual a 2. 
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Segundo Vanderlei (1999) quando se trata de concretos de alta resistência pode-se realizar 

o ensaio com corpos de prova de dimensões iguais a 10 cm x 20 cm, dessa forma é 

respeitada a razão sugerida pela NBR 5739 (ABNT, 2007). Essa redução é devido ao fato 

de que a maior resistência do concreto exige maior capacidade de carga da prensa para que 

ocorra a ruptura dos corpos de prova. Ainda deve ser observada a exigência de diâmetro 

maior que quatro vezes a dimensão máxima do agregado. 

A resistência característica à compressão (
ckf ) pode ser obtida através da resistência média 

à compressão da ruptura de corpos de prova. A equação (2.1) mostra a equação para 

determinação do
ckf , em que s é o desvio padrão e t é o coeficiente de distribuição de 

Student. Frequentemente é adotado que a probabilidade de o concreto não atingir a 

resistência característica à compressão é de apenas 5%, sendo assim obtido da distribuição 

normal de Gauss o valor de t=1,65. (GIONGO;JACINTHO, 2005) 

ck cmf f t s     (2.1) 

Para o cálculo de estruturas de concreto se aplica um coeficiente de minoração (
c ) a 

resistência característica à compressão, obtendo assim a resistência de cálculo (
cdf ) dada 

pela equação(2.2). 

c
cd

c

kf
f


   (2.2) 

2.2.1.2 Resistência à Tração 

A resistência à tração do concreto pode ser entendida como a capacidade do material 

resistir à tensão de tração atuante sem sofrer colapso. A resistência a tração corresponde a 

cerca de 7 a 11% da resistência à compressão, isso porque o intervalo necessário para 

propagação de fissuras no concreto é mais curto quando submetido a tração do que a 

compressão. Devido à baixa resistência à tração, nos elementos de concreto dimensionados 

à flexão pode ser desprezada a resistência à tração. (MEHTA; MONTEIRO, 1994) 

A resistência à tração do concreto é determinada de modo indireto. Isso porque a precisão 

dos resultados do ensaio de resistência à tração direta é afetada pelas excentricidades de 

carga que é difícil de ser controlada. A determinação da resistência de modo indireto é feita 

através dos ensaios de compressão diametral, segundo a NBR 7222 (ABNT, 2011) e de 

tração na flexão, conforme a NBR 12142 (ABNT, 1991). (GIONGO; JACINTHO, 2005)  
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A resistência à tração direta pode ser determinada de duas formas. Através de 90% da 

resistência à tração por compressão diametral ( ct,spf ) ou 70% da resistência à tração por 

flexão (
ct,ff ). Em caso de não se possuir resultados experimentais, pode-se adotar a 

resistência média (
ctmf ) à tração para concretos do grupo 1, conforme a equação (2.3). 

Quando se trata de concretos do grupo 2, a equação da resistência à tração média é dada 

pela equação (2.4). A partir da resistência média à tração é possível obter as resistências 

características à tração inferiores e superiores dadas, respectivamente, pelas equações 

(2.5) e (2.6). (ABNT, 2014) 

2/3

ctm ckf 0,3 f     (2.3) 

ct,m ckf 2,12 ln(1 0,11 f )      (2.4) 

ctk,inf ctmf 0,7 * f   (2.5) 

ctk,sup ctmf 1,3 * f   (2.6) 

2.2.1.3 Diagrama Tensão Deformação 

O diagrama tensão deformação na compressão do concreto pode ser obtido por meio de 

ensaios. As configurações podem ser variadas dependendo principalmente da tensão 

máxima e sua correspondente deformação e da configuração do ramo descendente da 

curva, sendo que o ramo descendente é obtido apenas em ensaio com controle de 

deformação. (SHEHATA, 2005) 

Segundo Shehata (2005) as variáveis que influenciam a propriedade tensão deformação são 

as mesmas que influenciam a resistência à compressão, em diferente grau. Dentre estas 

variáveis influenciadoras podem-se citar os materiais constituintes, proporção e interação 

entre os materiais, formas e dimensões dos corpos de prova e o método de ensaio. 

A norma brasileira NBRB 6118 (ABNT, 2014) apresenta para o concreto, um diagrama 

tensão deformação de comportamento linear para tensões de compressão menores que a 

metade da resistência à compressão do concreto (
c0,5 f ). A partir disso, a curva apresenta 

um formato curvilíneo dado pela equação (2.7), sendo n um coeficiente igual a 2 para 

concretos do grupo 1 e dado pela equação (2.8) para concretos do grupo 2. Por fim, tem 

início o processo de plastificação do concreto, a partir da reta com valor igual a oitenta e 

cinco por cento da resistência de cálculo (
cdf ), mostrada na Figura 2.3. O símbolo 

c utilizado na equação (2.7) representa a tensão na parte curva do diagrama. 
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Figura 2.3 - Diagrama tensão e deformação idealizado. 

 

Fonte: ABNT (2014). 

cu

n

cd

c2

c 0,85 f 1 1
  
      

   




  (2.7) 

4ck90-f
n =1,4+23,4  ( )

100
   (2.8) 

O concreto apresenta um comportamento não linear, observado em diagramas tensão 

deformação. Isso pode ser explicado pelo processo de microfissuração interna que evolui 

com o nível de tensão. Até 50% da tensão máxima pode-se admitir a existência de um 

sistema estável na zona de transição entre matriz e o agregado graúdo. Para um nível de 

tensão de 75% da tensão máxima a intensa propagação de fissuras torna o sistema de 

fissuras na zona de transição instável. (MEHTA; MONTEIRO, 1994) 

Quanto às deformações, a NBR 6118 (ABNT, 2014) convencionou adotar na falta de 

resultados experimentais, valor de deformação específica de encurtamento do concreto no 

início do patamar plástico (
c2 ) igual a 2,0 ‰ e o valor da deformação específica de 

encurtamento do concreto na ruptura (
cu ) igual a 3,5 ‰ para concretos do grupo 1. 

Em se tratando de concretos de elevada resistência, a curva ascendente do diagrama 

tensão deformação é mais retilínea, caracterizando o comportamento elástico para uma 

fração maior da tensão máxima. A Figura 2.4 apresenta o comportamento de curvas tensão 

deformação na compressão para concretos com diferentes resistências, em que é fácil 

identificar para concretos de maior tensão máxima a maior deformação correspondente e 

ramo descendente mais íngreme. 
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Figura 2.4 - Diagrama tensão e deformação para diferentes resistências. 

 

Fonte: MACGREGOR
4
 (1992). ―adaptada pelo autor‖. 

Para concretos de alta resistência, classificados no grupo 2 pela NBR 6118 (ABNT, 2014), é 

prescrito que as deformações especificas de encurtamento 
c2 e 

cu são dadas pelas 

equações (2.9) e (2.10), respectivamente. 

0,53

c2 ck‰ 0,0852 ‰ (f 50)       (2.9) 

4ck
cu

90 f
‰ 35‰2,6 ( )

100


     (2.10) 

2.2.1.4 Módulo de Elasticidade 

O termo módulo de elasticidade (ou deformação longitudinal) refere-se à propriedade de 

rigidez intrínseca do material, podendo ser chamado de módulo tangente, módulo secante e 

cordal, em função da forma de determinação (SHEHATA, 2005). Segundo Mehta e Monteiro 

(1994), o módulo de deformação longitudinal é a declividade da curva tensão deformação 

para o concreto submetido a carregamento uniaxial. 

O módulo de elasticidade (
ciE ) do concreto pode ser determinado experimentalmente, 

conforme os procedimentos da norma NBR 8522 (ABNT, 2008), aos 28 dias de idade. 

Quando não se dispuser de resultados experimentais, o módulo de elasticidade (
ciE ) pode 

                                            
4
MACGREGOR, J. G. Reinforced concrete: mechanics and design. 2. ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 

1992. 848 p. 
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ser estimado pelas equações (2.11) e (2.12), para concretos usuais e de alta resistência, 

respectivamente. Nessas equações 
E  é um coeficiente que depende do tipo de agregado. 

(ABNT, 2014) 

Eci ck56E  00= f     (2.11) 

k
ci

1/3

c
E

f
1,25

1
E = 5

0
21 00

 
   

 
   (2.12) 

Na determinação do módulo de elasticidade (
ciE ), a NBR 6118 na versão de 2003, não 

considerava a classe de resistência do concreto nem a origem dos agregados, sendo obtido 

por meio da equação (2.13). 

ci ckE 5600 f    (2.13) 

Para tensões menores que 
c50% f ,

adota-se para módulo de elasticidade o valor secante. A 

determinação do módulo de deformação secante será feita pela equação (2.14). Em que 
i  

é dado pela equação (2.15). (ABNT, 2014) 

iCS CIE E    (2.14) 

ck
i

f
0,8 0,2 1,0

80
       (2.15) 

2.2.2 Aço para Armadura 

Os vergalhões de aço utilizados como armaduras no concreto armado podem ser do tipo 

CA-25, CA-50 e CA-60, sendo os deste tipo determinados pelo processo de trefilação. Já os 

vergalhões do tipo CA-25 e CA-50 são obtidos por laminação a quente. (MORAIS; REGO, 

2005) 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), através de ensaio é obtido o diagramas tensão 

deformação do aço com os valores característicos da resistência ao escoamento ( ykf ), da 

resistência à tração ( fstk
) e da deformação na ruptura ( εuk

).  A Figura 2.5 apresenta o 

diagrama tensão deformação simplificado do aço. Este diagrama considera os casos de aço 

com ou sem patamar de escoamento, sendo que quando o aço não possuir patamar de 

escoamento o valor de fyk  deve ser dado pela tensão correspondente à deformação 

permanente de 2‰. 
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Figura 2.5 - Diagrama tensão e deformação simplificado do aço. 

 

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014). 

2.3 CONSIDERAÇÕES À RESPEITO DE PILARES 

Pilar é um elemento estrutural vertical, onde as dimensões da seção transversal são muito 

menores que sua altura, capaz de suportar carregamento axial de compressão, com a 

presença ou não de momento. Tem a função de transmitir as cargas de pisos e cobertura de 

edifícios para a fundação. Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) para ser considerado pilar o 

elemento deve possuir seção transversal em que a maior dimensão seja menor que cinco 

vezes a menor dimensão. 

2.3.1 Resistência de Pilares a Carregamento Axial 

Segundo MacGregor e Wight (2005) em um pilar simétrico submetido a uma carga axial, a 

deformação longitudinal é uniformemente distribuída em toda a seção transversal, devido à 

perfeita aderência entre o concreto e o aço, fazendo com que a deformação seja a mesma 

em ambos os materiais.  

A carga total (
0F ) em um pilar é a soma da carga no concreto (

cF ), dada pela equação 

(2.16) e no aço (
sF ), dada pela equação (2.17), sendo que a ruptura ocorre quando 

0F atinge seu valor máximo. A resistência do concreto carregado como pilar (
cf ’’ ) é dada 

pela equação (2.18).(MACGREGOR; WIGHT, 2005) 

c c cF f ’’ A    (2.16) 

s y stF f A    (2.17) 

c 3 cf ’’ k f    (2.18) 
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O código ACI 318 (ACI, 2011) admitiu valor de 
3k 0,85 . Segundo (MACGREGOR; WIGHT, 

2005) este valor foi obtido em função de 564 testes realizados em pilares nas Universidades 

de Illinois e Lehigh. Considerando-se a soma da resistência total plástica do concreto e do 

aço, tem-se a equação (2.19). Em que o símbolo A  é a área bruta da seção transversal e a 

stA  é a área da armadura longitudinal. 

 F 0,85 f ’ A A f Ast0 c y st
         (2.19) 

Segundo MacGregor e Wight (2005) quase todos os elementos de compressão em 

estruturas de concreto, estão sujeitos a momentos adicionais que podem ser devido ao 

desalinhamento no carregamento.  

Em se tratando de concreto não fissurado, considera-se que a resistência à compressão de 

um pilar com material idealizado homogêneo e elástico seja igual a 
cuf . Sabendo que a 

resistência de compressão deve levar em conta as tensões geradas pela carga de 

compressão e pela flexão, obtém-se a equação (2.20). 

cu

F M y
f

A I


    (2.20) 

Considerando que para M 0  e 
MÁX

F F  tem-se MÁX
cu

F
f

A
 ; para F 0  e 

MÁX
M M  tem-

se: MÁX
cu

M y
f

I


 e dividindo a equação (2.20) por 

cuf , tem-se a equação (2.21).  

MÁX MÁX

F M
1

F M
    (2.21) 

2.3.2 Solicitações Normais 

Os pilares usuais de edifícios são submetidos a forças normais e a momentos fletores, 

podendo ser solicitados à compressão simples ou a flexão composta. Na compressão 

centrada a aplicação da força normal 
dN  é no centro geométrico (CG) da seção transversal 

do pilar, assim as tensões na seção transversal são uniformes (BASTOS5, 2015). Na Figura 

2.6 é apresentada a elevação (a) e a seção transversal (b) de um pilar para o caso de 

compressão centrada. 

                                            
5
BASTOS, P. S. S. Notas de Aula: Pilares de Concreto Armado. 2015. Disponível em: 

<http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto2/Pilares.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2016. 
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Figura 2.6 - Pilar submetido a compressão centrada. 

 

 

a) Representação de elevação do pilar. b) Representação em planta da seção 

transversal de pilar. 

Fonte: BASTOS (2015). 

Na flexão composta ocorre a atuação conjunta de força normal e momento fletor sobre o 

pilar. Existem os casos de flexão composta normal e flexão composta oblíqua. No primeiro 

caso, existe a força normal e um momento fletor em uma direção, tal que dx 1x dM e N   . Já 

no segundo caso, existe a força normal e dois momentos fletores, relativos às duas direções 

principais do pilar, tal que 1d,x 1x dM e N   e 1d,y 1y dM e N  , conforme é apresentado na Figura 

2.7. (BASTOS, 2015) 

Figura 2.7 - Seções transversais dos casos de pilar submetido flexão composta. 

  

a) Flexão composta normal. b) Flexão composta oblíqua. 

Fonte: BASTOS (2015). 
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2.3.3 Domínios de deformação 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) define os domínios de deformação possíveis para cada estado 

limite último. A ruptura convencional pode ocorrer por deformação plástica excessiva, que é 

o caso da reta ―a‖ e os domínios 1 e 2 ou por encurtamento limite do concreto, nos demais 

casos. A lista abaixo mostra as solicitações presentes em cada domínio apresentada pela 

norma. 

 Reta a: tração uniforme; 

 Domínio 1: tração não uniforme, sem compressão; 

 Domínio 2: flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto 

(
c cu   e com o máximo alongamento permitido). 

 Domínio 3: flexão simples (seção subarmada) ou composta com ruptura à 

compressão do concreto e com escoamento do aço ( s yd   ); 

 Domínio 4: flexão simples (seção superarmada) ou composta com ruptura à 

compressão do concreto e aço tracionado sem escoamento ( s yd   ); 

 Domínio 4a: flexão composta com armaduras comprimidas; 

 Domínio 5: compressão não uniforme, sem tração; 

 Reta b: compressão uniforme. 

Fusco (1981) relata que os estados limites últimos referem-se à ruína de uma peça 

submetida a solicitações normais, a saber: força normal e/ou momento fletor. O aumento 

das solicitações normais em peças de concreto tende a esmagá-lo em sua região 

comprimida, levando-o a um estado limite último. O alongamento excessivo da armadura 

também é considerado um estado limite último, pois, a partir de certo valor da deformação 

especifica do aço, a fissuração na região tracionada da peça, é capaz de esgotar sua 

capacidade resistente. Esse valor foi arbitrado como sendo 10‰suε . 

Os domínios de deformação são definidos por Fusco (1981) pelas diversas configurações 

últimas possíveis para os diagramas de deformação especifica. A Figura 2.8 mostra os 

pontos A, B e C que caracterizam os valores limites arbitrados, sendo referentes a concretos 

do grupo 1. Sendo o ponto A correspondente ao estado limite de deformação excessiva da 

armadura, o ponto B de encurtamento último do concreto e o ponto C que corresponde ao 

estado limite de encurtamento do concreto, quando a peça encontra-se totalmente 
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comprimida. Neste caso, 2‰cuε na posição
3 h

7


 da face mais comprimida, sendo h a 

altura da seção transversal. 

Figura 2.8 - Domínios de deformação. 

 

Fonte: FUSCO (1981) 

2.3.4 Comprimento Equivalente 

O comprimento equivalente é dado em função das condições de vinculação, disso são 

apresentados na Figura 2.9, os principais tipos de vinculações em barras e o respectivo 

comprimento equivalente (ou de flambagem). Segundo Borges (1999) o comprimento de 

flambagem é a distância entre os pontos de inflexão da deformada de flambagem de um 

pilar. 

Figura 2.9 - Comprimentos de Flambagem. 

 

Fonte: BORGES (1999). 

Em se tratando de estruturas de concreto de nós fixos, a NBR 6118 (ABNT, 2014) indica 

que o comprimento equivalente ( el ) do pilar, deve ser o menor valor entre a distância entre 
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eixos dos elementos estruturais vinculados aos pilares e a distância entre as faces internas 

dos elementos que vinculam ao pilar, mais a altura da seção transversal do pilar. 

2.3.5 Índice de Esbeltez (ë) 

O índice de esbeltez pode ser calculado pela equação (2.22). 

 e

cg

l
λ

i
  (2.22) 

O símbolo
el  é o comprimento de Flambagem e a cgi  representa o raio de giração, dado pela 

equação (2.23). 

cg

I
i

A
  (2.23) 

Neste caso, I representa o momento de inércia da seção transversal e A  é a área da seção 

transversal. 

2.3.6 Dispensa dos efeitos locais de 2ªOrdem  

A NBR 6118 (ABNT, 2014) faz considerações a respeito da possibilidade de dispensa dos 

esforços locais de 2ª ordem em elementos isolados. Para isso ela define o índice de 

esbeltez limite (
1 ), dado pela equação (2.24), sendo que em todo caso o índice de esbeltez 

limite está compreendido entre os valores 35 e 90. Quando o valor do índice de esbeltez do 

pilar for menor que o índice de esbeltez limite pode ser desprezado os efeitos de segunda 

ordem, esta dispensa é feita porque os efeitos de segunda ordem são pequenos, não 

comprometendo a estabilidade das estruturas. 

1

1

25 12,5
h

 
   

 


b

e

λ
α

  (2.24) 

Segundo Araújo (2010) em função da importância dos efeitos de segunda ordem, os pilares 

podem ser classificados pelo índice de esbeltez. Assim, quando 
1   os pilares são curtos, 

desprezam-se os efeitos de segunda ordem. No caso de
1 90    eles são classificados 

como medianamente esbeltos, onde pode considerar os efeitos de segunda ordem com a 

utilização de processo simplificado. Por fim, quando 90 200    , são classificados como 
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pilares esbeltos, onde deve ser obrigatoriamente considerado os efeitos de segunda ordem 

com processo exato. 

2.3.7 Pesquisas realizadas a respeito de pilares submetidos à flexão normal 

composta 

Vanderlei (1999) realizou um estudo experimental de pilares de concreto de alta resistência. 

Ensaiou pilares com diferentes taxas de amadura longitudinal e transversal de forma a obter 

o melhor comportamento, no que diz respeito a resistência e ductilidade. No esquema de 

reação foi considerada ação conjunta de esforços normais e momentos fletores, o que 

representa o carregamento usual de pilares de edifícios. A Figura 2.10 apresenta o esquema 

de reação utilizado. Foram utilizados 3 atuadores hidráulicos, um de capacidade igual a 

5000kN no eixo do pilar e outros dois com uma excentricidade constante de 38 mm, com 

capacidade total de 300kN. 

Figura 2.10 - Sistema de ensaio utilizado. 

 

Fonte: VANDERLEI (1999) 

Utilizou-se como resistência média à compressão, obtida de corpos de prova de dimensões 

10 cm x 20 cm, aos 15 dias, o valor de 80 MPa. O Quadro 2.2 apresenta as características 

geométricas utilizadas nos modelos. 
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Quadro 2.2 - Características dos modelos. 

 

Fonte: VANDERLEI (1999) 

No trabalho de Adorno (2004) foram ensaiados 4 pilares de concreto simples (série PSA) e 8 

de concreto armado (série PCA), ambos de seção retangular submetidos à flexão composta 

reta. Todos os pilares ensaiados possuíam seção transversal de 12 cm x 25 cm e altura de 

200 cm. Para transmissão da carga excêntrica para região central dos pilares, evitando 

concentração de tensões nas extremidades, utilizaram-se dois consolos nas extremidades. 

A Figura 2.11 apresenta as dimensões dos pilares estudados. 

Figura 2.11 - Dimensões dos pilares das séries PSA e PCA (mm). 

 

Fonte: ADORNO (2004) 
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Os pilares da série PCA possuíam armadura longitudinal de 10 mm e transversal de 5 mm; 

já os da série PSA não possuíam estas armaduras. No entanto, ambas as séries possuíam 

armaduras adicionais localizadas nos consolos e armadura de fretagem. As Figura 2.12 e 

Figura 2.13 apresentam, respectivamente, o detalhamento das armaduras da série PSA e 

da série PCA. 

Figura 2.12 - Detalhamento das armaduras dos pilares da série PSA. 

 

Fonte: ADORNO (2004) 
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Figura 2.13 - Detalhamento das armaduras dos pilares da série PCA. 

 

Fonte: ADORNO (2004) 

O concreto utilizado foi do tipo usinado. A resistência média à compressão, obtida de corpos 

de prova cilíndricos de dimensões15 cm x 30 cm, foi especificada em 40 MPa. 

A base da fôrma foi constituída por madeira compensada plastificada de 17 mm de 

espessura, de dimensões 550 mm x 2200 mm. As peças laterais foram em chapas metálicas 

de 2,25 mm de espessura, compostas de dois módulos fixos por solda e interconectados por 

parafusos. A fixação das laterais no fundo da fôrma foi feita com parafusos tipo francês. A 

Figura 2.14 apresenta as dimensões das formas utilizadas. 
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Figura 2.14- Dimensões dos elementos das fôrmas (mm). 

 

Fonte: ADORNO (2004) 

Os resultados de resistência à compressão, carga última e deslocamento na seção central 

dos pilares obtidos para os 12 pilares são apresentados na Figura 2.15. Ainda foram obtidos 

as deformações nas faces de concreto, deformações nas armaduras longitudinais e 

transversais e deslocamentos em demais seções, ao longo dos pilares.  

Figura 2.15 - Forças e momentos últimos. 

 

Fonte: ADORNO (2004) 

Os deslocamentos do relógio comparador (R3) no pilar PCA4-15(2) foram maiores que os 

demais devido à utilização de dois atuadores hidráulicos, um no eixo do pilar e outro com 

excentricidade de 15 mm. Em geral, houve consistência nos resultados obtidos, o qual 

mostra que o esquema do ensaio foi adequado ao sistema de vinculação proposto.  
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2.4 INSTABILIDADE DE BARRAS 

O estudo da instabilidade de barras deve ser considerado como um estado limite em peças 

esbeltas, a fim de se evitar a ruína. Esta seção é pautada nos principais conceitos 

relacionados ao fenômeno da instabilidade. 

2.4.1 Não linearidades 

O comportamento das estruturas é muito influenciado pelas não linearidades física e 

geométrica. Segundo Borges (1999) o conceito de linearidade é por muitas vezes 

confundido com o de elasticidade, entretanto os conceitos são distintos. A elasticidade de 

uma barra está relacionada com a capacidade de a mesma voltar ao comprimento original 

após sofrer deformações devido à ação de um carregamento.  

A Figura 2.16 mostra na reta tracejada um trecho de descarregamento, onde são geradas 

deformações residuais, ou seja, não é reestabelecida a condição inicial, caracterizando um 

comportamento inelástico. Quanto à linearidade, esta é caracterizada pela proporcionalidade 

entre tensão e deformação. Dessa forma, o formato curvo da linha continua no diagrama 

tensão deformação caracteriza o comportamento não linear.  

Figura 2.16 - Elasticidade e Linearidade em diagrama tensão deformação. 

 

Fonte: BORGES (1999). 

2.4.1.1 Não linearidade Física 

Borges (1999) diz que a não linearidade física está relacionada com as propriedades 

intrínsecas do material e apregoa a não proporcionalidade entre causa e efeito. Diferente da 
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não linearidade geométrica, onde para cada deslocamento da estrutura são gerados 

esforços solicitantes. 

2.4.1.2 Não linearidade Geométrica 

Quanto a não linearidade geométrica, esta é causada pela influência dos deslocamentos no 

momento total, chamada de efeito de 2ª ordem global. Este efeito é considerável quando a 

estrutura apresenta grandes deslocamentos, onde se torna indispensável a análise da 

estrutura considerando sua posição deformada. Na maioria dos casos os deslocamentos 

são pequenos ao ponto de ser desprezível o efeito de 2ª ordem global, sendo realizada a 

análise da estrutura em sua posição indeformada. (BORGES, 1999) 

2.4.2 Equação diferencial da linha elástica 

Na visão de Hibeller (2010), a linha elástica é um diagrama da deflexão do eixo longitudinal 

de um elemento, passando pelo centroide de cada área da seção transversal. A 

configuração deformada em certo elemento, neste caso, será função das condições de 

apoio e dos esforços solicitantes no mesmo.  

A Figura 2.17 apresenta a configuração deformada de uma viga submetida a carregamento 

axial ao longo do seu eixo. Após a deformação da barra, as seções transversais 

permanecem planas considerando a hipótese de Bernoulli.  

Figura 2.17 - Configuração deformada de viga. 

 

Fonte: BORGES (1999). 

A partir da configuração deformada da viga apresentada na Figura 2.17, e baseado nos 

conceitos e hipóteses da resistência dos materiais, Borges (1999) deduziu a equação 
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diferencial da linha elástica. Na equação (2.25) é apresentada a equação exata da linha 

elástica, que considera a não linearidade geométrica.  

2

2

3
2 2

1

1



  
  
   

d y

dx

r
dy

dx

  (2.25) 

De acordo com Hibeller (2010), quando o material é homogêneo e possui comportamento 

elástico linear, pode-se admitir a Lei de Hooke, em que a tensão é proporcional a 

deformação. Dessa forma a curvatura em qualquer seção do elemento pode ser dada pela 

equação (2.26). 
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  (2.26) 

Igualando-se as equações (2.25) e (2.26) que consideram, respectivamente, a não 

linearidade geométrica e a linearidade física, obtém-se a equação (2.27): 
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  (2.27) 

Conforme dito por Hibeller (2010), os códigos e manuais de engenharia tendem a limitar os 

deslocamentos dos elementos, assim a inclinação da linha elástica dy/dx tende a ser muito 

pequena, e quando elevado ao quadrado é menor que a unidade, sendo então desprezado 

o termo (dy/dx)². A partir dessa simplificação é obtida a equação (2.28), que neste caso não 

considera a linearidade geométrica. 

2

2

1


d y

r dx
  (2.28) 

2.4.3 Relações Momento Curvatura 

Segundo Borges (1999), as relações momento curvatura estão relacionadas ao conceito de 

não linearidade. A relação momento interno curvatura está relacionada com a não 

linearidade física, enquanto a relação momento externo curvatura está relacionada com a 

não linearidade geométrica.  
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2.4.3.1 Momento Interno x Curvatura 

Quando se trata de material elástico linear, a aplicação da Lei Hooke fornece a equação 

(2.29).  

E     (2.29) 

No caso de material não linear, não há proporcionalidade entre tensão e deformação. Da 

mesma forma não existe proporcionalidade na relação Momento Interno e Curvatura, 

portanto, o diagrama possui formato curvo. 

A Figura 2.18 apresenta diagramas momento interno e curvatura de dois materiais, um em 

regime linear e outro não linear. 

Figura 2.18 - Linearidade em diagramas Momento Interno x Curvatura. 

  

a) Regime linear. b) Regime não 

linear. 

Fonte: BORGES (1999). 

2.4.3.2 Momento Externo x Curvatura 

Tanto na compressão centrada quanto na flexo-compressão a consideração da equação 

exata da linha elástica possui grande influência no momento externo. A Figura 2.19 

apresenta os casos de compressão centrada e flexo-compressão (ou compressão 

excêntrica). 
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Figura 2.19 - Casos de compressão centrada e compressão excêntrica. 

 
 

a) Compressão centrada. b) Compressão excêntrica. 

Fonte: FUSCO (1981). 

Por equações de equilíbrio obtêm-se as equações (2.30) e (2.31) para o momento externo, 

para os casos de compressão centrada e compressão excêntrica, respectivamente. 

extM F y    (2.30) 

 iext FM e y      (2.31) 

Através destas equações e da consideração da não linearidade geométrica, são 

apresentados na Figura 2.20 os diagramas momento externo curvatura. Vale ressaltar que 

apenas na flexo-compressão é possível utilizar a equação simplificada na consideração dos 

efeitos de 2ªordem, disso obtém o diagrama linear da Figura 2.21. 
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Figura 2.20 - Diagramas momento externo curvatura com uso da equação exata. 

  

a) Flexocompressão. b) Compressão axial. 

Fonte: BORGES (1999). 

Figura 2.21 - Diagrama momento externo curvatura na flexo compressão considerando equação simplificada. 

 

Fonte: BORGES (1999). 

2.4.4 Instabilidade na Flexo-Compressão 

A Figura 2.22 apresenta uma barra esbelta biarticulada submetida a uma carga axial 

excêntrica, caracterizando o caso de flexo-compressão normal.  Neste caso, o momento 

externo (
extM ) é dado pela equação (2.32). 
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Figura 2.22 - Barra submetida à flexão normal composta. 

 

Fonte: BORGES (1999). ―Adaptada por autor‖. 

ext iM F (e a)                                                                                                                    (2.32)  

No regime elástico, pode-se diferenciar o comportamento de uma barra submetida à flexo-

compressão normal de uma barra solicitada a compressão axial pela não existência do 

fenômeno de bifurcação do equilíbrio. Na flexo-compressão normal a configuração da barra 

é fletida desde o início de aplicação da carga, conforme se verifica na Figura 2.23. 

Figura 2.23 - Curva carga flecha relativa de material elástico. 

 

Fonte: FUSCO (1981). ―adaptada pelo autor‖. 

Segundo Fusco (1981), quando se utiliza a equação diferencial de 2ªordem simplificada 

dada em (2.33), é possivel obter as flechas da barra, porque existe um  termo independente 
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igual a 2

iK e , onde K é dado pela equação (2.34). Ao se desenvolver a equação 

difererencial simplificada da linha elástica e se considerar a linearidade física, chega-se a 

equação (2.35) da flecha máxima. A aplicação do limite nesta equação, conforme 

apresentado na equação (2.36), dá a falsa ideia de que ocorre um fenomeno semelhante a 

flambagem, isso porque a flecha máxima tende ao infinito. É mostrada na equação (2.37) a 

equação exata da linha elastica, utilizada na flexo compressão. 

2
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De acordo com Fusco (1981), não existe problema de instabilidade em uma barra solicitada 

à flexão composta que trabalha no regime elástico. Isso porque, no regime elástico a relação 

entre momento interno e curvatura é retilinea, sendo que todas as curvas de momento 

externo interceptam a reta de momento interno. Tem-se então neste caso a configuração 

fletida de equilibrio estável. Assim, a ruína só poderá ocorrer por ruptura do material, 

conforme pode ser observado na Figura 2.24. 

Figura 2.24 - Relação Momento Curvatura em regime elástico. 

 

Fonte: BORGES (1999). 
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Quando a carga aplicada em uma barra for maior que o limite de proporcionalidade, 

trabalha-se no regime inelástico. Neste caso a barra estará sujeita ao fenômeno da 

instabilidade na flexo-compressão. 

Fusco (1981) afirma que a instabilidade é caracterizada pela existência de uma carga limite 

no qual a reta do momento externo é tangente a curva de momento interno. Para cargas 

menores que a carga limite o equilibrio é estavel. No caso de cargas superiores à carga 

limite, o equilibrio torna-se impossível. 

Quando a carga aplicada atingir o valor da carga limite, o andamento dos deslocamentos se 

dará apenas se o carregamento decrescer. Isto é conseguido com o controle dos 

deslocamentos. Dessa forma pode-se admitir equilíbrio instável, já que pequenas 

perturbações podem levar à peça a ruína. (FUSCO, 1981) 

A Figura 2.25 apresenta a relação momento curvatura no regime inelástico, onde se pode 

observar que a utilização da equação exata e a equação aproximada da curvatura podem 

conduzir a pontos de equilíbrio estável. O equilíbrio estável é garantido caso não ocorra 

ruína do material ou se a reta de momento externo não ultrapasse a reta de momento 

externo que tangencia a reta de momento interno, caracterizando assim equilíbrio instável. 

Figura 2.25 - Relação momento curvatura em regime inelástico. 

 

Fonte: BORGES (1999). 

2.4.5 Método Geral para Verificação da Estabilidade na Flexo-Compressão 

Normal 

A verificação da estabilidade de barras esbeltas submetidas à flexo-compressão normal é 

realizada por meio do uso de métodos aproximados ou do método geral. Diferentemente dos 
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métodos aproximados, o método geral considera a não linearidade física - da relação 

momento-curvatura real - a geométrica de forma não aproximada, com discretização 

adequada da barra (ABNT, 2014). Portanto, o método geral é o que melhor representa o 

comportamento real do elemento. 

O método geral tem como premissa a obtenção de deslocamento para cada incremento de 

carga, sendo considerados os momentos adicionais gerados pelos deslocamentos da etapa 

anterior. O processo se repete até ser atingido um valor de carga limite. No caso de 

aplicação de carregamento progressivo, a excentricidade é constante (CAMPOS, 1999). A 

Figura 2.26 mostra uma curva força deslocamento com carregamentos progressivos. 

Figura 2.26 - Curva força deslocamento com carregamentos progressivos. 

 

Fonte: BORGES (1999). 

A análise pelo método geral pode ser feita também com acréscimos sucessivos de 

excentricidade inicial, sendo que a carga é considerada constante. A Figura 2.27 mostra o 

caso de excentricidades iniciais sucessivas. 
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Figura 2.27 - Curva de excentricidade inicial deslocamento com excentricidades progressivas. 

 

Fonte: BORGES (1999). 

Segundo Fusco (1981) a precisão do método está na consideração de pequenos 

incrementos de carga ou excentricidade de 1ªordem, quando se trata de estruturas 

isostáticas. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Nesta seção são descritas as propriedades dos materiais, do microconcreto6 e do concreto 

convencional, sendo este o concreto de referência. São definidas as características 

geométricas, descritos os procedimentos preparatórios dos pilares e o procedimento de 

execução do ensaio dos pilares.  

Os modelos de pilares ensaiados foram moldados por meio da reutilização de formas 

utilizadas em pesquisas da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. A 

análise do comportamento dos pilares é feita por meio das deformações nas barras da 

armadura e no concreto, de deslocamentos horizontais, desenvolvimento de fissuras e carga 

última medida no ensaio. 

3.1 CONCRETOS 

Para a produção dos concretos utilizaram-se como aglomerante o cimento portland branco 

(CPB-40) e a sílica ativa. Este cimento foi utilizado por fazer parte de uma pesquisa mais 

abrangente, na qual se pretende estudar concretos coloridos. A sílica ativa foi utilizada na 

proporção de 10% da massa do cimento. Como agregado miúdo foi utilizada areia de rio. 

Quanto aos agregados graúdos, para o microconcreto utilizou-se brita de origem granítica 

com dimensão máxima de 9,5 mm. Para o concreto de referência também se utilizou brita 

de origem granítica, porém com duas dimensões máximas: 12.5 mm e 19 mm. Além disso, 

utilizaram-se água potável e aditivo superplastificante à base de policarboxilatos. 

O traço unitário em massa para a confecção dos concretos (aglom:areia:brita) foi 

de1:1,5:1,5. No caso do concreto de referência, a proporção de 1,5 para o agregado graúdo 

refere-se à composição de 0,75 de brita com diâmetro máximo de 12,5mm e 0,75 de brita 

com diâmetro máximo de 19 mm. Este traço foi escolhido com vistas à obtenção de uma 

resistência média acima de 50 MPa. 

A consistência dos concretos foi determinada pelo ensaio de abatimento do tronco de cone 

(Slump flow test), seguindo os procedimentos da NM 67 (ABNT, 1998). Para o 

microconcreto foi obtido um slump de 185 mm, já para o concreto de referência o slump 

obtido foi de 200 mm. A Figura 3.1 apresenta o abatimento de tronco de cone para o 

concreto de referência. 

                                            
6
 Nas seções 3 e 4 foi utilizado o termo microconcreto para designar o microconcreto de alto desempenho. 
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Figura 3.1 - Abatimento de tronco de cone para concreto de referência. 

Realizou-se o ensaio para determinação da massa especifica do concreto fresco (
c
) e do 

teor de ar incorporado, seguindo os procedimentos da NBR 9833 (ABNT, 2009). A Figura 

3.2 ilustra a realização do ensaio de massa especifica e teor de ar incorporado. Com o valor 

de massa específica obtido, determinou-se o consumo de aglomerantes ( aglmC ), pela 

equação 3.1. 




 

c
aglomC

a1 M
aglom

                                                                                                    (3.1) 

Sendo M as proporções relativas à areia e à brita no traço unitário. 

Para ambos os concretos, o valor da relação a/aglom obtido pelo ajuste de dosagem foi 

igual a 0,4 com um teor de superplastificante igual a 0,35% em relação à massa do 

aglomerante. No que se refere ao microconcreto, foi obtida uma massa específica de 2.315 

kg/m³ e teor de ar incorporado igual a 2,4%. Quanto ao concreto de referência, o valor 

obtido para a massa específica foi de 2.329 kg/m³ e valor de teor de ar incorporado de 2,1%.   
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Figura 3.2 - Ensaio para determinação da massa especifica e do teor de ar incorporado. 

No Quadro 3.1 são apresentados os consumos de materiais por m3 de concreto para ambos 

os concretos.  

Quadro 3.1 - Consumo de materiais (kg/m3). 

Material Microconcreto Referência 

Cimento  
Sílica Ativa 

478,40 
47,84 

481,19 
48,12 

Areia  789,35 793,96 

Brita 9,5mm  
Brita 12,5mm 
Brita 19,0mm 

789,35 
- 
- 

- 
396,98 
396,98 

Água 210,49 211,72 

Superplastificante 1,84 1,32 

Para uma avaliação preliminar das propriedades mecânicas dos concretos, realizaram-se os 

ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade na idade de 28 dias. A 

determinação da resistência a compressão dos concretos avaliados foi realizada conforme a 

NBR 5739 (ABNT, 2007). Utilizaram-se 3 corpos de prova cilíndricos para cada tipo de 
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concreto, moldados nas dimensões 10 cm x 20 cm. Conforme Vanderlei (1999) estas 

dimensões são mais adequadas para concretos de alta resistência.  

Os corpos de prova foram submetidos à cura em câmara úmida. Um dia antes dos ensaios 

os corpos de prova foram retirados da câmara úmida, para serem preparados. Os corpos de 

prova foram capeados em ambas as bases com enxofre e submetidos ao ensaio de 

compressão. A Figura 3.3a mostra os dois conjuntos de corpos de prova e a Figura 3.3b 

ilustra a realização do ensaio de compressão.  

Figura 3.3 - Realização de ensaio de compressão simples. 

 

a) Corpos de prova moldados. 

 

b) Ruptura de corpo de prova. 

No ensaio de módulo de elasticidade, de forma semelhante ao ensaio de resistência a 

compressão, moldaram-se 6 corpos de prova cilíndricos, com dimensões de 10x 20 cm. 

Três destes corpos de prova foram moldados utilizando como material o microconcreto e os 

outros três com o concreto de referência. Eles foram submetidos semelhantemente a cura 

em câmara úmida, até a idade de 28 dias.  

Na preparação do ensaio, realizou-se o capeamento com enxofre. Isto feito, foram 

acoplados dois relógios comparadores, diametralmente opostos, para medição dos 

deslocamentos. Utilizou-se a metodologia A da NBR 8522 (ABNT, 2008), onde foram 

medidas as deformações para os níveis de tensão igual a 0,5 MPa e 30% da resistência 

média a compressão. A Figura 3.4 apresenta a realização do ensaio de determinação do 

módulo estático de elasticidade à compressão. 

Com os valores de carga e deslocamento foi possível determinar o valor do módulo de 

elasticidade de ambos os materiais. Os corpos de prova foram ainda submetidos à ruptura 
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para determinação da resistência efetiva a compressão. O Quadro 3.2 apresenta os 

resultados de resistência média à compressão e módulo de elasticidade do estudo do traço.  

Figura 3.4 - Ensaio de módulo estático de elasticidade à compressão. 

 

Quadro 3.2 - Resistência média à compressão e módulo de elasticidade dos concretos. 

Concretos ensaiados Fcj (MPa) 
Ec 

(GPa) 

Microconcreto 56,53 30,86 

Referência 55,13 29,46 

3.2 AÇO 

Para as armaduras longitudinais foram utilizadas barras de aço do tipo CA-50, com diâmetro 

nominal de 10 mm. Quanto às armaduras transversais, foram utilizadas barras do tipo CA-

60, com diâmetro nominal de 5 mm. Para estas barras, realizaram-se os ensaios de 

caracterização para determinação das tensões de escoamento ( yf ) e última ( yuf ), módulo de 

elasticidade (
sE ) e deformação de escoamento ( y ), seguindo as prescrições da NBR ISO 

6892-1 (ABNT, 2013). Foram preparadas 6 amostras de 30 cm para cada tipo de barra. Das 

6 amostras de cada armadura, três foram utilizadas para a determinação da tensão de 

escoamento e as outras três para determinação do módulo de elasticidade.  

Utilizaram-se as orientações da NBR ISO 6892-1 (ABNT, 2013) para barras com diâmetro 

maior que 4 mm na obtenção da área da seção transversal dos corpos de prova. Dessa 

forma, após verificação da tolerância de forma das barras adotou-se a área de seção 

transversal correspondente ao diâmetro nominal. As amostras foram primeiramente 

identificadas, depois ensaiadas na prensa EMIC DL 30000N. Realizou-se a medição dos 
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deslocamentos por meio de extensômetros ligados a um sistema de aquisição de dados. 

Este sistema utiliza o programa Tesc, na versão 4.0, para obtenção dos resultados. A Figura 

3.5 mostra a estrutura e o procedimento do ensaio de tração nas armaduras.  

Figura 3.5 - Procedimento de ensaio para caracterização das armaduras. 

 

a) Estrutura de ensaio e aquisição de dados 

 
 

 

b) Amostras identificadas 

 

c) Amostra ensaiada 

 

d) Amostras rompidas 

Os resultados da caracterização das armaduras são apresentados no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 - Caracterização das armaduras. 

Caracterização do aço para armaduras 

Diâmetro (mm) yf
 (MPa) 

yuf
 (MPa) 

 y
 (mm/m) 

sE
 (GPa) 

5 720,88 754,83 3,55 202,93 

10 596,53 717,42 2,86 208,21 
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3.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PILARES 

Os modelos de pilares ensaiados foram identificados como P-REF e P-MIC. A letra P 

abrevia a palavra pilar. Depois do hífen a abreviatura refere-se ao material que foi ensaiado, 

a saber: concreto de referência (REF) ou microconcreto (MIC). 

O modelo dos pilares que foram ensaiados apresenta dois consolos, um na base e outro no 

topo. Isto para permitir a aplicação de força excêntrica ao pilar, provocando momento fletor 

na região central. A Figura 3.6 apresenta as características dimensionais dos pilares 

ensaiados.  

Figura 3.6 - Características dimensionais dos pilares. 

 

No Laboratório de Estruturas da EECA/UFG existem formas que foram utilizadas na 

confecção de pilares em pesquisas anteriores com dimensões de 120 mm x 250 mm. 

Visando o aproveitamento destas fôrmas e para se obter um pilar mais esbelto, adotou-se a 
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seção transversal de 120 mm x 125 mm – em que a largura da seção reduziu pela metade. 

A altura do pilar (L) foi de 200 cm, correspondendo a um índice de esbeltez de 57,74.  

A armadura longitudinal dos dois pilares foi constituída de quatro barras retas nervuradas de 

diâmetro nominal igual a 10 mm. A armadura transversal foi composta por estribos de 5 mm. 

O cobrimento adotado foi de 15 mm devido à utilização de agregados graúdos com pequena 

dimensão máxima para o microconcreto com baixa relação a/aglom. Este valor foi adotado 

por estar acima do valor mínimo estabelecido pela NBR 11173 (ABNT, 1990) de 6 mm  

O valor da excentricidade da carga foi de 40 mm, considerando a experiência adquirida na 

realização deste ensaio em pesquisas anteriores, para o caso de flexão normal composta 

com escoamento das armaduras tracionadas. Esse valor respeita a excentricidade mínima 

dada pela NBR 6118 (ABNT, 2014).  

O Quadro 3.4 apresenta as principais propriedades que caracterizam os modelos a serem 

ensaiados. A é a área bruta da seção transversal, stA  a área efetiva de armadura 

longitudinal e 
s  a taxa de armadura longitudinal. 

Quadro 3.4 - Propriedades geométricas dos modelos. 

Modelo  ie  (mm) L  (cm) A (cm²) stA  (cm²) 
s   (%) 

P–MIC 40 200 150 3,14 2,09 

P–REF 40 200 150 3,14 2,09 

O detalhamento da armadura de ambos os pilares ensaiados são apresentados na Figura 

3.7. Utilizaram-se 8 estribos, partindo do centro para as extremidades do pilar, com 

espaçamento de 100 mm. A partir destas barras assim distribuídas foram postos estribos de 

50 em 50 mm, com armadura de fretagem posicionada ao lado de cada estribo. Utilizaram-

se também armaduras adicionais nas extremidades dos consolos dos pilares. 
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Figura 3.7 - Detalhamento da armadura dos modelos P-MIC e P-REF. 

 

Dimensões em mm 

3.4 CONSTRUÇÃO DOS MODELOS 

Neste tópico são apresentadas as etapas de construção dos modelos. Na construção dos 

modelos realizou-se a preparação das fôrmas, a montagem as armaduras, moldagem, 

adensamento e cura dos modelos. 

3.4.1 Preparação das fôrmas 

Utilizaram-se fôrmas constituídas de três partes, as duas laterais feitas com chapas de aço 

de 2,25 mm de espessura e a base de madeira compensada plastificada de 17 mm de 

espessura, de dimensões 550 mm x 2200 mm. A fixação das laterais na base foi realizada 

com a utilização de parafusos sextavados. Para evitar vazamentos, as juntas foram vedadas 

com cola de silicone; utilizaram-se grampos de travamento das partes laterais na região 

central do modelo. Com a finalidade de garantir a desmoldagem foi aplicado óleo diesel. A 

Figura 3.8 mostra a fôrma montada utilizada na moldagem dos pilares. 
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Figura 3.8 - Fôrma de pilar montada. 

 

3.4.2 Montagem das Armaduras 

A montagem da armadura diz respeito à colocação da mesma na fôrma. Anterior a esta 

etapa, é necessária uma pré-montagem da armadura. Para isso foram executados os 

serviços de corte, dobra e pré-montagem da armadura utilizada nos modelos P–MIC e P–

REF. A armadura pré-montada foi composta por barras longitudinais, transversais, 

adicionais e de fretagem, conforme detalhado na Figura 3.7. 

Depois de pré-montada a armadura foi instrumentada com extensômetros elétricos de 

resistência. Mais detalhes a respeito da instrumentação são apresentados no tópico de 

instrumentação. Após a preparação das fôrmas, pré-montagem das armaduras e 

instrumentação destas foi feito o posicionamento da armadura na fôrma. Para isto, 

utilizaram-se de espaçadores plásticos para garantir o cobrimento de 15mm. A Figura 3.9 

apresenta as armaduras dos pilares montadas. 
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Figura 3.9 - Armaduras de pilares montadas. 

 

3.4.3 Moldagem, Adensamento e Cura dos Modelos 

Por meio do consumo de materiais obtidos da caracterização dos concretos, foram definidas 

as quantidades necessárias de cada material. Na determinação das quantidades, 

considerou-se um acréscimo de 10% da quantidade dos materiais estimada para eventuais 

perdas. Os materiais foram separados em sacos, para posterior mistura em betoneira. A 

betoneira utilizada foi a do laboratório LABITECC-EECA-UFG com capacidade de 400 litros. 

A moldagem dos modelos foi realizada a partir da concretagem das formas, posicionadas 

horizontalmente. O adensamento do concreto dos modelos foi realizado por vibração 

mecânica. No adensamento foi utilizada a mesa vibratória e a agulha de imersão. Esta 

última utilizada para evitar pontos localizados com adensamento inadequado.  

Na data da concretagem dos modelos foram também moldados 12 corpos de prova 

cilíndricos de dimensões 10 cm x 20 cm, sendo 6 para cada concreto de acordo com a NBR 

5738 (ABNT, 2004). A Figura 3.10 apresenta o processo de moldagem e adensamento dos 

pilares e corpos de prova.  
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Figura 3.10 - Etapas de moldagem e adensamento dos modelos e corpos de prova. 

 

a) Materiais separados para mistura. 

 

b) Retirada de concreto da betoneira. 

 

c) Concretagem da forma. 

 

d) Adensamento do concreto em mesa 
vibratória. 

 

e) Adensamento do concreto com agulha de 
imersão. 

 

f) Corpos de prova moldados. 

Isso feito, os pilares e os corpos de prova ficaram em processo de cura por período de 28 

dias. Para iniciar o processo de cura dos pilares esperou-se o final de pega do cimento. 

Após este período acrescentou-se uma camada de areia natural com espessura de 

aproximadamente 2 cm à face exposta dos pilares. Esta camada foi encharcada com água 
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de dois em dois dias, de forma a garantir o processo de cura. A Figura 3.11 mostra o modelo 

de pilar submetido à cura com camada de areia. Quanto aos corpos de provas, a cura foi 

realizada em câmara úmida por período de 28 dias.  

Figura 3.11 - Cura úmida de modelo com camada de areia natural. 

 

Após 28 dias, os corpos de prova foram retirados da câmara úmida sendo colocados, corpos 

de provas e os modelos, em condições ambientais semelhantes. Os pilares foram ensaiados 

na idade de 48 dias. 

Na data do ensaio dos pilares, os corpos de prova foram submetidos aos ensaios de 

resistência à compressão - segundo a NBR 5739 (ABNT, 2007) - e módulo de elasticidade, 

segundo a NBR 8522 (ABNT, 2008), para controle dos parâmetros. Para cada ensaio, 

utilizaram-se 3 amostras de cada concreto. 

3.5 INSTRUMENTAÇÃO 

A instrumentação foi feita para o monitoramento das deformações das armaduras e dos 

concretos e os deslocamentos horizontais.  

3.5.1 Deformações das armaduras 

Realizou-se a instrumentação das quatro barras longitudinais, por meio de extensômetros 

elétricos de resistência (EER). Em cada barra foram colocados EER do lado externo das 
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mesmas. Por meio desses extensômetros foram medidas as deformações sofridas pelas 

barras. Os extensômetros elétricos de resistência utilizados foram da marca Excel sensores. 

Estes são do tipo PA-06-250BA-120L. Em relação às barras transversais, elas não foram 

monitoradas. A Figura 3.12 apresenta o detalhe da instrumentação das barras longitudinais 

dos modelos. 

Figura 3.12 - Detalhe de instrumentação da armadura. 

 

Os locais definidos para a colagem dos EER receberam tratamento adequado, iniciado logo 

após o término da montagem da armadura. Para isso, foi feita a regularização da superfície, 

retirada de imperfeições deixadas e a limpeza final. Os materiais utilizados no processo de 

instrumentação foram: desbastadora reta, lima, fita isolante, cola superbonder, fita de alta 

fusão, lixa, produtos químicos (álcool isopropílico, condicionador e neutralizador), 

extensômetros elétricos de resistência e multímetro. 

Para realizar a instrumentação dos pilares, primeiramente realizou-se a regularização das 

regiões escolhidas, pela eliminação das ranhuras formadas pelas nervuras das barras. A 

regularização foi feita através de uma desbastadora reta, uma lima e uma lixa.  

Em relação aos produtos químicos utilizados, primeiramente aplicou-se sobre a superfície 

das barras o álcool isopropílico. Depois, efetuou-se a retirada da ferrugem por meio de um 

condicionador, que é uma solução acida. Por fim, para redução da acidez foi utilizado um 

neutralizador. Colocou-se um pedaço de fita isolante sobre as superfícies tratadas das 

barras.  

Posicionaram-se os EER com o uso de cola superbonder e foi realizada a soldagem dos 

extensômetros com soldas de estanho. Depois de posicionados e soldados, colocou-se um 

fita de alta fusão ao redor dos EER para evitar danos na etapa de concretagem. Em todo o 

processo, foi verificado se havia tensão nos extensômetros por meio de um multímetro. A 

Figura 3.13 mostra as etapas de instrumentação das armaduras. 
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Figura 3.13 – Materiais e etapas de instrumentação da armadura. 

 

a) Fita isolante, fita de alto fusão e cola 

superbonder. 

 

b) Pasta para solda de estanho e arame de 

estanho. 

 

c) Superfície regularizada de barras 

longitudinais.  

 

d) Posicionamento de EER sobre superfície 

revestida de fita isolante. 

 

e) Soldagem dos EER aos fios. 

 

f) Armaduras com instrumentação finalizada. 
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3.5.2 Deformações do concreto 

Na instrumentação do concreto foram utilizados três extensômetros elétricos de resistência, 

do tipo PA-06-201BA-120-L, na região central dos pilares. Os três foram postos na face 

comprimida (Face C) dos pilares para determinação das deformações nos concretos. O 

posicionamento dos EER na base foi realizado conforme a Figura 3.14. 

Figura 3.14 - Posição dos EER na face comprimida do concreto. 

 

a) Corte AA (Região central) 

 

b) Elevação 

Primeiramente, fez-se a ligação por soldagem dos EER aos fios. Para colocação dos EER, 

foi aplicado a uma base de 5 cm, medida na região central, álcool isopropílico, 

condicionador, neutralizador e cola superbonder. Aplicou-se sobre os EER fita crepe para 

fixação. No final, fez-se a ligação do EER aos fios do sistema de aquisição de dados. A 

Figura 3.15 apresenta o processo de instrumentação da face comprimida de concreto. 

Figura 3.15 - Instrumentação da face C do concreto. 

 

a) Aplicação de produto na 

base. 

 

b) EER posicionados na base. 
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3.5.3 Deslocamentos horizontais 

Utilizou-se para medir os deslocamentos horizontais 5 relógios comparadores digitais, com 

precisão de 0,01 mm, acoplados em bases magnéticas e 1 Linear Variable Differential 

Transformer (LVDT) na região central dos pilares, conforme pode ser observado na Figura 

3.16. Para a fixação dos relógios comparadores foi utilizado um suporte metálico, colocado 

atrás do pórtico de reação.  

Figura 3.16 - Instrumentação com relógios comparadores e LVDT. 

 

a) Esquema de instrumentação. 

 

b) Pilar instrumentado. 

3.5.4 Desenvolvimento de fissuras 

Os desenvolvimentos das fissuras na face tracionada dos modelos (Face T) foi registrado 

por meio de marcações com pincel atômico, a cada incremento de carga. Sendo a 

verificação apenas visual, para que fosse marcada após o término do ensaio. 

3.6 ENSAIOS DOS PILARES 

A experimentação dos pilares foi realizada no Laboratório de Estruturas da Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental da UFG. A estrutura de reação foi composta de um pórtico 

metálico ancorado, por meio de tirantes, em uma laje de reação. Para montagem dos 
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modelos na estrutura de reação, primeiramente foi feito o içamento e o transporte do pilar 

por meio de ponte rolante, conforme pode ser observado na Figura 3.17a.  

Após o transporte, o pilar foi apoiado e amarrado na estrutura de reação. Utilizou-se uma 

base metálica devidamente nivelada para apoiar o pilar e uma corda para amarrá-lo 

lateralmente a uma trava metálica, que tem a função de garantir o travamento e o 

alinhamento do pilar. A Figura 3.17b mostra o pilar posicionado sobre a base metálica e 

amarrado. 

Em seguida, fez-se a marcação no pilar do ponto de aplicação da carga, correspondente a 

excentricidade de 4 cm. Ergueu-se o pilar por meio de atuador hidráulico até que fosse 

possível retirar a base metálica e apoiar o pilar sobre corpos de prova cilíndricos de concreto 

e chapas metálicas. A Figura 3.17c apresenta o pilar apoiado em corpos de prova e chapa 

metálica. 

Posteriormente, posicionou-se o atuador hidráulico responsável pela aplicação da carga na 

região inferior do pilar, sendo conectado a uma bomba manual. Posicionou-se também a 

célula de carga e chapas metálicas. Realizaram-se medidas de prumo e alinhamento com 

nível de bolha. Quando verificado o correto posicionamento colocou-se o aparelho de 

vinculação, composto de duas placas retangulares de aço e um rolete localizado na região 

central, conforme pode ser observado na Figura 3.17d. A fixação do aparelho de vinculação 

se deu através da aplicação de gesso pedra – tipo 3 da marca Asfer - e pressão de contato 

da placa de aço superior, dada por meio de bombeamento. 

Após a solidificação do gesso pedra, que durou cerca de 5 minutos, efetuaram-se as 

marcações do local de aplicação de carga, na região superior do pilar. Após as marcações 

aplicou-se o gesso pedra novamente na região superior do pilar e colocou-se uma placa 

retangular do aparelho de vinculação. Depois da solidificação do gesso pedra, realizou-se o 

posicionamento dos demais componentes do aparelho de vinculação superior, célula de 

carga e chapas metálicas, conforme pode ser visto nas Figura 3.17e e Figura 3.17f. 

Para se obter a vinculação do modelo teórico de pilar rotulado na base e no topo, os dois 

aparelhos de apoio utilizados foram convenientemente nivelados e centrados em relação 

aos eixos de aplicação de carga, sendo permitida rotação na direção da carga excêntrica 

aplicada. Após o posicionamento do modelo, realizou-se a ligação dos EER ao sistema de 

aquisição de dados por meio da soldagem dos fios e posicionamento dos relógios 

comparadores e LVDT. 
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Figura 3.17 - Etapas de preparação de pilar para ensaio. 

 

a) Içamento e transporte dos modelos por ponte 

rolante. 

 

b) Pilar apoiado e amarrado a estrutura. 

 

c) Pilar apoiado sobre corpos de prova de 

concreto e chapa metálica. 

 

d) Aparelho de apoio composto por chapas 

metálicas e rolete. 

 

e) Medições realizadas na parte superior do 

pilar. 

 

f) Posicionamento da célula de carga na parte 

superior do pilar. 
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A aplicação da força foi feita por um atuador hidráulico, posicionado na região inferior do 

pilar, com capacidade nominal de 1500 KN. Para o controle da carga atuante foi colocada 

célula de carga na região superior dos pilares. As leituras de carga foram feitas por um 

indicador digital. A carga foi aplicada no pilar com uma excentricidade de 40 mm, na direção 

de menor inércia.  

Os incrementos de carga foram de 20 kN, sendo que a cada incremento foram registradas 

as cargas atuantes, o aparecimento de fissuras, deformações do aço e concreto e os 

deslocamentos nos relógios comparadores e LVDT, através do sistema de aquisição de 

dados.  

Os extensômetros elétricos de resistência foram ligados ao aparelho de aquisição de dados 

Agilent 34970A. Todas as deformações e deslocamento no LVDT obtidas durante o ensaio 

foram transmitidas para um computador e posteriormente analisadas. Os deslocamentos 

nos relógios comparadores e o aparecimento de fissuras foram registrados em planilhas. 

Todo o procedimento foi monitorado por meio de comparações das leituras por meio do uso 

de planilhas de cálculo, de forma que quando as peças alcançavam um nível de deformação 

próximo da deformação última do concreto ou de escoamento do aço, retiravam-se os 

relógios comparadores evitando danos aos mesmos. A partir desse momento procedeu-se a 

leitura apenas dos EER e do LVDT, localizados na altura média do pilar. Cada peça foi 

levada até à carga de ruptura, verificada pelo esmagamento do concreto. Os passos de 

carga documentados em planilhas de anotações. 

 

 

 

 

 

 



Análise experimental de pilar de Microconcreto de Alto Desempenho submetido à flexão normal composta.     81 

  

 

SILVA, A. C.                                                                                                                                                                   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos de caracterização dos concretos utilizados nos pilares foram a 

resistência média a compressão e módulo de elasticidade. Quanto aos pilares, foram 

obtidos diagramas carga x deformação nas armaduras e na face comprimida dos concretos, 

curva carga x deslocamentos, carga última, forma de ruína e o desenvolvimento de fissuras 

para cada modelo. Como detalhado na seção 3, a instrumentação para a determinação das 

deformações e deslocamentos máximos foi feita para a seção transversal relativa à altura 

média do pilar. 

4.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E MÓDULO DE ELASTICIDADE 

Os valores de resistência média à compressão e módulo de elasticidade obtidos são 

apresentados na Tabela 4.1. Observa-se que o valor da resistência média à compressão 

obtida para o microconcreto foi cerca de 7% superior que o do concreto de referência. No 

entanto, pela análise do desvio padrão, verifica-se uma faixa de resistências comuns aos 

dois concretos, o que sugere que estes dois concretos apresentam resistências 

estatisticamente iguais.  

O valor médio do módulo de elasticidade obtido para o microconcreto foi cerca de 8% 

superior que o do concreto de referência. Pela análise do desvio padrão, verifica-se não 

existir uma faixa de valores de módulo de elasticidade que compreende os dois materiais, 

sugerindo que o microconcreto possui módulo de elasticidade maior que o concreto de 

referência. Tal fato corrobora a pesquisa de Rohden (2011) e Neto, Oliveira e Ramos (2011) 

que apontaram para o melhor desempenho mecânico do concreto com agregados graúdos 

de menor diâmetro. 
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Tabela 4.1 - Resultados de Resistência média à compressão e Módulo de elasticidade, dos concretos utilizados 

nos pilares. 

   Microconcreto Referência 

Módulo de 
Elasticidade 

(GPa) 

Média 34,8 32,1 

Desvio Padrão 1,5 1,2 

Mínimo 33,3 30,9 

Máximo 36,3 33,2 

Resistência 
à 

compressão 
(MPa) 

Média 56,4 52,7 

Desvio Padrão 5,7 3,5 

Mínimo 50,7 49,2 

Máximo 62,1 56,3 

Com a equação (2.12), dada pela NBR 6118 (ABNT, 2014), foi obtido um valor aproximado 

do módulo de elasticidade tangente inicial para comparação com os resultados 

experimentais. A razão entre o módulo de elasticidade teórico, obtido pela norma, e o 

experimental foi igual a 1,1 para o microconcreto. Esta mesma razão em se tratando do 

concreto de referência foi igual a 1,2, conforme é apresentado na Tabela 4.2.  

A NBR 6118 (ABNT, 2003) não considera a classe do concreto nem a origem do agregado. 

No entanto, com a equação utilizada para estimativa do módulo de elasticidade foram 

obtidos valores próximos dos obtidos pela NBR 6118 (ABNT,2014). Em parte, este fato pode 

ser justificado por ser o valor de
E , para agregados graníticos, igual a 1 e os valores de 

resistência obtidos serem pouco maiores que o limite superior de resistência para o grupo 1.  

Em função dos resultados, a norma superestima o valor do módulo de elasticidade para os 

concretos estudados. Isso faz com que se considere as estruturas mais rígidas do que são, 

ou seja que deformam menos do que na realidade para a mesma carga. Assim a adoção do 

módulo da norma fornece resultados de deslocamentos e deformações inferiores em relação 

aos valores reais para os casos em análise. 

Tabela 4.2 - Comparação dos módulos de elasticidade teóricos e experimental. 

Concreto Rocha Eα  
Eci NBR 6118-

2014 (GPa) 
Eci NBR 6118-

2003 (GPa) 
Eciexp 
(GPa) 

Eci 6118-
2014/Eexp 

Eci 6118-
2003/Eexp 

Microconcreto Granito 1,0 38,97 38,41 34,79 1,12 1,10 

Referência Granito 1,0 38,94 38,36 32,07 1,21 1,20 

 

Por meio de equação obtida por linha de tendência para as dimensões máximas do 

agregado de 9,5 mm e 19 mm, respectivamente, para o microconcreto e para o concreto de 
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referência, estimaram-se os valores de resistência média e módulo de elasticidade para 

demais dimensões, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Tendência linear da resistência média à compressão e módulo de elasticidade em função da 

dimensão máxima de agregado. 

 

Segundo este procedimento para a dimensão máxima de agregado de 6,3 mm obtém-se um 

estimativa de resistência média de 57,7 MPa e módulo de elasticidade de 35,7 GPa. Para o 

agregado graúdo de dimensão máxima igual a 25 mm estes valores são de 50,4 MPa e 30,3 

GPa, para resistência média e módulo de elasticidade, respectivamente. 

4.2 ENSAIO DE PILARES 

Realizou-se os ensaios dos dois pilares submetidos a flexão normal composta em que foram 

obtidos os deslocamentos, deformações e carga última. Para se ter uma noção da ordem de 

grandeza da carga de ruptura e deslocamento máximo, foi feita uma análise por meio do 

software comercial Esbelt 2.1 onde se adotou uma resistência característica de 50MPa, 

valor este muito próximo das resistências mínimas dos dois pilares analisados (ver Tabela 

4.1). Os módulos de elasticidade dos materiais foram estimados segundo a NBR 6118 

(ABNT, 2003). Os coeficientes de minoração das resistências foram adotados iguais a 1,0 

para o concreto e o aço e o método utilizado para a verificação da estabilidade foi o Método 

Geral. Obtiveram-se os seguintes resultados para uma excentricidade inicial de 4cm: Carga 

de ruptura de 270 kN e deslocamento máximo de 12mm. 

A ruptura no P-MIC se deu na carga de 305 kN, sendo a ruptura localizada na seção 

intermediária do pilar. A Figura 4.2 ilustra o P-MIC após o ensaio. 
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Figura 4.2 - P-MIC após ensaio. 

 

a) P-MIC após ruptura por esmagamento 

posicionado no pórtico. 

 

b) P-MIC após ruptura apoiado na horizontal em 

bases de blocos de concreto. 

A ruptura do pilar P-REF se deu na carga de 192,5kN, fora da seção transversal 

intermediária, na região a qual estava posicionado o relógio comparador R2 (cerca de 45 cm 

acima da região central do pilar). Observou-se nesta região o desplacamento parcial do 

concreto nas face C e A (Figura 4.3a), sugerindo uma ruptura por flexão composta obliqua, 

conforme mostra a Figura 4.3b. 

Figura 4.3 - P-REF após ruina. 

 

a) P-REF com faces (C e A) desplacadas após 

ensaio. 

 

b) P-REF apoiado em blocos de concreto, após 

ensaio. 
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As relações entre as cargas de ruptura observadas experimentalmente e a obtida no 

software Esbelt 2.1 foram 1,13 e 0,70 para o P-MIC e P-REF, respectivamente. A relação 

maior que 1,0 para o P-MIC é razoável (13% superior ao valor teórico), uma vez que, via de 

regra, os métodos teóricos são mais conservadores em relação aos resultados 

experimentais. Já para o P-REF, obteve-se uma relação inferior a 1,0 (30% inferior ao valor 

teórico), o que sugere uma ruptura precoce para este pilar. Algumas possibilidades para 

esta ruptura precoce são: 

 Surgimento de excentricidade acidental na direção paralela ao plano de 

aplicação de carga. Esta excentricidade acidental pode ter surgido pelo 

desalinhamento das placas de apoio inferior e/ou superior do pilar; 

 Por não se obter um concreto homogêneo, o concreto da região da ruptura pode 

ter ficado com resistência inferior ao valor médio, causando a ruptura fora da região e 

carga previstas; 

 A ferragem deste pilar pode ter se deslocado da posição de projeto; após a 

montagem da armadura, observou-se uma pequena distorção na mesma, a qual foi 

corrigida por seu travamento na forma; este travamento pode ter perdido sua 

eficiência no momento do adensamento do concreto na mesa vibratória. 

4.2.1 Deslocamentos horizontais 

As tabelas Tabela 4.3 e Tabela 4.4 apresentam os resultados dos deslocamentos 

horizontais registrados nos relógios comparadores e LVDT, respectivamente, para os pilares 

P-MIC e P-REF. 
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Tabela 4.3 - Deslocamentos horizontais do modelo P-MIC nos relógios comparadores e LVDT. 

Carga (kN) 
R1 

(mm) 
R2 

(mm) 
R3  

(mm) 
R4 

(mm) 
R5 

(mm) 
LVDT 
(mm) 

10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20,0 0,01 0,02 0,06 0,01 0,00 0,04 

40,0 0,11 0,28 0,32 0,23 0,07 0,33 

60,0 0,15 0,48 0,88 0,42 0,12 0,76 

80,0 0,29 0,88 1,34 0,80 0,22 1,27 

100,0 0,42 1,35 2,12 1,25 0,34 1,96 

120,0 0,55 1,94 2,64 1,85 0,42 2,43 

140,0 0,77 2,42 3,27 2,24 0,58 3,05 

160,0 1,04 3,33 4,86 3,02 0,78 4,52 

180,0 1,27 4,74 7,31 4,21 0,88 6,69 

200,0 1,40 6,75 10,97 6,02 0,95 8,86 

220,0   12,29 

240,0 15,94 

260,0 19,55 

280,0 23,51 

300,0 28,39 

Tabela 4.4 - Deslocamentos horizontais do modelo P-REF nos relógios comparadores e LVDT. 

Carga (kN) 
R1 

(mm) 
R2 

(mm) 
R3  

(mm) 
R4 

(mm) 
R5 

(mm) 
LVDT 
(mm) 

10,0 0,04 0,06 0,02 0,07 0,05 0,04 

20,0 0,12 0,39 0,21 0,20 0,15 0,24 

40,0 0,26 0,61 0,55 0,45 0,33 0,59 

60,0 0,42 0,94 0,95 0,59 0,52 1,02 

80,0 0,41 1,17 1,4 1,20 0,66 1,67 

100,0 0,41 1,40 1,91 1,87 0,65 1,88 

120,0 0,81 1,95 2,66 2,53 0,65 2,95 

140,0 0,89 2,35 4,78 3,53 1,49 4,11 

160,0 1,45 4,27 8,65 5,35 2,38 7,85 

180,0 2,32 6,36 14,58 8,80 3,37 13,28 

As medições dos deslocamentos com os relógios comparadores foram feitas até as cargas 

de 200 kN e 180 kN, respectivamente, para o microconcreto e para o concreto de referência. 

A medição dos deslocamentos horizontais por meio do LVDT se deu até a carga de ruptura 

dos modelos. Fazendo-se as relações entre deslocamento horizontal em R1 e R5 (R1/R5) e 

entre R2 e R4 (R2/R4) para ambos os pilares obtêm-se os valores dados na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 - Razão entre os deslocamentos em posições simétricas, para P-MIC e P-REF. 

 P-REF P-MIC 

Carga (kN) R1/R5  R2/R4  R1/R5 R2/R4 

10,0 0,80 0,86 - - 

20,0 0.80 1,95 - 2,00 

40,0 0,79 1,36 1,57 1,22 

60,0 0,81 1,59 1,25 1,14 

80,0 0,62 0,98 1,32 1,10 

100,0 0,63 0,75 1,24 1,08 

120,0 1,25 0,77 1,31 1,05 

140,0 0,59 0,67 1,33 1,08 

160,0 0,61 0,80 1,33 1,10 

180,0 0,69 0,72 1,44 1,13 

200,0 - - 1,47 1,12 

A grande maioria destes resultados demonstra que, para o pilar P-REF, os deslocamentos 

da parte superior (nas regiões de R1 e R2) do pilar foram menores que os deslocamentos 

da parte inferior (nas regiões de R5 e R4). Já para o pilar P-MIC ocorreu o inverso, ou seja, 

os deslocamentos da parte superior do pilar foram maiores que os deslocamentos da parte 

inferior. Uma provável causa destes comportamentos distintos está na provável diferença de 

prumo dos pilares no momento da realização dos ensaios. Estes comportamentos distintos 

podem ser observados também nas Figura 4.4 e Figura 4.5, respectivamente, para o P-MIC 

e o P-REF, onde ser mostram os deslocamentos horizontais dos pilares ao longo da altura.  

Figura 4.4 - Deslocamentos horizontais ao longo da altura do modelo P-MIC. 
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Figura 4.5 - Deslocamentos horizontais ao longo da altura do modelo P-REF. 

 

Nos subitens que se seguem apresentam-se os resultados e discussões comparativos entre 

os pilares. 

4.2.1.1 Deslocamentos na seção intermediária registrados pelo LVDT 

A Figura 4.6 apresenta os diagramas carga de deslocamento na seção intermediária para os 

pilares P-MIC e P-REF, obtidos pelo LVDT. 

Figura 4.6 - Diagrama Carga x Deslocamento para os modelos P-MIC e P-REF, na posição do LVDT. 

 

Observa-se que para o P-MIC e para o P-REF, já para as cargas de 220kN e 180kN, 

respectivamente, os deslocamentos observados (12,29mm e13,28mm, conforme as Tabela 

4.3 e Tabela 4.4) já foram maiores que o deslocamento último obtido pelo Esbelt 2.1, qual 
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seja, de 12mm. Um dos fatores que explica esta diferença é a adoção do valor do Módulo de 

elasticidade adotado pelo software Esbelt2.1 que o faz segundo a NBR 6118 (ABNT,2003). 

Fazendo-se uma estimativa da carga última do pilar P-REF para o mesmo deslocamento 

último observado no P-MIC, obtém a curva dada pelo gráfico da Figura 4.7, por meio de uma 

interpolação linear da curva experimental do P-REF. 

Figura 4.7 - Curva Carga Deslocamento aproximada para o LVDT. 

 

Assim, o valor estimado foi de 246kN; fazendo-se a relação desta carga com a carga última 

obtida pelo Esbelt 2.1, obtém-se o valor de 0,91, menor do que 1,0. Tal resultado deve-se, 

possivelmente, ao fato de que o pilar P-REF comportou-se à flexão composta oblíqua, como 

já discutido. 

4.2.1.2 Deslocamentos na seção intermediária registrados pelos relógios R3 

Os relógios R3 foram posicionados na mesma seção do LVDT, distanciados entre si de 

cerca de 2 cm. Estes resultados estão plotados na Figura 4.8 
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Figura 4.8 - Diagrama Carga x Deslocamento para os modelos P-MIC e P-REF, na posição do relógio 

comparador R3. 

 

4.2.2 Deformação no concreto 

As deformações na face do concreto foram medidas por meio de extensômetros elétricos de 

resistência nas posições CC1, CC2 e CC3, sendo comparadas para os pilares P-MIC e P-

REF por meio do diagrama carga deformação em cada posição. 
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 P-MIC  P-REF 

  CC1 CC2 CC3   CC1 CC2 CC3 

Carga (kN) mm/m mm/m mm/m Carga (kN) mm/m mm/m mm/m 

10,0 0,00 0,00 0,00 10,0 -0,02 -0,03 -0,01 

20,0 -0,02 -0,10 -0,04 20,0 -0,16 -0,12 -0,05 

40,0 -0,22 -0,17 -0,26 40,0 -0,34 -0,15 -0,10 

60,0 -0,28 -0,33 -0,46 60,0 -0,52 -0,22 -0,17 

80,0 -0,43 -0,52 -0,64 80,0 -0,71 -0,34 -0,26 

100,0 -0,65 -0,68 -0,78 100,0 -0,92 -0,71 -0,37 

120,0 -0,69 -0,83 -0,93 120,0 -1,46 -1,12 -0,51 

140,0 -0,84 -1,00 -1,08 140,0 -1,94 -1,60 -0,95 

160,0 -1,02 -1,16 -1,26 160,0 -2,41 -2,07 -1,29 

180,0 -1,10 -1,24 -1,46 180,0 -2,92 -2,44 -1,98 

200,0 -1,28 -1,41 -1,65   

220,0 -1,49 -1,70 -1,85 

240,0 -1,64 -1,88 -2,13 

260,0 -1,77 -2,24 -2,50 

280,0 -2,45 -2,69 -2,98 

300,0 -2,83 -3,32 -3,38 

As Figura 4.9, Figura 4.10 e Figura 4.11 apresentam o diagrama carga deformação no 

concreto para o P-MIC e o P-REF de forma a comparar o comportamento das curvas 

medidas por meio de EER, respectivamente, nas posições CC1, CC2 e CC3. 

Figura 4.9 - Comparação do comportamento Carga x Deformação no concreto do P-MIC e P-REF, na posição do 

EER CC1. 
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Figura 4.10 - Comparação do comportamento Carga x Deformação no concreto do P-MIC e P-REF, na posição 

do EER CC2. 

 

Figura 4.11 - Comparação do comportamento Carga x Deformação no concreto do P-MIC e P-REF, na posição 

do EER CC3. 

 

Na posição do extensômetro CC1, observa-se que em todos os incrementos de carga, as 

deformações no pilar P-REF foram superiores às deformações do pilar P-MIC; Na posição 

do extensômetro CC2, observa-se um intervalo de carga, entre 40 e 100kN, no qual as 

deformações do P-REF são inferiores em relação ao P-MIC; já na posição do extensômetro 

CC3 as deformações no P-REF são inferiores até a carga abaixo de 160kN, o que sugere 

um maior nível de tensões na região do extensômetro CC1. Ademais, para a carga de 

180kN, as deformações nos extensômetros CC1, CC2 e CC3 para o pilar P-REF foram de -

2,92mm/m, -2,44mm/m e -1,98mm/m. A relação entre o maior valor e o menor valor em 
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módulo foi de 1,47. Estas deformações no pilar P-MIC foram de -1,10mm, -1,24mm e -

1,46mm com a relação entre o maior valor e o menor valor em módulo de 1,33. Esta maior 

diferença entre as deformações de compressão no pilar P-REF em relação ao pilar P-MIC 

pode também ser constatada nas Figura 4.12 e Figura 4.13, respectivamente. 

Figura 4.12 - Diagrama Carga x Deformação no microconcreto. 

 

Figura 4.13 - Diagrama Carga x Deformação no concreto de referência. 
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Nestas figuras são mostradas também as deformações últimas para o concreto, segundo a 

NBR 6118 (ABNT,2014) e ACI318 (ACI, 2011). Quanto ao pilar P-REF, nenhum dos 

extensômetros alcançou estes limites, uma vez que a ruptura não se deu nesta seção. A 

deformação mais próxima destes limites foi verificada no extensômetro CC1. Para o pilar P-

MIC, as deformações últimas nos extensômetros CC2 e CC3 ficaram entre -3 mm/m e -3,5 

mm/m e a deformação no extensômetro CC1 ficou um pouco abaixo, em -2,82 mm/m. 

4.2.3 Deformação na armadura 

A Tabela 4.6 apresenta as deformações nas armaduras para a seção intermediária dos 

pilares P-MIC e P-REF. 

Tabela 4.6 - Deformações nas armaduras dos modelos P-MIC e P-REF. 

 P-MIC  P-REF 

  C1 C2 T1 T2   C1 C2 T1 T2 

Carga (kN) mm/m mm/m mm/m mm/m 
Carga 
(kN) 

mm/m mm/m mm/m mm/m 

10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0 -0,02 -0,01 0,01 0,03 

20,0 -0,05 -0,03 0,02 0,00 20,0 -0,13 -0,05 0,11 0,17 

40,0 -0,12 -0,06 0,09 0,07 40,0 -0,24 -0,06 0,25 0,28 

60,0 -0,14 -0,11 0,19 0,18 60,0 -0,38 -0,13 0,43 0,49 

80,0 -0,19 -0,18 0,32 0,30 80,0 -0,54 -0,24 0,60 0,83 

100,0 -0,25 -0,26 0,49 0,44 100,0 -0,71 -0,39 0,78 1,49 

120,0 -0,34 -0,33 0,61 0,56 120,0 -1,16 -0,57 1,00 1,71 

140,0 -0,44 -0,42 0,79 0,70 140,0 -1,73 -0,74 1,45 2,16 

160,0 -0,55 -0,52 0,90 0,83 160,0 -2,40 -0,95 2,30 3,37 

180,0 -0,61 -0,56 1,05 0,94 180,0 -2,85 -1,40 3,05 4,79 

200,0 -0,69 -0,65 1,12 1,04   

220,0 -0,94 -0,85 1,54 1,43 

230,0 -1,04 -0,95 1,70 1,62 

260,0 -1,17 -1,13 2,04 1,93 

280,0 -1,42 -1,38 2,68 2,44 

300,0 -1,87 -1,75 3,54 3,28 

Estes resultados foram separados em dois gráficos. O primeiro refere-se às armaduras de 

localização próxima a Face A e o segundo gráfico apresenta as armaduras próximas a Face 

B. Nestes gráficos encontram-se as curvas de carga deformação nos dois pilares. 

A Figura 4.14 apresenta a comparação do comportamento Carga x Deformação na 

armadura dos modelos P-MIC e P-REF. Neste caso, os EER foram posicionados nas 

armadura da Face A (os denominados C1 e T1). 
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Figura 4.14 - Comparação do comportamento Diagrama Carga x Deformação na armadura do P-MIC e P-REF, 

nas posições C1 e T1 (Face A). 

 

A Figura 4.15 apresenta a comparação do comportamento Carga x Deformação na 

armadura dos modelos P-MIC e P-REF. Neste caso, os EER foram posicionados nas 

armaduras da Face B (os denominados C2 e T2). 

Figura 4.15 - Comparação do comportamento Diagrama Carga x Deformação na armadura do P-MIC e P-REF, 

nas posições C2 e T2 (Face B). 

 

Observando-se as deformações últimas de compressão para o P-MIC (Ver Tabela 4.6), 

verifica-se que elas tiveram mesma ordem de grandeza, o mesmo ocorrendo nas armaduras 

de tração. No pilar P-REF, tal semelhança não ocorre. A deformação na armadura C1 para 

este pilar foi quase 104% superior à da armadura C2; quanto às deformações de tração, a 
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deformação última na armadura T2 foi 57% superior à armadura T1, o que mostra que este 

pilar esteve solicitado à flexão composta oblíqua. Este comportamento das armaduras pode 

ser também visualizado nos gráficos das Figura 4.16 e Figura 4.17, para os pilares P-MIC e 

P-REF, respectivamente. 

Figura 4.16 - Diagrama Carga x Deformação na armadura no modelo P-MIC. 

 

Figura 4.17 - Diagrama Carga x Deformação na armadura no modelo P-REF. 
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No gráfico da Figura 4.16 as curvas quase se sobrepuseram, quer na tração, quer na 

compressão, o que não ocorreu nas curvas do gráfico da Figura 4.17, para o P-REF. 

Adotando-se comportamento tensão-deformação simétrico para o aço para a tração e 

compressão e lançando mão da deformação de escoamento de 2,86mm/m, obtida 

experimentalmente (Ver no Quadro 3.3), verifica-se que, para o P-REF as armadura T1 e T2 

escoaram e a armadura C1 ficou em iminência de escoar, apesar de a de ruptura não ter 

ocorrido nesta seção. Quanto ao Pilar P-MIC, apenas as armaduras tracionadas escoaram. 

4.2.4 Abertura de fissuras 

As Figura 4.18a e Figura 4.18b apresentam as fissuras desenvolvidas ao longo da altura do 

modelo P-MIC e P-REF, respectivamente. 

Figura 4.18 - Desenvolvimento de fissuras ao longo da altura dos modelos. 

 

a) Fissuras no modelo P-MIC. 

 

b) Fissuras no modelo P-REF. 

Observou-se durante o ensaio que o pilar P-REF começou a desenvolver as fissuras a partir 

da carga de 140 kN; quanto ao P-MIC esta carga foi de 260 kN, revelando um 

comportamento de ruptura mais brusca do que o P-REF. 

Finalmente, o comportamento mais rígido do pilar P-MIC em relação ao pilar P-REF, pode 

ser observado na grande maioria das curvas carga-deslocamento e carga-deformação 
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mostradas ao longo desta seção. O maior módulo de elasticidade obtido para pilar P-MIC é 

uma das causas prováveis. Infelizmente, pela provável ruína por flexão composta oblíqua 

ocorrida durante o ensaio do pilar P-REF, não foi possível quantificar a influência desta 

propriedade nos resultados obtidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho avaliou o comportamento de dois concretos de mesmo traço unitário e 

relação a/aglom, fazendo-se variar apenas a dimensão máxima do agregado graúdo. Um 

dos concretos, denominado de concreto convencional, apresentou dimensão máxima do 

agregado graúdo de 19mm; o outro concreto, denominado de microconcreto, apresentou 

máxima dimensão de 9,5mm. Foram avaliadas as propriedades mecânicas de Resistência à 

compressão e Módulo de elasticidade em três corpos de prova cilíndricos de 10x20cm na 

idade de 48 dias.  

Avaliou-se também o comportamento de dois pilares moldados com estes concretos, um 

com o concreto convencional e o outro com o microconcreto, os quais foram submetidos à 

solicitação de flexão normal composta e ensaiados na mesma idade de 48 dias. A 

excentricidade da carga foi de 40mm. As dimensões destes pilares foram: base de 125mm, 

altura de 120mm e comprimento de 2000mm. As principais conclusões obtidas foram: 

 Houve um aumento de 8% no valor do Módulo elasticidade do microconcreto em 

relação ao concreto de referência; 

 A expressão sugerida pela NBR 6118 (ABNT,2014) para a estimativa do Módulo 

de elasticidade superestimou em cerca de 12% e 21% estes valores para o 

microconcreto e o concreto convencional, respectivamente; 

 Quanto aos ensaios dos pilares, a carga de ruptura do pilar executado com o 

microconcreto foi cerca de 13% superior ao valor da carga de ruptura obtida pelo 

software Esbelt 2.1; quanto ao pilar executado com o concreto convencional, esta 

carga de ruptura foi cerca de 30% inferior àquela obtida pelo referido software. 

Todavia, deve-se ressaltar que este pilar comportou-se sob flexão composta oblíqua, 

provavelmente por erro no alinhamento da armadura longitudinal e/ou de prumo do 

pilar; 

 Os deslocamentos últimos obtidos na seção intermediária dos pilares foram 

cerca de 137% e 11% superiores, para o microconcreto e o concreto convencional, 

respectivamente, em relação ao valor obtido pelo software Esbelt 2.1.e, finalmente: 

 Tanto pelos resultados obtidos para os Módulos de elasticidade, quanto pelas 

curvas carga-deslocamento e carga-deformação obtidas experimentalmente, 

observou-se que o microconcreto obteve um desempenho superior em comparação 
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ao concreto convencional, de referência. Tal fato demonstra a viabilidade técnica do 

uso deste material, nos quesitos analisados. 

Como propostas para trabalhos futuros, podem-se citar: 

 Repetir estes ensaios para um número maior de pilares (três de cada tipo, por 

exemplo); 

 Alterar as dimensões das seções transversais a fim de evitar o surgimento de 

solicitação por flexão composta oblíqua (base de 200mm e altura de 90mm, por 

exemplo); 

 Fazer estes estudos para microconcreto com dimensão máxima do agregado de 

6,3 mm. 

 Calcular as cargas últimas com o módulo elasticidade obtido do ensaio usando o 

diagrama momento – normal- curvatura (M,N,1/r).  
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