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RESUMO 

As obras de concreto armado moldado no local de múltiplos pavimento são comumente 
construídas com formas para moldar e sustentar a estrutura de concreto durante seu período de 
cura, assim as formas de um pavimento se apoiam no pavimento inferior gerando uma 
combinação de esforços relevantes para a estrutura. Assim, este trabalho estuda a influência do 
processo construtivo na análise estrutural de edifícios de múltiplos pavimentos em concreto 
armado moldado no local com lajes maciças. As estruturas de concreto armado moldado no 
local culturalmente são projetadas para resistir apenas aos esforços oriundos da fase de serviço 
da edificação. Assim, as solicitações provenientes de etapas construtivas são julgadas inferiores 
às de serviço ou consideradas comtempladas pelos coeficientes de segurança de 
dimensionamento das estruturas e, por isso, esses esforços não recebem a atenção necessária. 
O objetivo deste artigo é confrontar os resultados obtidos via analise numérica de um software 
comercial de projeto de estruturas de concreto armado que considera a influência do processo 
construtivo com os obtidos a partir de um software para elementos finitos, levando em 
consideração as fases construtivas e a evolução da resistência e do módulo de elasticidade do 
concreto. Para determinas idades de cura do concreto e combinações de carregamento devido 
ao processo construtivo pode ocorrer esforços na estrutura que causam fissuração do concreto 
ou um esforço maior que aquele para o qual foi projetado no software comercial 

Palavras chave: 

Projeto de estruturas de concreto; Análise estrutural; Concreto armado; Elementos finitos; 
Processo construtivo 
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ABSTRACT 

Concrete reinforced concrete works at the multi-ply site are commonly constructed with shapes 
to shape and support the concrete structure during its curing period, so the shapes of a floor 
support the lower floor creating a combination of stresses relevant to the structure . Thus, this 
work studies the influence of the constructive process in the structural analysis of multi-storey 
buildings in reinforced concrete molded in place with massive slabs. The reinforced concrete 
structures molded in place culturally are designed to withstand only the efforts coming from 
the service phase of the building. Thus, the requests from constructive steps are judged inferior 
to those of service or considered contemplated by the safety coefficients of design of the 
structures and, therefore, these efforts do not receive the necessary attention. The objective of 
this article is to compare the results obtained through a numerical analysis of a commercial 
software for the design of reinforced concrete structures that considers the influence of the 
constructive process with those obtained from software for finite elements, taking into account 
the constructive phases and the evolution of the concrete strength and modulus of elasticity. 
For determinate curing ages of the concrete and load combinations due to the constructive 
process there may be stresses in the structure which cause cracking of the concrete or an effort 
greater than that for which it was designed in commercial software 

Keywords: 

Reinforced concrete design; Structural analysis; Reinforced concrete; Finite element; 
Constructive process 
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CAPÍTULO 1.  

INTRODUÇÃO  

Os projetos de estruturas em concreto armado ou protendido, sejam elas pré-moldadas ou 

moldadas in loco, têm seu foco de dimensionamento voltado para resistir aos esforços 

provenientes de sua utilização final. No entanto, as etapas construtivas e eventuais transportes 

dos elementos estruturais geram esforços diferentes daqueles previstos para a fase de serviço 

da edificação. Esses esforços podem ser relevantes e devem ser considerados no processo de 

dimensionamento das estruturas. 

As estruturas pré-moldadas geralmente têm a sua fase construtiva e de transporte mais bem 

controlada e planejada pelos projetistas. Por serem fabricadas fora do seu local de utilização, 

elas têm a necessidade de serem dimensionadas para suportar aos esforços oriundos do 

transporte. Por sua vez, as estruturas protendidas têm a sua protensão aplicada em períodos 

planejados para se adequar ao tempo de cura do concreto e ao carregamento da estrutura.  

As estruturas de concreto moldado no local culturalmente são pensadas para resistir apenas aos 

esforços oriundos da fase de serviço da edificação. As solicitações provenientes de etapas 

construtivas são julgadas com intensidades inferiores às de serviço ou consideradas 

comtempladas pelos coeficientes de segurança utilizados no dimensionamento das estruturas 

e, por isso, esses esforços não recebem a atenção necessária. Contudo, mesmo no 

dimensionamento dos elementos estruturais das edificações em concreto moldado no local é 

importante levar em consideração a evolução da resistência e do módulo de elasticidade do 

concreto, os quais aumentam com o tempo. Isso relevante nas edificações de múltiplos 

pavimentos, onde a estrutura em execução apoia-se na estrutura já executada. A análise 

estrutural de estruturas de concreto armado moldado no local geralmente é feita com software 

voltados para projetos que analisam a estrutura como reticulada, ou seja, todos os elementos 

estruturais são modelados como elementos unidimensionais. Esse tipo de análise é uma 

simplificação da situação real, mas que atende com certa precisão a necessidade dos projetistas. 

Por um bom tempo, os softwares de projeto não permitiam a análise da estrutura considerando 

o processo construtivo, sendo esse o principal motivo pelo qual os esforços ocasionados na fase 

construtiva eram negligenciados pelos projetistas. Atualmente, alguns softwares já possibilitam 

a análise de estruturas de concreto armado simulando a influência do processo construtivo da 

estrutura. Neste sentido, o software CAD/TQS® oferece uma modelagem estrutural que 
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permite realizar o dimensionamento da estrutura considerando as etapas de construção, a qual 

é denominada de modelo VI. Este modelo é mais completo e complexo que os demais modelos 

estruturais e representa a análise estrutural de forma mais próxima do real. Porém, esse modelo, 

por ser mais completo, tem um tempo de processamento computacional mais oneroso em 

relação a análise simplificada, denominada de modelo IV do CAD/TQS®. 

1.1. OBJETIVO GERAIS 

O objetivo deste trabalho é avaliar os esforços decorrentes do processo construtivo de 

edificações de múltiplos pavimentos em concreto armado moldado no local e comparar com 

os esforços decorrentes do processo usual de projeto que considera apenas a fase de serviço da 

edificação. Para isso, é feita a modelagem em um software baseado no Método dos Elementos 

Finitos e que considera o efeito de fases construtivas e a resistência do concreto em diferentes 

idades na avalição dos esforços. 

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

O trabalho se restringe apenas a edificações verticais usuais de concreto armado moldado no 

local com vigas e lajes maciças. O processo construtivo em estruturas de concreto armado 

moldado no local envolve a sustentação de pavimentos recém concretados por pavimentos 

inferiores concretados anteriormente. A estrutura de sustentação de um pavimento recém 

concretado a outro concretado anteriormente é constituída pelo sistema de formas, escoras e 

reescoras (quando utilizado). As formas, usualmente em chapa de madeira, servem para moldar 

os elementos com a forma determinada em projeto, já as escoras são pontaletes verticais (ou 

inclinados) que conferem a sustentação ao pavimento, o apoiando no imediatamente inferior. 

O processo de reescoramento, envolve a retirada de grande parte das escoras do pavimento 

(deixando apenas linhas mestras com um relativo espaçamento) com o objetivo de retirada do 

jogo de formas, ou seja, o pavimento tem seu sistema de escoramento diminuído, deixando que 

a estrutura já trabalhe em idades menores que 28 dias. O processo construtivo adotado é o usual 

com fôrma e escoramento, adotando a realização máxima de um pavimento por semana. É 

usado o processo de escoramento em duas etapas, ambas durando 14 dias cada. (isto é, retirada 

de cerca de 60% do escoramento, mantendo-se o restante), o qual é retirado depois de 28 dias 

da concretagem da laje, ou seja, diferentemente do processo de reescoramento já citado, o 
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processo adotado neste trabalho utiliza escoramento residual, pois apenas o inter-eixo entre as 

escoras e aumentado, impossibilitando a desforma e também que a estrutura trabalhe 

livremente antes dos 28 dias. Até este instante, não atua outro carregamento nos pavimentos, a 

não ser o seu peso próprio. Também não são considerados os carregamentos horizontais 

advindos de vento. 

Os resultados da análise considerando o processo construtivo são comparado com os resultados 

de uma análise convencional do mesmo edifico, com os resultados encontrado na bibliografia 

de GRUNDY & KABAILA (1963) para a análise de estruturas considerando o processo 

construtivo e com o momento de fissuração das peças de concreto conforme a sua idade. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é composto por 5 Capítulos. O Capítulo 1 trata do projeto de estruturas de concreto 

e como é feita comumente sua análise estrutural enfatizando as simplificações a dotadas, 

questionando a consideração da influência do processo construtivo no comportamento final da 

estrutura e estabelecendo o objetivo desse trabalho. 

O Capítulo 2 é dedicado a revisão bibliográfica onde é presentado os modelos IV e VI de 

análise estrutural do software CAD/TQS® e os principais resultados de estudos realizado no 

que tange a análise de estruturas de concreto considerando sua fase de construção. 

No Capítulo 3 e estabelecido a metodologia aplicada no estudo de caso 

No Capitulo 4 é realizado um estudo de caso analisando uma estrutura de concreto armado 

composto por laje, vigas e pilar considerando um processo construtivo de formas e escora 

metálicas, onde a análise estrutural é feita em fases por meio de elementos finitos pelo método 

incremental de análise em fase considerando a evolução do módulo de elasticidade do concreto 

até 28 dias, sendo apresentado os resultado de momento fletor na laje e na viga da estrutura. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões e considerações finais referentes ao capítulo 4. 

  



Avaliação dos esforços em edificações de concreto armado considerando o processo construtivo       7 

J.L.B. Belchior; R.H.C.P. Alves 

CAPÍTULO 2.  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma breve revisão sobre conceitos fundamentais e 

também citar resultados obtidos por outros autores que contribuíram para comunidade 

acadêmica com mesmo tema.  

2.1 MODELAGEM ESTRUTURAL 

A modelagem estrutural de edifícios ao longo da história passou por diversos métodos. Por um 

bom tempo se usou o modelo simplificado de viga contínua para a análise de edifícios usuais 

de concreto armado. Com o desenvolvimento da informática, os modelos de análise estrutural 

passaram por um grande avanço, chegando ao que hoje é comum de se usar, isto é, a análise de 

estruturas pelo método de pórtico espacial. 

2.2 MODELOS PARA ANÁLISE ESTRUTURAL 

Após a concepção estrutural de um edifício, o projetista procede a análise estrutural. Nesta 

etapa é onde se encontram os diversos esforços presentes na estrutura concebida e, também, de 

onde o projetista tira dados para realizar a próxima etapa que é dimensionamento e 

detalhamento da estrutura.  

Há diversos métodos e modelos para análise estrutural. Por exemplo, pode-se citar o modelo 

de viga contínua, onde cada elemento da estrutura é analisado separadamente seguindo a 

seguinte lógica: lajes descarregando em vigas, vigas descarregando em pilares e pilares 

transferindo os esforços às fundações. Segundo Avilla (2016), a modelagem mais 

representativa utilizada atualmente é a de pórtico tridimensional, onde este pode ser 

simplificado ou completo. A análise de estruturas por pórtico tridimensional, diferentemente 

do modelo de viga continua, deve ser realizada com o auxílio de computadores devido à 

complexidade e ao volume de cálculos a serem realizados. O sistema oferecido pela TQS 

informática, denominado CAD/TQS®, é um dos softwares de cálculo, dimensionamento e 

detalhamento de estruturas de concreto mais populares nacionalmente. 
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No pórtico tridimensional simplificado utilizado no sistema CAD/TQS®, denominado modelo 

IV (Figura 2.1), em um primeiro momento é realizada uma análise dos pavimentos por analogia 

de grelha e as reações destas são aplicadas no pórtico tridimensional, que é composto apenas 

de vigas e pilares. Na ausência de lajes ou grelhas de laje no pórtico tridimensional, o efeito de 

diafragma rígido é simulado com o enrijecimento lateral dos elementos de viga nos pavimentos. 

No modelo de pórtico tridimensional completo (Modelo VI, Figura 2.1) a laje, ou grelha de 

laje, é representada diretamente no pórtico. Com isso, o efeito de diafragma rígido é melhor 

simulado, visto que a rigidez das barras da grelha é considerada no pórtico tridimensional, não 

necessitando do aumento fictício da rigidez das vigas para sanar a ausência da grelha de laje 

no pavimento. 

2.3 SISTEMA CAD/TQS® 

O software CAD/TQS® é o software mais difundido no meio dos projetistas estruturais. Ele 

possui uma poderosa interface de lançamento estrutural que permite ao engenheiro o 

lançamento rápido da estrutura com uma conversão rápida e bem organizado do lançamento 

estrutural em um pórtico espacial. 

 Modelo IV 

Segundo as informações contidas no Manual do Sistema CAD/TQS® (TQS INFORMÁTICA 

LTDA, 2015), o modelo IV realiza uma análise via pórtico 3D simplificado, onde os 

pavimentos são calculados por grelha e as reações desta são colocadas no pórtico espacial. Para 

a simulação do diafragma rígido a rigidez axial das vigas é aumentada para compensar a 

ausência de barras que simulam a laje no pórtico. Para sistemas estruturais onde as lajes não 

possuem vigas, o software simula barras rígidas ligando os pilares próximos a fim de também 

simular o diafragma rígido. A análise é realizada considerando o material elástico linear e 

obedecendo às orientações da ABNT NBR 6118:2014 (ABNT, 2014) quanto às inercias 

diferentes para as análises no ELU (estado limite último) e ELS (estado limite de serviço). Fora 

isso, o sistema possui critérios redutores ou multiplicadores a fim de considerar as não 

linearidades físicas do material. O modelo conta, ainda, com modelos de grelha não-linear e 

pórtico não-linear que, segundo o Manual do Sistema CAD/TQS®, utilizam diagramas de 

momento-curvatura e coeficientes de fluência a fim de se avaliar novamente os esforços após 

o dimensionamento e detalhamento das armaduras. 
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Figura 2. 1 - Modelos de pórtico tridimensional. (Fonte: TQS INFORMÁTICA LTDA, 2015). 

 

 Modelo VI 

O modelo VI, segundo o Manual do Sistema CAD/TQS® (TQS INFORMÁTICA LTDA, 

2015), é um modelo integrado onde a análise estrutural é feita por meio de um pórtico 

tridimensional completo, sem a necessidade de enrijecimentos de vigas ou arranjos para 

simulação de diafragma rígido (Figura 2.2). Este fato indica a participação real da laje na 

rigidez global da estrutura. Como as grelhas de laje estão presentes no pórtico, para lajes sem 

vigas o modelo VI não necessita de barras rígidas ligando os pilares próximos. Seguindo a ideia 

de simular as condições reais de trabalho das estruturas, esse modelo possui um modo de 

análise incremental que busca levar em conta o processo construtivo, onde as diferentes idades 

do concreto são contempladas até a idade de 28 dias. 

Figura 2. 2 - Esquema de pórtico integrado do Modelo VI. (Fonte: TQS INFORMÁTICA LTDA, 2015). 
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2.4 ANÁLISE DE DIFERENTES MODELOS ESTRUTURAIS 

Dentre os estudos que versam sobre os diferentes modelos de análise estrutural disponíveis no 

software CAD/TQS®, pode ser citada a dissertação de FEITOSA (2016) que trata da análise de 

estabilidade global de edifícios altos e esbeltos com lajes lisas. Neste trabalho, o autor 

comparou os resultados de estabilidade global obtidos pelo método P-delta, pelo parâmetro z 

e pelo coeficiente  obtidos do modelo IV (que não considera a rigidez a flexão das lajes para 

análise estrutural) e do modelo VI (que considera a presença das lajes na análise estrutural) 

disponíveis no sistema CAD/TQS®. Para isso, foi realizado o comparativo do parâmetro de 

estabilidade global, do deslocamento global e do deslocamento local para diversas 

combinações de carregamento nos modelos IV e VI para dois edifícios com idênticas plantas 

de fôrmas, porém com alturas diferentes.  

O primeiro edifico estudado possui térreo, garagem 1 e 2, pavimento de uso comum, 1º 

pavimento, 14 tipos, cobertura e o ático. Já o segundo edifício possuía os pavimentos térreo, 

garagem 1 e 2, pavimento de uso comum, 1º pavimento, 26 tipos, cobertura e ático. A Figura 2.3 

apresenta a planta baixa do pavimento tipo dos dois edifícios estudados e as Figuras 2.4 e 2.5 

apresenta o esquema vertical de pavimentos. 
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Figura 2. 3 - Planta baixa do pavimento tipo do edifício estudado por FEITOSA (2016). (Fonte: FEITOSA, 
2016). 

 

Figura 2. 4 - Esquema vertical do edifício estudado por FEITOSA (2016). (Fonte: FEITOSA, 2016) 
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Figura 2. 5 - Esquema vertical do edifício estudado por FEITOSA (2016). (Fonte: FEITOSA, 2016) 

 

O autor concluiu que nas análises onde se considera a rigidez à flexão das lajes (modelo VI) o 

edifício apresentou maior estabilidade e menor deslocamento, reforçando a ideia de que todos 

os elementos estruturais contribuem para a estabilidade global da estrutura. A relevância da 

consideração da rigidez a flexão do pavimento é maior para o edifício mais alto. Ainda, para 

confirmar a tese de contribuição das lajes para a estabilidade global da estrutura, o autor refez 

as análises aumentando a espessura das lajes de 18 para 20 cm e o resultado foi o esperado, ou 

seja, foram obtidos menores valores para o parâmetro de estabilidade e para os deslocamentos 

horizontais.  

Vieira (2015) realizou um estudo comparativo entre as metodologias de análise de estabilidade 

global de estruturas de concreto armado com o auxílio dos softwares CAD/TQS® e SAP 2000. 

Foram determinados o parâmetro de estabilidade global Z e o Fator de carga crítica global de 

Flambagem (apenas no SAP), além de ser realizado o processo P-Delta. A análise no sistema 

CAD/TQS® foi realizada apenas com o modelo IV. A partir do dimensionamento estrutural 

realizado no CAD/TQS® foi efetuado o lançamento e compatibilização da estrutura no SAP 

2000. Um dos edifícios estudados foi com planta idealizada de quatro lajes totalmente 
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simétrico. A Figura 2.6 apresenta o esquema 3D da edificação lançada no CAD/TQS® e no 

SAP 2000. Esse mesmo edifício foi estudado com 5, 10, 15, 20 e 25 pavimentos.  

Figura 2. 6 - Esquema vertical do edifício estudado por VIEIRA (2015). (Fonte: VIEIRA, 2015) 

 

Para o edifício idealizado, Vieira (2015) concluiu que os resultados de estabilidade global 

obtidos pelo processo P-Delta no CAD/TQS® são bem próximos aos obtidos com o SAP 2000. 

Com 5 pavimentos, os resultados do parâmetro γz obtidos do SAP 2000 e do sistema 

CAD/TQS® foram iguais. À medida que a análise foi refeita aumentando o número de 

pavimentos, a diferença entre os valores do parâmetro γz obtidos do SAP2000 e do sistema 

CAD/TQS® foi aumentando, mas sem muita expressividade. 

BARROS (2003) estudou diferentes métodos de análise estrutural para edifícios altos. O 

objetivo foi mostrar que uma mesma estrutura, quando calculada com modelos de pórticos 

planos ou espaciais, por meio de um mesmo software de cálculo estrutural, podem apresentar 

resultados bastante diferentes entre si. Os métodos de análise estudados foram três 

metodologias de pórticos planos e um modelo de pórtico tridimensional, isto é: modelo de 

pórtico plano independente com áreas de influência; modelo de pórtico plano independente 

compatibilizado no Topo; modelo de pórtico plano alinhado; e modelo de pórtico espacial. O 

modelo de pórtico espacial foi tomado como o modelo mais próximo do real e como parâmetro 

de referência. Na Figura 2.7 é apresentada uma das plantas baixa estudada por BARROS 
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(2003). Na Figura 2.8 é apresentado um esquema de como ocorre a associação dos pórticos no 

modelo de pórtico plano independente com área de influência.  

Figura 2. 7 - Planta baixa de um dos edifícios estudado por BARROS (2003). (Fonte: BARROS, 2003) 

  

Figura 2. 8 - Esquema vertical dos pórticos planos independentes estudado por BARROS (2003). (Fonte: 
BARROS, 2003) 

 

Na Figura 2.8, o pórtico 1 e pórtico 5 são os pórticos de extremidade da estrutura, sob a ação 

da força de vento V1, enquanto os pórticos 2, 3 e 4 são os pórticos centrais da estrutura, sob a 

ação das forças de vento V2. Nessa metodologia, os pórticos resistem independentemente aos 
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esforços de vento correspondente à área da estrutura a qual ele pertence. Na Figura 2.9 é 

apresentado o modelo de pórticos planos alinhados. Nesse modelo, os pórticos que contribuem 

para a estabilidade da estrutura são apenas os pórticos pertencentes ao plano de ação do vento. 

Os pórticos são associados entre si por meio de uma barra infinitamente rígida. Nesse modelo 

a carga de vento é aplicada integralmente no arranjo de pórticos. 

Figura 2. 9 - Esquema vertical dos pórticos planos alinhados estudado por BARROS (2003). (Fonte: BARROS, 
2003) 

 

O modelo de pórticos planos alinhados apresentou os melhores resultados, fornecendo valores 

mais próximos do modelo de pórtico espacial, seguido do modelo de pórtico plano 

independente com compatibilização no topo e, por fim, pelo modelo de pórtico plano 

independente com áreas de influência. 

Avilla (2016) realizou uma análise de estrutura de edifício de múltiplos pavimentos por meio 

do software CAD/TQS® para avaliar a estabilidade global por meio do parâmetro γz. O objetivo 

era mostrar as diferenças entre os modelos oferecidos pelo CAD/TQS® com relação aos 

resultados de estabilidade global prescritos pela norma. Além disso, procurava compreender a 

importância da consideração das lajes no pórtico tridimensional completo de edifícios de 

múltiplos pavimentos com sistema de lajes sem vigas quando submetidos a carregamentos de 

vento. Um dos edifícios estudados por Avilla (2016) possuía um sistema estrutural 

convencional de lajes, vigas e pilares. Esse edifício possuía 14 pavimentos tipo e cobertura, 

somando uma altura de 43,50 m. A Figura 2.10 apresenta a planta baixa do edifício. Na 

Figura 2.11 é apresentado um esquema 3D do mesmo edifício. 
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Figura 2. 10 - Planta de formas do edifício estudado por Avilla (2016). (Fonte: Avilla, 2016) 

 

Figura 2. 11 - Esquema vertical do edifício estudado por Avilla (2016). (Fonte: Avilla, 2016) 

 

Avilla (2016) concluiu da avaliação do sistema estrutural convencional com lajes e vigas que 

a escolha do modelo estrutural (isto é, modelo IV ou modelo VI no sistema CAD/TQS®) não 
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influenciou de forma relevante os resultados do parâmetro de estabilidade γz. Isso ocorre porque 

esta estrutura é formada principalmente por pórticos rígidos e por vigas e pilares que 

contribuem para o contraventamento do edifício, tendo pouca interferência a presença da laje. 

Sendo assim, Avilla (2016) obteve deslocamentos, consumos de aço e cargas na fundação para 

o modelo VI, com a presença da laje, e para o modelo IV, sem a presença da laje, muito 

próximos. 

2.5 CONSIDERAÇÃO DO PROCESSO CONSTRUTIVO NA 

MODELAGEM ESTRUTURAL 

Kripka (1990) sugere a análise incremental de estruturas com o uso de programas 

computacionais, seguindo esquema mostrado na Figura 2.12. Neste caso, apenas as ações 

permanentes e/ou permanente mais ações de montagem (cargas de construção) serão analisadas 

com efeito incremental. A análise incremental pode ser feita de maneira direta ou inversa, 

Figura 2.13, sendo que esta última dispensa o uso da superposição de efeitos para cálculo dos 

esforços no pavimento em questão. Segundo Kripka (1990), o uso da análise incremental direta 

é mais adequado devido à facilidade de se refinar a análise inserindo ações acidentais ou 

permanentes nos pavimentos separadamente à ação de peso próprio. Cita como exemplo o peso 

de alvenaria, que é elevada meses depois da concretagem do pavimento. 

Figura 2. 12 - Análise incremental direta proposta por Kripka (1990). (Fonte: Kripka 1990) 
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Figura 2. 13 - Análise incremental inversa proposta por Kripka (1990). (Fonte: Kripka 1990) 

 

Kripka (1990) introduz o seu trabalho afirmando que a análise convencional (isto é, análise de 

todos os pavimentos no pórtico desconsiderando as ações devidas ao processo construtivo) 

pode fornecer esforços de menor magnitude que os esforços obtidos via analise incremental, 

recomendando que a análise incremental considerando o processo construtivo deve ser 

realizada. Kripka (1990) analisa quatro modelos de edifícios seguindo o método convencional 

e o método incremental direto, contudo sem considerar efeitos de escoramentos e as diferentes 

idades do concreto. Para a análise, Kripka (1990) a carga considerada na análise incremental é 

a carga permanente onde para considerar uma possível carga acidental de montagem, o autor 

adiciona ao valor da carga permanente cerca de 20% da carga acidental.  Os resultados obtidos 

apresentam diferenças significantes e, em alguns casos, foi observado aumento dos esforços de 

flexão nos apoios das vigas, causando o subdimensionamento das armaduras de flexão, como 

mostrado na Figura 2.14. O autor também observou o subdimensionamento das armaduras do 

pilar em questão, ou seja, a estrutura não estaria segura quando se considera os esforços obtidos 

pela análise convencional. 
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Figura 2. 14 - Momento fletor na extremidade de uma viga ligada a um pilar intermediário em um edifício 
estudado por Kripka (1990). (Fonte: Kripka 1990) 

 

Prado (1999) analisou a planta de um edifícios usual seguindo a análise convencional (isto é, a 

análise de todos pavimentos no pórtico desconsiderando as ações devidas ao processo 

construtivo) e empregou a análise sequencial considerando o processo de construção por meio 

do sistema LASER (sistema desenvolvido para analise estrutural, que utiliza elementos de barra 

e placa discretizados através do método dos elementos finitos). Neste caso, o autor considerou 

um sistema de fôrmas e escoras (2+1), isto é, com dois pavimentos escorados mais um 

pavimento reescorado (Figura 2.15), onde o processo de reescoramento utilizado é aplicado 

pós desforma, ou seja, permite-se que o pavimento trabalhe livremente (sem escoras) em uma 

idade inferior a 28 dias. Também considerou a evolução da resistência do concreto com o 

tempo. Além disso, foi utilizado o método simplificado de GRUNDY & KABAILA (1963) 

(método recomendado pelo ACI - Formwork for concrete (1989)) para efeito de comparação 

dos valores máximos de carregamento obtidos em cada pavimento. Prado (1999) considerou 

que os pavimentos seriam concretados a cada 7 dias e adotou cargas de trabalho (da ordem de 

85% do peso próprio do pavimento) descritas por pelo próprio como conservadoras. O autor 

verificou as condições de segurança da estrutura durante o processo construtivo, bem como do 

sistema de escoramento. 
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Figura 2. 15 - Análise sequencial para um edifício de quatro pavimentos com processo de construção com dois 
níveis de escoras mais um nível de reescora (2+1). (Fonte: Prado 1999) 

 

A análise foi realizada admitindo que o peso e a ação no pavimento que está sendo concretado 

são diretamente lançados no pavimento abaixo devido ao sistema de escoramento. No caso do 

primeiro pavimento, as cargas são transferidas diretamente para a fundação, considerada por 

este autor, como um apoio indeslocável. Prado (1999, p71) diz que “Pode-se notar que as 

maiores diferenças estão nos pontos localizados na viga. No ponto central da laje os momentos 

fletores são praticamente os mesmos. Isso já era esperado, uma vez que as deformações 

diferenciais em pilares afetam em maior grau os esforços em vigas.” 

Ao término do trabalho, o autor propõe um novo método para análise de ações construtivas, 

denominado método aproximado (que denominaremos, neste trabalho, como método de Prado) 

que é bastante semelhante ao método simplificado de GRUNDY & KABAILA (1963). Os 

resultados obtidos para dois diferentes exemplos demonstram que os três métodos apontam 

para o mesmo pavimento crítico (pavimento onde atua a maior intensidade de carregamento). 

Em especial, o autor afirma que os resultados do método aproximado são “melhores” que os 

do método simplificado pois eles possuem maior proximidade aos resultados obtidos com a 

análise sequencial (considerada mais realista, pois possui modelagem mais semelhante ao 

problema real). Prado (1999) apresenta que a idade do concreto é um fator menos 

preponderante quando comparado a posição do pavimento e o sistema de escoramento 

empregado na construção. Segundo Prado (1999) os fatores mais preponderantes para 

avaliação dos esforços da fase construtiva são: posição do pavimento no sistema de suporte, 

isto é, se está ocorrendo uma concretagem ou retirada de pontaletes; e se os pontaletes estão 

ligados ou não à fundação. Em resumo, concluiu que para a carga de trabalho adotada a 
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velocidade considerada para a construção pouco influenciou na distribuição das ações além 

disso, mostrou que quando não considerado o processo construtivo na análise estrutural, os 

elementos estruturais podem ser submetidos situações que a armadura presente não seja 

suficiente, comprovando a importância da consideração do processo construtivo. 

Ferreira (2017) estudou a influência das etapas de construção na análise de um edifício de 15 

pavimentos em concreto armado por meio da aplicação da metodologia proposta por Prado 

(1999) e Grundy e Kabaila (1963). A estrutura foi modelada como um pórtico espacial no 

software SAP2000® utilizando a ferramenta de análise incremental Nonlinear Staged 

Construction disponível no programa, a qual analisa a estrutura em etapas simulando a 

concretagem de cada pavimento, utilizando como carga de trabalho a recomendação da ABNT 

NBR de 2,0 kN/m². Ferreira (2017) comparou os resultados da análise convencional (estrutura 

construída em um passo, com idade fixa de 28 dias) com os resultados da análise incremental 

do pórtico espacial sem escoras e da análise incremental do pórtico espacial. 

Inicialmente, Ferreira (2017) realizou a análise de um pórtico plano genérico pelo processo 

convencional e pela análise incremental (Figura 2.16). Os resultados mostraram que houve uma 

redução de 5,1% nos esforços no pilar central e um aumento de 4,7% dos esforços nos pilares 

de extremidade na análise incremental quando comparado com a análise convencional. 

Concluíram, assim, que a deformação no pilar central é maior na análise convencional que na 

análise incremental.  
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Figura 2. 16 - Esforço normal no pórtico plano genérico. (Fonte: Ferreira 2017) 

 

Ao analisar os resultados do edifício de 15 pavimentos, Ferreira (2017) concluiu que na análise 

convencional ocorrem maiores diferenças de esforços e deslocamentos entre os pavimentos do 

topo e da base do edifício. Já dos resultados da análise incremental, Ferreira (2017) concluiu 

que ocorrem menores variações de esforços e deslocamentos entre os pavimentos da estrutura 

e que a máxima diferença ocorreu entre a meia altura e o topo da estrutura. Na verificação ELU 

o autor mostrou que para o pavimento mais inferior do sistema de suporte a armadura presente 

nos elementos de viga não era suficiente para combater o esforço ali presente. O autor 

observou, ainda, que entre a análise incremental que não considerava as escoras e a que as 

considerava, a primeira apresenta maiores diferenças em relação aos resultados obtidos da 

análise convencional. Por fim, Ferreira (2017) recomenda que a distribuição dos esforços no 

sistema de escoramento seja considerada na análise incremental. 

Sima (2016) analisou os efeitos das cargas de concretagem durante as etapas construtivas de 

um edifício de concreto armado com oito pavimentos e avaliou os esforços e flechas para quatro 

situações de escoramento:  

 Caso 1: O pavimento recém concretado está apoiado em 100% das escoras e com 

módulo de elasticidade do concreto a 7 dias, o pavimento inferior está com 50% de 

escoras e idade do concreto com 14 dias e o pavimento seguinte está com 25% das 

escoras com concreto com idade de 21 dias;  
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 Caso 2: O pavimento recém concretado possui 100% das escoras e o pavimento abaixo 

possui 50% das escoras. As idades do concreto de cada pavimento são, respectivamente, 

14 e 21 dias; 

 Caso 3: Apenas o pavimento recém concretado com 100% das escoras e o pavimento 

abaixo sem escoras e com idade de 21 dias;  

 Caso 4: com a análise convencional da estrutura (Estrutura toda construída de uma vez).  

Nessa análise, Sima (2016) utilizou o software SAP 2000 para modelar pilar, vigas, lajes e 

escoras, variando o módulo de elasticidade do concreto conforme o recomendado pela norma 

ABNT NBR 6118:2014 para cada idade do concreto, no entanto, Sima (2016) em sua 

modelagem, não considera a etapa sequencial de construção, ou seja, os casos são modelados 

diretamente em uma etapa que se queira observar, diferentemente da análise proposta no estudo 

de caso do capítulo 4. Sima (2016) adotou uma carga de trabalho de 100 kgf/m², justificando-

se que as poucas normas que indicam valores (que são sempre maiores que a carga adotada) 

para cargas de trabalho não explicitam quando as mesmas ocorrem (se apenas ocorrem durante 

a concretagem ou apenas no pavimento que está sendo construído). A Figura 2.17 mostra a 

planta de formas do edifício estudado por Sima (2016). Já a Figura 2.18 mostra a disposição 

das escoras no pavimento e que estão espaçadas igualmente de 80 cm. Os resultados (Figura 

2.19) da análise mostraram que a pior situação ocorre no caso 3 onde os momentos máximos 

ultrapassam significativamente os valores do caso 4. Já nos casos 1 e 2, os resultados obtidos 

são próximos, porém menores que os obtidos no caso 4. Assim, Sima (2016) concluiu que a 

consideração do escoramento, no caso 3, solicita a estrutura nas idades iniciais com esforços 

maiores que os projetados para a fase de serviço (Caso 4) e que o sistema de escoramento do 

caso 1 é o mais recomendado para a execução de estrutura de concreto armado do tipo que a 

autora analisou. 
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Figura 2. 17 - Planta de formas do edifício estudado por Sima (2016). (Fonte: Sima 2016) 

 

 Figura 2. 18 – Disposição das encoras no edifício estudado por Sima (2016). (Fonte: Sima 2016) 
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Figura 2. 19 –Máximos momentos na última laje de suporte (2016). (Fonte: Sima 2016) 
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CAPÍTULO 3.  

METODOLOGIA 

Este capítulo discorre a respeito da metodologia utilizada para realiza a analise de fase proposta 

no capitulo 4 estabelecendo a geometria da edificação, disposição do sistema de escoramento, 

os parâmetros físicos dos elementos estruturais e os elementos finitos utilizado na análise. O 

capitulo ainda contempla detalhadamente como é proposta e realizada a análise em fase no 

software DIANA®. 

3.1. MODELAGEM ESTRUTURAL 

O edifício simplificado possui a planta baixa do pavimento tipo apresentada na Figura 3.1, 

sendo formado por oito pavimentos idênticos. A distância entre pisos é de 3 metros totalizando 

uma altura do edifico de 24 metros. Suas lajes são maciças de concreto armado com 10 cm de 

espessura, seus pilares possuem seção de 40 x40 cm e estão espaçados de 400 cm. As vigas 

que ligam os eixos dos pilares possuem seção transversal de 15 x40 cm.  

O lançamento desse edifício no software DIANA® é feito modelando os pilares e as vigas como 

elemento de pórtico espacial locados em seus eixos Para tanto, foi utilizado o elemento finito 

L12BEA disponível na biblioteca do DIANA®. Cada nó desse elemento finito possui três graus 

de liberdade em translação e três graus de liberdade em rotação. Para os elementos de viga foi 

definida uma excentricidade igual à metade da altura da viga na direção perpendicular ao plano 

das lajes para que ela viga ficasse nivelada com a face superior da laje. As lajes da estrutura 

foram modeladas como elementos de placa delgada utilizando o elemento finito Q12GME 

disponível na biblioteca do DIANA®.  Cada nó desse elemento finito possui um grau de 

liberdade em translação na direção perpendicular ao elemento e dois graus de liberdade em 

rotação no plano do elemento. A Figura 3.2 apresenta esquematicamente os graus de liberdade 

dos elementos citados, onde as variáveis “U” indicam grau de liberdade de translação e “M” o 

grau de liberdade de rotação. A malha utilizada na modelagem da estrutura tem módulo de 

50 cm. Assim, aos elementos de vigas e pilares tinham comprimento de 50 cm e os elementos 

de placa tinham lados também de 50 cm. 
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O sistema de escoras e escoras residuais aplicado no processo construtivo do Edifico 

simplificado é constituído por escoras metálicas circulares de seção oca. Para as características 

geométricas das escoras foram adotadas as propriedades do catálogo da Mecan®, assim como 

as demais informações descritas na Figura 3.3. Para que a modelagem das escoras no software 

DIANA® se aproxime do comportamento real da estrutura escorada, elas devem transmitir 

apenas esforços que causem translação entre as lajes. Assim, as escoras foram representadas 

pelo elemento finito L6TRU disponível na biblioteca do DIANA®. Trata-se de um elemento 

finito de treliça espacial que possui três graus de liberdade em translação por nó.  

Figura 3. 1 - Planta de formas do Edifício Simplificado. (Fonte: do autor) 
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Figura 3. 2 - Graus de liberdade dos elementos de barra de pórtico espacial e placa estado plano de tensão. 
(Fonte: do autor) 

 

Figura 3. 3 – Propriedades das escoras adotadas no estudo de caso 2 

 

Na teoria de análise de estruturas por método dos elementos finitos existe um critério de 

aplicação do método em que para se utilizar elementos com formulações diferentes é necessário 

que os graus de liberdade dos nós de dois ou mais elementos sejam compatíveis entre si, tanto 

em direção quanto em tipo (rotação ou translação). Na modelagem do Edifício simplificado 

ocorre a utilização de elementos que não são totalmente compatíveis. Enquanto os elementos 

de pórtico espacial possuem seis graus de liberdade, os elementos de treliça espacial e os 

elementos de placa possuem três graus de liberdade que também são incompatíveis entre si 

devido à natureza dos graus de liberdade. Para contornar a incompatibilidade dos nós dos 

elementos, o software DIANA® possui um sistema de compatibilização de nós. Esse sistema é 

denominado de TYING e consiste em compatibilizar os graus de liberdade de elemento com 

formulações diferentes. A figura 3.4 mostra a modelagem final da edificação no DIANA®. 

O edifício foi admitido engastado na fundação. Logo, todos os graus de liberdade de todos os 

nós da base do edifício foram restritos. O modelo foi processado em regime elástico linear, 

logo as únicas propriedades informadas para o material foram o módulo de elasticidade do 

concreto e do aço e o coeficiente de Poisson do concreto, admitido igual a 0,2. 

Altura (cm) Área (cm²) Eaço (Gpa)

300,00 4,29 205,00
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Figura 3. 4 - Modelagem do Edifício simplificado no DIANA® (Fonte: do autor) 

 

3.2. MÉTODO DE ANÁLISE 

O software DIANA® é um programa de elementos finitos que permite a modelagem e a 

análise linear, não-linear e dinâmica de estruturas com uma ampla biblioteca de elementos 

finitos do tipo barra, placa e sólidos. O software também permite realizar um tipo de análise 

denominado de “phased analysis”, em que é possível variar parâmetros físicos e geométricos 

da estrutura durante a sua análise, além de permitir acréscimo ou retirada de carregamentos e 

elementos na análise, ou seja, podemos mudar a geometria da estrutura é suas propriedades 

físicas a cada fase. 

Segundo o manual do software DIANA®(TNO, 2012), a análise de fase permite modelar 

uma estrutura para ser analisada em etapas, sendo que, em cada etapa é realizada uma análise 

separada de forma que os resultados de uma fase imediatamente anterior são utilizados como 

ponto de partida para a análise da fase seguinte, isto é, existe uma memória de deslocamento 

envolvida no processo, que poupa o uso de coeficientes enrijecedores axiais de pilares. Os 

resultados transferidos de uma fase para outra podem ser tensões, deformações, potenciais e 

velocidade. A análise de fase difere-se de uma análise não-linear por permitir que entre cada 

fase o modelo de elementos finitos possa mudar por adição ou remoção de elemento, restrições, 

forma de carregamento, além de propriedades físicas e geométricas dos elementos. Para definir 

as modificações na análise de fase no software, o usuário deve ativar os elementos, cargas, 
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condições de apoio, etc. que se deseja trabalhar em cada fase e escolher como serão transferidos 

os dados de uma fase para outra, sendo que o software pode considerar ou não os resultados da 

fase anterior no processamento da fase seguinte conforme a necessidade do usuário. A Figura 

3.5, extraída do manual do DIANA®(TNO, 2012), demonstra como pode-se variar os 

elementos de geometria e carregamento a cada fase. 

Figura 3. 5 - Exemplo de análises de fase presente no manual do DIANA® (TNO, 2012). 

  

A avaliação dos esforços no Edifício proposto, devido ao processo construtivo, é realizada 

admitindo que a construção do Edifício seguirá o processo executivo convencional de 

estruturas de concreto armado moldado no local com fôrmas e escoras metálicas. Por se tratar 

de uma análise linear, a evolução da resistência do concreto com a idade é considerada nessa 

análise apenas pela variação do módulo de elasticidade do concreto até os 28 dias. Para estimar 

o valor do módulo de elasticidade são utilizados os modelos comentados por Prado (1999) que 

são: Gardner e Zhao (1993), ACI-318 (1989) e CEB-90 (1990).  

 

 



Avaliação dos esforços em edificações de concreto armado considerando o processo construtivo       31 

J.L.B. Belchior; R.H.C.P. Alves 

a) Gardner e Zhao (1993) 

𝑓 (𝑡) =  
𝑡 ,

2,8 + 0,77𝑡 ,
. 𝑓  

(3.1) 

𝐸 (𝑡) =  3500 + 4300 𝑓 (𝑡) (3.2) 

b) ACI-318 (1989) 

𝑓 (𝑡) =  
𝑡

4 + 0,85 𝑡
𝑓  

(3.3) 

𝐸 (𝑡) =  4730 𝑓 (𝑡) (3.4) 

c) CEB-90 (1990) com auxílio da ABNT NBR 6118 (2014) para Ec28 

𝐸 = 4816 𝑓  (3.5) 

𝐸 (𝑡) =  𝐸  𝑒
,

,

 

(3.6) 

 

 

Onde: 

 t é a idade do concreto em dias 

 fC (t) é a resistência característica do concreto a t dias (fckj) 

 fC28 (t) é a resistência característica do concreto a 28 dias  

 Eci (t) Módulo de elasticidade concreto a t dias em MPa 

E28 Módulo de elasticidade concreto a 28 dias em MPa 

 

No caso do método recomendado pelo CEB-90 (1990) foi adotado o valor de Ec28 calculado 

pela equação presente no item 8.2.8 da norma ABNT NBR 6118:2014 com αE = 1,0 (Eq. 3.5). 
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Após os cálculos, constatou-se que os valores encontrados apresentavam um desvio percentual 

entre si menor que 5%. Assim, foi adotado para o módulo de elasticidade do concreto o valor 

médio desses três métodos. O concreto considerado para a análise possuía resistência à 

compressão característica com valor de 25 MPa à temperatura ambiente de 20ºC. Na tabela 3.1 

são mostrados os valores da resistência e do módulo de elasticidade do concreto até os 28 dias. 

 

Tabela 3. 1 - Módulo de elasticidade do concreto. (Fonte: do autor) 

 

No processo construtivo é considerado o procedimento de escoras e escoras residuais, seguindo 

a sequência de executar um pavimento a cada 7 dias. O pavimento fica escorado no pavimento 

inferior por 14 dias e, por mais 14 dias, ele fica com as escoras residuais, completando um ciclo 

de 28 dias para retirada completa do escoramento. É adotada uma disposição de escoras com 

espaçamento de 50 cm e um espaçamento de escoras residuais de 100 cm. Assim, a retirada 

das escoras acontece de forma para diminuir a densidade de escoras (mas ainda sem aplicar a 

desforma no pavimento) sem deixar a estrutura se deslocar livremente. A Figura 3.6 apresenta 

esquematicamente a disposição do sistema de escoras e escoras resduais, representadas pelos 

pontos vermelhos, que foi adotado na análise de fase do Edifício simplificado. A Figura 3.7 

apresenta esquematicamente a evolução da simulação da construção do edifício no DIANA®. 

Ao lado de cada pavimento é indicada a idade do concreto, sendo no dia 0 considerada a 

resistência do concreto um dia após a sua concretagem (Tabela 3.1). As escoras e escoras 

residuais adotadas são metálicas com dimensões de 50,8 x 42,4 x 2 mm. 

 

 

 

Idade (dias) fc(t) (MPa) Ec(t) (MPa)
0,0 1,1 5833,2
7,0 18,2 20775,0
14,0 22,0 22736,2
21,0 23,9 23625,6
28,0 25,0 24149,5
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Figura 3. 6 - Esquema de escoras e escoras residuais – dimensões em cm (Fonte: do autor) 

 
Figura 3. 7 – Linha do tempo do período construtivo do edifício(Fonte: do autor) 

 

Pavimento 0 7 14 21 28 35

8 ### ### ### ### ### ###
7 ### ### ### ### ### ###
6 ### ### ### ### ### 0
5 ### ### ### ### 0 7
4 ### ### ### 0 7 14
3 ### ### 0 7 14 21
2 ### 0 7 14 21 28
1 0 7 14 21 28 28

Pavimento 42 49 56 63 70 77

8 0 7 14 21 28
7 0 7 14 21 28 28
6 7 14 21 28 28 28
5 14 21 28 28 28 28
4 21 28 28 28 28 28
3 28 28 28 28 28 28
2 28 28 28 28 28 28
1 28 28 28 28 28 28

Reescorado
Escorado

Livre

TEMPO (DIAS)

TEMPO (DIAS)
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Os pavimentos que é adicionado na fase (pavimento recém concretado) recebem uma 

sobrecarga de construção (carga de trabalho, TR) que leva em conta o peso do concreto que 

está sendo lançado e uma carga acidental de construção com valor de 0,8 kN/m², esse mesmo 

valor é utilizado para representar a carga de operários, materiais e equipamentos nos 

pavimentos que já foram concretados. Ao final da etapa construtiva, no dia 77, é colocada uma 

sobrecarga de serviço (SE) com valor 3,20 kN/m² (1,70 kN/m² advindo de cargas permanentes 

como revestimentos de piso, paredes, impermeabilizações e 1,5 kN/m² representando a carga 

acidental do pavimento em utilização) distribuída na laje de todos os pavimentos que simula o 

carregamento de utilização da estrutura (peso próprio mais carga acidental). O peso específico 

do concreto armado da estrutura e das escoras (feitas de aço) são adotados iguais a 25kN/m³ e 

78,5kN/m³, respectivamente. 

A Figura 3.8 mostra, esquematicamente, como o processo construtivo foi considerado. Cada 

uma das fases foi assim definida com relação à idade do concreto, carregamento e situação de 

escoramento: A Figura 3.9 mostra a janela de seleção de fase do DIANA®. 

 Na fase 1 é construído apenas o primeiro pavimento. O concreto está com módulo 

de elasticidade de 0 dias, o carregamento atuante é o de peso próprio do concreto e 

das escoras mais a carga de trabalho e o pavimento está escorado.  

 Na fase 2 o concreto do primeiro pavimento possui idade de 7 dias,  não está 

carregadoe ainda encontra-se escorado. Já o segundo pavimento possui concreto 

com idade de 0 dias, está carregado com o peso próprio mais a carga de trabalho e 

também está escorado.  

 Na fase 3 é executada a terceira laje e as escoras do primeiro pavimento são 

retiradas. Sendo assim, o primeiro pavimento tem o concreto com idade de 14 diase 

encontra-se com escoras residuais. O segundo pavimento tem concreto com idade 

de 7 dias, também se encontra escorado. Já o terceiro pavimento tem concreto com 

idade de 0 dias, está carregado com peso próprio mais a carga de trabalho e está 

escorado.  

 Na quarta fase é construída a quarta laje e as escoras do segundo pavimento são 

retiradas. Sendo assim, o primeiro e o segundo pavimentos têm, respectivamente, o 

concreto com idade de 21 e 14 dias e encontram-se com escoramento residual. Os 
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pavimentos 3 e 4 têm o concreto com idade, respectivamente, de 7 e 0 dias e estão 

escorados. Apenas o pavimento 4 está com carga de peso próprio da laje, das 

escoras carga de trabalho. 

 Na fase 5 é executado o quinto pavimento enquanto o escoramento residual do 

primeiro pavimento é retiradas e as demais lajes seguem o esquema de 

carregamento definido na quarta fase. Nesta fase, os pavimentos 2 e 3 estão com 

escoras residuais e os pavimentos 4 e 5 estão escorados. 

 A partir da sexta fase, as escoras residuais dos pavimentos inferiores vão sendo 

retiradas e os pavimentos inferiores as demais lajes seguem o esquema de 

carregamento já apresentado. Por fim, na fase 12 (Fase final) toda a estrutura tem 

concreto com idade de 28 dias, sem escoramento e é carregada com peso próprio 

mais sobrecarga de serviço 
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Figura 3. 8 - Esquema de carregamento, sistema de escoramento e módulo de elasticidade do concreto na 
análise de fases. (Fonte: do autor) 

 

1º PAV. 2º PAV. 3º PAV. 4º PAV. 5º PAV. 6º PAV. 7º PAV. 8º PAV.
MATERIAL CONC. 0
CARGA PP+TR
SITUAÇÃO ESC.
MATERIAL CONC. 7 CONC. 0
CARGA - PP+TR
SITUAÇÃO ESC. ESC.
MATERIAL CONC. 14 CONC. 7 CONC. 0
CARGA - - PP+TR
SITUAÇÃO RES. ESC. ESC.
MATERIAL CONC. 21 CONC. 14 CONC. 7 CONC. 0
CARGA PP - - PP+TR
SITUAÇÃO RES. RES. ESC. ESC.
MATERIAL CONC. 28 CONC. 21 CONC. 14 CONC. 7 CONC. 0
CARGA - - - - PP+TR
SITUAÇÃO LIVRE RES. RES. ESC. ESC.
MATERIAL CONC. 28 CONC. 28 CONC. 21 CONC. 14 CONC. 7 CONC. 0
CARGA - - - - - PP+TR
SITUAÇÃO LIVRE LIVRE RES. RES. ESC. ESC.
MATERIAL CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 21 CONC. 14 CONC. 7 CONC. 0
CARGA - - - - - - PP+TR
SITUAÇÃO LIVRE LIVRE LIVRE RES. RES. ESC. ESC.
MATERIAL CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 21 CONC. 14 CONC. 7 CONC. 0
CARGA - - - - - - - PP+TR
SITUAÇÃO LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE RES. RES. ESC. ESC.
MATERIAL CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 21 CONC. 14 CONC. 7
CARGA - - - - - - - -
SITUAÇÃO LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE RES. RES. ESC.
MATERIAL CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 21 CONC. 14
CARGA - - - - - - - PP
SITUAÇÃO LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE RES. RES.
MATERIAL CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 21
CARGA - - - - - - - -
SITUAÇÃO LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE RES.
MATERIAL CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28 CONC. 28
CARGA PP+SE PP+SE PP+SE PP+SE PP+SE PP+SE PP+SE PP+SE
SITUAÇÃO LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE

LEGENDA:
PP CARGA DE PESO PROPRIO
PP+TR CARGA DE PESO PRÓPRIO + CARGA DE TRABALHO
PP+SE CARGA DE PESO PROPRIO + CARGA DE SERVIÇO
CONC. 0 MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO A 0 DIAS
CONC. 7 MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO A 7 DIAS
CONC. 14 MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO A 14 DIAS
CONC. 21 MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO A 21 DIAS
CONC. 28 MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO A 28 DIAS
ESC. PAVIMENTO ESCORADO
RES. PAVIMENTO REESCORADO
LIVRE PAVIMENTO SEM ESCORA

FASE 
FINAL    
77 dias

FASE 1   
0 dias

FASE 2   
7 dias

FASE 3   
14 dias

FASE  4   
21 dias

FASE 5  
28 dias

FASE 6  
35 dias

FASE 7   
42 dias

FASE 8   
49 dias

FASE 9   
56 dias

FASE 10   
63 dias

FASE 11   
70 dias
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Figura 3. 9 - Painel de seleção das geometrias presentes nas fases. 

 

Da análise estrutural são obtidos os resultados de deslocamentos e esforços de momento fletor. 

Para avaliar os efeitos do processo construtivo, os momentos fletores nas lajes e nas vigas em 

cada fase são comparados com o momento de fissuração do concreto para avaliar se há regiões 

onde poderá ocorrer a fissuração do concreto. O cálculo do momento de fissuração para lajes 

e vigas foi realizado conforme o prescrito no item 17.3.1 da norma ABNT NBR6118:2014.  

Os resultados da análise de fase do Edifício simplificado também são comparados com um 

modelo dessa mesma estrutura analisada em apenas uma fase, isto é, para a fase final de 

utilização da estrutura com a sobrecarga de serviço. O objetivo é comparar os esforços finais 
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na estrutura obtidos considerando o processo construtivo e por meio da análise convencional. 

Por fim, a influência do processo construtivo no edifício simplificado também é analisada pelo 

método simplificado proposto por Grundy e Kabaila (1963) e seus resultados são comparados 

com o Edifício simplificado analisado em fase no software de elementos finitos. 

CAPÍTULO 4.  

ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO 

PROCESSO CONSTRUTIVO 

Este capítulo tem por objetivo desenvolver um estudo de caso de uma edificação de múltiplos 

pavimentos em concreto armado de modo a avaliar os esforços que podem surgir durante a sua 

fase construtiva. Para isso, é utilizado na análise o software de elementos finitos DIANA® 

(TNO, 2003). O exemplo analisado é uma pequena modificação do “Edifico simplificado” 

descrito no capítulo 3, sendo que os dados comunicados entre uma fase e outra do processo 

construtivo são apenas os deslocamentos. 

4.1 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste item são apresentados e discutidos os resultados obtidos da análise de fases do Edifício 

Simplificado. 

4.1.1. COMPARAÇÃO COM OS ESFORÇOS DA ANÁLISE 

CONVENCIONAL 

Na primeira análise, é realizado o comparativo entre a análise estrutural do Edifico 

Simplificado aplicando a metodologia de análise de fase e a análise estrutural do Edifício 

Simplificado considerando sua geometria final (Análise convencional). Na Figura 4.1 é 

mostrada o máximo momentos fletor positivo em cada pavimento do edifício. 

Para efeito de comparação de resultados, foi tomado o momento fletor máximo positivo que 

ocorre no pavimento. A Figura 4.2 apresenta a evolução do momento fletor negativo nesse 
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ponto, em cada pavimento, durante a fase de construção da edificação. Nas abcissas são 

representados os dias e nas ordenadas são representados os momentos fletores positivos. O 

processo construtivo encerra-se aos 77 dias com a retirada do escoramento do oitavo 

pavimento. A curva destacada em cor vermelha (Ana_con) representa o momento fletor 

positivo obtido da análise convencional da estrutura que ocorre no ponto A do 8º pavimento, e 

é igual para todos os pavimentos nessa análise. 

Figura 4. 1 – Evolução do Momento fletor máximo positivo nas lajes. (Fonte: do autor) 

 

 

Do resultado da análise incremental mostrado na Figura 4.10, é possível observar que, de forma 

geral, ocorre uma estabilização dos momentos fletores positivos após a retirada completa do 

escoramento residual. Até o quinto pavimento, a estabilização ocorreu com 28 dias. Nos 

pavimentos superiores houve uma redução do tempo de estabilização, atingindo um mínimo de 

7 dias no sétimo e oitavo pavimento. Durante o processo construtivo de 70 dias, os momentos 

fletores positivos nos pavimentos não ultrapassaram o momento fletor máximo obtido da 

análise convencional. No quarto pavimento surge, aos 49 dias, o maior momento fletor positivo 

das lajes de todos os pavimentos, sendo que este momento fletor apresenta valor próximo ao 

do momento fletor máximo obtido da análise convencional, mesmo com a carga de trabalho 

(TR) tendo um valor de apenas 25% da sobrecarga de serviço (SE). De fato, depois de 77 dias, 

ao final do processo construtivo e com a edificação toda carregada com a sobrecarga de serviço 

(SE), os momentos fletores positivos obtidos da análise incremental por fases foram de 12% a 



Avaliação dos esforços em edificações de concreto armado considerando o processo construtivo       40 

J.L.B. Belchior; R.H.C.P. Alves 

60% maiores que os momentos fletores obtidos da análise convencional. A maior diferença 

deu-se no quarto pavimento e a menor diferença deu-se no primeiro pavimento. Apenas no 

oitavo pavimento o momento fletor da análise incremental foi igual ao da análise convencional. 

Por sua vez, a Figura 4.2 mostra o desenvolvimento da intensidade do momento fletor negativo 

que surge nos pavimentos, conforme mostrado na Figura 4.10, novamente, a curva destacada 

em cor vermelha indica o momento fletor negativo obtido da análise convencional da estrutura 

e que ocorre no primeiro pavimento. 

Figura 4. 2 – Evolução da intensidade momento fletor negativo  em um ponto das lajes. (Fonte: do autor) 

 

 

Assim como nos momentos fletores positivos, os momentos fletores negativos também se 

estabilizam após a retirada completa do escoramento residual. A curva vermelha, que 

representa o momento máximo da análise convencional, não é ultrapassada pelas curvas de 

cada pavimento durante o processo construtivo até 70 dias. Os pavimentos que possuem maior 

momento fletor negativo são o 3° e 4º pavimento. Depois de 77 dias, ao final do processo 

construtivo e com a edificação toda carregada com a sobrecarga de serviço (SE), os momentos 

fletores negativos obtidos da análise incremental por fases foram de 12% a 60% maiores que 

os momentos fletores obtidos da análise convencional. 
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A Figura 4.3 mostra a evolução do máximo momento fletor positivo nas vigas em cada 

pavimento no decorrer do avanço da construção. A curva destacada em vermelho é o momento 

obtido nesse ponto da análise convencional da estrutura e ocorre no 7º pavimento. O máximo 

momento fletor positivo das vigas em cada pavimento cresce até o dia em que são retiradas as 

escoras que se apoiam no pavimento. O pavimento 6 é o que apresenta o maior momento fletor 

na análise de fase, que ocorre aos 49 dias e é cerca de 50% menor que o momento da análise 

convencional. Após a retirada do escoramento residual, os momentos fletores vão diminuindo 

à medida que a construção avança, chegando próximo a zero aos 70 dias. Em seguida, crescem 

aos 77 dias quando é aplicada a sobrecarga de utilização da estrutura. Contudo, é possível 

observar que os momentos fletores positivo nas vigas obtidos da análise de fase não 

ultrapassam o momento fletor obtido da análise convencional da estrutura, mesmo quando é 

aplicada a sobrecarga de utilização da edificação. 

Figura 4. 3 – Evolução do momento fletor positivo das vigas. (Fonte: do autor) 

 

A Figura 4.4 apresenta a evolução do momento fletor negativo das vigas 4.10 em cada etapa 

da análise de fase juntamente com o momento fletor obtido no 7º pavimento da análise 

convencional (curva destacada em vermelho). Assim como nos resultados de momento 

positivo, o momento fletor negativo nas vigas de cada pavimento cresce até o dia em que são 

retiradas as escoras que se apoiam no pavimento. Depois dessa data, os momentos fletores vão 

diminuindo à medida que a construção avança, chegando próximo a zero aos 70 dias. Em 

seguida, crescem aos 77 dias quando é aplicada a sobrecarga de utilização da estrutura.  
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Figura 4. 4 - Momento negativo nas vigas. (Fonte: do autor) 

 

Assim como ocorre nos momentos fletores positivos, na Figura 4.4 é possível observar que os 

momentos fletores negativos nas vigas obtidos da análise de fase não ultrapassam o momento 

fletor obtido da análise convencional da estrutura, mesmo quando é aplicada a sobrecarga de 

utilização da edificação. O pavimento 6 é o que apresenta o maior momento fletor da análise 

de fase, que também ocorre aos 49 dias e é cerca de 50% do momento fletor da análise 

convencional. 

4.1.2. MOMENTO DE FISSURAÇÃO 

Na segunda análise, é realizado o comparativo entre os momentos fletores máximos obtidos 

em cada pavimento por meio da análise de fases com o momento de fissuração da peça de 

concreto em cada idade.  

Segundo a NBR6118:2013, no item 17.3.1, quando as estruturas estão trabalhando no estado 

limite de serviço (ELS) seus elemento trabalham em parte no estádio I e parte no estádio II, 

sendo o momento de fissuração o valor que estabelece o limite que os divide. A referida norma 

ainda estabelece que para determinar se uma peça de concreto irá fissurar o momento de 

fissuração deve ser comparado com o momento fletor relativo à combinação rara de serviço. A 

equação 4.1  calcula o momento de fissuração recomendada pela NBR6118:2013, nos 
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resultados apresentado não houve combinação rara de carregamento pois na metodologia 

aplicada não houve ponderação das cargas. 

𝑀 =
𝛼. 𝑓 . 𝐼

𝑌
 

4.1 

𝑓 , = 0,21. 𝑓
/  4.2 

Onde: 

α: Fator que relaciona aproximadamente a resistência a tração na flexão com a tração direta 

(1,5 para seções retangulares). 

fct: Resistencia do concreto à tração direta 

Ic: Momento de inércia da seção bruta da peça de concreto 

Yt: Distância do centro de gravidade da seção à fibra mais tracionada 

A Tabela 4.1 apresenta os momentos fletores positivos máximos que surgem nas lajes de cada 

pavimento ao longo do processo construtivo e o momento de fissuração do concreto em cada 

idade. A primeira linha mostra as idades de cada uma das fases construtivas definidas na Figura 

4.8, incluindo a fase 12 com sobrecarga de serviço. A segunda linha mostra a evolução do 

momento de fissuração do concreto com a idade, o qual é admitido constante depois de 28 dias. 

E as demais linhas mostram o momento fletor positivo máximo em cada pavimento ao longo 

das fases construtivas. A Tabela mostra que em nenhuma idade durante a fase de construção 

ou na fase final surgem momentos fletores superiores ao momento de fissuração do concreto.  

Tabela 4. 1 – Comparação entre o momento de fissuração das lajes e os momentos fletores positivos, em kNm. 
(Fonte: do autor) 
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Por sua vez, a Tabela 4.2 mostra os momentos fletores negativos máximos que surgem nas 

lajes de cada pavimento durante a fase construtiva, comparando-os com o momento de 

fissuração do concreto.  A Tabela 4.2 mostra que ocorre fissuração na laje dos pavimentos 6, 

5, 4, 3 e 2, nos dias 42, 49, 56, 63 e 70, respectivamente. 

Tabela 4. 2 - Comparação entre o momento de fissuração das lajes e os momentos fletores negativos, em kNm . 
(Fonte: do autor) 

 

A tabela 4.3 mostra os momentos fletores positivos máximos que surgem nas vigas de cada 

pavimento, comparando-os com o momento de fissuração do concreto. É possível observar que 

o momento fletor positivo máximo nas vigas não ultrapassa o momento de fissuração da peça 

em nenhuma das etapas do processo construtivo, nem na fase final com a sobrecarga de serviço. 

Tabela 4. 3 - Comparação entre o momento de fissuração das vigas e os momentos fletores positivos, em kNm . 
(Fonte: do autor) 

 

Por fim, a Tabela 4.4 mostra os momentos fletores negativos máximos que surgem na análise 

de fase da estrutura, comparando-os com o momento de fissuração do concreto. Novamente, 

observa-se que os momentos solicitantes na estrutura durante o processo construtivo e na fase 

final não ultrapassam os momentos de fissuração do concreto. 
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Tabela 4. 4 - Comparação entre o momento de fissuração das vigas e os momentos fletores negativos, em kNm 
Verificação dos momentos de fissuração das vigas, momento negativo. (Fonte: do autor) 

 

4.1.3. COMPARAÇÃO COM O MÉTODO SIMPLIFICADO 

DE GRUNDY E KABAILA 

Na última análise de resultados é comparado os resultados de momentos fletores máximo nas 

vigas e lajes com o processo simplificado de analise proposto por Grundy e Kabaila para 

analisar estrutura durante o processo construtivo. O processo simplificado de Grundy e 

Kabaila, citado por Prado (1999), estabelece um parâmetro K (equação 4.1) utilizado para 

quantificar os esforços nas escoras e na estrutura, e é definido pela razão entre a carga atuante 

no pavimento, ou na escora, em uma determinada fase construtiva pela carga de peso próprio 

do pavimento. Para estabelecer a comparação entre o modelo incremental por fases analisado 

no DIANA® e a análise simplificada de Grundy e Kabaila, foi determinado o parâmetro “K” 

como proposto nessa análise simplificada. Para avaliar o carregamento no pavimento durante 

a análise de fases, foi utilizada a resultante do somatório do esforço normal no topo dos pilares 

de cada pavimento. Já o peso próprio de cada pavimento (apenas lajes e vigas) era conhecido 

e valia 820 kN.  

𝐾 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑢 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 (4.1) 

A Figura 4.5 mostra como se distribui o carregamento em uma estrutura genérica segundo a 

proposta do modelo simplificado de Grundy e Kabaila. Nessa figura, os coeficientes “K” são 

indicados pelo número ao lado do pavimento. Por exemplo, no estágio 2 as escoras estão com 

K=1 e o pavimento está com K=0. 
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Figura 4. 5 - Processo simplificado proposto por Grundy e Kabaila para estimar o carregamento durante o 
processo construtivo. (Fonte: Prado, 1999) 

 

A Figura 4.6 apresenta os resultados do coeficiente “K” avaliado para a estrutura analisada de 

forma incremental pela análise de fase. Os resultados obtidos mostram que os valores dos 

coeficientes seguem um mesmo padrão para os pavimentos escorados e com escoramento 

residual até os 49 dias, sendo que o pavimento com escoramento residual mais inferior é o que 

possui maior carregamento. Isso mostra que este é o pavimento mais solicitado pelo sistema de 

escoramento. Contudo, o maior carregamento nos pavimentos foi observado aos 56 dias no 

sexto pavimento, que suportaria um carregamento 28% maior que o seu peso próprio. Apesar 

de ser um valor alto, ele é menor que o observado no modelo simplificado de Grundy e Kabaila, 

que sugere pavimentos com carregamentos até 75% maiores que o seu peso próprio. Essa 

diferença deve-se, fundamentalmente, pela diferença do processo construtivo usado neste 

trabalho e o proposto por Grundy e Kabaila. Enquanto neste trabalho o reescoramento foi 

definido como a retirada de parte do escoramento, sem solicitar a estrutura, no processo de 

Grundy e Kabaila todo o escoramento é retirado e depois a estrutura é reescorada. Assim, todo 
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o carregamento dos pavimentos superiores é transferido para o pavimento no momento em que 

as escoras são retiradas. 

Figura 4. 6 - Processo construtivo do Edifício Simplificado com resultados do coeficiente "K" obtido via análise 
incremental com o uso do software DIANA® 
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CAPÍTULO 5.  

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No capítulo 4 deste trabalho foi apresentado um estudo de caso de uma análise estrutural 

numérica de um edifício de concreto armado moldado no local considerando o processo 

construtivo utilizando formas metálicas. O edifico é analisado no software de elementos finitos 

DIANA® pelo método incremental de análise em fases. Neste método, os esforços em cada 

etapa de avanço da construção das lajes do edifício são avaliados considerando os resultados 

da fase anterior, com a estrutura já deformada. A modelagem da edificação no software 

comtemplou pilares, vigas e lajes e foi considerada a variação do módulo de elasticidade do 

concreto entre 0 a 28 dias, além da representação do sistema de escoras e escoras residuais 

metálicas. Os resultados da análise estrutural foram comparados com a mesma estrutura 

analisada de forma convencional, ou seja, toda estrutura analisada de uma só vez, nomeada de 

análise convencional. Também foram avaliados os momentos de fissuração das vigas e lajes, 

bem como foi comparado com o processo de análise simplificada proposto por Grundy e 

Kabaila para considerar o processo construtivo. 

Os resultados obtidos do comparativo entre a estrutura analisada em fase e a analisada de forma 

convencional mostra que, tanto os momentos positivos quanto os negativos de lajes e vigas 

durante as etapas de construção não ultrapassaram o momento máximo obtido na análise 

convencional. Esse resultado indica que para a estrutura analisada com o sistema de 

escoramento e o carregamento proposto nesse trabalho o processo construtivo considerado não 

ocasiona uma situação em que a estrutura está sujeita a esforços maiores do que aqueles que 

ocorrem na análise convencional.  

O comportamento das lajes na análise de fase é diferente do comportamento das vigas quanto 

ao momento fletor. A laje de um pavimento apresenta momentos crescentes até o dia da retirada 

do escoramento residual que nela se apoiam e, após esse período, o momento fletor se 

estabiliza. Na última fase de análise, quando é aplicado o carregamento de utilização da 

edificação, os momentos fletores na laje, tanto positivo quanto negativo, aumentam e 

ultrapassam o valor de momento máximo obtido na análise convencional. Isso mostra que 

mesmo que o momento fletor das lajes não ultrapasse o valor de momento máximo da análise 

convencional durante a fase construtiva, a forma deformada da estrutura após ser solicitada 

durante a fase de construção ocasiona maiores esforços de flexão nas lajes, mostrando que o 
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processo construtivo possui influência relevante na obtenção de esforços para 

dimensionamento.  

Já as vigas apresentam momentos fletores crescentes até o dia da retirada do escoramento 

residual que se apoiam em seu pavimento e decrescem à medida que a construção avança. Esse 

comportamento de diminuição dos esforços das vigas, ao invés de estabilização como ocorre 

nas lajes, acontece devido ao trabalho em conjunto das vigas e pilares pelo efeito de pórtico. 

Quando o carregamento final é aplicado na estrutura, diferentemente das lajes, as vigas 

apresentam aumento nos valores de momento fletor, mas ainda assim esses momentos são 

menores que os obtidos na análise convencional. Este comportamento oposto entre vigas e lajes 

mostra que ao considerar o processo de escoramento residual apoiado nas lajes e não nas vigas, 

estas são beneficiadas ao terem seus esforços finais diminuídos quando comparado com a 

análise convencional. Por outro lado, as lajes são prejudicadas pelo processo construtivo ao 

apresentarem momentos fletores finais maiores que aqueles obtidos da análise convencional  

No comparativo entre os momentos fletores máximos que acontecem na estrutura analisada em 

fase e o momento de fissuração das vigas e lajes em cada idade do concreto, os resultados 

mostram que, durante o processo construtivo, apenas as vigas não apresentam momentos 

fletores maiores que o momento de fissuração do concreto. As lajes, por sua vez, apresentam 

fissuras do 2º ao 6º , após 42 dias de construção. Sendo assim, o processo construtivo aqui 

analisado ocasiona esforços na estrutura de concreto armado durante a fase construtiva que 

promove a fissuração das lajes, mas não das vigas. Assim, o comportamento em serviço das 

lajes será diferente do previsto inicialmente, pois as mesmas já irão trabalhar fissuradas quando 

submetidas às cargas de serviço.  

Os resultados do comparativo da análise estrutural em fases com a análise simplificada 

proposta por Grundy e Kabaila mostram uma divergência nos resultados das duas análises. 

Enquanto na análise simplificada o antepenúltimo pavimento é o que apresenta os maiores 

acréscimos de solicitação devido ao processo construtivo, na análise de fase o pavimento mais 

solicitado é o pavimento mais inferior que recebe o escoramento residual. Essa divergência nos 

resultados aponta para a relevância do sistema de escoramento adotado nos resultados da 

análise, pois no método proposto por Grundy e Kabaila o sistema de escoramento considera 

que as escoras são retiradas totalmente para então serem colocadas as reescoras. Esse 

procedimento permite que a estrutura seja solicitada antes da retirada das reescoras, enquanto 

no sistema de escoramento adotado na análise incremental de fase apresentada no capítulo 3 a 
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estrutura não é solicitada, pois as reescoras(escoramento residual) são retiradas apenas na idade 

de 28 dias, evitando que a estrutura trabalhe com menor resistência que a calculada. O 

carregamento de construção adotado neste trabalho, embora não seja fixado nas bibliografias 

que decorrem sobre ações construtivas, possui enorme influência, visto que as considerações 

de maiores carregamentos de construção podem causar fissurações e solicitações maiores que 

as de projeto. Ao retomar-se a leitura dos capítulos 2 e 4, percebe-se que a carga adotada na 

literatura é, em todos os casos, superior a carga adotada para o estudo de caso do capítulo 4, 

sendo os resultados obtidos, neste, totalmente dependentes a definição da carga de construção 

adotada. Portanto, o carregamento de construção tem de ser adotado conforme o tipo de obra e 

ajustado conforme o cronograma da mesma, e deve ser obedecido, evitando estoques ou 

sobrecargas maiores nos pavimentos em construção.  

Por fim, é observado que para a estrutura analisada neste trabalho com o sistema de 

escoramento adotado e analisando-a com o software DIANA® em fases simulando as etapas de 

construção do edifício, além de considerar a variação do módulo de elasticidade de acordo com 

a idade do concreto até 28 dias, o processo construtivo possui um grau de influência nos 

esforços finais da estrutura que não deve ser simplesmente desprezado, seguindo a ideia de que 

as cargas em construção são menores que as de serviço. 

Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se que sejam variados os processos de 

construção (sistemas de escoramento e idade de desformas, principalmente), seguindo os 

processos mais utilizados e que sejam analisados caso a caso a fim de se obter situações críticas 

que possam colocar a segurança da estrutura em risco. Recomenda-se que a análise incremental 

com a representação do escoramento seja totalmente priorizada em relação a análise 

incremental sem a simulação das escoras (processo simplificado), pois na atualidade a 

comunidade cientifica já possui ferramentas computacionais que permitem modelo mais 

refinados que se aproximem mais ao problema real.  
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