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RESUMO 
 
 

O projeto de estruturas contempla em geral as etapas de concepção do modelo estrutural, da 
análise de esforços e do dimensionamento e verificação dos elementos estruturais. O modelo 
estrutural constitui uma idealização da estrutura real para efeito de cálculo, representando a 
disposição e as dimensões dos elementos estruturais, as condições de apoios, as cargas 
aplicadas, etc. Os esforços atuantes no modelo estrutural são avaliados mediante o emprego 
de métodos de análise estrutural adequado e, posteriormente, são realizados o 
dimensionamento e a verificação dos elementos estruturais. Os modelos de dimensionamento 
e verificação de estruturas de concreto são baseados no conceito dos estados limites. Diz-se 
que uma estrutura ou parte dela atinge um estado limite quando, de modo efetivo ou 
convencional, torna-se inutilizável ou quando deixa de satisfazer as condições previstas para 
sua utilização. Os estados limites últimos (ELU) se referem à perda da capacidade resistente, 
ou qualquer outra forma de ruína estrutural, que impossibilite o uso da estrutura, e os estados 
limites de serviço (ELS) são caracterizados quando a estrutura não oferece condições 
necessárias de durabilidade, aparência, conforto do usuário ou boa utilização funcional. O 
projeto ou cálculo de uma estrutura de concreto consiste, essencialmente, na aplicação do 
critério de segurança. As ações externas atuantes na estrutura não devem exceder as 
capacidades portantes ou resistente dos elementos estruturais, de modo a garantir a 
segurança à ruptura no ELU e um comportamento adequado para o ELS. Aspectos de 
durabilidade, economia e qualidade dos materiais empregados são itens também considerados 
na etapa de projeto. Os modelos de dimensionamento para os ELU são estabelecidos 
conforme o tipo de solicitação e a função estrutural do elemento. A NBR 6118 / 2014 considera 
o dimensionamento no ELU de elementos lineares (vigas, pilares e tirantes), sujeitos a 
solicitações normais (forças normais e momentos fletores) e tangenciais (forças cortantes e 
torção), Lages (armadas e protendidas), regiões e elementos especiais e o ELU de fadiga. No 
que se refere à verificação dos ELS, são considerados, ainda de acordo com a NBR 6118 / 
2014, os estados limites de formação de fissuras (ELS-F), de abertura das fissuras (ELS-W), de 
deformações excessivas (ELS-DEF), de descompressão (ELS-D), de descompressão parcial 
(ELS-DP), de compressão excessiva (ELS-CE) e de vibrações excessivas (ELS-VE), que 
também incluem a verificação de ações dinâmicas. Com o objetivo de reproduzir este 
experimento nas dependências do Laboratório de Materiais de Construção do Departamento 
de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Taubaté – UNITAU – a partir de uma viga 
de referência, foram moldadas várias vigas de seção retangular em concreto armado, onde se 
variaram as armaduras de flexão e cisalhamento, com o arranjo e direcionamento das barras, 
enrijecendo e/ou fragilizando trechos das vigas, de modo a permitir o desenvolvimento de 
diferentes situações de ruptura, para a observação, análise e compreensão do comportamento 
de vigas de seção retangular em concreto armado, em função das condições de detalhamento 
das armaduras longitudinal e transversal. Os ensaios propiciaram a verificação dos seguintes 
mecanismos de ruptura: Tração na Flexão Pura, Tração por Cisalhamento na Flexão Simples, 
Compressão por Cisalhamento na Flexão Simples e Deslizamento de Armadura por Deficiência 
de Comprimento de Ancoragem. O resultado desta pesquisa constitui-se na compreensão dos 
modelos de ruptura de vigas de seção retangular, bem como auxiliando no aprendizado de 
posicionamento de armaduras de Flexão e Cisalhamento. 


