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RESUMO 
 
 

A estrutura de concreto armado, além dos materiais utilizados na formação do concreto, possui 
armações feitas com barras de aço posicionadas para absorver as tensões de tração. A 
associação do concreto com barras e fios de aço resulta em uma maior resistência dos 
elementos estruturais à tração. Nas estruturas de concreto, a ligação monolítica entre as vigas 
e as lajes, e, entre vigas apoiadas em outras vigas, dá origem a momentos de torção, que, de 
modo geral, podem ser desprezados por não serem essenciais ao equilíbrio. Entretanto, no 
caso da chamada torção de equilíbrio, a consideração dos momentos torçores é indispensável 
para que haja o equilíbrio do elemento estrutural. A Norma Brasileira NBR 6118/2014 (“Projeto 
de Estruturas de Concreto – Procedimento”) utiliza, para o dimensionamento da armadura de 
torção, o modelo da Treliça Espacial Generalizada, definida a partir de um elemento estrutural 
de seção vazada equivalente ao elemento estrutural a dimensionar. Com esse modelo é 
possível determinar a inclinação da biela comprimida, formada por elementos de concreto, de 
modo a trabalhar o arranjo das armaduras a serem utilizadas, realizando um dimensionamento 
totalmente compatível com o cisalhamento. Considerando a complexidade de vigas de concreto 
armado submetidas ao esforço de torção, o objetivo deste estudo é analisar e verificar a 
necessidade de armadura de torção em estruturas de concreto, e demonstrar, de modo 
simplificado, os procedimentos para o dimensionamento de armadura de vigas de concreto 
armado para situações em que ocorra a torção. Para efetivação desta análise, optou-se pela 
seguinte metodologia: estudo de casos que abrangem todos os cálculos necessários para o 
projeto de uma viga, como o dimensionamento à flexão e ao esforço cortante, a ancoragem nos 
apoios e a disposição da armadura longitudinal com o cobrimento do diagrama dos momentos 
fletores. Verificou-se que o dimensionamento de peças de concreto armado solicitadas por 
torção apresenta certa complexidade devido ao próprio comportamento destas peças 
estruturais. Isto acontece porque, normalmente, a torção não ocorre sozinha; vem 
acompanhada de flexão, esforço cortante e de um esforço normal (proveniente do impedimento 
ao empenamento). As pesquisas existentes sobre a resistência, na ruptura, de elementos 
estruturais submetidos a solicitações combinadas ainda não determinaram um método 
confiável e simples para ser aplicado na prática. Assim, o dimensionamento das estruturas de 
concreto armado para o momento fletor de cálculo Md, para o esforço cortante de cálculo Vd e 
para o momento torçor de cálculo Td, podem, de acordo com a norma, serem feitos separados, 
com a aplicação de coeficientes corretores, provenientes dos ensaios e estudos realizados em 
peças reais. Após o dimensionamento faz-se uma superposição das armaduras, ou seja, 
calcula-se as solicitações separadamente e somam-se os resultados. Constata-se que as vigas 
submetidas à torção devem ser analisadas e dimensionadas para resistir ao momento torçor de 
equilíbrio. Pode ser desprezada a torção de compatibilidade, desde que atendidas as 
condições impostas pela referida norma. O momento de torção é verificado através da 
resistência das diagonais comprimidas de concreto, a resistência à tração pelas barras 
longitudinais e pelos estribos. O efeito da flexo-torção deve ser considerado nos elementos de 
seção vazada de paredes finas. Conclui-se que o estudo de caso demonstrou a importância de 
utilizar as técnicas de lançamento dos elementos estruturais através da NBR 6118/2014. A 
racionalização propiciada pelo bom projeto estrutural permite melhor controle do processo 
produtivo, reduzindo custo e aumentando a competitividade do empreendimento. 


