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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo mostrar as vantagens apresentadas na aplicação de 

técnicas computacionais no processo de cálculo de estruturas. Para tanto, foi desenvolvido 

algoritmo de busca automática da melhor solução para o projeto de painéis alveolares 

protendidos de concreto, um elemento largamente utilizado na construção civil. O 

carregamento da estrutura foi estabelecido de acordo com a NBR 6120 (ABNT, 1980) e o 

processo de dimensionamento seguiu as especificações das NBR 6118 (ABNT, 2003) e 

NBR 9062 (ABNT, 2005). Para o desenvolvimento do algoritmo foram escolhidas como 

variáveis de projeto a altura do painel, o diâmetro dos alvéolos e o diâmetro da armadura de 

protensão. Considerou-se a melhor solução aquela que apresentou o menor peso estrutural. 



F. L. Santos, L. Rodrigues Lista de Figuras 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 – Montagem da laje empregando painéis alveolares – Catálogo de lajes 

alveolares R4 Tecnologia ......................................................................................................... 17 

Figura 1.2 – Pistas de protensão em indústria de pré-moldados (MIGLIORE, 2008) ............. 17 

Figura 1.3 – Fabricação de painéis alveolares – Catálogo de lajes alveolares R4 

Tecnologia ................................................................................................................................ 18 

Figura 1.4 – Armazenamento dos painéis – Catálogo de lajes alveolares R4 Tecnologia ....... 18 

Figura 2.1 – Esquema de protensão .......................................................................................... 24 

Figura 2.2 – Tipos de armadura de protensão .......................................................................... 28 

Figura 2.3 – Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras ativas .............................. 29 

Figura 2.4 – Diagrama tensão x deformação após a fluência ................................................... 43 

Figura 2.5 – Diagrama tensão x deformação após a relaxação ................................................ 44 

Figura 2.6 – Gráfico da deformação lenta irreversível em função da idade do concreto ......... 48 

Figura 2.7 – Variação de βf (t) .................................................................................................. 50 

Figura 2.8 – Variação de βs (t).................................................................................................. 53 

Figura 3.1 – Características geométricas do painel .................................................................. 63 

Figura 3.2 – Gráfico da resistência a compressão simples x horas 

(MELO; DUARTE 2009) ......................................................................................................... 66 

Figura 4.1 – Fluxograma básico do algoritmo de busca automática ........................................ 81 



F. L. Santos, L. Rodrigues Lista de Tabelas 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1 – Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da 

armadura, em função das classes de agressividade ambiental .................................................. 26 

Tabela 2.2 – Coeficientes γf = γf1 γf3.......................................................................................... 36 

Tabela 2.3 – Coeficiente γf2 ...................................................................................................... 37 

Tabela 2.4 – Combinações últimas ........................................................................................... 39 

Tabela 2.5 – Combinações de serviço ...................................................................................... 41 

Tabela 2.6 – Valores de 1000ψ , em porcentagem ...................................................................... 44 

Tabela 2.7 – Valores numéricos usuais para a determinação da fluência e retração ................ 51 

Tabela 2.8 – Valores da fluência e da retração em função da velocidade de 

endurecimento do cimento........................................................................................................ 54 

Tabela 3.1 – Características do painel ...................................................................................... 63 

Tabela 3.2 – Resultados dos cálculos das características geométricas do painel ..................... 65 

Tabela 3.3 – Característica da armadura de protensão ............................................................. 65 

Tabela 3.4 – Tempo entre etapas .............................................................................................. 66 

Tabela 3.5 – Resistência do concreto nas etapas de verificação .............................................. 67 

Tabela 3.6 – Valores dos carregamentos .................................................................................. 67 

Tabela 3.7 – Momentos fletores na seção central ..................................................................... 68 

Tabela 3.8 – Valores do coeficiente de relaxação corrigido..................................................... 70 

Tabela 3.9 – Parâmetros para cálculo da perda de protensão independentes do tempo ........... 72 

Tabela 3.10 – Valores para cálculo da fluência do concreto no método simplificado ............. 72 

Tabela 3.11 – Valores dependentes do tempo para cálculo da retração do concreto no 

método simplificado ................................................................................................................. 73 

Tabela 3.12 – valores dependentes do tempo para cálculo da relaxação do aço no 

método simplificado ................................................................................................................. 73 

Tabela 3.13 – Parâmetros para cálculo da perda de protensão dependentes do tempo ............ 73 

Tabela 3.14 – Força de protensão em cada fase de análise ...................................................... 74 

Tabela 3.15 – Valores utilizados para avaliação das tensões ................................................... 74 

Tabela 3.16 – Verificação de tensões ....................................................................................... 75 

Tabela 3.17 – Tensões de cisalhamento ................................................................................... 75 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução  

F. L. Santos, L. Rodrigues 

Tabela 4.1 – Especificação da armadura utilizada (Cordoalha de sete fios) ............................ 80 



F. L. Santos, L. Rodrigues 

LISTA DE SÍMBOLOS 

SÍMBOLOS ROMA�OS 

Ac – Área da seção; 

Ac – Área de concreto; 

Ap – Área da armadura de protensão; 

Aspm  – Área da seção do painel; 

av  – Metade do vão para elementos bi apoiados; 

b – Comprimento da mesa comprimida; 

Eci – Módulo de elasticidade inicial; 

Ecs – Módulo de elasticidade secante do concreto; 

ep – Excentricidade da armadura de protensão em relação à seção do painel; 

ep – Excentricidade da armadura de protensão em relação ao centro de gravidade da 

seção; 

Ep – Módulo de elasticidade do aço; 

fc – Resistência característica do concreto na idade considerada; 

fck – Resistência característica do concreto; 

fckj – Resistência característica do concreto para idade inferiores a 28 dias; 

fctdcapa – Resistência de cálculo da capa de regularização; 

fctkj – Resistência à tração característica do concreto para idade inferiores a 28 dias; 

fptk – Resistência à tração característica do aço; 

fpyk – Tensão de escoamento do aço; 

g1 – Peso próprio da peça; 

g2 – Peso da capa de regularização; 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução  

F. L. Santos, L. Rodrigues Lista de Símbolos 

g3 – Peso da pavimentação; 

hfic – Espessura fictícia da peça; 

Ht – Altura total do elemento considerando a capa de regularização; 

Ic – Momento de inércia da seção do pré-moldado; 

Ispm – Inércia da seção do painel; 

L0 – Comprimento total do cabo; 

M – Momento fletor devido aos carregamentos; 

Md – Momento atuante de dimensionamento no ELU; 

MR – Momento resistente de dimensionamento no ELU; 

P0 – Força de protensão após a deformação inicial do concreto; 

Pa – Força efetivamente transmitida ao concreto após as perdas iniciais; 

Pfinal – Força de protensão após ocorrerem todas as perdas; 

Pin – Força de protensão máxima permitida na armadura; 

Pk,t – Valores característicos da força de protensão; 

Pnd – Força de neutralização; 

Pt – Força média na armadura de protensão; 

Q – Carregamento atuante que provoca a flexão; 

q1 – Carga acidental; 

q2 – Carga de montagem; 

Rccapa – Tensão na capa; 

Rcpainel – Força resultante devido à tensão na parte superior do painel; 

s – Coeficiente que depende do tipo de cimento; 

t – Idade efetiva do concreto; 

Ti – Temperatura média diária do ambiente; 

Tprot – Temperatura de projeto; 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução  

F. L. Santos, L. Rodrigues Lista de Símbolos 

U – Umidade relativa do ambiente; 

uar – Perímetro em contato com o ar; 

VRd1 – Resistência de projeto ao cisalhamento; 

Vsd – Força cortante solicitante; 

Wct  – Módulos de resistência da seção composta; 

wk – Abertura característica  das fissuras; 

Wspm – Módulos de resistência da seção do painel; 

x – Posição de linha neutra na seção composta. 

SÍMBOLOS GREGOS 

α – Coeficiente dependente da velocidade de endurecimento do cimento; 

βc – Coeficiente de superfície rugosa; 

βd – Coeficiente relativo à deformação lenta reversível; 

βf – Coeficiente relativo à deformação lenta irreversível; 

βs – Coeficiente relativo à retração; 

γ – Coeficiente para o cálculo da espessura fictícia; 

γca – Peso específico do concreto armado; 

γcs – Peso específico do concreto simples; 

γf – Coeficiente de ponderação; 

γf1 – Coeficiente que considera a variabilidade das ações; 

γf2 – Coeficiente que considera a simultaneidade de atuação das ações; 

γf3 – Coeficiente que considera os desvios gerados nas construções e as aproximações 

feitas em projeto do ponto de vista das solicitações; 

∆Lp – Pré-alongamento do cabo; 

∆Panc – Perda na força de protensão devida ao deslizamento na ancoragem; 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução  

F. L. Santos, L. Rodrigues Lista de Símbolos 

∆Pri – Perda da força de protensão por relaxação inicial do aço; 

∆t – Tempo que o cabo permanece esticado; 

∆tcorrigido – Tempo de estiramento dos cabos corrigido; 

∆tef ,i – Período durante o qual a temperatura média diária do ambiente pode ser 

considerada constante; 

∆εp – Redução na deformação da armadura; 

∆σc – Variação da tensão do concreto adjacente ao cabo resultante; 

∆σp – Redução na tensão na armadura; 

∆σp – Variação da tensão no aço de protensão; 

∆σpr(t,t0) – Perda de tensão por relaxação pura; 

δanc – Deslizamento do cabo; 

ε1s – Parcela da retração dependente da umidade relativa do ambiente e da consistência 

do concreto; 

ε2s – Parcela da retração dependente da espessura fictícia da peça; 

εcP – Deformação do concreto na fibra localizada no centro de gravidade da armadura; 

εcs – Retração no instante t; 

εcs∞ – Valor final da retração; 

εP0 – Deformação resultante no aço; 

εPa – Deformação resultante na armadura logo após a protensão; 

εpnd – Deformação de pré-alongamento; 

εpnd – Pré-alongamento da armadura ativa; 

ξ – Profundidade da linha neutra; 

ρp – Taxa geométrica da armadura de protensão; 

σc,p0g – Tensão no concreto adjacente ao cabo resultante; 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução  

F. L. Santos, L. Rodrigues Lista de Símbolos 

σcP – Tensão no concreto no centro de gravidade da armadura após as perdas iniciais; 

σcP0 – Tensão no centro de gravidade da armadura após a deformação inicial do 

concreto; 

σcpfinal – Tensão transmitida ao conjunto capa de regularização mais painel alveolar; 

σi – Tensão na fibra inferior; 

σP0 – Tensão na armadura após a deformação inicial do concreto; 

σp0 – Tensão na armadura ativa devida à protensão e à carga permanente; 

σp0 – Tensão na armadura decorrente da força de protensão inicial; 

σpi – Tensão máxima permitida na armadura; 

σs – Tensão na fibra superior; 

τrd – Tensão cisalhante resistente de cálculo; 

τsd – Tensão solicitante de cálculo; 

ϕ – Coeficiente de fluência do concreto; 

ϕ1c – Parcela da fluência dependente da umidade relativa do ambiente; 

ϕ2c – é o coeficiente dependente da espessura fictícia da peça; 

ϕa – Coeficiente de fluência rápida; 

ϕd∞ – Valor do coeficiente de deformação lenta reversível; 

ϕf∞ – Valor final do coeficiente de deformação lenta irreversível; 

χ – Coeficiente de fluência do aço; 

ψ – Coeficiente de relaxação do aço; 

ψ(t,t0) – Coeficiente de relaxação; 

ψ0 – Fator de redução de combinação para ELU; 

ψ1 – Fator de redução de combinação freqüente para ELS; 

ψ1000 – Coeficiente de relaxação do aço para 1000h, a 20°C; 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução  

F. L. Santos, L. Rodrigues Lista de Símbolos 

ψ2 – Fator de redução de combinação quase permanente para ELS; 

ψcor – Coeficiente de relaxação corrigido. 



F. L. Santos, L. Rodrigues Sumário 

SUMÁRIO 

1 CAPÍTULO 1 – I�TRODUÇÃO .......................................................................................... 16 

1.1 ORGA�IZAÇAO DO TEXTO .................................................................................... 21 

2 CAPÍTULO 2 – CO�CEITOS SOBRE PROTE�SÃO ...................................................... 22 

2.1 DEFI�IÇÃO .................................................................................................................. 24 

2.2 CLASSIFICAÇÃO ........................................................................................................ 25 

2.2.1 Classificação quanto à aderência .......................................................................... 25 

2.2.2 Classificação quanto à fissuração.......................................................................... 26 

2.2.3 Classificação quanto ao tipo de ancoragem ......................................................... 27 

2.3 ARMADURA DE PROTE�SÃO ................................................................................ 28 

2.4 PROPRIEDADES DO CO�CRETO .......................................................................... 29 

2.5 CARREGAME�TOS E ESFORÇOS ......................................................................... 30 

2.6 FORÇA DE PROTE�SÃO I�ICIAL ......................................................................... 31 

2.7 AÇÕES ........................................................................................................................... 32 

2.8 ESTADOS LIMITES .................................................................................................... 33 

2.8.1 Estados limites de serviço ...................................................................................... 34 

2.8.1.1 Estado limite de formação de fissura (ELS-F) ........................................................ 34 

2.8.1.2 Estado limite de abertura de fissura (ELS-W) ......................................................... 34 

2.8.1.3 Estado limite de deformações excessivas (ELS-DEF) ............................................ 34 

2.8.1.4 Estado limite de descompressão (ELS-D) ............................................................... 34 

2.8.1.5 Estado limite de descompressão parcial (ELS-DP) ................................................. 35 

2.8.1.6 Estado limite de vibrações excessivas (ELS-VE).................................................... 35 

2.8.2 Estados limites últimos ........................................................................................... 35 

2.9 COEFICIE�TES DE PO�DERAÇÃO DA AÇÕES ................................................. 36 

2.9.1 Coeficientes de ponderação das ações no estado limite último (ELU) ............... 36 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução  

F. L. Santos, L. Rodrigues 

2.9.2 Coeficientes de ponderação das ações no estado limite de serviço (ELS) ......... 37 

2.10 COMBI�AÇÃO DE AÇÕES ....................................................................................... 38 

2.10.1 Combinações últimas.............................................................................................. 38 

2.10.2 Combinações de serviço ......................................................................................... 40 

2.11 PERDAS DE PROTE�SÃO ........................................................................................ 41 

2.11.1 Perdas imediatas ..................................................................................................... 41 

2.11.1.1 Perdas por atrito ....................................................................................................... 42 

2.11.1.2 Perdas por deslizamento da armadura e acomodação da ancoragem ...................... 42 

2.11.1.3 Relaxação inicial do aço .......................................................................................... 43 

2.11.1.4 Deformação inicial do concreto ............................................................................... 45 

2.11.2 Perdas progressivas ................................................................................................ 47 

2.11.2.1 Fluência do concreto ................................................................................................ 47 

2.11.2.2 Retração do concreto ............................................................................................... 51 

2.11.2.3 Relaxação do aço ..................................................................................................... 54 

2.12 MÉTODO SIMPLIFICADO PARA COMPUTAR AS PERDAS 

PROGRESSIVAS .......................................................................................................... 54 

2.13 VERIFICAÇÃO DE TE�SÕES .................................................................................. 56 

2.14 VERIFICAÇÃO DE CISALHAME�TO DA I�TERFACE E�TRE DOIS 

CO�CRETOS ............................................................................................................... 57 

2.15 VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO – SOLICITAÇÕES 

�ORMAIS ..................................................................................................................... 58 

2.16 VERIFICAÇÃO DO ESTADOS LIMITE ÚLTIMO – SOLICITAÇÕES 

TA�GE�CIAIS ............................................................................................................ 60 

2.17 CO�SIDERAÇÕES ADICIO�AIS ............................................................................ 61 

3 CAPÍTULO 3 – EXEMPLO DE DIME�SIO�AME�TO ................................................. 62 

3.1 ETAPAS DEA�ÁLISE ................................................................................................. 62 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO PAI�EL ........................................................................... 62 

3.3 CARREGAME�TOS E ESFORÇOS ......................................................................... 67 

3.4 FORÇA D E PROTE�SÃO ......................................................................................... 68 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução  

F. L. Santos, L. Rodrigues 

3.5 PERDAS DE PROTE�SÃO ........................................................................................ 69 

3.5.1 Perda por deslizamento na ancoragem................................................................. 69 

3.5.2 Perda por relaxação inicial do aço ........................................................................ 69 

3.5.3 Força efetivamente transmitida ao concreto ........................................................ 70 

3.5.4 Perda devido à deformação inicial do concreto ................................................... 71 

3.5.5 Perdas progressivas de protensão ......................................................................... 71 

3.6 VERIFICAÇÃO DE TE�SÕES .................................................................................. 74 

3.7 VERIFICAÇÃO DE CISALHAME�TO �A I�TERFACE E�TRE DOIS 

CO�CRETOS ............................................................................................................... 75 

3.8 VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO – SOLICITAÇÕES 

�ORMAIS ..................................................................................................................... 76 

3.9 VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO – SOLICITAÇÕES 

TA�GE�CIAIS ............................................................................................................ 77 

4 CAPÍTULO 4 – BUSCA AUTOMÁTICA PARA DIME�SIO�AME�TO DE 

PAI�EL ALVEOLAR ........................................................................................................... 78 

5 CAPÍTULO 5 – CO�CLUSOES E SUGESTÕES .............................................................. 83 

REFERÊ�CIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 84 



F. L. Santos, L. Rodrigues Capítulo 1 

CAPÍTULO 1 

I�TRODUÇÃO 

De origem alemã, o painel alveolar é o elemento pré-moldado de maior aceitação no 

mundo, principalmente na Europa e na América do Norte (EL DEBS, 2000). A utilização de 

peças pré-moldadas ganhou espaço no mercado da construção civil devido à possibilidade de 

redução do custo, racionalização e redução no tempo de execução, evitando desperdício de 

materiais e ainda garantindo um maior controle da qualidade devido à industrialização do 

processo de execução das peças. 

O uso do concreto pré-moldado influencia principalmente na redução de fôrmas e 

cimbramentos, que normalmente são os materiais de maior peso no custo do concreto armado 

(EL DEBS, 2000). No caso dos painéis alveolares, os alvéolos reduzem o peso do painel 

gerando economia também nas estruturas de sustentação como vigas e pilares, assim como 

nas fundações. Além disso, podem ser facilmente associados a elementos que contribuem para 

o isolamento térmico e acústico. 

Os tipos de painéis mais comuns no mercado são: painéis cortina, painéis de vedação 

e painéis para laje. Os painéis cortina são o tipo mais comum e são utilizados como elemento 

de contenção de terra em subsolos fixados aos pilares, às vigas e às lajes da edificação, 

recobrem externamente toda a estrutura. Já os painéis de vedação diferem dos painéis cortina 

pelo fato de não terem função estrutural. Painéis em laje são aqueles que suportam, além de 

seu peso próprio, as cargas externas. 

A Figura 1.1 apresenta um exemplo de painéis alveolares em laje, caso de estudo 

desse trabalho. Nesse caso os painéis se comportam como lajes armadas em uma direção, 

simplesmente apoiadas, podendo haver ainda uma capa de regularização de concreto moldada 

no local associada aos mesmos, formando uma seção composta. 
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Figura 1.1 – Montagem da laje empregando painéis alveolares – Catálogo de lajes alveolares R4 Tecnologia 

A confecção dos painéis é feita em uma pista de protensão de grande extensão, sendo 

comum a utilização de uma extrusora ou de fôrma deslizante para a concretagem. A 

Figura 1.2 mostra um exemplo da pista utilizada na fabricação de painéis protendidos. 

 

Figura 1.2 – Pistas de protensão em indústria de pré-moldados (MIGLIORE, 2008) 

Posteriormente os mesmos são serrados em tamanhos definidos, içados, estocados, 

transportados e montados na obra. A Figura 1.3 apresenta um exemplo da etapa do corte 

durante a fabricação dos painéis e a Figura 1.4 a estocagem dos mesmos.  
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Figura 1.3 – Fabricação de painéis alveolares – Catálogo de lajes alveolares R4 Tecnologia 

 

Figura 1.4 – Armazenamento dos painéis – Catálogo de lajes alveolares R4 Tecnologia 

Os painéis alveolares são normalmente executados em concreto protendido, o que 

alia o melhor controle de produção dos pré-moldados às vantagens proporcionadas pela 

aplicação da protensão. Pode-se assim vencer maiores vãos e fabricar peças mais esbeltas, 

permitindo maior liberdade arquitetônica e redução do número de pilares, com conseqüente 

aumento na área útil.  

Uma das principais vantagens da protensão é, no entanto, a diminuição do número de 

fissuras no concreto, sendo estabelecidos tipos de protensão de acordo com o nível de 

fissuração, podendo-se optar por uma protensão parcial, limitada ou completa. A escolha do 

tipo de protensão depende fundamentalmente da agressividade do ambiente ao qual a peça 

está exposta e da utilização prevista para a construção, que definem o nível de fissuração 

permitido que garanta a proteção da armadura e a segurança e durabilidade da construção. 

Quando a protensão é parcial, é estabelecida uma dimensão máxima que possa ser atingida 

pelas fissuras. No caso de componentes trabalhando com protensão completa ou limitada, as 

tensões em serviço são calculadas supondo variação linear ao longo da altura, devendo 

respeitar os limites de tensão de tração e de compressão calculados para o carregamento ao 

qual a peça estará submetida. 
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A força aplicada à peça de concreto através da armadura de protensão sofre reduções, 

imediatas ou progressivas, sendo seu cálculo de fundamental importância no projeto de 

estruturas protendidas. As perdas imediatas ocorrem devido à deformação imediata do 

concreto, ao atrito do cabo com a bainha, se for o caso, e à acomodação da ancoragem. As 

progressivas devem-se à relaxação do aço e à fluência e à retração do concreto, e tendem a se 

estabilizar com o tempo. A diminuição do valor da força efetivamente aplicada ao concreto 

provoca alteração no valor das tensões, tornando necessária, durante o projeto, a verificação 

de tensões nas fases construtivas, e nas combinações de serviço e a verificação da resistência 

nos estados limites últimos. 

Para encontrar as dimensões do painel que atendem a todas as verificações de tensões 

e de resistência necessárias à realização do projeto, é preciso utilizar parâmetros consistentes 

para os quais o dimensionamento resulte em uma solução admissível do ponto de vista 

estrutural. O processo convencional de projeto consiste na estimativa de um conjunto de 

valores inicias para todos os parâmetros envolvidos e na execução da análise da estrutura, 

desde a verificação das tensões nas fases de construção passando pela verificação de tensões 

em serviço e finalizando nos estados limites últimos. Geralmente os primeiros valores 

estimados não satisfazem uma ou mais condições relativas aos estados limites, fazendo com 

que o projetista, baseado em sua experiência e nos resultados obtidos, estime novos valores 

para os parâmetros. Na maioria das vezes as alterações feitas pelo projetista incidem sobre um 

pequeno grupo de parâmetros, normalmente as dimensões da peça e a quantidade de armadura 

empregada, enquanto os demais são mantidos constantes. O processo convencional de projeto 

é, então, um processo de tentativa e erro, sendo encerrado quando se encontra uma solução 

aceitável, e não necessariamente a melhor solução. 

O progresso da informática e a popularização dos computadores de pequeno porte 

possibilitaram que um número maior de análises fossem executadas em um curto período de 

tempo. No entanto, em muitas aplicações relativas ao projeto de estruturas, o número de 

combinações possíveis para um determinado número de variáveis é muito grande, gerando 

assim, apesar dos avanços tecnológicos nessa área, um elevado custo computacional. A 

aplicação de técnicas de otimização ao projeto de estruturas permite a obtenção da melhor 

solução, segundo um determinado critério, sem que todas as possíveis soluções sejam 

examinadas. Vários trabalhos têm sido apresentados aplicando essas técnicas aos mais 

variados tipos de problemas de análise e projeto de estruturas. 
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A formulação de um problema de otimização inicia-se pela escolha, dentre as várias 

grandezas que descrevem um problema ou interferem em sua solução, daquelas que serão 

objeto de pesquisa durante o processo de otimização, denominadas variáveis de projeto. 

A função-objetivo é função das variáveis de projeto e é utilizada na verificação da 

qualidade de uma solução. No caso de problemas de engenharia estrutural, a função-objetivo 

pode refletir custo, peso da peça estrutural, consumo de material, rigidez, flexibilidade, valor 

limite para alguma condição de utilização etc. Os problemas de otimização buscam maximizar 

ou minimizar a função-objetivo. O projeto deve satisfazer as condições de utilização e de 

resistência. Do ponto de vista matemático, as restrições impõem limites ao domínio onde as 

soluções podem ser encontradas, classificando-as em viáveis ou não-viáveis. 

Há na literatura vários trabalhos versando sobre aplicação de técnicas de otimização 

ao problema específico de projeto de painéis pré-moldados, o trabalho de Almeida (2004) 

utilizou o software LINGO, baseado em um algoritmo de Programação Linear Seqüencial 

(PLS), para otimizar três tipos de estruturas protendidas: o traçado de cabos em vigas pré-

moldadas de pontes em regime de pós-tração; as dimensões e a área de armadura em vigotas 

pré-moldadas para lajes; e as dimensões e a área de armadura em painéis alveolares pré-

moldados. No caso dos painéis, as variáveis de projeto eram a altura do painel, o diâmetro do 

alvéolo e a área da armadura de protensão e a função objetivo adotada era o peso do painel. 

As perdas iniciais foram calculadas e as perdas progressivas estimadas. Aires (2005) resolveu 

o mesmo problema com uso da técnica de otimização Branch and Bound (B&B), que admite 

uma variação discreta das variáveis de projeto, e tendo o custo do painel como função 

objetivo. Apesar de a solução obtida via PLS ser aparentemente mais econômica, os valores 

das variáveis de projeto, especialmente o diâmetro da armadura, têm que ser aproximados 

para valores comerciais próximos. Aires mostrou que essa solução arredondada é, em muitos 

casos, menos econômica que a solução obtida com o algoritmo B&B, a qual geralmente 

resulta em outro arranjo de variáveis de projeto. 

O presente trabalho utiliza por base a sistematização apresentada por Melo e Duarte 

(2009) utilizada para análise de um painel alveolar em protensão limitada, com aço de 

relaxação baixa, com o cálculo das perdas progressivas de acordo com a 

NBR 6118 (ABNT, 2003). Para tanto implementou-se um código computacional para análise 

de painéis alveolares em protensão completa ou limitada, utilizando aços de relaxação baixa 

ou de relaxação normal, associado a um algoritmo para a busca da melhor solução para 
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projeto desses painéis. O processo de busca apenas varre todas as combinações possíveis das 

variáveis de projeto, com valores discretos, sem usar nenhum algoritmo específico de 

otimização. As variáveis de projeto consideradas foram a altura do painel, o diâmetro dos 

alvéolos e o diâmetro da armadura de protensão, e o critério usado para a escolha da melhor 

solução é o menor peso. Restringiu-se o campo de soluções viáveis através dos limites de 

tensões em cada etapa e das condições construtivas que resultassem em peças fabricáveis e da 

análise das resistências nos ELU de flexão e cisalhamento. 

1.1 ORGA�IZAÇÃO DO TEXTO 

No Capítulo 2 apresentam-se conceitos sobre protensão envolvidos no cálculo de 

elementos estruturais protendidos e no Capítulo 3 apresenta-se um exemplo de análise de um 

painel alveolar de concreto protendido feita com a implementação computacional realizada 

neste trabalho. O Capítulo 4 apresenta os conceitos relativos ao algoritmo de busca 

implementado e um exemplo de aplicação. Finalmente, o Capítulo 5 apresenta as 

considerações finais e as sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

CO�CEITOS SOBRE PROTE�SÃO 

O concreto é um material plástico, moldado para adquirir a forma desejada antes que 

se conclua seu processo de endurecimento. É amplamente utilizado na construção civil 

brasileira, já que seus constituintes (cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo) são 

facilmente encontrados. 

O concreto tem como características principais: 

♦ Ter alta resistência a compressão; 

♦ Apresentar alta durabilidade; 

♦ Ser um material hidrófugo; 

♦ Ser resistente ao fogo; 

♦ Ser um bom isolante térmico. 

Estima-se que a resistência à tração do concreto seja da ordem de 10% do valor de 

sua resistência à compressão, o que torna necessário associá-lo a um material com alta 

resistência à tração ou se introduzir um sistema capaz de reduzir as tensões ou eliminá-las. No 

primeiro caso, a associação do concreto ao aço estrutural forma um material concreto armado, 

no qual o aço tem papel passivo, recebendo as solicitações devidas às ações. No segundo 

caso, essa associação forma o concreto protendido, no qual o aço tem papel ativo, ou seja, 

introduz tensões na estrutura. 

A associação do aço ao concreto tanto no concreto armado como no concreto 

protendido só é possível devido ao fato de os materiais apresentarem características físicas 

semelhantes em termos de deformação e dilatação térmica, o que propicia boas condições de 

aderência.  

O conceito de concreto protendido é anterior ao concreto armado, porém suas 

primeiras aplicações não foram bem sucedidas, já que com o passar do tempo ocorria perda 

total da protensão. Tal fato se devia às propriedades dos materiais até então pouco conhecidas: 

fluência e retração do concreto e relaxação do aço. Estudos posteriores concluem que as 

deformações por fluência e por retração do concreto diminuem com o aumento de sua 
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resistência. O aumento da resistência à tração no aço permite submetê-lo a maiores 

deformações, de forma que mesmo após a ocorrência das perdas a tensão restante nos cabos 

ainda seja capaz de controlar as tensões de tração no concreto. A solução seria, portanto a 

utilização de materiais mais resistentes, somente desenvolvidos posteriormente. O concreto 

armado difundiu-se, dessa forma, mais rapidamente que o concreto protendido que só passou 

a ser amplamente utilizado após o desenvolvimento de modelos teóricos capazes de prever as 

perdas da força de protensão. 

O princípio da protensão do concreto consiste basicamente em tracionar as barras de 

aço que, ancoradas à peça, transmitem um esforço de compressão ao concreto. Essa força 

deve ser projetada para diminuir ou anular as tensões de tração nas diversas etapas de 

carregamento. Em geral, as estruturas em concreto protendido têm maior capacidade de carga 

e vencem maiores vãos que as similares em concreto armado. 

Em estruturas muito carregadas, onde haverá grandes tensões de tração, é inevitável 

a fissuração do concreto. Dependendo do grau de fissuração, pode haver comprometimento da 

qualidade da estrutura, já que a armadura ficará vulnerável às intempéries podendo ocorrer 

corrosão, diminuindo sua capacidade resistente e durabilidade, podendo também diminuir seu 

desempenho em serviço. No concreto protendido tradicional impede-se o aparecimento de 

fissuras via limitação ou eliminação das tensões de tração. No concreto armado protendido a 

protensão é aplicada primordialmente para diminuir ou eliminar o grau de fissuração. 

O desenvolvimento da indústria da construção gerou também uma vertente distinta 

que, na busca de maior eficiência, limpeza do canteiro, racionalização e padronização das 

obras buscou utilização de elementos pré-moldados de concreto. Uma estrutura feita em 

concreto pré-moldado é aquela em que os elementos estruturais, são moldados e adquirem 

certo grau de resistência, antes do seu posicionamento definitivo na estrutura. Por este motivo, 

esses elementos são também conhecidos pelo nome de estrutura pré-fabricada. Estas 

estruturas podem ser adquiridas junto a empresas especializadas, ou moldadas no próprio 

canteiro da obra, sendo montadas posteriormente. Os elementos pré-moldados apresentam 

como vantagens um maior controle da produção e qualidade das peças, além disso, a 

produção em série diminui o desperdício e o custo. A escolha desse sistema construtivo é feita 

após avaliação criteriosa dos custos que envolvem transportes, dimensões das peças, aquisição 

de formas, tempo de execução, espaço no canteiro, equipamentos disponíveis, controle 

tecnológico, acabamento e qualidade. 
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2.1 DEFI�IÇÃO 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003) – Projeto de estruturas de concreto – 

Procedimento, elementos de concreto protendido são aqueles nos quais parte da armadura é 

previamente alongada por equipamentos especiais de protensão com a finalidade de, em 

condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura e 

propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado de limite último 

(ELU).  

 

Figura 2.1 – Esquema de protensão 

Com a introdução de uma força de compressão ao sistema a armadura deixa de ter 

um caráter passivo, como no concreto armado convencional, passando a ter um caráter ativo, 

no qual exerce uma solicitação sobre a estrutura. A Figura 2.1 apresenta uma representação 

das tensões introduzidas em uma viga isostática com cabo localizado no centro de gravidade 

de sua seção transversal. A Figura 2.1(b) representa as tensões introduzidas pela protensão, a 

Figura 2.1(c) as tensões introduzidas pelo carregamento e a Figura 2.1(d) as tensões 

resultantes aplicando-se o princípio da superposição dos efeitos. No caso mais comum de 

aplicação da protensão o cabo localiza-se excentricamente ao eixo da peça, de forma a 

introduzir maiores tensões de compressão na parte mais tracionada da estrutura, aumentando a 

eficiência do conjunto. 
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A protensão aplicada à estrutura de concreto utiliza simultaneamente a alta 

resistência à tração do aço e a alta resistência à compressão do concreto, permitindo assim 

vencer maiores vãos devido à maior eficiência do sistema (concreto e aço). 

2.2 CLASSIFICAÇÃO 

As estruturas protendidas podem ser classificadas quanto à aderência, à fase em que 

a protensão é efetuada, ao grau de fissuração e ao tipo de ancoragem 

2.2.1 Classificação quanto à aderência 

A protensão pode ser classificada de acordo com a aderência entre concreto e aço 

em: protensão com aderência inicial; protensão com aderência posterior; e protensão sem 

aderência. 

Na protensão com aderência inicial o pré-alongamento da armadura ativa é feito 

utilizando-se apoios independentes do elemento estrutural, antes do lançamento do concreto. 

A ligação da armadura de protensão com os referidos apoios é desfeita após o endurecimento 

do concreto e a ancoragem no concreto realiza-se apenas por aderência.  

Na protensão com aderência posterior o pré-alongamento da armadura ativa é 

realizado após o endurecimento do concreto, com partes do próprio elemento estrutural, 

utilizados como apoios. A armadura ativa é envolta por uma bainha protetora que impede seu 

contato inicial com o concreto fresco na concretagem da peça. A aderência com o concreto é 

criada posteriormente, após o estiramento da armadura através de nata de concreto nas 

bainhas. 

Na protensão sem aderência o pré-alongamento da armadura ativa também é 

realizado após o endurecimento do concreto, como no caso da protensão com aderência 

posterior. No entanto, não há ingestão de nata de concreto, não sendo criada aderência com o 

concreto, e ficando a armadura ligada ao concreto apenas em pontos localizados. 

Em elementos pré-moldados de concreto é mais utilizada a pré-tração, pois é de mais 

fácil adaptação a produção em escala industrial. A força de protensão é controlada pela 

deformação dos cabos. 
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2.2.2 Classificação quanto à fissuração  

A protensão pode ser classificada de acordo com o grau de fissuração permitido em: 

protensão parcial o CP nível 1; protensão limitada ou CP nível 2; e protensão completa ou 

CP nível 3. 

Tabela 2.1 – Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da armadura, em função das 
classes de agressividade ambiental. 

Tipo de concreto 
estrutural 

Classe de agressividade 
ambiental (CAA) e tipo de 

protensão 

Exigências relativas à 
fissuração 

Combinações de 
ações em serviço a 

utilizar 

Concreto Simples CAA I a CAA IV Não há - 

Concreto Armado 

CAA I ELS-W wk ≤ 0,4mm 
Combinação 
freqüente 

 CAA II e CAA III ELS-W wk ≤ 0,3mm 

CAA IV ELS-W wk ≤ 0,2mm 

Concreto protendido 
nível 1 

(protensão parcial) 

Pré-tração com CAA I ou Pós-
tração com CAA I e II 

ELS-W wk ≤ 0,2mm 
Combinação 
freqüente 

Concreto protendido 
nível 2 

(protensão limitada) 

Pré-tração com CAA II ou Pós-
tração com CAA III e IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F 
Combinação 
freqüente 

ELS-D1) 
Combinação quase 

permanente 

Concreto protendido 
nível 3 

(protensão completa) 
Pré-tração com CAA II e IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F Combinação rara 

ELS-D1) 
Combinação 
freqüente 

1) A critério do projetista, o ELS-D pode ser substituído pelo ELS-DP com ap = 25 mm. 

NOTAS 

1 As definições de ELS-W, ELS-F e ELS-D encontram-se no item 2.6 deste capítulo 

2 Para as classes de agressividade ambiental CAA III e IV exige-se que as cordoalhas não aderentes tenham 
proteção especial na região de suas ancoragens. 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2003), apresenta as exigências relativas à fissuração de acordo 

com a agressividade do ambiente, aqui reproduzida na Tabela 2.1. 

Na protensão parcial (CP nível 1) admitem-se tensão de tração em serviço que 

provoquem fissuração controlando apenas sua abertura, limitada a valores não maiores que 

0,2 mm. Esse tipo de protensão utiliza menos aço na armadura ativa, exigindo, porém, 

armadura passiva suplementar. 
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A protensão limitada (CP nível 2) não admite fissuração para as combinações de 

ações relativas aos estados limites de serviço. Para combinações freqüentes de ações deve-se 

respeitar o estado limite de abertura de fissuras, estado em que se inicia a formação de 

fissuras, ou seja, admitem-se tensões de tração moderadas que não provoquem fissuração. 

Para combinações quase permanentes das ações é respeitado o estado limite de 

descompressão, estado no qual em um ou mais pontos da seção transversal a tensão normal é 

nula, não havendo tração no restante da seção. A protensão limitada exige a colocação de 

armadura passiva adicional no dimensionamento à ruptura. 

 A protensão completa (CP nível 3) também não admite fissuração para as 

combinações de estados limites de serviço. Para combinações raras de ações é respeitado o 

estado limite de abertura de fissuras, para combinações freqüentes de ações é respeitado o 

estado limite de descompressão. A protensão completa é aplicada a obras em meio muito 

agressivos, pois proporciona as melhores condições de proteção das armaduras contra 

corrosão. A NBR 6118 (ABNT, 2003), apresenta uma tabela com valores limites da abertura 

característica wk das fissuras assim como outras providências, visando garantir proteção 

adequada das armaduras quanto à corrosão. 

2.2.3 Classificação quanto ao tipo de ancoragem 

É através da ancoragem das barras da armadura que se realiza a transmissão dos 

esforços aos quais as mesmas estão submetidas para o concreto, dessa forma todas as barras 

devem ser ancoradas. A ancoragem pode ser feita por meio de aderência, de dispositivos 

mecânicos ou pela associação entre esses dois métodos. 

Na ancoragem por aderência os cabos são ancorados por meio de um comprimento 

reto seguido ou com grande raio de curvatura, apresentando ganchos ou não. Esse tipo de 

ancoragem deve ser confinada por armaduras transversais ou pelo próprio concreto, com 

exceção das regiões sobre apoios diretos. 

A ancoragem por meio de dispositivos mecânicos ocorre quando os esforços são 

transmitidos ao concreto por meio de dispositivos mecânicos acoplados à barra. 
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2.3 ARMADURA DE PROTE�SÃ

A transmissão da força de protensão ao concreto é feita através da armadura

para a qual se utiliza necessari

tensionamento dos cabos, 

ancoragem, ao atrito entre o cabo e a bainha, à deformação inicial do concreto e à relaxação 

inicial da armadura ativa. Sofre também re

lenta do concreto e à fluência e 

A armadura pode ser composta de fios ou barras, feixes, cordoalhas ou cabo

diferenciando-se pelo diâmetro, 

de acordo com a seção necessária pra se atingir a força de protensão 

A NBR 7482 (ABNT,

e a NBR 7483 (ABNT, 1991

classificam os fios e as cordoalhas de aço para protensão conforme sua resistência à tração e 

tipo de comportamento na relaxação

No projeto de estruturas de concreto protendido as características mecânicas mais 

importantes do aço de protens

deformação residual de 2%; e 

NBR 6118 (ABNT, 2003) 

resistência à tração fptk das cordoalhas e o alongamento após ruptura devem satisfazer aos 

valores mínimos estabelecidos na 

dos fios devem satisfazer aos valores mínimos estabelecidos na 
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ARMADURA DE PROTE�SÃO 

A transmissão da força de protensão ao concreto é feita através da armadura

para a qual se utiliza necessariamente aços de alta resistência. Essa força

 sofre reduções imediatas devidas à acomodação da armadura

ancoragem, ao atrito entre o cabo e a bainha, à deformação inicial do concreto e à relaxação 

armadura ativa. Sofre também reduções ao longo do tempo devidas à deformação 

nta do concreto e à fluência e à relaxação da armadura ativa.  

A armadura pode ser composta de fios ou barras, feixes, cordoalhas ou cabo

se pelo diâmetro, pela composição e pela quantidade de barras

de acordo com a seção necessária pra se atingir a força de protensão desejada

Figura 2.2 – Tipos de armadura de protensão 

 

(ABNT, 1991a) – Fios de aço para concreto protendido 

1991b) – Cordoalhas de aço para concreto protendido 

cordoalhas de aço para protensão conforme sua resistência à tração e 

tipo de comportamento na relaxação (relaxação normal RN ou relaxação baixa RB)

struturas de concreto protendido as características mecânicas mais 

importantes do aço de protensão são: a tensão de escoamento fpy

deformação residual de 2%; e a tensão de ruptura por tração 

 os valores característicos da resistência ao escoamento 

das cordoalhas e o alongamento após ruptura devem satisfazer aos 

valores mínimos estabelecidos na NBR 7483 (ABNT, 1991b), enquanto os valores de 

satisfazer aos valores mínimos estabelecidos na NBR 7482
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A transmissão da força de protensão ao concreto é feita através da armadura ativa, 

ssa força, obtida com o 

acomodação da armadura na 

ancoragem, ao atrito entre o cabo e a bainha, à deformação inicial do concreto e à relaxação 

duções ao longo do tempo devidas à deformação 

A armadura pode ser composta de fios ou barras, feixes, cordoalhas ou cabos, 

barras, sendo escolhida 

desejada. 

 

Fios de aço para concreto protendido – Especificação 

Cordoalhas de aço para concreto protendido – Especificação, 

cordoalhas de aço para protensão conforme sua resistência à tração e o 

(relaxação normal RN ou relaxação baixa RB). 

struturas de concreto protendido as características mecânicas mais 

fpyk, correspondente à 

a tensão de ruptura por tração fptk. Segundo a 

es característicos da resistência ao escoamento fpyk e da 

das cordoalhas e o alongamento após ruptura devem satisfazer aos 

, enquanto os valores de fpyk e fptk 

7482 (ABNT, 1991a). 
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Para os cálculos nos estados limite último e de serviço, a NBR 6118 (ABNT, 2003) 

permite que se utilize o seguinte diagrama simplificado, válido para intervalos de temperatura 

entre -20°C e 150°C: 

 

Figura 2.3 – Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras ativas 

2.4 PROPRIEDADES DO CO�CRETO 

O projeto de estruturas protendidas é dividido em várias etapas de acordo com o 

processo construtivo ao qual a peça está submetida, tornando necessário que se conheça a 

resistência à compressão do concreto de acordo com a idade. Na ausência de resultados 

experimentais, conforme indicado pela NBR 6118 (ABNT, 2003), quando a verificação se faz 

antes de 28 dias, adota-se para a estimativa da resistência à compressão a expressão: 

ck

t
s

cj fef










−

=

28
1

 (2.1) 

Onde: 

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

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

s = 0,20 para concreto de cimento de CP V-ARI; e 

t – é a idade efetiva do concreto, em dias. 

Para o cálculo da resistência característica à tração, quando a idade do concreto é 

inferior a 28 dias e fcj > 7 MPa, a NBR 6118 (ABNT, 2003) permite que se utilize a seguinte 

expressão: 

Sσ

pykf

pydf

ptkf

pE

ptdf

pε

ukε
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3

2

3,07,0 ckjctkj ff =
 (2.2) 

2.5 CARREGAME�TOS E ESFORÇOS 

Conforme prescrito pela NBR 6120 (ABNT, 1980), deve-se determinar o 

carregamento permanente g e o carregamento acidental q a serem utilizados no 

dimensionamento das estruturas.  

O carregamento permanente é constituído pelo peso próprio da estrutura e pelo peso 

de todos os elementos construtivos fixos e instalações permanentes. No caso do painel 

alveolar em estudo, os carregamentos devidos ao peso próprio da peça g1, ao peso da capa de 

regularização g2 e ao peso da pavimentação g3 são calculados pelas expressões: 

hg caγ=1  (2.3) 

capacs hg γ=2  (2.4) 

pavcs hg γ=3  (2.5) 

Onde: 

γca é o peso específico do concreto armado; 

γcs é o peso específico do concreto simples; 

O carregamento acidental é todo aquele que pode atuar sobre a estrutura de 

edificações em função do seu uso (pessoas, móveis, materiais diversos, veículos etc.). Como o 

painel será utilizado em um edifício de estacionamento, a carga acidental q1 é definida pela 

NBR 6120 (ABNT, 1980). 

Tanto o carregamento permanente quanto o acidental atuantes sobre o painel, causam 

a flexão do mesmo. Na seção central o momento fletor é calculado pela expressão (2.6): 

8

2LQ
M =

 (2.6) 

Sendo: Q o carregamento atuante que provoca a flexão. 
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2.6 FORÇA DE PROTE�SÃO I�ICIAL 

A força de protensão máxima transmitida inicialmente ao concreto é calculada de 

acordo com o alongamento dos cabos, considerando, como recomendado na 

NBR 6118 (ABNT, 2003), se a liberação dos dispositivos de tração é gradual ou não. 

Segundo a norma, durante as operações de protensão, a força de tração na armadura não deve 

superar os seguintes valores: 

Na armadura pré-tracionada, por ocasião da aplicação da força, a tensão da armadura 

de protensão na saída do aparelho de tração deve respeitar os seguintes limites para aços de 

relaxação normal e relaxação baixa respectivamente: 





pyk

ptk

pi
f

f

90,0

77,0
σ

 (2.7) 





pyk

ptk

pi
f

f

85,0

77,0
σ

 (2.8) 

Na armadura pós-tracionada também por ocasião da aplicação da força, a tensão da 

armadura de protensão na saída do aparelho de tração deve estar entre os seguintes limites 

para aços de relaxação normal e relaxação baixa respectivamente: 





pyk

ptk

pi
f

f

87,0

74,0
σ

 (2.9) 





pyk

ptk

pi
f

f

82,0

74,0
σ

 (2.10) 

Nos aços CP-85/105, fornecidos em barras, os limites passam a ser: 





pyk

ptk

pi
f

f

88,0

72,0
σ

 (2.11) 

Ao término da operação de protensão, a tensão σp0 da armadura pré-tracionada ou 

pós-tracionada, decorrente da força de protensão inicial aplicada, não deve superar os limites 

estabelecidos no item b. 

Assim pode-se calcular a força de tração máxima na armadura como: 
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pipin AP σ=
 (2.12) 

Se constatadas irregularidades na aplicação da protensão, decorrentes de falhas 

executivas nos elementos estruturais com armadura pós-tracionada, a força de tração em 

qualquer cabo pode ser elevada. Os limites de tensão estabelecidos em (2.9) e (2.10) podem 

ser majorados em 10% em até 50% dos cabos, desde que seja respeitada a segurança da 

estrutura, principalmente na região da ancoragem. 

Para as obras em geral, os valores característicos da força de protensão, Pi, podem 

ser considerados como iguais ao valor médio se as perdas forem inferiores a 35% de Pi Nos 

casos onde as perdas excedem 35% da força de protensão inicial e nas obras especiais, que 

devem ser projetadas segundo normas específicas, que considerem os valores característicos 

superior e inferior da força de protensão, consideram-se os seguintes limites: 

( ) ( )xPxP ttk 05,1sup, =  (2.13) 

( ) ( )xPxP ttk 95,0inf, =  (2.14) 

2.7 AÇÕES 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003), na análise estrutural deve ser considerada a 

influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a segurança da 

estrutura em exame, levando-se em conta os possíveis estados limites últimos e os de serviço. 

As ações a considerar classificam-se em permanentes, variáveis e excepcionais. As 

ações permanentes são aquelas que ocorrem com valores praticamente constantes durante toda 

a vida da estrutura ou crescem com o tempo, mas tendendo a um valor constante. Devem ser 

consideradas com seus valores representativos mais desfavoráveis. As ações variáveis são 

constituídas pelas cargas acidentais previstas para o uso da construção, e as ações 

excepcionais ocorrem em estruturas com situações de carregamento, cujos efeitos não podem 

ser controlados por outros meios. 

As ações consideradas no dimensionamento desse trabalho são as permanentes e as 

transitórias que venham a ocorrer nas diversas fases de projeto, sendo elas: 

a. Ações permanentes diretas e indiretas: 

♦ Peso próprio e peso dos elementos construtivos fixos e de instalações permanentes; 
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♦ Empuxos permanentes; 

♦ Retração do concreto; 

♦ Fluência do concreto; 

♦ Deslocamentos dos apoios; 

♦ Protensão; 

b. Ações variáveis: 

♦ Cargas acidentais previstas para o uso da construção; 

♦ Ação do vento; 

♦ Ações variáveis durante a construção; 

♦ Variações uniformes de temperatura; 

♦ Ações dinâmicas. 

As fases de projeto, no caso dos elementos pré-moldados protendidos de concreto 

estudados neste trabalho, são: 

♦ Tensionamento da armadura; 

♦ Concretagem; 

♦ Liberação da protensão; 

♦ Transporte na indústria; 

♦ Armazenamento na indústria; 

♦ Transporte e armazenamento na obra; 

♦ Montagem; 

♦ Execução da pavimentação (no painel utilizado como laje); 

♦ Fase de serviço; 

♦ Ponderação das ações. 

2.8 ESTADOS LIMITES 

No concreto protendido, diferentemente do que ocorre no concreto com armadura 

passiva, as condições de utilização são mais importantes no dimensionamento da estrutura que 

as condições de ruptura. Dessa forma as dimensões de estruturas que utilizam esse método 
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construtivo são encontradas de forma a atender primeiramente aos estados limites de serviço 

(ELS), sendo posteriormente realizadas as verificações de estados limites últimos (ELU). 

2.8.1 Estados Limites de Serviço 

 Estados limites de serviço (ELS) são aqueles relacionados à durabilidade das 

estruturas, à aparência, ao conforto do usuário e à boa utilização funcional da mesma em 

condições normais de serviço, seja em relação aos usuários, seja em relação às máquinas e aos 

equipamentos utilizados. A verificação desses estados limites é feita considerando a estrutura 

submetida às combinações de carregamento de serviço. 

2.8.1.1 Estado limite de formação de fissuras (ELS-F) 

Nesse estado inicia-se a formação de fissuras. Atinge-se esse estado limite quando a 

tensão de tração máxima na tensão transversal iguala-se à resistência do concreto à tração na 

flexão. Conforme indicação da NBR 6118 (ABNT, 2003), a verificação para esse estado 

limite é realizada no estádio I-b. 

2.8.1.2 Estado limite de abertura de fissuras (ELS-W) 

É o estado no qual as fissuras apresentam-se com aberturas iguais aos máximos 

especificados pela NBR 6118 (ABNT, 2003), mostrados na Tabela 2.1. A verificação para 

esse estado limite deve ser feita para o concreto no estádio II. 

2.8.1.3 Estado limite de deformações excessivas (ELS-DEF) 

É o estado no qual as deformações atingem os limites estabelecidos pela 

NBR 6118 (ABNT, 2003) para utilização normal, mostrados na Tabela 2.1. A verificação para 

esse estado limite pode ser feita com o concreto no estádio I ou II conforme indicação da 

norma. 

2.8.1.4 Estado limite de descompressão (ELS-D) 

É o estado no qual a tensão normal é nula, em um ou mais pontos da seção 

transversal não havendo tração no restante da seção. Exceção é feita junto à região de 

ancoragem no protendido com aderência inicial, onde se permite esforço de tração resistido 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução 35 

F. L. Santos, L. Rodrigues Capítulo 2 

apenas por armadura passiva, respeitada as exigências referentes à fissuração para peças de 

concreto armado. O termo descompressão se deve ao fato de o carregamento aliviar a 

compressão aplicada pela protensão. A verificação desse estado limite é realizada no estádio I. 

2.8.1.5 Estado limite de descompressão parcial (ELS-DP) 

Nesse estado deve-se garantir a compressão na seção transversal na região onde 

existem armaduras ativas. 

2.8.1.6 Estado limite de compressão excessiva (ELS-CE) 

É o estado no qual as tensões de compressão atingem o limite convencional 

estabelecido. A verificação desse estado limite é usual para o caso de concreto protendido 

apenas na fase da aplicação da protensão, sendo o cálculo realizado para o concreto no 

estádio I. 

2.8.1.7 Estado limite de vibrações excessivas (ELS-VE) 

É o estado no qual as vibrações atingem os limites estabelecidos para a utilização 

normal da construção. 

2.8.2 Estados limites últimos 

Estados limites relacionados ao colapso, à ruína ou à perda da funcionalidade da 

estrutura de forma que seja necessária a interrupção de seu uso. A verificação deve ser feita 

para combinação mais desfavorável de cargas, sendo realizada nos estádios I e II. Faz-se 

necessário, de acordo com o especificado pela NBR 6118 (ABNT, 2003), verificar sempre os 

seguintes estados limites: 

♦ Perda do equilíbrio da estrutura, admitida como corpo rígido; 

♦ Esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em parte, devido 

às solicitações normais e tangenciais; 

♦ Esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em parte, 

considerando os efeitos de segunda ordem; 

♦ Provocado por solicitações dinâmicas; 

♦ Colapso progressivo. 
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2.9 COEFICIE�TES DE PO�DERAÇÃO DAS AÇÕES 

Conforme apresentado na NBR 6118 (ABNT, 2003), as ações devem ser majoradas 

através do coeficiente de ponderação γf. Dessa forma os valores de cálculo das ações são 

obtidos através dos valores representativos multiplicados pelos respectivos coeficientes de 

ponderação definidos para cada estado limites. 

O valor de γf é encontrado pela expressão: 

321 ffff γγγγ =
 (2.15) 

Sendo: γf1 a parte do coeficiente de ponderação das ações γf que considera a variabilidade das 

ações, γf2 a parte que considera a simultaneidade de atuação das ações e γf3 a parte que 

considera os desvios gerados nas construções e as aproximações feitas em projeto do ponto de 

vista das solicitações. 

2.9.1 Coeficientes de ponderação das ações no estado limite último (ELU) 

Os valores dos coeficientes γf1 e γf3 são apresentados na Tabela 2.2 enquanto na 

Tabela 2.3 apresentam-se os valores de γf3. 

Tabela 2.2 – Coeficientes γf = γf1 γf3 

Combinação 
de ações 

Ações 

Permanentes 

(g) 

Variáveis 

(q) 

Protensão 

(p) 
Recalques de apoio 

e retração 

D F G T D F D F 

Normais 1,41) 1,0 1,4 1,2 1,2 0,9 1,2 0 

Especiais ou 
de construção 

1,3 1,0 1,2 1,0 1,2 0,9 1,2 0 

Excepcionais 1,2 1,0 1,0 0 1,2 0,9 0 0 

Onde: 

D é desfavorável, F é favorável, G representa as cargas variáveis em geral e T é a temperatura. 
1) Para as cargas permanentes de pequena variabilidade, como o peso próprio das estruturas, especialmente as 

pré-moldadas, esse coeficiente pode ser reduzido para 1,3. 
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Tabela 2.3 – Coeficiente γf2 

Ações 
γγγγf2 

ψψψψ0 ψψψψ1
1) ψψψψ2 

Cargas acidentais 
de edifícios 

Locais em que não há predominância de pesos de 
equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de 
tempo, ou de elevada concentração de pessoas 2) 

0,5 0,4 0,3 

Locais em que há predominância de pesos de equipamentos 
que permanecem fixos por longos períodos de tempo, ou de 
elevada concentração de pessoas 3) 

0,7 0,6 0,4 

Biblioteca, arquivos, oficinas e garagens 0,8 0,7 0,6 

Vento Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral 0,6 0,3 0 

Temperatura 
Variações uniformes de temperatura em relação à média anual 
local 

0,6 0,5 0,3 

1) Para os valores de ψ1 relativos às pontes e principalmente aos problemas de fadiga esse valor depende do tipo 
de obra e de peça estrutural. 
2) Edifícios residenciais. 
3) Edifícios comerciais, de escritórios, estações e edifícios públicos. 

 

Onde: 

ψ0 – é o fator de redução de combinação para ELU; 

ψ1 – é o fator de redução de combinação freqüente para ELS; 

ψ2 – e o fator de redução de combinação quase permanente para ELS. 

2.9.2 Coeficientes de ponderação das ações no estado limite de serviço 

(ELS) 

Para esse estado limite, o coeficiente de ponderação das ações é encontrado pela 

expressão: 

2ff γγ =
 (2.16) 

Onde γf2 tem valor correspondente à ação, conforme apresentado na Tabela 2.3. De acordo 

com a combinação de ações adotam-se os seguintes valores: 

γf2 = 1 para combinações raras; 

γf2 = ψ1 para combinações freqüentes; 

γf2 = ψ2 para combinações quase permanentes. 
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2.10 COMBI�AÇÃO DE AÇÕES 

A NBR 6118 (ABNT, 2003) define carregamento como sendo a combinação das 

ações que têm probabilidade não desprezível de atuação simultânea sobre a estrutura durante 

um período preestabelecido. 

A combinação das ações deve ser feita de maneira que se possam determinar os 

efeitos mais desfavoráveis para os elementos da estrutura, sendo as verificações dos estados 

limites últimos realizadas para as combinações últimas e as verificações dos estados limites de 

serviço realizadas para as combinações de serviço. 

2.10.1 Combinações últimas 

Segunda definição da NBR 6118 (ABNT, 2003), uma combinação última de ação 

pode ser classificada em normal, especial ou de construção ou excepcional. A Tabela 2.4 

apresenta as expressões a serem utilizadas nessas combinações. 

a. Combinações últimas normais. Cada combinação deve envolver as ações permanentes 

e a ação variável principal, com seus valores característicos, e as demais ações variáveis, 

consideradas secundárias, com seus valores reduzidos pelos coeficientes de minoração 

conforme especificado na NBR 8681 (ABNT, 1984) – Ação e segurança nas estruturas. 

b. Combinações últimas especiais ou de construção. Cada combinação deve incluir as 

ações permanentes e a ação variável especial, quando esta existir, com seus valores 

característicos, e as demais ações variáveis com probabilidade não desprezível de ocorrência 

simultânea, com seus valores reduzidos de combinação conforme especificado pela 

NBR 8681 (ABNT, 1984). 

c. Combinações últimas excepcionais. Cada combinação deve apresentar as ações 

permanentes e a ação variável excepcional, quando esta existir, com seus valores 

característicos, e as demais ações variáveis com probabilidade não desprezível de ocorrência 

simultânea, com seus valores reduzidos de combinação conforme recomendado pela 

NBR 8681 (ABNT, 1984). Exemplifica essa combinação de ações casos como sismos, 

incêndios e colapsos progressivos. 
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d. Combinações últimas usuais. Essa combinação de ações, conforme recomendado pela 

NBR 6118 (ABNT, 2003) é apresentada na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Combinações últimas 

Combinações 
últimas (ELU) 

Descrição Cálculo das solicitações 

Normais 

Esgotamento da 
capacidade resistente 

para elementos 
estruturais de 

concreto armado1) 

( ) qkoqqjkojkqqgkggkgd FFFFFF εεεεε ψγψγγγ ++++= ∑1  

Esgotamento da 
capacidade resistente 

para elementos 
estruturais de 

concreto protendido 

Deve ser considerada, quando necessário, a força de protensão como 
carregamento externo com os valores Pkmáx e Pkmin para a força 

desfavorável e favorável, respectivamente. 

Perda do equilíbrio 
como corpo rígido 

( ) ( )

∑+=−+=

+=

≥

jkojknksqsnkqnkgnnd

dskgssd

ndsd

QQQQQGF

RGF

FSFS

ψγγγ

γ

1min, :onde
 

Especiais ou de 
construção 2) 

( ) qkoqqjkojkqqgkggkgd FFFFFF εεεεε ψγψγγγ ++++= ∑1  

Excepcionais 2) qkoqqjkojqqiexcgkggkgd FFFFFF εεεεε ψγψγγγ ++++=
 

1) No caso geral, devem ser consideradas inclusive combinações de efeito favorável das cargas permanentes seja 
reduzido pela consideração de γg = 1,0 . No caso de estruturas usuais de edifícios essas combinações que 
consideram γg reduzido (1,0) não precisam ser consideradas. 
2) Quando Fg1k ou Fg1kexc  atuarem em tempo muito pequeno ou tiverem probabilidade de ocorrência muito baixa, 
ψoj pode ser substituído por ψ2j. 

 

Na Tabela 2.4: 

Fd – é o valor de cálculo das ações para combinação última; 

Fgk – representa as ações permanentes diretas; 

Fεk – representa as ações indiretas permanentes como a retração Fεgk e variáveis como a 

temperatura Fεqk; 

Fqk – representa as ações variáveis diretas das quais Fq1k é escolhida como principal; 

γg, γεg, γq, γεq – são coeficientes encontrados na Tabela 2.2; 

ψoj, ψoε – são coeficientes encontrados na Tabela 2.3; 

Fsd – representa as ações estabilizantes; 
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Fnd – representa as ações não estabilizantes; 

Gsk – é o valor característico da ação permanente estabilizante; 

Rd – é o esforço resistente considerado como estabilizante, quando houver; 

Gnk – é o valor característico da ação permanente instabilizante; 

∑
=

+=
m

j

jkojksk QQQ
2

1 ψ
; 

Qnk – é o valor característico das ações variáveis instabilizantes; 

Q1k – é o valor característico da ação variável instabilizante considerada como principal; 

ψoj e Qj – são as demais ações variáveis instabilizantes, consideradas com seu valor reduzido; 

Qs,min – é o valor característico mínimo da ação variável estabilizante que acompanha 

obrigatoriamente uma ação variável instabilizante; 

2.10.2 Combinações de serviço 

De acordo com o prescrito pela NBR 6118 (ABNT, 2003), as combinações de 

serviço podem ser classificadas de acordo com sua permanência na estrutura e devem ser 

verificadas como descrito: 

a. Quase permanentes: podem atuar durante grande parte da vida útil da estrutura sendo que 

sua consideração pode ser necessária para a verificação do estado limite de deformações 

excessivas; 

b. Freqüentes: se repetem várias vezes durante o tempo de vida da estrutura e sua 

consideração pode ser necessária na verificação dos estados limites de formação de 

fissuras, de abertura de fissuras e de vibrações excessivas. Podem também ser necessárias 

na consideração dos estados limites de deformações excessivas decorrentes de vento ou 

temperatura que podem comprometer as vedações; 

c. Raras: apresentam-se algumas vezes durante o período de vida da estrutura e sua 

consideração pode ser necessária na verificação do estado limite de abertura de fissuras. 

A Tabela 2.5 apresenta as expressões prescritas pela NBR 6118 (ABNT, 2003) é para 

as combinações de serviço. 
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Tabela 2.5 – Combinações de serviço 

Combinações de 
serviço (ELS) 

Descrição Cálculo das solicitações 

Combinações 
quase permanentes 
de serviço (CQP) 

Nas combinações quase permanentes de 
serviço, todas as ações variáveis são 
consideradas com seus valores quase 

permanentes ψ2 Fqk 

∑ ∑+= qjkjgikserd FFF 2, ψ
 

Combinações 
freqüentes de 
serviço (CF) 

Nas combinações freqüentes de serviço, a 
ação variável principal Fq1 é tomada com seu 
valor freqüente ψ1 Fq1k e todas as demais 
ações são tomadas com seus valores 

freqüentes ψ2 Fqk 

∑ ∑++= qjkjkqgikserd FFFF 211, ψψ
 

Combinações raras 
de serviço (CR) 

Nas combinações raras de serviço, a ação 
variável principal Fq1 é tomada com seu valor 
característico Fq1k e todas as demais ações são 
tomadas com seus valores freqüentes ψ1 Fqk 

∑ ∑++= kqjjkqgikserd FFFF ,11, ψ
 

 

Na Tabela 2.5: 

serdF ,  – é o valor de cálculo das ações para combinações de serviço; 

kqF 1  – é o valor característico das ações variáveis principais diretas; 

1ψ  – ver Tabela 2.3; 

2ψ  – ver Tabela 2.3. 

2.11 PERDAS DE PROTE�SÃO 

Perdas de protensão são todas aquelas contabilizadas na análise dos esforços 

aplicados aos cabos de uma estrutura de concreto protendido, sendo elas subdivididas em 

imediatas e progressivas. 

2.11.1 Perdas imediatas 

Perdas imediatas são aquelas que aparecem imediatamente após a aplicação da força 

de protensão, devidas ao atrito, à acomodação da ancoragem, à relaxação do aço e à 

deformação inicial do concreto. 
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2.11.1.1 Perdas por atrito 

São perdas produzidas pelo atrito entre o cabo e a bainha e nos pontos de desvio da 

armadura. Essas perdas ocorrem em elementos de pós-tração, onde há o uso de bainhas que 

quase sempre apresentam desenvolvimento curvo e tortuosidades involuntárias 

(SCHMID, 1998). O atrito está presente também nos desvios previstos em projeto, até mesmo 

nas ondulações que aparecem nas bainhas ou podem surgir durante a execução, mesmo em 

trechos retilíneos. 

Na pré-tração com cabos retos, caso das estruturas analisadas neste trabalho, o 

próprio processo executivo elimina essas perdas. 

2.11.1.2 Perdas por deslizamento da armadura e acomodação da ancoragem 

Tanto na pré-tração quanto na pós-tração podem ocorrer perdas decorrentes da 

acomodação das cunhas na ancoragem quando há a transferência de esforços do macaco 

hidráulico para a placa de apoio, o que provoca uma diminuição da força de protensão. No 

entanto, em alguns casos de pré-tração essas perdas podem ser eliminadas caso e equipamento 

permita novo estiramento dos cabos. A determinação do valor da perda pode ser experimental 

ou adotam-se os valores fornecidos pelo fabricante do dispositivo de ancoragem, pois o 

deslizamento é função deste equipamento. 

O pré-alongamento do cabo é obtido com: 

p

pi

p
E

LL
σ

0=∆

 (2.17) 

 Sendo: σpi a tensão máxima na armadura calculada nas expressões (2.7) a (2.11); L0 o 

comprimento total do cabo e Ep o módulo de elasticidade do aço. 

A redução na deformação da armadura é dada por: 

p

anc
p

LL ∆+
=∆

0

δ
ε

 (2.18) 

Sendo: δanc o valor do deslizamento do cabo dado pelo fabricante e ∆Lp o pré-alongamento do 

cabo. 

E a redução na tensão na armadura calculada da forma: 
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ppp E εσ ∆=∆
 (2.19) 

Assim a perda na força de protensão devida ao deslizamento na ancoragem é dada 

por: 

ppanc AP σ∆=∆
 (2.20) 

2.11.1.3 Relaxação inicial do aço 

Aços submetidos a tensões elevadas apresentam dois fenômenos característicos, a 

fluência e a relaxação. No caso de aços de alta resistência da armadura de protensão, esses 

efeitos são consideráveis, diferentemente do que ocorre no concreto armado onde os aços não 

são afetados por eles. Fluência e relaxação ocorrem ao mesmo tempo, havendo interação entre 

os dois fenômenos, porém é interessante compreendê-los separadamente. 

 

Figura 2.4 – Diagrama tensão x deformação após a fluência 

A fluência é definida como sendo o aumento da deformação do aço ao longo do 

tempo quando submetido à tensão constante. A curva I da Figura 2.5 mostra a relação 

tensão x deformação do aço quando submetido ao carregamento e a curva II mostra esse 

relação considerando-se o efeito da fluência, quando a deformação aumenta ainda que se 

mantenham os valores da tensão. 

I
II

A'

A

iε ε∆ ε

σ

iσ
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Figura 2.5 – Diagrama tensão x deformação após a relaxação 

A relaxação se caracteriza pela queda de tensão no aço ao longo do tempo ainda que 

a deformação no mesmo se mantenha constante. A curva I da Figura 2.6 mostra a relação 

tensão x deformação do aço quando aplicada a carga. Com o tempo, devido à relaxação, a 

tensão diminui mesmo sendo mantido constante o comprimento do fio ou da barra de aço. 

Segundo o item 8.4.8 da NBR 6118 (ABNT, 2003), o valor da relaxação após 1000 h 

a 20ºC (ψ1000) e para tensões variando entre 0,5 fptk e 0,8 fptk não devem ultrapassar os valores 

da Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 – Valores de 1000ψ , em porcentagem 

poσ
 

Cordoalhas Fios 
Barras 

R� RB R� RB 

0,5 fptk 0 0 0 0 0 

0,6 fptk 3,5 1,3 2,5 1,0 1,5 

0,7 fptk 7,0 2,5 5,0 2,0 4,0 

0,8 fptk 12,0 3,5 8,5 3,0 7,0 

Onde: 

RN é a relaxação normal; 

RB é a relaxação baixa. 

 

Para valores intermediários aos fixados na Tabela 2.6 a NBR 6118 (ABNT, 2003) 

admite que se use interpolação linear. Admite ainda que não haja perdas de protensão para 

tensões inferiores a 0,5 fptk. 

As situações de execução não correspondem à temperatura de 20°C, devendo o 

tempo de estiramento dos cabos ser corrigido pela expressão (2.21). 

iε

I
II

A'

A

ε

σ

iσ

σ∆
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C

tT
t

prot

corrigido º20

∆
=∆

 (2.21) 

Sendo: t o tempo que o cabo permanece esticado em dias e Tprot é a temperatura máxima do 

ciclo de curva térmica (70°C). 

O coeficiente de relaxação de projeto é corrigido com a expressão prescrita no 

item 9.6.3.4 da NBR 6118 (ABNT, 2003): 

15,0

10000 67,41
),( 







 ∆
=

corrigido

cor

t
tt ψψ

 (2.22) 

A intensidade da relaxação do aço deve ser determinada pelo coeficiente ψ(t,t0) 

calculado por: 

pì

pr tt
tt

σ

σ
ψ

),(
),( 0

0

∆
=

 (2.23) 

Onde: ∆σpr(t,t0) é a perda de tensão por relaxação pura desde o instante 0t  do estiramento da 

armadura até o instante t considerado; e σpi é a tensão na armadura ativa imediatamente após a 

aplicação da protensão encontrada pelas expressões de (2.7) a (2.11). 

Assim obtém-se que a perda da força de protensão causada pra relaxação inicial do 

aço entre o estiramento e o corte dos cabos é dada por: 

100
protin

ri

P
P

ψ
=∆

 (2.24) 

2.11.1.4 Deformação inicial do concreto  

A deformação inicial ou imediata do concreto é dada na pré-tração após o corte dos 

cabos e na pós-tração após a ancoragem. Nos elementos estruturais com pós-tração, a 

protensão sucessiva de cada cabo provoca uma deformação do concreto, conseqüentemente, 

afrouxamento dos cabos anteriormente protendidos. Já em elementos pré-tracionados com a 

transmissão da força de protensão há encurtamento na fibra localizada no centro de gravidade 

da armadura e como há aderência perfeita entre concreto e a armadura, o encurtamento do 

concreto provocará igual encurtamento no aço. Essa força gera uma tensão no concreto, no 

centro de gravidade da armadura dada por: 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução 46 

F. L. Santos, L. Rodrigues Capítulo 2 

c

pa

c

a
cP

I

eP

A

P
2

+=σ
 (2.25) 

Sendo: ep excentricidade da armadura de protensão em relação ao centro de gravidade da 

seção; Ac a área de concreto; Ic o momento de inércia da seção do pré-moldado; e Pa força 

efetivamente transmitida ao concreto sendo contabilizadas as perdas devidas ao atrito, à 

acomodação da ancoragem e à relaxação inicial do aço. 

A deformação do concreto na fibra localizada no centro de gravidade da armadura é 

dada por: 

cs

cP
cP

E

σ
ε =

 (2.26) 

Sendo: Ecs o módulo de elasticidade secante do concreto dado por: 

cics EE 85,0=  (2.27) 

Na expressão (2.28) o cálculo do módulo de elasticidade inicial prescrito pela 

NBR 6118 (ABNT, 2003) como: 

2
1

5600 ckci fE =  (2.28) 

Onde: fck é a resistência característica do concreto. 

Pode-se então calcular a deformação resultante no aço à partir da deformação inicial 

do concreto através da expressão (2.29): 

cpPaP εεε −=0  (2.29) 

A partir da deformação do aço calcula-se a nova tensão na armadura e a força de 

protensão após a deformação inicial do concreto 

00 PpP E εσ =
 (2.30) 

pP AP 00 σ=
 (2.31) 

A tensão no centro de gravidade da armadura após a deformação inicial do concreto 

é encontrada através da expressão: 
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c

p

c

cP
I

eP

A

P
2

00
0 +=σ

 (2.32) 

2.11.2 Perdas progressivas 

As perdas progressivas decorrem de fenômenos característicos dos materiais aço e 

concreto e são devidas a uma diminuição de volume de concreto, decorrente dos fenômenos 

de retração e deformação lenta, e à fluência e à relaxação do aço (SCHMID, 1998). A seguir, 

serão apresentados os conceitos básicos para o cálculo das deformações por fluência e por 

relaxação do aço. Em seguida será apresentado o método simplificado para avaliação 

simultânea dos três fenômenos. 

2.11.2.1 Fluência do concreto 

Fluência ou deformação lenta do concreto é o encurtamento do mesmo devido à ação 

de forças permanentes aplicadas. (SCHMID, 1998). É composta por uma parcela rápida 

irreversível, que ocorre nas primeiras 24 horas após a aplicação da carga, e duas parcelas que 

aumentam com o tempo, uma reversível e outra irreversível. 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003), sendo as tensões no concreto as de serviço 

admitimos para o cálculo dos efeitos da fluência as seguintes hipóteses: 

♦ A deformação devida à fluência varia linearmente com a tensão aplicada; 

♦ Para aumentos de tensões aplicados em momentos diferentes, os efeitos da fluência 

se superpõem; 

♦ Ao longo do tempo a deformação rápida produz deformações constantes; 

♦ Os valores ϕf∞ são função da relação entre a resistência do concreto no momento da 

aplicação de carga e a sua resistência final;
 
 

♦ ϕd (deformação lenta reversível) depende apenas do tempo em que o carregamento 

é aplicado e independe da idade do concreto no momento da aplicação da carga; 

♦ ϕf (deformação lenta irreversível) depende da umidade relativa do ar U, 

consistência do concreto lançado, espessura da peça fictícia hfic e a idade fictícia do 

concreto; 
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♦ As curvas de deformação lenta irreversível em função do tempo, correspondentes a 

diferentes idades do concreto no instante do carregamento e dada pelo gráfico 

abaixo. 

 

Figura 2.6 – Gráfico da deformação lenta irreversível em função da idade do concreto 

Esse fenômeno é computado através de seu coeficiente ϕ (t,t0). 

( ) ( ) ( )[ ]
ddfffa tttt βϕββϕϕϕ ∞∞ +−+= 00,  (2.33) 

Onde: 

t – é a idade fictícia do concreto na época da análise, em dias; 

t0 – é a idade fictícia do concreto ao ser feito o carregamento, em dias; 

βf – é o coeficiente relativo à deformação lenta irreversível; 

ϕf∞ – é o valor final do coeficiente de deformação lenta irreversível; 

ϕd∞ – é o valor do coeficiente de deformação lenta reversível; 

βd – é o coeficiente relativo à deformação lenta reversível função do tempo (t – t0) 

decorrido após o carregamento; 

ϕa – é o coeficiente de fluência rápida, que é função da resistência fc. 

O coeficiente de fluência rápida ϕa é determinado pela expressão: 

( )
( )






−=

∞tf

tf

c

c
a

018,0ϕ

 (2.34) 

Onde: 
( )
( )∞tf

tf

c

c 0  é a função de crescimento da resistência do concreto com a idade. 
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O coeficiente de deformação lenta irreversível βf (t) pode ser obtido pela 

expressão (2.35) ou pelo gráfico da Figura 2.6, Ambos fornecidos pela 

NBR 6118 (ABNT, 2003). 

( )
DCtt

BAtt
tf

++

++
=

2

2

β
 (2.35) 

Onde: 

;11358835042 23
++−= ficficfic hhhA

 

;2332343060768 23
−+−= ficficfic hhhB

 

;183109013200 23
+++−= ficficfic hhhC

 

;193135343319167579 23
++−= ficficfic hhhD

 

e: 

hfic – é a espessura fictícia da peça, em metros; 

t – é o tempo em dias. 

A espessura fictícia da peça relaciona a área da seção, Ac, ao perímetro em contato 

com o ar, uar. 

ar

c
fic

u

A
h

2
γ=

 (2.36) 

O coeficiente γ, dependente da umidade relativa do ambiente U(%), é calculado pela 

expressão (2.37). Os valores desse coeficiente são apresentados na Tabela 2.6. 

Ue 1,08,71 +−+=γ  (2.37) 

Os coeficientes A, B, C e D da equação (2.35) são válidos para hfic no intervalo 

( )mhm fic 6,105,0 ≥≥ . Para valores fora do intervalo adotam-se os extremos correspondentes. 

Não se consideram, em (2.35) valores de t inferiores a três dias.  
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Figura 2.7 – Variação de βf (t) 

O coeficiente de deformação lenta reversível βd é dado por: 

( )
70)(

20)(

0

0

+−

+−
=

tt

tt
tdβ

 (2.38) 

O valor final do coeficiente de deformação lenta reversível ϕd∞ pode ser considerado 

igual a 0,4, como recomendado pela NBR 6118 (ABNT, 2003), enquanto o valor final do 

coeficiente de deformação lenta irreversível ϕf∞ é composto pelo produto de duas parcelas: 

ccf 21 ϕϕϕ =∞  (2.39) 

Onde: 

ϕ1c – é o coeficiente dependente da umidade relativa do ambiente U, em 

porcentagem, e da consistência do concreto, obtido na Tabela 2.7; 

ϕ2c – é o coeficiente dependente da espessura fictícia da peça, dado por: 

fic

fic

c
h

h

+

+
=
20

42
2ϕ

 (2.40) 
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Tabela 2.7 – Valores numéricos usuais para a determinação da fluência e retração 

Ambiente 
Umidade 

U % 

Fluência 

)3)1
1cϕ

 

Retração 

)3)2
1

410 sε
 )4γ  

Abatimento de acordo com a ABNT NBR NM 67 (cm) 

0-4 5-9 10-15 0-4 5-9 10-15 

Na água - 0,6 0,8 1,0 +1,0 +1,0 +1,0 30,0 

Em ambiente muito 
úmido 

imediatamente acima 
da água 

90 1,0 1,3 1,6 -1,0 -1,3 -1,6 5,0 

Ao ar livre, em geral 70 1,5 2,0 2,5 -2,5 -3,2 -4,0 1,5 

Em ambiente seco 40 2,3 3,0 3,8 -4,0 -5,2 -6,5 1,0 

1) Uc 035,045,41 −=ϕ para abatimento no intervalo de 5 cm a 9 cm e %90≤U . 

2) 

1590484
16,610

2

1
4 UU

s +−−=ε  para abatimentos de 5 cm a 9 cm e %90≤U . 

3) Os valores de ϕ1c e ε1c para %90≤U  e abatimento entre 0 cm e 4 cm são 25% menores e para abatimentos entre 10 

cm e 15 cm são maiores. 

4) 
Ue 1,08,71 +−+=γ para %90≤U . 

NOTAS 
1) Para efeito de cálculo, as mesmas expressões e os mesmos valores numéricos podem ser empregados no caso de 
tração. 
2) Para o cálculo de valores de fluência e retração, a consistência do concreto é aquela correspondente à obtida com o 
mesmo traço sem a adição de superplastificantes e superfluidificantes. 

 

2.11.2.2 Retração do concreto 

Retração é o encurtamento do concreto devido à evaporação da água desnecessária à 

hidratação do cimento. A retração depende da umidade relativa do ambiente, da consistência 

do concreto no lançamento e da espessura fictícia da peça. (SCHMID, 1998). 

Mede-se a retração do concreto a partir da deformação, calculada pela 

expressão (2.41) conforme prescrição da NBR 6118 (ABNT, 2003). 

( ) ( ) ( )( )00, tttt sscscs ββεε −= ∞  (2.41) 

Sendo: εcs∞ o valor final da retração; βs (t) e βs (t0) o coeficiente relativo à retração no instante 

t e t0, em dias; t a idade fictícia do concreto, em dias, na época de análise; t0 é a idade fictícia 

do concreto, em dias no instante em que o efeito da retração começa a ser considerado. 

O valor final da retração é calculado pela equação: 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução 52 

F. L. Santos, L. Rodrigues Capítulo 2 

sscs 21 εεε =∞  (2.42) 

Sendo:  

ε1s – é o coeficiente dependente da umidade relativa do ambiente e da consistência do 

concreto, apresentado na Tabela 2.7; 

ε2s – é o coeficiente dependente da espessura fictícia da peça. 

O coeficiente ε2s, segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003), é calculado pela expressão: 

fic

fic

s
h

h

38,20

233
2

+

+
=ε

 (2.43) 

Sendo:  

hfic – a espessura fictícia, em centímetros, calculada pela expressão (2.36). 

O coeficiente βs (t) relativo à retração é dado pela expressão (2.44) ou pelas curvas 

da Figura 2.9. 
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=

100100100

100100100
23

23

β

 (2.44)  

Onde: 

;40=A  

;8,4220282116 23
−+−= ficficfic hhhB

 

;7,408,85,2 3
−−= ficfic hhC

 

;8,649658575 23
−++−= ficficfic hhhD

 

;8,03958488169 223
+−++−= ficficficfic hhhhE

 

Sendo: hfic a espessura fictícia, em metros. Para valores de hfic fora do intervalo 

( )6,105,0 ≤≤ fich , adotam-se os valores extremos correspondentes; e t é o tempo em dias 

( )3≥t . 
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Figura 2.8 – Variação de βs (t) 

As expressões (2.38) e (2.44) admitem que o endurecimento do concreto ocorra a 

20°C, podendo-se utilizar nos cálculos a idade efetiva do concreto. Nos demais casos, onde 

não há cura a vapor, a idade a considerar é a idade fictícia, dada pela expressão: 

∑ ∆
+

=
i

ief

i t
T

t ,30

10
α  (2.45) 

Onde: 

t – é a idade fictícia, em dias; 

α – é o coeficiente dependente da velocidade de endurecimento do cimento podendo ser 

empregados os valores da Tabela 2.8 quando não há resultados experimentais; 

Ti – é a temperatura média diária do ambiente, em graus Celsius; e 

∆tef ,i – é o período, em dias, durante o qual a temperatura média diária do ambiente, Ti, 

pode ser admitida constante. 
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Tabela 2.8 – Valores da fluência e da retração em função da velocidade de endurecimento do cimento 

Cimento Portland (CP) αααα    

Fluência Retração 

De endurecimento lento (CP III e CP IV para todas as classes de resitência) 1 1 

De endurecimento normal (CP I e CP II para todas as classes de resitência) 2 

De endurecimento rápido (CP V-ARI) 3 

Onde: 

CP I e CP I-S – Cimento Portland comum; 

CP II-E, CP II-F e CP II-Z – Cimento Portland composto; 

CP III – Cimento Portland de alto forno; 

CP IV – Cimento Portland pozolânico; 

CP V-ARI – Cimento Portland de alta resistência; 

RS – Cimento Portland resistente a sulfatos (propriedade específica de alguns dos tipos de cimento citados). 

 

2.11.2.3 Relaxação do aço 

Relaxação é o alongamento que o aço sofre no decorrer do tempo quando mantido 

sobre tensão constante. Existem tratamentos térmicos que permitem amenizar o valor destas 

perdas (aços de relaxação baixa RB). (SCHMID, 1998). A relaxação é contabilizada através 

do coeficiente de relaxação corrigido, apresentado em (2.22). 

2.12 MÉTODO SIMPLIFICADO PARA COMPUTAR AS PERDAS 

PROGRESSIVAS 

As perdas progressivas de protensão, causadas pela retração e pela fluência do 

concreto e relaxação do aço devem ser determinados levando em conta a interação entre elas, 

podendo ser utilizados dois processos, de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2003). Nesse 

trabalho aplica-se o processo simplificado para o caso de fases únicas de operação. Nesse 

processo admite-se que exista aderência entre a armadura e o concreto e que o elemento 

estrutural permaneça no estádio I. 

Segundo o item 9.6.3.4.2 da NBR 6118 (ABNT, 2003) é necessário satisfazer as 

seguintes condições para que se possa aplicar esse procedimento de cálculo: 

a. A concretagem do elemento estrutural, bem como a protensão, são executadas, cada uma 

delas, em fases suficientemente próximas para que se desprezem os  
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b. Os cabos possuem entre si afastamentos suficientemente pequenos em relação à altura da 

seção do elemento estrutural, de modo que seus efeitos possam ser supostos equivalentes 

ao de um único cabo, com seção transversal de área igual à soma das áreas das seções dos 

cabos componentes, situado na posição da resultante dos esforços neles atuantes (cabo 

resultante). 

Ambas a condições são atendidas no caso de painéis pré-moldados, assim a redução 

de tensão na armadura devida às perdas progressivas é calculada por: 

( )
( ) ( ) ( )

ppcp

pgpcppcs

p

ttttEtt
tt

ρηαχχ

χσϕσαε
σ

+

−−
=∆

0000,0
0

,,,
,

 (2.46) 

Onde: 

σc,p0g –  é a tensão no concreto adjacente ao cabo resultante, provocada pela protensão e 

pela carga permanente mobilizada no instante t0, sendo positiva quando de 

compressão; 

ϕ(t,t0)  –  é o coeficiente de fluência do concreto no instante t para protensão e carga 

permanente, aplicadas no instante t0; 

σp0 –  é a tensão na armadura ativa devida à protensão e à carga permanente 

mobilizada no instante t0, positiva quando de tração; 

χ(t,t0)  –  é o coeficiente de fluência do aço; 

εcs(t,t0)  –  é a retração no instante t, descontada a retração ocorrida até o instante t0; 

ψ(t,t0)  –  é o coeficiente de relaxação do aço no instante t para protensão e carga 

permanente mobilizada no instante t0; 

∆σc(t,t0)  –  é a variação da tensão do concreto adjacente ao cabo resultante entre t0 e t; 

∆σp(t,t0)  –  é a variação da tensão no aço de protensão entre t0 e t; 

ρp –  é a taxa geométrica da armadura de protensão; 

ep –  é a excentricidade do cabo resultante em relação ao baricentro da seção do 

concreto; 

Ap –  é a área da seção transversal do cabo resultante; 
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Ac –  é a área da seção transversal do concreto; e Ic é o momento central de inércia na 

seção do concreto. 

O coeficiente de fluência do aço ( )0, ttχ  é calculado por: 

( ) ( )( )00 ,1ln, tttt ψχ −−=  (2.47) 

Com ψ(t,t0) obtido através da equação (2.23). 

Os coeficientes χc, χp, η, ρp e αp dados respectivamente por: 

( )0,5,01 ttc ϕχ +=  (2.48) 

( )0,1 ttp χχ +=
 (2.49) 

spm

spm

p
I

A
e21+=η

 (2.50) 

spm

p

p
A

A
=ρ

 (2.51) 

ci

p

p
E

E
=α

 (2.52) 

Dessa forma, a força transmitida ao concreto no tempo t é dada por: 

ppAPP σ∆+= 0  (2.53) 

2.13 VERIFICAÇÃO DE TE�SÕES  

As verificações de tensões devem combinar as situações mais críticas nas várias 

etapas, desde a produção até a utilização do elemento, sendo essas verificações feitas na seção 

central e nos apoios. Na seção do apoio somente é considerada no estado vazio, pois as 

reações de apoio uniformemente distribuídas são eliminadas pela força de protensão sendo 

transformadas em reações de extremidades. 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução 57 

F. L. Santos, L. Rodrigues Capítulo 2 

♦ Seção do apoio: 

Tensão na fibra superior: 

sup
0

spm

P

c

s
W

eP

A

P −
+=σ

 (2.54) 

Tensão na fibra inferior:  

inf
0

spm

P

c

i
W

eP

A

P −
+=σ

 (2.55) 

♦ Seção central: 

Tensão na fibra superior: 

supsup
0

spmspm

P

c

s
W

M

W

eP

A

P
+

−
+=σ

 (2.56) 

Tensão na fibra inferior:  

infinf
0

spmspm

P

c

i
W

M

W

eP

A

P
+

−
+=σ  (2.57) 

2.14 VERIFICAÇÃO DE CISALHAME�TO DA I�TERFACE E�TRE 

DOIS CO�CRETOS 

No caso em estudo temos um elemento composto que segundo a 

NBR 9062 (ABNT, 2005), para que uma peça seja considerada como elemento composto é 

necessário que a tensão resistente τrd seja maior que a tensão solicitante de cálculo τsd. 

Sendo: 

ctdcapacrd fβτ =
 (2.58) 

v

ctdcapa

capasd
ab

f
A 85,04,1=τ

 (2.59) 

Onde: 
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βc – é o coeficiente de superfície rugosa definido no item 6.3.4 da 

NBR 9062 (ABNT, 2005). 

av  – é a metade do vão para elementos bi apoiados. 

fctdcapa  – resistência de cálculo da capa de regularização  

2.15 VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO – 

SOLICITAÇÕES �ORMAIS 

Primeiramente é feito o cálculo da deformação do pré-alongamento da armadura 

ativa εpnd, devido à força de neutralização Pnd. Essa última é uma força adicionada à armadura 

de protensão anulando as tensões no concreto em toda a seção transversal. Essa tensão é 

fictícia e é utilizada apenas para definir o ponto em que a deformação se iguale ao pré-

alongamento dos cabos. 

Então calcula-se a tensão transmitida ao conjunto, capa de regularização mais painel 

alveolar σcpfinal  

( )

ct

q

spm

ggg

spm

Pfinal

spm

final

cpfinal
W

M

W

MMM

I

eP

A

P 1321
2

+
++

++=σ

 (2.60) 

Onde: 

Aspm  – é a área da seção do painel; 

Ispm – é a inércia da seção do painel; 

Wspm – são módulos de resistência da seção do painel; 

Wct – são módulos de resistência da seção composta; 

Pfinal – é a força de protensão após ocorrerem todas as perdas; 

ep  – excentricidade da armadura de protensão em relação à seção do painel. 

A força de neutralização Pnd é calculada da seguinte forma: 

28cs

p

pcpfinalfinalnd
E

E
APP σ+=

 (2.61) 

Sendo assim a deformação de pré-alongamento εpnd: 
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PP

nd
pnd

EA

P
=ε

 (2.62) 

O momento atuante de dimensionamento no ELU é dado por: 

( )13214,1 qgggsd MMMMM +++=  (2.63) 

Calcula-se a posição da linha neutra através da expressão: 

( )
2

8,0 a
c

Dh
Hx

−
+=  (2.64) 

Considera-se para o momento resistente aquele para o qual a posição da linha neutra 

fornece uma região comprimida na fibra superior do alvéolo. 

A linha neutra deve estar entre o topo dos alvéolos e a capa de regularização. Sendo 

assim podemos calcular, a força resultante devido à tensão na capa Rccapa, a força resultante 

devido à tensão na parte superior do painel Rcpainel e o momento resistente Mrd. 

cdcapaccapac fHbR 85,0=  (2.65) 

( )
cd

a
painelc f

Dh
bR 85,0

2

−
=  (2.66) 

painelpainelccapacapacrd zRzRM +=  (2.67) 

Onde: 

( )
apainel Dhdz −−= 25,0  (2.68) 

( )
accapa DhHdz −−−= 25,0  (2.69) 

O momento atuante Msd deve ser menor que o momento resistente Mrd. 

2.16 VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO – 

SOLICITAÇÕES TA�GE�CIAIS 

A NBR 6118 (ABNT, 2003) estabelece algumas condições a fim de verificar a 

necessidade de armadura transversal para resistir aos esforços de tração oriundos da força 

cortante. 

Inicialmente deve-se calcular a força solicitante Vsd. 
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( )
2

4,1 121 qggbL
VSd

++
=

 (2.70) 

Com isso, faz-se a verificação da resistência de projeto ao cisalhamento VRd1, e o 

valor encontrado deve ser maior do que o calculado anteriormente. 

( )[ ] dbkV wcisacpRdRd _11 15,0402,1 σρτ ++=  (2.71) 

Onde: 

τRd – é a tensão resistente de cálculo, obtida pela expressão: 

4,1
25,0 ctk

Rd

f
=τ  (2.72) 

ρ1 – é a taxa de armadura, obtida pela expressão: 

db

A

w

P=1ρ
 (2.73) 

( )aaw nDbb −=  (2.74) 

c

sd
cisacp

A

B
=_σ  (2.75) 

Bsd – é a força longitudinal na seção devida à protensão. 

A resistência de cálculo é dada pela seguinte expressão: 

dbfV wcdvRd 9,05,0 12 α=  (2.76) 

Onde: 

200
7,01

ck
v

f
−=α

 (2.77) 

fcd – é a resistência de dimensionamento do concreto. 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003) αv1 não pode ser maior que 0,5. 
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2.17 CO�SIDERAÇÕES ADICIO�AIS 

Este capítulo apresentou os conceitos teóricos envolvidos na verificação de painéis 

alveolares de concreto protendido. Para maior esclarecimento o Capítulo 3 será apresentado 

um exemplo de aplicação para análise de um painel alveolar pré-moldado e protendido em 

regime de protensão limitada, com capa de regularização com função estrutural. 
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CAPÍTULO 3  

EXEMPLO DE DIME�SIO�AME�TO 

Neste capítulo serão apresentados os cálculos realizados para o dimensionamento de 

um painel alveolar para laje em protensão limitada, com aço de relaxação baixa, e capa de 

regularização com função estrutural. 

3.1 ETAPAS DE A�ÁLISE 

De acordo com a NBR 9062 (ABNT, 2005) – Projeto e execução de estruturas de 

concreto pré-moldado, a análise estrutural deve ser efetuada considerando todas as fases por 

que possam passar os elementos, susceptíveis de apresentarem condições desfavoráveis 

quanto aos estados limites último e de serviço previstas na NBR 6118 (ABNT, 2003). Neste 

trabalho, considerou-se que fases de construção exigem verificação dos elementos são: 

a) de fabricação; 

-Transporte na indústria. 

b) de manuseio; 

-Transporte na obra. 

c) de armazenamento; 

-Montagem. 

d) de transporte; 

As combinações de serviço são apresentadas na Tabela 2.1, ou seja, no caso de protensão 

limitada são a combinação freqüente e a combinação quase permanente.  

3.2 CARACTERÍSTICAS DO PAI�EL 

O exemplo analisado neste capítulo é um painel alveolar portante com 

comportamento de laje armada em uma direção com as características geométricas conforme 

esquematiza a Figura 3.1 e cujos valores são mostrados na Tabela 3.1. 
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Figura 3.1 – Características geométricas do painel 

Tabela 3.1 – Características do painel  

CARACTERÍSTICA VALOR 

Comprimento (L) 5,00 m 

Largura (b) 1,20 m 

Altura (h) 10,00 cm 

Diâmetro dos alvéolos (Da) 5,00 cm 

Número de alvéolos (na) 12 

Espessura da capa de regularização (Hc) 5,00 cm 

Diâmetro da armadura de protensão (Dp) 9,50 mm 

Cobrimento (cob) 2,50 cm 

 

Com os dados apresentados na Tabela 3.1 é possível então calcular a área da seção 

transversal do elemento Aspm, seu momento de inércia Ispm, as ordenadas das fibras yspm e os 

módulos de resistência Wspm dados por:  

a
a

spm n
D

bhA
4

2
π

−=
 (3.1) 

a

a

spm n
Dhb

I
6412
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O cálculo da área da seção transversal Ap e da excentricidade da armadura em relação 

ao centro de gravidade da seção pré-moldada eppm são dados por:  

4
)1(

2
p

ap

D
nA π+=

 (3.5) 

cob
Dh

e
p

ppm −−=
22  (3.6) 

Após a incorporação da capa de regularização, a área da seção transversal passa a ser 

Ast, conseqüentemente deslocando o centro de gravidade yCGt. As ordenadas das fibras yst, o 

momento de inércia total em relação ao novo centro de gravidade Ist e módulos de resistência 

Wst, passam a ser dados por: 

cspmc HbAA +=
 (3.7) 

( )

c
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A

HhHbhA
y

5,05,0 ++
=

 (3.8) 

CGtst yy =inf

 (3.9) 

( )cCGtst Hhyy +−=sup

 (3.10) 
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2
CGtcbasest yAII −=  (3.12) 
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 (3.13) 

A Tabela 3.2 apresenta os resultados dos cálculos das características geométricas do 

painel utilizando os valores dados na Tabela 3.1. 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução 65 

F. L. Santos, L. Rodrigues Capítulo 3 

Tabela 3.2 – Resultados dos cálculos das características geométricas do painel 

TIPO RESULTADOS 

Raio do alvéolo 2,50 cm 

Área de concreto da seção pré-moldada 964,38 cm² 

Momento de inércia da seção pré-moldada 9631,80 cm4 

Módulo de resistência superior da seção pré-moldada 1926,40 cm³ 

Módulo de resistência inferior da seção pré-moldada -1926,40 cm³ 

Excentricidade da armadura em relação ao centro de 
gravidade da seção pré-moldada 

2,02 cm 

Área de concreto da seção composta 1564,40 cm² 

Momento de inércia da seção composta 31688,60 cm4 

Módulo de resistência superior da seção composta 44480,9cm³ 

Módulo de resistência inferior da seção composta -40229,90 cm³ 

Área da armadura protendida 7,22 cm² 

 

Para painéis alveolares pré-moldados é utilizado um concreto de resistência fck de 

60 MPa composto pelo cimento CP V-ARI, já que é necessário resistência inicial elevada, 

pois há um curto período entre a concretagem e a desforma. 

As características da armadura de protensão são apresentadas na Tabela 3.3 

Tabela 3.3 – Característica da armadura de protensão  

TIPO DO AÇO 
MÓDULO DE 

ELASTICIDADE 
(EP) 

DIÂMETRO 
�OMI�AL (DP) 

RESISTÊ�CIA 
CARACTERÍTICA 
À TRAÇÃO (fptk) 

TE�SÃO DE 
ESCOAME�TO 

(fpyk) 

Cordoalha de sete fios 
com relaxação baixa 
(CP 190 RB 9,5) 

202000 MPa 9,50 mm 1897,70 MPa 1708,20 MPa 

 

O tempo entre as etapas construtivas (Tabela 3.4) é importante para projetos de 

estrutura protendidas já que esse dado interfere diretamente no cálculo das perdas de 

protensão e também no limite a ser imposto para as tensões, dependente da resistência do 

concreto. 
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Tabela 3.4 – Tempo entre etapas 

ETAPAS DE VERIFICAÇÃO TEMPO E�TRE AS ETAPAS (dias) 

Tempo em que os fios permanecem esticados antes da 
concretagem 

1,00 

Tempo entre a concretagem e o corte dos fios 0,75 

Tempo entre o corte e a fase de transporte na indústria 1,00 

Tempo de armazenamento na indústria 26,25 

Tempo de armazenamento na obra 3,00 

Tempo entre a montagem e a execução da 
pavimentação 

4,00 

 

A equação (2.1) resulta em valores conservadores quando se tem um maior controle 

da produção, caso das estruturas pré-moldadas. Assim no presente trabalho a resistência a 

compressão simples será retirada da aplicação da Tabela 3.4 à Figura 3.2 fornecendo 

resistências apresentadas na Tabela 3.5 

 

Figura 3.2 - Gráfico da resistência a compressão simples x horas (MELO; DUARTE, 2009) 

Para valores de tempo superiores a 28 dias, a resistência à compressão do concreto é 

igual à resistência característica adotada no projeto e a resistência à tração é encontrada a 

partir desse valor. 
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Tabela 3.5-Resistência do concreto nas etapas de verificação  

ETAPA DE 
VERIFICAÇÃO 

IDADE DO 
CO�CRETO (dias) 

RESISTÊ�CIA À 
TRAÇÃO (MPa) 

RESISTÊ�CIA À 
COMPRESSÃO (MPa) 

Protensão  0,75 1,81 25,28 

Transporte na indústria 1,75 1,93 27,83 

Transporte na obra 28 3,22 60,00 

Montagem 31 3,22 60,00 

Pavimentação 35 3,22 60,00 

Em serviço ∞ 3,22 60,00 

 

O módulo de elasticidade inicial do concreto Eci é calculado pela equação (2.28). 

MPaEci 00,378.43=  (3.14) 

Para as verificações do ELS, será utilizado o módulo de elasticidade secante 

calculado pela expressão (2.27). 

MPaEcs 00,871.36=  (3.15) 

3.3 CARREGAME�TOS E ESFORÇOS 

A Tabela 3.6 apresenta os valores dos carregamentos atuantes sobre o painel em 

estudo. As cargas permanentes, g1, g2 e g3 foram obtidas através das expressões (2.3), (2.4) e 

(2.5), respectivamente. Adotou-se: 

γca – o peso específico do concreto armado tomado igual a 25 kN/m³; 

γcs – o peso específico do concreto simples considerado igual a 24 kN/m³. 

Os valores dos carregamentos acidentais, q1 e q2, foram adotados com base na 

NBR 6120 (ABNT, 1980). 

Tabela 3.6 – Valores dos carregamentos 

TIPO CARREGAME�TO (k�/m²) 

Peso próprio do painel (g1) 2,50 

Peso da capa de regularização (g2) 0,48 

Peso da pavimentação (g3) 0,24 

Acidental (q1) 3,00 

Montagem (q2) 0,50 
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O momento fletor atuante sobre o painel, resultante dos carregamentos aplicados, é 

calculado pela expressão (2.6), onde Q assume os valores de g1, g2, g3, q1 ou q2 de acordo com 

as solicitações às quais está submetido o painel devido a cada parcela do carregamento. A 

Tabela 3.7 apresenta os resultados. 

Tabela 3.7 – Momentos fletores na seção central 

AÇÃO MOME�TOS FLETORES (k� m) 

Peso próprio do painel 7,81 

Peso da capa de regularização 1,50 

Peso da pavimentação 0,75 

Carga Acidental 9,38 

Carga de Montagem 1,56 

3.4 FORÇA DE PROTE�SÃO 

Aplica-se aos cabos a maior força de protensão possível, de forma a se aproveitar ao 

máximo a armadura. No caso da pré-tração, para aços de relaxação baixa, como adotado neste 

trabalho, encontra-se a tensão máxima na amadura através da aplicação dos valores de fptk e 

fpyk mostrados na Tabela 3.3 aos limites apresentados em (2.8): 

MPapi 00,1452=σ  (3.16) 

Logo é possível calcular a força de protensão inicial transmitida ao concreto pela 

armadura através da equação (2.12), obtendo-se: 

k8Pin 60,1047=  (3.17) 

O valor aplicado da força de protensão é controlado pelo pré-alongamento Lp dos 

cabos de aço da armadura. Sendo L0 o comprimento total do cabo, encontrado pela soma do 

comprimento da pista de protensão Lpista, no caso 120 m, com o comprimento entre a grade de 

proteção e a cabeceira ativa da pista, que nesse exemplo é de 70 cm para cada extremidade, 

logo: 

mLLL pista 40,12140,1 00 =⇒+=
 (3.18) 

Assim, o pré-alongamento é encontrado através da expressão (2.17): 

cmLp 26,87=∆  (3.19) 



Projeto de painéis alveolares protendidos com método de busca automática da solução 69 

F. L. Santos, L. Rodrigues Capítulo 3 

3.5 PERDAS DE PROTE�SÃO 

Logo após a aplicação da força de protensão através do pré-alongamento dos cabos, 

iniciam-se as perdas, cujos valores se alteram dependendo da etapa de análise. A seguir são 

calculadas as perdas imediatas, que ocorrem pelo deslizamento dos cabos da ancoragem e 

pela deformação inicial do concreto, e as perdas progressivas, devidas à relaxação do aço, à 

retração e à fluência do concreto. 

3.5.1 Perda por deslizamento na ancoragem 

O deslizamento dos cabos durante a acomodação na ancoragem é fornecido pelo 

fabricante e nesse caso considerado igual a 4 mm. Calcula-se então a deformação na armadura 

através da expressão (2.18): 

51027,3 −⋅=∆ pε  (3.20) 

Aplicando-se esse valor à equação (2.19) encontra-se a redução de tensão na 

armadura: 

MPap 61,6=∆σ  (3.21) 

Logo a perda da força de protensão, calculada através de (2.20), vale: 

k8Panc 77,4=∆  (3.22) 

A perda devido à acomodação da ancoragem corresponde a 0,45% do valor da força 

de protensão inicialmente aplicada. 

3.5.2 Perda por relaxação inicial do aço 

Corrigindo o tempo de análise em função da temperatura máxima do ciclo de curva 

térmica (70°C) através da expressão (2.21) e calculando-se a partir dos valores obtidos o 

coeficiente de relaxação corrigido para cada etapa de análise encontram-se os seguintes 

resultados: 
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Tabela 3.8 – Valores do coeficiente de relaxação corrigido 

Etapa de verificação Tempo de estiramento 

∆∆∆∆t (dias) 

Tempo corrigido 

∆∆∆∆tcorrigido (dias) 

Coeficiente de relaxação 
corrigido 

ψψψψcor (%) 

Corte dos fios 1,75 2,62 2,31 

 

O valor adotado para ψ1000, de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2003) foi de 3,5, 

para aço de relaxação baixa. 

A perda de protensão devido à relaxação inicial do aço entre o estiramento e o corte 

dos cabos, encontrada pela expressão (2.24), é igual a: 

k8Pri 50,27=∆  (3.23) 

3.5.3 Força efetivamente transmitida ao concreto 

A força efetivamente transmitida ao concreto, levando em consideração as perdas 

imediatas de protensão calculadas anteriormente, é encontrada por: 

k8PPPPP ariancina 30,1015=⇒∆−∆−=  (3.24) 

Valor que corresponde a 96,92% da força inicialmente aplicada com o pré-

alongamento dos cabos. 

A partir desse valor pode-se calcular a tensão e a deformação sofridas pela armadura 

no ato da protensão, dadas respectivamente por: 

MPa
A

P
Pa

p

a

Pa 20,1407=⇒= σσ  (3.25) 

31096,6 −⋅=⇒= Pa

p

Pa

Pa
E

ε
σ

ε  (3.26) 

3.5.4 Perda devido à deformação inicial do concreto 

A tensão no concreto na fibra localizada no centro de gravidade da armadura, 

encontrada através da expressão (2.25) vale: 

MPacp 85,14=σ  (3.27) 
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Calcula-se com esse valor a deformação do concreto na fibra localizada no centro de 

gravidade da armadura, através da expressão (2.26): 

41027,5 −⋅=cpε  (3.28) 

Pode-se então calcular a deformação resultante no aço a partir da deformação inicial 

do concreto através da expressão (2.29): 

3
0 1044,6 −⋅=Pε  (3.29) 

A partir da deformação do aço calcula-se a nova tensão na armadura, utilizando-se a 

expressão (2.30), e a força de protensão, através da expressão (2.31), após a deformação 

inicial do concreto. Os valores de Ep e Ap são encontrados na Tabela 3.3 e na Tabela 3.2 

respectivamente. 

MPaP 70,13000 =σ  (3.30) 

k8P 46,9380 =  (3.31) 

O valor da força de protensão após a perda por deformação inicial do concreto 

corresponde a 92,43% da força aplicada no estiramento dos cabos. Portanto, até essa etapa, 

houve uma perda de 7,57% no valor da força de protensão. 

A tensão no centro de gravidade da armadura após as perdas iniciais é calculada pela 

expressão (2.32), resultando em: 

MPacP 73,130 =σ  (3.32) 

3.5.5 Perdas progressivas de protensão 

Serão calculadas as perdas da força de protensão provocadas pela fluência e retração 

do concreto e relaxação do aço, através do método simplificado para computar as perdas 

progressivas  

No método simplificado há parâmetros que não se alteram com tempo, os resultados 

dos cálculos desses parâmetros é apresentados na Tabela 3.9. 
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Tabela 3.9 – Parâmetros para cálculo da perda de protensão independentes do tempo 

ELEME�TOS RESULTADOS 

Perímetro do painel e contato com o ar uar 1,20 m 

Espessura fictícia hfic (Eq 2.36) 16,07 cm 

Parcela final do coeficiente de deformação lenta 
irreversível ϕf∞ (Eq 2.39) 

3,70 

Parcela do coeficiente de fluência do concreto ϕ2c 
(Eq 2.40) 

1,61 

Coeficiente η (Eq 2.50) 1,41 

Taxa geométrica da armadura de protensão ρp 
(Eq 2.51) 

0,0075 

Relação entre os módulos de elasticidade do aço e 
do concreto αp (Eq 2.52)  

4,66 

 

Para o cálculo da fluência do concreto os parâmetros que variam com o tempo, serão 

apresentados na Tabela 3.10, em suas respectivas fases de análise.  

Tabela 3.10 – Valores para cálculo da fluência do concreto no método simplificado 

Fase de análise ∆∆∆∆t 
(dias) 

∆∆∆∆t corrigido 

(Eq 2.21) 
fc (Tabela 3.5) 

ϕϕϕϕa 
(Eq 2.34) 

ββββd 
(Eq 2.38) 

ββββf 
(Eq 2.35) 

ϕϕϕϕ 
(Eq 2.33) 

Até transporte 
na indústria 

1,75 14,00 27,83 0,463 0,359 0,283 0,975 

Até o transporte 
na obra 

28,00 224,00 60,00 0,463 0,826 0,694 2,683 

Até a fase de 
montagem 

31,00 228,00 60,00 0,463 0,840 0,708 2,742 

Até a fase de 
pavimentação  

35,00 280,00 60,00 0,463 0,855 0,725 2,811 

Em serviço ∞ ∞ 60,00 0,463 1,000 1,000 3,887 

 

Para o cálculo da retração do concreto os parâmetros que variam com o tempo, serão 

apresentados na Tabela 3.11, em suas respectivas fases de análise.  
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Tabela 3.11 - valores dependentes do tempo para cálculo da retração do concreto no método simplificado 

Fase de análise ∆∆∆∆t (dias) ∆∆∆∆t corrigido (Eq 2.21) ββββs (Eq 2.44) εεεε2s 10
-4 (Eq 2.43) 

Até transporte na 
indústria 

1,75 3,0* 0,0851 -0,959 

Até o transporte na 
obra 

28,0 37,33 0,414 -1,338 

Até a fase de 
montagem 

31,0 41,33 0,433 -1,409 

Até a fase de 
pavimentação  

35,0 46,67 0,456 -1,496 

Em serviço ∞ ∞ 1,000 -3,550 

*- adotado o valor mínimo prescrito para o uso da Equação 2.42  

 

Para o cálculo da relaxação do aço os parâmetros que variam com o tempo, serão 

apresentados na Tabela 3.12, em suas respectivas fases de análise.  

Tabela 3.12 - valores dependentes do tempo para cálculo da relaxação do aço no método simplificado 

Fase de análise ∆∆∆∆t (dias) ∆∆∆∆t corrigido (Eq 2.21) ψψψψcorrigido (%) (Eq 2.22) 

Até transporte na 
indústria 

2,75 9,12 2,81 

Até o transporte na obra 29,0 101,5 4,00 

Até a fase de montagem 32,0 112,00 4,06 

Até a fase de 
pavimentação  

36,0 126,00 4,13 

Em serviço ∞ ∞ 8,75 

 

No método simplificado para perdas de protensão utilizado neste trabalho há 

parâmetros que variam com tempo e serão apresentados na Tabela 3.13. 

Tabela 3.13 – Parâmetros para cálculo da perda de protensão dependentes do tempo 

Fase de análise χ χ χ χ ((((Eq 2.47)))) χχχχc    ((((Eq 2.48)))) χχχχp ((((Eq 2.49)))) 

Até transporte na 
indústria 

0,028 1,48 1,028 

Até o transporte na obra 0,041 2,34 1,041 

Até a fase de montagem 0,041 2,37 1,041 

Até a fase de 
pavimentação  

0,042 2,41 1,042 

Em serviço 0,092 2,94 1,092 
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A força de protensão em cada fase analisada é mostrada na Tabela 3.14, computando 

as perdas progressivas pelo método simplificado. 

Tabela 3.14 – Força de protensão em cada fase de análise 

Fase de análise 
Redução na 

tensão ∆∆∆∆σσσσp (MPa) 

Perdas 
Ap ∆∆∆∆σσσσp 
(k�) 

Perdas em 
relação à 
Pin (%) 

Força de protensão 
P (k�) (Eq.2.53) 

Até transporte na 
indústria 

-91,96 -66,35 16,75 872,11 

Até o transporte na 
obra 

-217,69 -157,06 25,40 781,40 

Até a fase de 
montagem 

-222,51 -160,54 25,74 777,92 

Até a fase de 
pavimentação  

-228,24 -164,68 26,13 773,78 

Em serviço -355,33 -256,37 34,89 682,09 

 

3.6 VERIFICAÇÃO DE TE�SÕES 

A Tabela 3.15 apresenta os valores utilizados para o cálculo das tensões. 

Tabela 3.15 – Valores utilizados para avaliação das tensões  

Fase de 
verificação 

P (k�) A (cm2) ep (cm) W
sup (m3) W

inf (m3) M (k�.m) 

Estado em 
vazio 

938,46 964,38 2,02 0,0019 -0,0019 7,81 

Içamento e 
transporte na 
indústria 

872,11 964,38 2,02 0,0019 -0,0019 7,81 

Içamento e 
transporte na 

obra 
781,40 964,38 2,02 0,0019 -0,0019 7,81 

Montagem 777,92 964,38 2,02 0,0019 -0,0019 9,37 

Pavimentação 773,78 964,38 2,02 0,0019 -0,0019 10,06 

Serviço (CF) 682,09 1564,40 2,02 0,0044 -0,0040 19,44 

Serviço 
(CQP) 

682,09 1564,40 2,02 0,0044 -0,0040 19,44 

 

A Tabela 3.16 apresenta as tensões em suas respectivas fases de análise e limites a 

serem observados. 
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Tabela 3.16 – Verificação de tensões  

Fase de 
verificação 

Seção 
Tensão na 

fibra superior 
Tensão na 

fibra inferior 
Limite 
superior 

Limite inferior 

Estado em 
vazio 

Seção do Apoio 3,92 15,54 -1,81 25,28 

Seção Central 5,15 12,93 -1,93 27,83 

Içamento e 
transporte na 
indústria 

Seção Central 5,16 11,04 -3,22 60,00 

Içamento e 
transporte na 
obra 

Seção Central 3,13 13,07 -3,22 60,00 

Montagem Seção Central 6,7 8,59 -3,22 60,00 

Pavimentação Seção Central 7,09 6,92 -3,22 60,00 

Serviço (CF) Seção Central 6,54 7,15 -3,22 60,00 

Serviço (CQP) Seção Central 7,13 7,15 -3,22 60,00 

 

Dos valores apresentados na Tabela 3.16 verifica-se que todas as seções atendem aos 

limites de tensões previstos. 

3.7 VERIFICAÇÃO DE CISALHAME�TO DA I�TERFACE E�TRE 

DOIS CO�CRETOS 

A Tabela 3.17 mostrará os resultados das tensões resistente τRd, calculada pela 

equação (2.58), solicitante τSd calculada pela equação (2.59) com base nos seguintes valores: 

♦ βc = 0,3; 

♦ fctdcapa = 1,11 MPa; 

♦ b = 1,2 m; 

♦ Acapa = 0,06 m 

Tabela 3.17 - Tensões de cisalhamento 

TE�SÃO RESULTADOS 

Resistente (τRd) 0,3316 MPa 

Solicitante de cálculo (τSd) 0,011 MPa 
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Dos valores apresentados na Tabela 3.17 verifica-se que a capa de regularização 

pode ser incorporada como elemento resistente. 

3.8 VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO – 

SOLICITAÇÕES �ORMAIS 

A partir dos dados das Tabelas 3.2 e 3.14 calcula-se σcpfinal pela equação (2.60) e Pnd 

pela equação (2.61) 

MPacpfinal 43,9=σ  (3.33) 

MPaPnd 96,684=  (3.34) 

Obtendo assim a deformação de pré-alongamento pela equação (2.62)  

061,0=Pndε  (3.35) 

O momento atuante Msd é pela expressão (2.63), resultando em: 

mk8M sd 36,30=  (3.36) 

Sendo assim pela expressão (2.64) calcula-se a posição da linha neutra: 

cmx 37,9=  (3.37) 

Portanto a linha neutra está entre a capa de regularização e os alvéolos. Sendo assim 

podemos calcular zpainel, zcapa, Rccapa, Rcpainel e Mrd com as equações (2.68), (2.69), (2.65), 

(2.66) e (2.67). 

cmz painel 27,3=  (3.38) 

cmzcapa 52,9=  (3.39) 

k8R capac 59,728=  (3.40) 

k8R painelc 6,3278=  (3.41) 

mk8M rd 77,176=  (3.42) 

O momento atuante Msd é menor que o momento resistente Mrd atendendo assim a 

verificação de solicitações normais. 
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3.9 VERIFICAÇÃO DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO – 

SOLICITAÇÕES TA�GE�CIAIS 

Através das equações (2.70), (2.71), (2.72), (2.73), (2.74) e (2.75) respectivamente 

calcula-se a força solicitante Vsd, resistência de projeto ao cisalhamento VRd1, tensão resistente 

de cálculo τRd, taxa de armadura ρ1, largura do painel menos o diâmetro dos alvéolos bw e 

tensão de cisalhamento σcp_cisa cujos resultados são: 

k8Vsd 15,29=  (3.43) 

k8VRd 96,1581 =  (3.44) 

MPaRd 85,0=τ  (3.45) 

00077,01 =ρ  (3.46) 

mbw 60,0=  (3.47) 

MPacisacp 36,4_ =σ  (3.48) 

A partir das equações (2.76), (2.77) calcula-se resistência de cálculo VRd2, coeficiente 

av1: 

4,01 =va  (3.49) 

k8VRd 58,5562 =  (3.50) 

Como o esforço cortante solicitante é menor que os resistentes, verifica-se que não 

há necessidade de armadura transversal. 
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CAPÍTULO 4  

BUSCA AUTOMÁTICA PARA DIME�SIO�AME�TO DE 

PAI�EL ALVEOLAR 

Foi apresentada no capítulo 3 a análise de um painel alveolar protendido de concreto. 

As dimensões iniciais foram adotadas e atenderam as verificações de tensão nos vários 

estágios de projeto, não representando, porém, as dimensões ótimas com relação ao critério 

determinado. A solução com as dimensões ótimas é, neste trabalho, encontrada através de um 

algoritmo de busca, implementado de forma a analisar todas as possíveis soluções obtidas 

através da combinação de vários valores das variáveis de projeto, de forma a se obter a 

estrutura com o menor peso possível que ainda atenda os limites de tensão e utilização 

verificados na análise. 

A construção do problema inicia-se então em distinguir, entre as grandezas que 

descrevem o problema, aquelas que serão consideradas parâmetros e as que serão 

consideradas variáveis. As variáveis de projeto são grandezas que têm seus valores alterados 

durante o processo de busca, enquanto os parâmetros de projeto não são alterados. Objetiva-se 

encontrar os valores ótimos das variáveis de projeto, que neste trabalho são a altura do painel 

h, o diâmetro dos alvéolos Da e o diâmetro da armadura de protensão Dp. Os parâmetros de 

projeto são todos os dados iniciais necessários para o dimensionamento do painel, como o 

comprimento L, a largura b, o número de alvéolos na, a resistência característica do concreto à 

compressão fck, entre outros. 

Atribuiu-se um conjunto de valores discretos a cada uma das variáveis de projeto, 

com: 

♦ Altura do painel no intervalo de 8 cm a 30 cm com variação de 2 cm; 

♦ Diâmetro dos alvéolos no intervalo de 0 cm a 15 cm com variação de 1 cm; e 

♦ Diâmetro de da armadura de protensão definido como: 
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Tabela 4.1 – Especificação da armadura utilizada (Cordoalha de 7 fios) 

Dp (diâmetro nominal de protensão, em mm)  ap (área aproximada de uma cordoalha, em mm²) 

9,50 55,50 

12,70 101,40 

15,20 143,50 

 

O algoritmo de busca faz então uma combinação de todos os valores das variáveis de 

projeto, realizando para cada uma dessas combinações uma análise de tensões conforme 

exemplificado no capítulo 3. O número de iterações é, portanto, resultado do produto da 

quantidade de valores atribuídos a cada uma das variáveis de projeto. Os parâmetros 

dependentes das variáveis de projeto são recalculados para cada uma das situações de cálculo. 

São acrescentadas à análise realizada durante o projeto, restrições construtivas de forma que 

se garantam peças fabricáveis e com recobrimento de armadura suficiente. São estabelecidas 

então as altura e largura máximas que pode apresentar o painel alveolar de acordo com o 

diâmetro do alvéolo. As restrições são definidas pelas equações (4.1) e (4.2), sendo as 

combinações que não apresentam essas condições classificadas como inviáveis. 

02 ≤− aDh  (4.1) 

02 ≤− aa nDb  (4.2) 

Há também limitações nos valores das tensões de flexão em serviço e relativas ao 

estado limite último. Essas restrições são estabelecidas pelo processo de dimensionamento, 

sendo acrescentadas ao algoritmo na forma das expressões (4.3) para as verificações de 

serviço, devendo as tensões nas diferentes fases de análise σ respeitar os limites de tração e 

compressão tanto na fibra superior da seção transversal, quanto na inferior. 

CT σσσ ≤≤  (4.3) 

Da expressão (4.3) obtêm-se: 

0≤− Cσσ  (4.4) 

0≤− σσ T  (4.5) 

Para verificações de estado limite último é necessário que as tensões resistentes 

apresentem valores maiores que as tensões solicitantes. No caso de elementos de seção 
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composta, onde o painel apresenta capa de regularização, devem-se verificar as tensões de 

cisalhamento τ na interface dos materiais, sendo a restrição definida pela expressão (4.6). 

0≤− rdsd ττ  (4.6) 

Verifica-se também se os momentos fletores resultantes dos carregamentos atuantes 

sobre o painel não ultrapassam o valor do momento resistente de cálculo. Essa verificação 

gera a restrição apresentada na expressão (4.7). 

0≤− rdsd MM  (4.7) 

Uma última verificação é feita em relação à força cortante solicitante de cálculo Vsd 

apresentada pelo painel em serviço e aos esforços cortantes resistentes de cálculo Vrd relativos 

a elementos sem armadura para esforços cortantes e relativos à ruína por compressão através 

da expressão (4.8). 

0≤− rdsd VV  (4.8) 

A busca resulta soluções viáveis e não viáveis. Dentre as viáveis a minimização da 

função peso representa o critério de qualificação da solução, sendo a solução ótima aquela que 

atenda as restrições apresentando o menor peso possível. A função objetivo é: 

( )












 +
+−=

4

1

4

22
apacsaa

cs

LDnLDn
LhbPeso

γπγπ
γ  (4.9) 

Onde: 

γcs – é o peso específico do concreto simples; e 

γa – é o peso específico do aço. 

O algoritmo foi implementado utilizando como ferramenta computacional o 

programa de cálculo Maple podendo ser descrito resumidamente de acordo com as etapas 

descritas no fluxograma da Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Fluxograma básico do algoritmo de busca automática 

O algoritmo de busca gera como resultado a análise das 576 combinações possíveis a 

partir dos dados iniciais estabelecidos para as variáveis de projeto. A análise dos resultados 

mostra apenas 11 soluções viáveis com relação a todas as restrições estabelecidas, 

representando apenas 1,91% de todas as soluções encontradas com os valores utilizados. Das 

565 soluções não viáveis, 198 não passaram em uma ou simultaneamente nas duas restrições 

construtivas, descartando a necessidade da análise de tensões, processo mais caro no ponto de 

vista computacional. Esse tipo de inviabilidade é função do processo de busca, não tendo 

representatividade com relação à forma manual de cálculo normalmente utilizada pelos 

projetistas já que os mesmos estimam sempre soluções viáveis do ponto de vista construtivo. 

Não atenderam aos limites de tensões nas verificações, portanto, 367 soluções, valor que 

representa 63,71% das soluções. Esse valor é bastante representativo da vantagem de se 

utilizar um algoritmo de busca na análise desse tipo de estrutura, pois demonstra a dificuldade 

de se encontrar uma dimensão para a estrutura que atenda todos os requisitos necessários, 

sendo a automação e rapidez de um programa computacional grandes aliados do projetista em 

casos como este. 

Como resultado do algoritmo de busca de solução obtêm-se como valor ótimo um 

painel de peso 935,0 Kgf, com 8 cm de altura, diâmetro dos alvéolos de 4 cm e cordoalhas 

com fios de 9,5 mm para a armadura. No capítulo 3 foi encontrado um peso de 1121,0 Kgf, 

para o painel adotado, o que representa uma economia de 16,6% no peso do painel. Em 
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estruturas de grande porte essa economia é acumulada e refletida nas estruturas de suporte, 

gerando uma redução ainda mais expressivas dos gastos. 
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CAPÍTULO 5  

CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

Os dois exemplos de aplicação da implementação computacional realizada neste 

trabalho, de análise de um painel alveolar apresentado no Capítulo 3, e de busca automática 

da solução ótima no Capítulo 4, evidenciam a importância dos processos de busca automática 

da solução ótima. Foi encontrada a melhor solução dentre as várias combinações das variáveis 

de projeto, eliminando as soluções inviáveis e classificando as soluções viáveis. 

Devido à pequena quantidade de soluções viáveis em relação ao universo das 

soluções examinadas, a associação das ferramentas de análise com técnicas de otimização é 

pertinente. Sugere-se aqui que trabalhos futuros se ocupem do estudo e da aplicação de 

métodos de otimização que reduzam o número de soluções examinadas, podendo fazer uso de 

métodos heurísticos ou de métodos uso de programação matemática. 
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