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RESUMO 

 

Nos últimos anos, os dispositivos móveis têm substituído os computadores pessoais em 

múltiplas atividades. Na engenharia, o desenvolvimento de qualquer projeto estrutural 

geralmente é auxiliado por ferramentas computacionais. Em função disso, tornou-se necessário 

o uso de aplicativos que assistam as atividades profissionais de um engenheiro. O seguinte 

trabalho discorre sobre o desenvolvimento de uma ferramenta mobile para tablets e 

smartphones com sistema operacional Android, que realiza o dimensionamento de vigas de 

concreto armado submetidas a esforços de flexão, cisalhamento e torção, em conformidade com 

as prescrições da NBR 6118:2014. Para o dimensionamento à flexão, o equacionamento se deu 

através do equilíbrio de forças atuantes na seção da viga. Para o esforço cortante, o cálculo de 

dimensionamento é feito de acordo com uma analogia de treliça idealizado por Mörsch, sendo 

utilizado o modelo I da treliça generalizada. Para a distribuição de tensões provenientes dos 

esforços de torção, a teoria de treliça espacial foi aplicada. No desenvolvimento do aplicativo 

foi utilizado a ferramenta online MIT App Inventor 2. Após o cálculo, a ferramenta possibilita 

que o usuário escolha as bitolas mais adequada ao projeto e, por fim, gera-se o relatório com o 

memorial de cálculo e detalhamento da peça. A sua validação é constatada a partir da 

comparação dos resultados da ferramenta com os obtidos de questões propostas de autores 

renomados na área da engenharia. Conforme os resultados, o aplicativo desenvolvido neste 

trabalho mostra-se como uma eficiente alternativa para o dimensionamento e detalhamento de 

vigas em concreto armado.  

 

Palavras-chave: Aplicativo Android. Vigas. Concreto Armado. Treliça de Mörsch. Treliça 

Espacial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No dimensionamento de estruturas de concreto armado, de aço ou de madeira, são 

utilizados modelos nos quais os elementos estruturais podem ser discretizados e analisados 

separadamente. Os elementos estruturais têm por objetivo receber e transmitir cargas para o 

solo e o material mais utilizado na concepção desses elementos é o concreto armado. Conforme 

Fusco (2008), concreto armado possui vantagens em relação a outros materiais de construção 

de acordo com suas características e circunstâncias da obra. Dentre essas vantagens pode-se 

citar a economia na construção e a resistência a agressões químicas e físicas.  

Diante dos avanços tecnológicos, que são cada vez mais presentes no cotidiano, a 

obtenção de conhecimentos em torno de ferramentas capazes de auxiliarem no desenvolvimento 

de tarefas diárias torna-se indispensável ao profissional que procura otimizar seu tempo. Assim, 

uma ferramenta capaz de dimensionar de forma simples a armadura de um elemento estrutural 

se apresentaria viável para o profissional. 

Apesar de já existirem ferramentas confiáveis de dimensionamento de elementos 

estruturais, estas, muitas vezes, não apresentam utilização viável fora do gabinete de trabalho 

por serem vinculadas a equipamentos (computadores, notebooks) não usuais, ou pouco práticos 

em campos de obras. 

Em contrapartida a falta de mobilidade e praticidade dos computadores e notebooks, o 

uso de aparelhos mobiles (smartphones e tablets) vêm se tornando cada vez mais comuns 

devido ao poder de processamento de dados cada vez mais eficiente, aliado à mobilidade. 

Diante disso, o presente trabalho trata do desenvolvimento de uma ferramenta móvel 

capaz de dimensionar armaduras de vigas a esforços de flexão, cortante e torção, através do 

desenvolvimento de um algoritmo para aplicativo Android. Este deve ser capaz de fornecer ao 

usuário a opção de escolher a bitola mais adequada através de comparação de áreas efetivas e 

necessárias e, então, gerar um memorial de cálculo comprovando a escolha obtida para o estado 

limite último. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

O objetivo geral é desenvolver uma ferramenta para dispositivos portáteis, a partir do 

sistema Android, com uma interface simples, que seja capaz de dimensionar armaduras 

longitudinais, transversais e a torção de vigas com seção retangular ou seção T conforme a  

NBR 6118:2014, gerando um relatório com a rotina de cálculo utilizada para o 

dimensionamento. 

 

1.1.2 Específicos 

 

Aprofundar conhecimentos sobre o equacionamento integrante de cada 

dimensionamento de armaduras de uma viga. 

Desenvolver algoritmos de cálculo para dimensionamento à flexão, ao cortante e à 

torção. 

Criar aplicativo Android com interface simplificada e intuitiva a partir dos algoritmos. 

Comparar resultados do dimensionamento feito pelo aplicativo Android criado com 

resoluções de exemplos de fontes respaldadas no meio acadêmico e profissional. 
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2 VIGAS 

 

De acordo com Carvalho & Figueiredo Filho (2014), elementos estruturais são as peças 

que compõem uma estrutura, possuindo, de forma geral, uma ou duas dimensões predominantes 

sobre as outras. A ordenação de elementos estruturais forma um sistema estrutural. Vigas são 

elementos estruturais lineares (possui uma dimensão preponderantes sobres as demais) que 

integram um sistema estrutural juntamente com lajes e pilares. A sua função nesse sistema é 

transferir os esforços verticais provenientes das lajes junto com seu peso próprio para os pilares 

de uma edificação. 

Na intenção de promover uma padronização para a produção de projetos estruturais, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) regulamenta os procedimentos de 

dimensionamentos e detalhamento de estruturas de concreto armado, protendido ou pré-

moldado através de normas brasileiras (NBR). Destaca-se para o corrente trabalho a NBR 

6118:2014: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento que define parâmetros gerais para 

projetos estruturais em concreto simples, armado ou protendido. 

Segundo a NBR 6118:2014, a análise estrutural objetiva determina as consequências 

das ações numa estrutura a partir das verificações no estado limite último (ELU) e estado limite 

de serviço (ELS), mantendo a segurança e garantindo características aceitáveis de utilização da 

construção. No método de ELU, as solicitações advindas de cargas são majoradas e a resistência 

dos materiais são minoradas. Dessa forma, a segurança é garantida mantendo as solicitações 

majoradas inferiores à resistência última da estrutura, ou seja, menores que as cargas que 

provocariam ruptura na estrutura ou inviabilizariam a sua utilização. 

No ELU, as solicitações, antes de serem majoradas, são chamadas de solicitações 

características. Após a majoração, as solicitações passam a ser nomeadas como solicitações de 

projeto. Os fatores de ponderações utilizados de acordo com combinações são mostrados na 

tabela 1. 

 
Tabela 1 - Fatores de ponderação para o ELU 

 Combinações Concreto (e) Aço (s) 

Normais 1,4 1,15 

Especiais 1,2 1,15 

Excepcionais 1,2 1,00 
Fonte: NBR 6118:2014 
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2.1 DIMENSIONAMENTO 

 

Em seções de vigas de concreto, as armaduras devem ser dimensionadas para os 

esforços de momento fletor, esforço cortante e momento de torção. 

 

 

2.1.1 Momento fletor 

 

Como já informado, as solicitações usadas em cálculo são majoradas para que a 

segurança seja garantida. Nesse caso, os esforços solicitantes de cargas são majorados pelo 

coeficiente de segurança f = 1,4 e a resistência do concreto e do aço são respectivamente 

minoradas pelos fatores c = 1,4 e s = 1,15. 

Existem diversos tipos de flexão, entretanto o utilizado pela ferramenta desenvolvida é 

um caso particular da flexão normal simples. Nesse caso, o carregamento se encontra 

perpendicular à linha neutra, ou seja, à linha da seção transversal onde tensão é nula e não há 

força normal aplicada na seção transversal. Além disso, considera-se que não há atuação de 

esforço cortante na seção, tornando-a uma flexão pura, isto é, somente com ação do momento 

fletor. As hipóteses básicas de cálculo para elementos sujeitos a solicitações normais no Estado 

Limite Último de acordo com a NBR 6118:2014 são as seguintes: 

 

a) Seções planas permanecem planas após as deformações de flexão, até a ruptura da viga; 

b) A deformação da barra é a mesma do concreto em seu entorno; 

c) As tensões de tração do concreto, normais à seção transversal, no ELU são 

obrigatoriamente desprezadas; 

d) Para evitar deformações plásticas excessivas no ELU, o alongamento máximo do aço 

da armadura de tração é de 10‰. 

e) Na compressão simples, o encurtamento do concreto é de 2‰, já, na flexão simples, é 

de 3,5‰. 

 

Em uma viga pode-se verificar três estádios de deformações de concreto na flexão 

normal simples, são eles: Estádio I (estado elástico), Estádio II (estado de fissuração) e Estádio 

III (estado limite último).  

O Estádio I apresenta ação de um momento fletor de baixa intensidade, ou seja, a tensão 

de tração do concreto não ultrapassa sua resistência característica à tração. Nesse estádio, o 

diagrama de tensão normal ao longo da seção é linear e não há fissuras visíveis na peça. 
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No Estádio II, o momento é superior ao apresentado no Estádio I, sendo que nesse caso, 

as tensões de tração abaixo da linha neutra terão valores superiores as tensões resistentes 

características do concreto. Nessa situação, considera-se que somente o aço resista aos esforços 

de tração. As fissuras passam a ser visíveis na flexão no concreto. 

No terceiro estádio (Estádio III), o momento fletor ao qual a viga está submetida é 

próximo ao momento fletor de ruína. Esse estádio corresponde ao estado limite último, onde a 

peça se encontra em situações extremas. As estruturas de concreto amado são dimensionadas 

no Estádio III, visto que nesse caso as ações são majoradas e as resistências são minoradas 

visando a segurança do dimensionamento. 

A NBR 6118:2014 denomina a nomenclatura das grandezas envolvidas no cálculo de 

dimensionamento das peças de concreto armado. Os parâmetros e suas respectivas 

nomenclaturas usadas nesse trabalho são apresentadas a seguir. 

 

a) Altura útil (d): Distância entre o centro de gravidade da armadura longitudinal 

tracionada até a fibra mais comprimida de concreto; 

b) Momento fletor solicitante de cálculo (Msd): Obtido através da multiplicação do 

momento característico pelo fator de majoração de cargas; 

c) Momento fletor resistente de cálculo (Mrd): Máximo momento fletor que a seção 

resiste; 

d) bw: largura da seção transversal da viga retangular ou largura da alma em vigas com 

seção T; 

e) h: Altura total da seção transversal da viga; 

f) Braço de alavanca (z): Distância entre o ponto de aplicação da resultante das tensões 

normais de compressão no concreto e da resultante das tensões normais de tração no 

aço. 

g) Altura da linha neutra (x): Distância entre a fibra mais comprimida do concreto até 

o ponto que tem tensão e deformação nulas. 

 

2.1.1.1 Equacionamento pra armadura simples – Seção Retangular 

 

O desenvolvimento das equações utilizados no cálculo de dimensionamento de 

armaduras de flexão se dá através do equilíbrio de forças atuantes na seção da viga (Figura 1). 

Os dados mínimos necessários são a resistência do concreto (fck), o tipo de aço (fyd), a largura 

da seção (bw), e a altura útil (d). No intuito de proporcionar o apropriado comportamento dúctil 
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em vigas, a NBR 6118:2014 limita a posição da linha neutra no ELU (para concretos com fck 

≤ 50 MPa) à x = 0,45d.  

 

Figura 1- – Parâmetros da seção retangular para equacionamento. 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 

Já que a resistência a tração do concreto é baixa, a mesma é desprezada. Logo, o valor 

que contribui para a resistência a tração é dado pela seção de aço (Rs). A parcela Rc corresponde 

a resultante da compressão no concreto ao longo da largura. De acordo com a figura 1, a partir 

do equilíbrio da seção em relação às forças horizontais (Equação 2): 

 

 

 O braço de alavanca (z) é definido como a distância entre as forças Rc e Rs, que, de 

acordo com a Figura 1, é dado pela equação 4: 

Do equilíbrio de momentos, gera-se o equacionamento a seguir: 

 𝑅𝑐 = (0,85 × 𝑓𝑐𝑑) × (0,8 × 𝑥) × (𝑏𝑤) (1) 

 

 𝑅𝑠 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑠 (2) 

 

 Σ𝐹 = 0 ⟶ 𝑅𝑐 − 𝑅𝑠 = 0 ⟶ 𝑅𝑐 = 𝑅𝑠 (3) 

 

 𝑧 =  𝑑 − 0,4𝑥 (5) 

 

 ΣM = 𝑀𝑑 ⟶ 𝑀𝑑 = 𝑅𝑐 × 𝑧 (6) 
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Desse modo, desenvolvendo o equacionamento a partir das equações 1, 4 e 5, pode-se 

encontrar a altura da linha neutra da seguinte forma: 

 

Sendo a altura da linha neutra o valor aceitável das raízes da equação 7.  

Para o cálculo de área de aço necessária, toma-se como base as equações 2, 3 e 5 

chegando no seguinte equacionamento. 

Admitindo que a peça esteja trabalhando nos domínios 2 ou 3, para um melhor 

aproveitamento da armadura, tem-se s ≥ yd, resultando em uma tensão de escoamento da 

armadura (fs = fyd). Portanto: 

 

 

2.1.1.2 Equacionamento pra armadura simples – Seção T 

 

 

Não tão comuns quantos as vigas com seções retangulares as vigas com seção em T são 

muito empregadas em vigas pré-moldadas e em pontes. Além disso, sabendo que as estruturas 

de concreto são monolíticas, as vigas que suportam as lajes são fisicamente interligadas, ou 

 𝑀𝑑 = 𝑅𝑐 × 𝑧 

 

𝑀𝑑 =  (0,85 × 𝑓𝑐𝑑) × (0,8 × 𝑥) × (𝑏𝑤) ×( 𝑑 − 0,4𝑥) 

 

𝑀𝑑 = (0,68 × 𝑥 × 𝑑 − 0,272 × 𝑥2) × 𝑏𝑤 × 𝑓𝑐𝑑 

 

 

 (0,272 × 𝑏𝑤 × 𝑓𝑐𝑑) × 𝑥2 − (0,68 × 𝑏𝑤 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑑) × 𝑥 + 𝑀𝑑 = 0 (7) 

 

 𝑀𝑑 = 𝑅𝑐 × 𝑧 ⟶ 𝑀𝑑 = 𝑅𝑠 × 𝑧 

 

𝑀𝑑 = (𝐴𝑠 × 𝑓𝑠) × (𝑑 − 0,4𝑥) 

 

 

 
𝐴𝑠 =  

𝑀𝑑

(𝑑 − 0,4 × 𝑥) × 𝑓𝑠
 (8) 

 

   

 
As =  

𝑀𝑑

(𝑑 − 0,4 × 𝑥) × 𝑓𝑦𝑑
 

(9) 
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seja, resistem a esforços de forma solidária. Com esse trabalho solidário, a parte comprimida 

devido ao momento fletor em uma viga sofre um aumento na sua área que pode ser proveitoso 

para o cálculo da armadura. 

A Figura 2 mostra uma viga de seção T e os seus parâmetros geométricos usados no 

cálculo de dimensionamento da armadura à flexão simples. Os parâmetros representados são: 

largura colaborante da laje (bf), altura da laje (hf), altura total (h), largura da alma (bw), altura 

útil (d) e altura da linha neutra (X), sendo que essa última pode se encontrar na alma ou na 

mesa. 

 

Figura 2 – Seção T 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A NBR6118:2014 estabelece que a largura colaborante bf, de forma simplificada, será 

igual à largura da viga bw acrescida de no máximo 10% da distância (a) entre os pontos de 

momento fletor nulo para cada lado da viga em que houver laje colaborante.  

O procedimento de cálculo para o dimensionamento de armadura para uma peça com 

seção T é similar ao esquema usado em seções retangulares. De acordo com a posição da linha 

neutra, se na alma ou na mesa (Figura 3), a metodologia de cálculo sofre uma pequena alteração. 

Caso a linha neutra se encontre na mesa da seção T, a seção é considerada um falso T e o cálculo 

é o mesmo da seção retangular, apenas com substituição do parâmetro bw (largura da seção) 

pelo bf (largura colaborante da laje). Caso a linha neutra passe pela alma da seção, deve-se 

calcular a parcela do momento resistido pelas abas da seção e deduzi-lo da parcela de momento 

resistido pela alma (Equação 9). 
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Figura 3 - Caracterização da seção como a) T e como b) falso T 

                

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Figura 4 – Momento resistido pelas abas (M1) 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Figura 5  - Momento resistido pela alma (M2) 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Como visto nas Figura 4 e  

Figura 5, tem-se os seguintes equacionamentos para encontrar o momento resistente 

pelas abas da seção (M1) e o momento resistido pela alma (M2): 

Sendo M2 o momento utilizado no equacionamento para dimensionar uma seção 

retangular. 

 

2.1.2 Esforço cortante 

 

O cálculo de dimensionamento ao esforço cortante é feito de acordo com uma analogia 

de treliça idealizado por Mörsch. 

 

2.1.2.1 Modelo da treliça de Mörsch 

 

Nesse modelo, imagina-se que, após a fissuração, o esforço cortante é equilibrado pela 

associação de bielas comprimidas de concreto e de diagonais tracionadas acompanhando as 

trajetórias das tensões principais. As tensões de compressão nas bielas inclinadas devem ser 

limitadas para não haver a ruptura por esmagamento do concreto. As diagonais tracionadas são 

formadas por estribos, devidamente dimensionados para o esforço de tração de cálculo. 

A treliça idealizada (Figura 6) é formada pelos seguintes elementos: 

 

a) Banzo superior: cordão de concreto comprimido; 

 
𝑀1 = 0,85 × 𝑓𝑐𝑑 × ℎ𝑓 × (𝑏𝑓 − 𝑏𝑤) × (𝑑 −

ℎ𝑓

2
) 

(10) 

 

 M2 = Md − M1 (11) 
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b) Banzo inferior: armadura longitudinal de tração; 

c) Diagonais comprimidas: bielas de concreto entre as fissuras; 

d) Diagonais tracionadas: armadura transversal (Estribos). 

 

Figura 6 - Modelo de treliça de Mörsch 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

As hipóteses básicas para a analogia de treliça clássica são descritas em seguida: 

 

a) Fissuras e, portanto, bielas de compressão, com inclinação de 45° em relação ao eixo 

da viga, acompanhando a inclinação das tensões principais na altura da linha neutra; 

b) Banzos paralelos; 

c) Treliça isostática; portanto, não há esmagamento nos nós, ou seja, nas ligações entre 

os banzos e as diagonais 

d) Armadura de cisalhamento com inclinação entre 45° e 90°. 

 

2.1.2.2 Modelo de treliça generalizada de Mörsch 

 

Sabendo que a teoria clássica da treliça fornece uma armadura superior à necessária, ou 

seja, a real tensão agindo na armadura é menor que a obtida por esse modelo. Logo, fez-se 

necessário o desenvolvimento do modelo de treliça generalizada, onde os valores dos ângulos 

definidos no modelo clássico variam de acordo com múltiplos parâmetros. A ABNT NBR 

6118:2014 admite dois modelos de cálculo que diferem em relação a inclinação adotada para 

as bielas comprimidas. De acordo com Bezerra (2017), esses modelos, além de verificar a 

tensão na biela, calculam a armadura transversal e associam mecanismos resistentes 

complementares, desenvolvidos no interior do elemento estrutural e representados por uma 
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componente adicional Vc. Será adotado o modelo I, o qual admite bielas com inclinação igual 

a 45° e um Vc constante, independente da força cortante de projeto (Vsd). 

De acordo com Carvalho & Figueiredo Filho (2014), para esse modelo de treliça, tem-

se as seguintes hipóteses básicas: 

a) A treliça é hiperestática (nós não são considerados como articulações perfeitas); 

b) Nas regiões mais requisitadas pela força cortante, a inclinação da fissura é menor que 

45°; 

c)  Parte do esforço cortante é absorvido na zona de concreto comprimido; 

d) Os banzos não são paralelos; 

e) As bielas de concreto estão parcialmente engastadas na ligação do banzo com 

comprimido, e, dessa forma, aliviam as diagonais tracionadas a partir da 

flexocompressão; 

f) As bielas são mais rígidas que as diagonais comprimidas e absorvem uma parcela 

maio do esforço cortante; 

g) A quantidade de armadura longitudinal influencia no esforço da armadura transversal. 

 

2.1.2.3 Equacionamento para armadura transversal (Estribos) 

 

Inicialmente, deve-se verificar do estado limite último (ELU) no elemento com relação 

ao esforço cortante. A resistência é dita satisfatória quando as seguintes condições forem 

satisfeitas: 

 

Onde Vsd é a força cortante de cálculo; Vrd2 é a força cortante resistente de cálculo 

relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto; Vc é a parcela de força cortante 

absorvida por mecanismos complementares ao de treliça; Vsw é a parcela de força obtida pela 

armadura transversal. 

O procedimento de cálculo se dá com os seguintes passos: 

a) Verificação das tensões de compressão nas bielas: 

Onde: 

 Vsd ≤ Vrd2 (12) 

 

 Vsd ≤ Vrd3 = Vc + Vsw (13) 

 

 𝑉𝑠𝑑 ≤ 𝑉𝑟𝑑2 = 0,27 × 𝛼𝑣2 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝑏𝑤 × 𝑑 (14) 
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Com fck em Mpa. 

 

 

b) Cálculo da armadura transversal: 

 

Da equação 12, temos: 

Sendo a força cortante resistente de cálculo (Vrd3) no mínimo igual à força cortante 

solicitante de cálculo (Vsd). Portanto, 

No caso da flexão simples e flexo-tração com linha neutra cortando a seção, o valor de 

Vc é dado por: 

Onde, 

Considerando estribos verticais (α = 90), temos que a força resistida pela armadura 

transversal dar-se por: 

Onde, 

• Asw: área de todos os ramos da armadura transversal; 

• s: espaçamento da armadura trnaversal; 

• fywd: tensão na armadura transversal passiva limitada ao valor de fyd, limitado 

a 435Mpa; 

 

Geralmente determina-se o a área de armadura transversal por unidade de comprimento. 

Dessa forma, isolando-se o termo da área, temos: 

 
αv2 = (1 −

𝑓𝑐𝑘

250
) 

(15) 

 

 Vsw = Vrd3 − Vc (16) 

 

 Vsw = Vsd − Vc (17) 

 

 Vc = 0,6 × fctd × bw × d (18) 

 

 
𝐹𝑐𝑡𝑑 = 0,15 × 𝑓𝑐𝑘

2
3 

(19) 

 

 
𝑉𝑠𝑤 = (

𝐴𝑠𝑤

𝑠
) × 0,9 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑤𝑑 

(20) 
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Para garantir ductilidade à ruína por cisalhamento, a armadura transversal deve ser 

suficiente para suportar o esforço de tração resistido pelo concreto na alma, antes da formação 

de fissuras de cisalhamento. Portanto: 

Sendo, 

Observa-se que o diâmetro da barra que constitui o estribo deverá atender aos seguintes 

limites  5mm ≤ ϕ ≤
𝑏𝑤

10
 . Após escolher a bitola, determina-se o número de barras por metro 

da seguinte forma (lembrando de multiplicar a área achada pelo número de ramos do estribo): 

Onde A é área da bitola escolhida. 

Calcula-se o espaçamento entre estribo (em metros) da seguinte forma: 

 

O espaçamento máximo (smáx) entre os estribos deve atender as seguintes condições: 

 

2.1.3 Momento de torção 

 

De acordo com Fusco (2008), ocorre uma deformação na seção transversal de uma viga 

se a mesma for submetida a um momento de torção, isso em decorrência dos diferentes 

alongamentos longitudinais de suas fibras. Se essa deformação for impedida, surgem tensões 

normais de tração e compressão ao longo da barra. Esse efeito pode ser desconsiderado no 

dimensionamento das seções mais usuais de concreto armado (perfis maciços ou fechados, nos 

 
(
𝐴𝑠𝑤

𝑠
) =

𝑉𝑠𝑤

0,9 × 𝑑 × 𝑓𝑦𝑤𝑑
 

(21) 

 

 
𝜌𝑠𝑤, 𝛼 =

𝐴𝑠𝑤

𝑏𝑤 × 𝑠
≤ 𝜌𝑠𝑤𝛼, 𝑚í𝑛 = 0,2 ×

𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑤𝑘
 

(22) 

 

 
𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,30 × 𝑓𝑐𝑘

2
3 

(23) 

 

 

𝑛 =
(
𝐴𝑠𝑤

𝑠 )

𝐴𝑠𝜙
 

(24) 

 

 
𝑠 =

𝐴𝑠𝜙

(
𝐴𝑠𝑤

𝑠 )
 (25) 

 

 𝑆𝑚á𝑥 = {
0,6 × 𝑑 ≤ 300𝑚𝑚 𝑠𝑒 𝑉𝑠𝑑 ≤ 0,67 × 𝑉𝑟𝑑2
0,3 × 𝑑 ≤ 200𝑚𝑚 𝑠𝑒 𝑉𝑠𝑑 > 0,67 × 𝑉𝑟𝑑2

 
(26) 
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quais a rigidez à torção é alta), uma vez que as tensões normais são dissipadas e caem bastante 

pela fissuração. Assim, o restante passa a ser resistido apenas pelas armaduras mínimas. 

 

2.1.3.1 Modelo de treliça espacial 

 

Para a distribuição de tensões provenientes dos esforços de torção, a teoria de treliça 

espacial é a mais aceita. Esse modelo é composto por pares de treliças planas formadas por 

barras longitudinais e estribos verticais (Figura 7), cujas as tensões de compressão causadas 

pelo momento de torção serão resistidas pelas bielas comprimidas (concreto), e as de tração, 

por diagonais tracionadas (armadura).  

 

Figura 7 - Modelo de treliça espacial de Mörsch 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Segundo a teoria de Bredt, quando o concreto atinge o Estádio II, ou seja, sofre 

fissuração, seu comportamento a torção é análogo ao de peças ocas de paredes finais ainda não 

fissuradas (Estádio I). Deduz-se que o núcleo da seção é pouco solicitado e pode ser 

desconsiderado no dimensionamento. Por consequência, o dimensionamento à torção de uma 

viga de seção cheia é feito para uma seção vazada equivalente de espessura he. 
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2.1.3.2 Equacionamento para armadura de torção 

 

Conforme NBR 6118:2014 (17.5.1.4.1), a espessura he da seção vazada equivalente 

determinada a partir da seção cheia é dada por: 

Em que, 

A é a área da seção cheia; 

u é o perímetro da seção cheia; 

C1 é a distância entre o eixo da barra longitudinal do canto e a face lateral do elemento 

estrutural. 

Caso o valor de A/u seja menor que 2C1, assume-se que he = A/u ≤ bw – 2C1 e a 

superfície média da seção celular equivalente Ae definida pelos eixos das armaduras do canto. 

Portanto, de acordo com os valores de A/u e 2C1, tem-se as seguintes equações para encontrar 

os valores da área e perímetro equivalente da seção: 

 

a) Caso A/u ≥ 2C1 

 

Figura 8 - Seção equivalente (he ≥ 2C1) 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 
ℎ𝑒 =

𝐴

𝑢
≥ 2 × 𝐶1 

(27) 

 

 𝐴𝑒 = (𝑏𝑤 − ℎ𝑒) × (ℎ − ℎ𝑒) (28) 

 

 𝑢𝑒 = 2 × (𝑏𝑤 + ℎ − 2 × ℎ𝑒) (29) 
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b) Caso A/u < 2C1 

 

Figura 9 -Seção equivalente (he < 2C1) 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 

Segundo a norma, deve-se verificar as seguintes condições para validar a resistência 

transversal da peça adequada: 

No qual: 

Tsd é o momento torçor solicitante de projeto; 

Trd2 representa o limite dado pela resistência das diagonais comprimidas; 

Trd3 representa o limite definido pela parcela resistida pelos estribos normais ao eixo 

do elemento estrutural; 

Trd4 representa o limite definido pela parcela resistida pelas barras longitudinais, 

paralelas ao eixo do elemento estrutural; 

v2 é determinado pela equação (14); 

 𝐴𝑒 = (𝑏𝑤 − 2 × 𝐶1) × (ℎ − 2 × 𝐶1) (30) 

 

 𝑢𝑒 = 2 × (𝑏𝑤 + ℎ − 4 × 𝐶1) (31) 

 

 𝑇𝑠𝑑 ≤ 𝑇𝑟𝑑2 = 0,5 × 𝛼𝑣2 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝐴𝑒 × ℎ𝑒 × 𝑠𝑒𝑛(2𝜃) (32) 

 

 
𝑇𝑠𝑑 ≤ 𝑇𝑟𝑑3 = (

𝐴90

𝑠
) × 𝑓𝑦𝑤𝑑 × 2 × 𝐴𝑒 × 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃) 

(33) 

 

 
𝑇𝑠𝑑 ≤ 𝑇𝑟𝑑4 = (

𝐴𝑠𝑙

𝑢𝑒
) × 𝑓𝑦𝑤𝑑 × 2 × 𝐴𝑒 × 𝑡𝑔(𝜃) 

(34) 
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fcd é a resistência de projeto do concreto à compressão; 

Ae é a área limitada pela linha média da parede da seção vazada, real ou equivalente, 

incluindo a parte vazada; 

he é a espessura equivalente da parede da seção vazada, real ou equivalente, no ponto 

considerado. 

é o ângulo de inclinação das diagonais de concreto, arbitrando valores entre 30° e 45°. 

A90/s é a área de estribo por unidade de comprimento (disposto na vertical) 

Asl/ue é a área da armadura longitudinal de torção distribuída ao longo do perímetro da 

seção. 

 

Na utilização do modelo I para dimensionamento de armadura ao esforço cortante, ou 

seja, quando  = 45°, o ângulo de inclinação das bielas de concreto deve ser o mesmo para o 

dimensionamento à torção. Conforme a NBR 6118:2014, a resistência à compressão diagonal 

do concreto deve ser satisfeita atendendo à seguinte condição: 

 

 

 𝑉𝑠𝑑

𝑉𝑟𝑑2
+

𝑇𝑠𝑑

𝑇𝑟𝑑2
≤ 1 

(35) 
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Deitel (1992), um sistema operacional é um conjunto de programas que 

gerenciam as atividades de um aparelho, tornando-o manuseável a partir de uma interface visual 

interativa. O Android é um sistema operacional da Google que se baseia no sistema Linux e 

está presente na maioria dos smartphones e tablets da atualidade.  

Na criação de aplicativos Android, além de softwares gratuitos como Android Studio e 

Eclipse Android Development Tools que aliam grande poder processamento, porém exigem um 

certo grau de conhecimento em programação em linguagem java, pode-se utilizar ferramentas 

online como MIT App Invetor 2 e Thunkable que, diferentes dos softwares citados, 

proporcionam um ambiente de programação facilitado, entretanto, limitando a liberdade de 

criação. Para o desenvolvimento do aplicativo foi utilizado a ferramenta online MIT App 

Inventor 2. 

De forma geral, o MIT App Inventor 2 é uma ferramenta de programação online que 

utiliza uma linguagem de programação em blocos que permite a criação de aplicativos Androids 

de forma simplificada e intuitiva. Com a utilização dessa ferramenta, até mesmo usuários com 

baixo nível de linguagem de programação podem desenvolver aplicações complexas em um 

curto intervalo de tempo. Dentre as vantagens do MIT App Inventor 2 em relação a softwares 

de criação de aplicativos, pode-se citar: 

 

a) Disponibilidade de forma gratuita e online; 

b) Possibilidade de escolha entre 12 idiomas, incluindo Português Brasileiro; 

c) Interface simples e de fácil compreensão; 

d) Possibilidade de criação de aplicativos de forma simultânea a partir do aplicativo 

MIT AI2 Companion; 

e) Linguagem em blocos que proporciona maior facilidade de desenvolvimento, 

organização e controle sobre o aplicativo; 

f) Permite o download do aplicativo no formato de instalação no smartphone ou tablet 

(.apk). 

 

O aplicativo desenvolvido no corrente trabalho foi nomeado como “CalcV”. O mesmo 

possui como objetivo auxiliar no dimensionamento de armaduras de flexão, torção e cortante 

para vigas de concreto armado, sendo fundamentado nas determinações da NBR 6118:2014.   
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O dimensionamento foi baseado no estado limite último de segurança (ELU), onde todas as 

solicitações são majoradas e a resistência dos materiais são minoradas.  

No dimensionamento a flexão simples foi inserido a opção de escolha entre uma seção 

retangular simples e uma seção. O cálculo é feito por expressões obtidas a partir da 

compatibilidade de deformações e no equilíbrio da seção levando em consideração somente a 

flexão pura, ou seja, sem ações de outros esforços. Como citado no referencial, as considerações 

básicas de cálculo para o elemento, segundo a NBR 6118:2014, são: 

 

a) Seções planas permanecem planas após as deformações de flexão, até à ruptura da peça; 

b)  A deformação das barras é a mesma do concreto em seu entorno; 

c) As tensões de tração no concreto, normais à seção transversal, são desprezadas no ELU; 

d) O alongamento máximo do aço da armadura de tração é de 10‰, para evitar 

deformações plásticas excessivas da peça no ELU; 

e) O encurtamento de compressão do concreto é 2‰, na compressão simples, e de 3,5‰, 

na flexão simples. 

 

No caso de dimensionamento ao cortante, estuda-se a viga submetida ao efeito conjunto 

do momento fletor e da força cortante, dando notoriedade para o cisalhamento o qual é 

convenientemente contido por estribos (armadura transversal). Para o cálculo da área de 

estribos, foi utilizado o modelo de treliça de Mörsch, o qual, como visto no referencial, tem por 

premissa a ideia que o esforço cortante é equilibrado pela associação de bielas comprimidas de 

concreto e de diagonais tracionadas que acompanham o curso das tensões principais. Deve-se 

considerar limitações para a compressão das bielas inclinadas para não ocorrer ruptura por 

esmagamento. As hipóteses básicas de cálculo para a treliça clássica são: 

 

a) Bielas de compressão com 45° de inclinação em relação ao eixo da viga, seguindo a 

inclinação das tensões principais na altura da linha neutra; 

b) Banzos paralelos; 

c) Treliça isostática, ou seja, sem esmagamento nos nós; 

d) Armadura de cisalhamento com inclinação de 90°. 

 

Para o dimensionamento à torção simples, considera-se que uma barra reta sofre 

empenamento na sua seção transversal devido aos diferentes alongamentos longitudinais de 

suas fibras. Com a inibição desse empenamento, tensões normais de tração, compressão e 
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tenções tangenciais surgem ao longo da barra. Para o cálculo da armadura de torção, a teoria 

mais aceita é a da treliça espacial generalizada. Nesse modelo, a viga é idealizada como treliça 

onde as tensões de compressão causadas pelo momento de torção serão resistidas pelas bielas 

comprimidas, e as de tração são suportadas pelas diagonais tracionadas. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

A ferramenta uma tela inicial onde a partir dela podemos acessar cada uma das telas de 

dimensionamento, ou seja, tela de momento fletor, de esforço cortante e momento de torção. 

Cada uma dessas interfaces possuem uma tela de resultados e uma tela de relatório. Os 

fluxogramas que a ferramenta segue estão disponíveis no Apêndice A desse trabalho. 

 

 

3.1.1 Tela inicial 

 

Na interface inicial (Figura 10), o aplicativo apresenta três botões principais. O primeiro 

botão (MOMENTO FLETOR) trará a tela de entrada de valores para cálculo à flexão simples 

em vigas com seção retangular ou em seção T. O segundo botão (FORÇA CORTANTE) dará 

acesso ao ambiente de dimensionamento ao esforço cortante em seção retangular. Por fim, o 

terceiro botão (MOMENTO DE TORÇÃO) abrirá à interface de inserção de valores iniciais 

para dimensionamento à torção. Cada uma dessas telas, além de possuírem suas respectivas 

caixas de entradas de valores, apresentam um botão de “voltar” na parte superior esquerda e um 

botão de “informações” na parte superior direita. No final de cada tela de inserção de dados, há 

um botão de “CALCULAR” (o qual, se todas as informações preenchidas forem coerentes, o 

mesmo levará para a tela de “RESULTADOS”) e um botão de “LIMPAR” (que serve para 

limpar todos os campos preenchidos na tela). Caso haja algum erro, o mesmo informará o que 

está incorreto para o que o usuário conserte o equívoco. A tela inicial também possui um botão 

de informações na parte superior direita, o qual traz um breve relato sobre a criação do 

aplicativo como é mostrado na Figura 11. 
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Figura 10 - Tela inicial do aplicativo. 

 

   

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Figura 11 – Informações da interface inicial. 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 



33 

 

3.1.2 Tela de Momento Fletor 

 

 Na Figura 12, são mostradas as telas de flexão simples em seção retangular e em seção 

T. As duas interfaces mostram caixas e listas de inserção de dados de entrada divididas em 

dados de SEÇÃO, MATERIAL e SOLICITAÇÕES. Nos dados de MATERIAL, as duas telas 

oferecem as mesmas opções, que são a escolha da classe de concreto (C-20; C-25; C-30; C-35; 

C-40; C-45; C-50) e a escolha do tipo de aço (CA-50; CA-60). Com relação à parte de 

SOLICITAÇÕES, as duas telas apresentam uma caixa de entrada para inserção do valor do 

momento característico atuante na viga em Quilonewtons centímetro (kN.cm). Sobre as 

informações de parâmetros da SEÇÃO da viga, na aba “Retangular” é mostrado um modelo de 

uma seção retangular com suas respectivas incógnitas representando a largura (bw), a altura (h) 

e a altura útil (d). Os valores de entrada são inseridos respectivamente nas caixas de texto ao 

lado do modelo com valores em centímetros (cm). Já na interface “Seção T”, além das entradas 

informadas na seção retangular, que são agora nomeadas como largura da alma (bw), altura 

total (h) e altura útil (d), o modelo de SEÇÃO representado traz informações adicionais, são 

elas o valor da largura da mesa (bf) e altura da mesa (hf). Os erros que podem ocorrer após 

clicar em “CALCULAR” e as notificações correspondentes são, respectivamente: 

 

a) Caso tenha algum campo não preenchido, a seguinte mensagem aparecerá na tela: “Por 

favor, Preencha todos os campos.”. 

b) Caso a largura (bw) seja maior que a altura (h), a seguinte mensagem de erro aparecerá 

na tela: “A altura (h) tem que ser maior ou igual a largura (bw) da seção. Por favor, 

reveja os valores.”. 

c) Caso a altura útil (d) seja maior que a altura (h), a seguinte mensagem de erro aparecerá 

na tela: “Altura útil (d) deve ser menor que a altura (h) da seção. Por favor, reveja os 

valores.”. 

d) Caso o momento seja elevado o suficiente para a linha neutra se encontrar fora da seção, 

a seguinte mensagem de erro aparecerá na tela: “Momento superior ao suportado pela 

seção (Linha neutra fora da seção). Por favor, reveja os valores.”. 

e) Caso a largura da alma (bw) seja maior ou igual a largura da mesa (bf), a seguinte 

mensagem de erro aparecerá na tela: “A largura da alma (bw) deve ser menor que a 

largura da mesa (bf). Por favor, reveja os valores.”. 
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f) Caso a altura da mesa (hf) seja maior ou iguala altura total (h), a seguinte mensagem de 

erro aparecerá na tela: “A altura da mesa (hf) deve ser menor que a altura total (h). Por 

favor, reveja os valores.”. 

 

Figura 12 - Telas de inserção de dados na Flexão 

 

           

 Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Caso não haja nenhuma incoerência de valores, após clicar no botão “CALCULAR”, 

procede-se com o cálculo da quantidade de aço necessário e uma nova interface se inicia: a tela 

de “RESULTADOS”. Nessa tela, além da exibição dos valores entrada, o usuário tem a opção 

de escolha de bitolas longitudinais, tendo como opção as bitolas de 5.0, 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 

16.0, 20.0, 22.5, 25.0 e 35.0 (Figura 13). A bitola pode ser escolhida de acordo com a 

preferência do usuário, tendo como auxílio a sua eficiência (divisão entre área necessária pela 

área efetiva) que é exibida no campo de “RELAÇÕES DE ÁREAS’. Nessa mesma tela temos 

uma prévia do detalhamento no campo de “DETALHAMENTO” e o botão de gerar relatório. 
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Figura 13 - Interface de RESULTADOS para flexão. 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Escolhida a bitola ideal, pode-se prosseguir com o detalhamento clicando no botão de 

relatório. A tela de relatório exibida (Figura 14, Figura 15 e Figura 16) mostra o título 

“RELATÓRIO”, com o subtítulo variando de acordo com o tipo de seção escolhida podendo 

ser “FLEXÃO – Seção retangular” ou “FLEXÃO – Seção T” e as seguintes etapas do memorial 

de cálculo: Majorações de esforços solicitantes e minoração da resistência dos materiais; 

Cálculo da linha neutra; Cálculo da área de aço necessária; Cálculo da área de aço efetiva; e 

detalhamento final. 
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Figura 14 - Relatório Flexão para seção retangular 

 

           

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Figura 15 - Relatório Flexão para seção T 

 

           

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 16 - Relatório Flexão Seção T (Falso) 

 

           

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

3.1.3 Tela de Força Cortante 

 

Quando iniciada a tela de esforço cortante (Figura 17), nota-se basicamente a mesma 

estrutura da tela inicial de flexão, onde a mesma se divide em três partes de inserção de dados. 

A primeira parte é correspondente a inserção dos parâmetros da seção, ou seja, valores de 

largura (bw), altura (h) e altura útil (d) em centímetros (cm). Essa parte também possui um 

modelo ilustrativo da seção transversal para facilitar a compressão do usuário sobre os valores 

de entrada. A segunda parte, analogamente à tela de flexão, corresponde a parte de dados do 

MATERIAL, tendo a disposição a escolha da classe de concreto (C-20; C-25; C-30; C-35; C-

40; C-45; C-50) e o tipo de aço (CA-25; CA-50; CA-60). Já na terceira e última parte dessa 

tela, corresponde a parte de adição de SOLICITAÇÕES, que, no caso, vem a ser o esforço 

cortante característico em Quilonewtons (kN). Os erros que podem ocorrer e as notificações 

correspondentes são, respectivamente: 

 

a) Caso tenha algum campo não preenchido, a seguinte mensagem aparecerá na tela: 

“Por favor, preencha todos os campos.”. 
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b) Caso a largura (bw) seja maior que a altura (h), a seguinte mensagem de erro 

aparecerá na tela: “A altura (h) tem que ser maior ou igual a largura (bw) da seção. 

Por favor, reveja os valores.”. 

c) Caso a altura útil (d) seja maior que a altura (h), a seguinte mensagem de erro 

aparecerá na tela: “Altura útil (d) deve ser menor que a altura (h) da seção. Por favor, 

reveja os valores.”. 

d) Caso o cortante característico seja elevado e ultrapasse o valor de Vrd2, a seguinte 

mensagem de erro aparecerá na tela: “Vsd = XX.X kN > Vrd2 = YY.Y kN Portanto, 

há esmagamento das bielas comprimidas. Por favor, reveja os valores” sendo os 

valores “XX.X” e “YY.Y” valores de cálculo. 

 

Figura 17 - Interface de Força Cortante 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Prosseguindo com o dimensionamento, após o clique no botão de “CALCULAR”, a tela 

de “RESULTADOS” se iniciará (Figura 18) e mostrará inicialmente os valores de entradas 

escolhidos, e, por conseguinte, o usuário tem a opção de escolher a bitola mais adequada ao 

projeto, sendo que as bitolas ficam disponíveis de acordo com a largura da base (bw) da seção 

pois as mesmas são limitadas a (bw/10). De forma similar, além do botão de relatório, essa tela 

mostra uma prévia do detalhamento e a eficiência da bitola escolhida nos setores seguintes. 
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Figura 18 - Interface de resultados para cortante 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Após a seleção da bitola ideal, gera-se a tela de relatório do dimensionamento. A tela de 

relatório exibida (Figura 19) mostra o título “RELATÓRIO”, com o subtítulo “FORÇA 

CORTANTE” e as seguintes etapas do memorial de cálculo: Majorações de esforços 

solicitantes e minoração dos esforços resistentes; Verificação das bielas comprimidas; Cálculo 

de área de aço por metro necessária; cálculo de área de aço por metro efetiva e detalhamento 

final. 
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Figura 19 - Relatório para Força Cortante 

 

           

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

 

3.1.4 Tela de Momento de Torção 

 

A tela de inserção de dados na torção é dividida em quatro partes (Figura 20). A primeira 

é a parte de atribuição dos parâmetros da seção que inclui a largura da base (bw), altura da seção 

(h) e a altura útil (d) em centímetros. As opções de materiais são as mesmas das telas anteriores. 

Na terceira parte, pode-se inserir de forma opcional a área aço para resistir a flexão. Nessa parte, 

o usuário tem a opção de calcular a área necessária à flexão de forma rápida com a inserção do 

momento característico, ou pode adicionar diretamente o valor da área necessária na caixa de 

entrada de dados. Na última etapa, adiciona-se os valores das solicitações, que, nesse caso, são 

os valores da força cortante característica (kN) e o momento de torção característico (kN.cm). 

Os erros que podem ocorrer e as notificações correspondentes são, respectivamente: 

a) Caso tenha algum campo não preenchido, a seguinte mensagem aparecerá na tela: 

“Por favor, Preencha todos os campos.”. 

b) Caso a largura (bw) seja maior que a altura (h), a seguinte mensagem de erro 

aparecerá na tela: “A altura (h) tem que ser maior ou igual a largura (bw) da seção. 

Por favor, reveja os valores.”. 
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c) Caso a altura útil (d) seja maior que a altura (h), a seguinte mensagem de erro 

aparecerá na tela: “Altura útil (d) deve ser menor que a altura (h) da seção. Por favor, 

reveja os valores.”. 

d) Caso a resistência combinada seja superior a 1 (um), a seguinte mensagem de erro é 

exibida na tela: “(Vsd/Vrd2) + (Tsd/Trd2) = XX.X > 1. Reveja os valores”, sendo 

“XX.X” o valor de cálculo. 

 

Figura 20 - Interface inicial de torção 

 

           

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Ao clicar no botão “CALCULAR” na tela de inserção de dados, a interface de 

“RESULTADOS” se iniciará. Diferentemente das telas de resultados anteriores, essa interface, 

além de mostrar os dados de entrada, trará um menu de abas com as opções de “ESTRIBO”, 

“SUPERIOR”, “INFERIOR” e “COSTELA” (Figura 21). Cada uma dessas abas proporcionará 

ao usuário a escolha de bitola ideal para cada tipo de armadura.  
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Figura 21 - Tela de resultados para torção 

 

           

 

           

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Após pressionar o botão de “Relatório”, a interface exibida mostra o título 

“RELATÓRIO” com o subtítulo “MOMENTO TORÇÃO” e o seguinte memorial de cálculo: 

Majorações de esforços solicitantes e minoração dos esforços resistentes; cálculo da geometria 

resistente; verificação de compressão diagonal; cálculo de armadura transversal; cálculo de 
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armadura longitudinal; área de aço finais; detalhamento de estribo; detalhamento de armadura 

superior; detalhamento de armadura inferior; e detalhamento de armadura de costela (Figura 

22). 

Figura 22 -  Relatório de dimensionamento à torção 

 

           

 

           

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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4 APLICAÇÕES NUMÉRICAS 

 

Neste item, exibe-se resultados referentes às analises e dimensionamento realizado com 

o aplicativo CalcV. Essas aplicações possuem como objetivo a verificação do funcionamento e 

eficácia das soluções obtidas pelo aplicativo. Para a validação, os resultados obtidos pela 

ferramenta desenvolvida foram comparados com as soluções dos exemplos resolvidos do livro 

de “Curso de concreto Armado”, volumes 1 e 4, com autoria de Araújo (2010). Para cada 

dimensionamento possível de se fazer na ferramenta, foi escolhido um exemplo do livro para a 

confrontação valores.  

 

4.1 DIMENSIONAMENTO À FLEXÃO EM SEÇÃO RETANGULAR 

 

Nesta primeira situação, o exemplo escolhido encontra-se no volume 1, capítulo 3, 

página 113. O problema proposto por Araújo (2010) informa os seguintes dados:  

 

• Largura da base, bw = 15 cm;  

• Altura da seção, h = 40 

• Altura útil, d = 36 cm; 

• Momento característico, Mk = 30 kNm, ou seja, Mk = 3000 kNcm; 

• Fck = 20 Mpa (20 kN/cm²), ou seja, concreto de classe C-20; 

• Aço CA-50 (500 kN/cm²). 

 

Em seguida, tem-se a solução obtida pelo livro e os resultados do aplicativo (Figura 23). 

 

• Área de aço necessária, (As)nec = 2,98 cm². 
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Figura 23 - Resultados obtidos no relatório de cálculo para flexão simples (Seção retangular) 

 

           

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Nota-se, neste caso, que os valores obtidos pelo aplicativos são idênticos aos resultados 

apresentados na solução do livro, embora possa haver alguma diferença nas casas decimais não 

mostradas no arredondamento.  

 

4.2 DIMENSIONAMENTO À FLEXÃO EM SEÇÃO T 

 

Para a validação do dimensionamento feito para uma viga de seção T, o problema 

proposto por Araújo (2010) no volume 1 do seu livro, no capítulo 4, página 147, terá seu cálculo 

de área necessária calculado pela ferramenta desenvolvida e os resultados serão comparados 

com as soluções apresentadas no livro. O exemplo proposto possui os seguintes dados de 

entrada: 

 

• Largura da alma, bw = 12 cm; 

• Altura total, h = 40 cm;  

• Largura da mesa, bf = 60cm;  

• Altura da mesa, hf = 10cm; 

• Altura útil, d = 36cm; 
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• Concreto classe C-20; 

• Aço CA-50. 

 

O exercício tem como esforço inicial o momento de projeto (Md = 25000kN.cm), 

entretanto, o aplicativo desenvolvido necessita do momento característico (Mk) para o seu 

funcionamento, logo, o mesmo foi calculado: 

 

𝑀𝑘 =
𝑀𝑑

1,4
⟶ 𝑀𝑘 =

25000

1,4
⟶ 𝑀𝑘 = 17857,14 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

 

Em seguida são apresentados os principais resultados retratados no solucionário do livro 

e, posteriormente, o memorial de cálculo exibido pelo relatório para seção T na ferramenta 

CalcV (Figura 24). 

• Área de aço mínima, Asmínima = 1,44 cm² 

• Área de aço necessária Asnecessária = 19,20 cm² 

 

 

Figura 24 - Resultados obtidos no relatório de cálculo para flexão simples (Seção T) 

 

           

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Nessa situação, vemos que existe uma pequena diferença entre as soluções do livro e o 

dimensionamento feito pelo aplicativo. Isso se deve ao acumulo devido a precisão de cálculo, 

sendo que a ferramenta utiliza em seus cálculos um número bem maior de casas decimais. 

 

 

4.3 DIMENSIONAMENTO AO CORTANTE 

 

No caso do esforço cortante, a validação do dimensionamento foi feita a partir do 

exemplo 1, presente no capítulo 6 do volume 1 do livro de Araújo (2010; pág. 190).  O priori, 

o exercício disponibiliza os seguintes dados: 

 

• Largura da base, bw = 12cm;  

• Altura da seção, h = 40cm; 

• Altura útil, d = 36cm; 

• Concreto classe C-20; 

• Aço é o CA-60; 

• Esforço máximo característico, Vk = 30 kN. 

 

Em seguida, é mostrada a solução do livro para esse caso e os resultados obtidos no 

relatório do aplicativo (Figura 25). 

 

• (𝐴𝑠/𝑚)𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 1,08 𝑐𝑚2/𝑚 

• (𝐴𝑠/𝑚)𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0,94 𝑐𝑚2/𝑚 

• (𝐴𝑠/𝑚)𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 = (𝐴𝑠/𝑚)𝑚í𝑛 = 1,08 𝑐𝑚2/𝑚 
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Figura 25 – Resultados obtidos no relatório de cálculo para esforço cortante 

 

           

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Também existem pequenas diferenças de valores entre a área de aço mínima e área de 

aço calculada no aplicativo e a solução do livro. Bem como no exemplo anterior, esse erro se 

deve do fato de que a ferramenta é mais precisa em seus cálculos, acumulando pequenos erros 

ao longo do dimensionamento. 

 

4.4 DIMENSIONAMENTO À TORÇÃO 

 

Para essa validação, foi escolhido o exemplo de dimensionamento disponível no quarto 

volume do livro de Araújo (2010, pág. 18), mais especificamente o item “c” que trata do 

dimensionamento à torção. No exercício resolvido, são disponibilizadas as seguintes 

informações:  

• Largura da base, bw = 25 cm; 

• Altura da seção, h = 40 cm; 

• Altura útil, d = 36 cm; 

• Concreto classe C-20; 

• Aço CA-50; 

• Momento fletor característico, Mk = 286 kN.cm; 
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• Esforço cortante característico, Vk = 17,36 kN; 

• Momento torçor característico, Tk = 960 kN.cm. 

 

Os principais resultados explicados no livro são apresentados a seguir: 

 

• Aslongitudinal = 1,5 cm² 

• Ae = 544 cm² 

• ue = 98 cm 

• (As,90/s) = 5,68 cm²/m 

• (Asl/ue) = 2,84 cm²/m 

• Smáx = 21,6 cm 

 

Na Figura 26 é mostrado o relatório de cálculo obtido a partir do aplicativo 

desenvolvido. 

 

Figura 26 – Resultados obtidos no relatório de cálculo para torção 
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Fonte: Autoria Própria (2018) 

 

Observa-se que o aplicativo fornece mais informações que o exercício proposto, porém, 

os resultados que o livro possui são similares aos obtidos pela ferramenta criada. Os possíveis 

erros que possam vir a acontecer são plausíveis em virtude do nível de precisão do cálculo, uma 

vez que o aplicativo, usa um número bem superior de casas decimais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Objetivando uma contribuição no estudo de estruturas de concreto armado, o vigente 

trabalho resultou na criação de uma ferramenta para dispositivos móveis com sistema 

operacional Android, que proporciona o dimensionamento de armaduras longitudinais, 

transversais e à torção de uma viga, visando facilidade e agilidade no trabalho de verificação 

em campo do profissional, além de auxiliar os estudantes da área nas resoluções de exercícios.  

Baseando-se em exercícios propostos em que o aplicativo CalcV obteve resultados 

satisfatórios em comparação aos resultados obtidos através de exercícios de bibliografias de 

análise e dimensionamento de estruturas, pode-se dizer, então, que a ferramenta obteve êxito 

nos objetivos propostos. Dessa forma, o aplicativo desenvolvido neste trabalho se mostra como 

uma eficiente alternativa para o dimensionamento e base para o detalhamento de vigas em 

concreto armado.  

Durante o desenvolvimento deste trabalho, nota-se a possibilidade de aplicar melhorias, 

acrescentando outras funções relevantes, de modo a ampliação e melhoria do código. Assim, para 

trabalhos futuros podem ser sugeridos algumas melhorias para versões posteriores da ferramenta 

desenvolvida, como: 

• Adição da restrição de espaçamento entre barras longitudinais; 

• Implementação de dimensionamento e detalhamento de armadura dupla (tanto para 

seção retangular, quanto para seção T); 

• Inserção de verificação no estado limite de serviço; 

• Implementação de dimensionamento com concreto de classe superiores a classe C50. 
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APÊNDICE A – Fluxogramas 

 

 

Fluxograma 1 – Cálculo de área de aço para flexão em seção retangular 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Fluxograma 2 – Cálculo de área de aço para flexão em seção T 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Fluxograma 3 – Cálculo de área de aço para esforção cortante 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Fluxograma 4 - Cálculo da geometria resistente 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Fluxograma 5 - Cálculo para armadura de cisalhamento para momento de torção 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Fluxograma 6 - Cálculo para armadura de flexão para momento de torção 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 


