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RESUMO 

Os reservatórios para armazenamento de água estão presentes em quase todos 

os lugares, pois são indispensáveis para o abastecimento de água da população. A 

elaboração de projetos estruturais desse tipo de elemento, quando realizados manual-

mente, são dispendiosos. Em função disso, o uso de ferramentas computacionais tor-

nou-se, indispensável. Com o intuito de auxiliar estudantes e profissionais da área da 

construção civil no projeto de reservatórios em concreto armado, esse trabalho apre-

senta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional em ambiente Excel para o 

dimensionamento de reservatórios paralelepipédico elevado e enterrado, com tampa e 

sem tampa (piscina), em concreto armado. Os componentes do reservatório foram mo-

delados como um conjunto de lajes, cuja análise estrutural foi feita considerando a teo-

ria de placas e e/ou de viga-parede dependendo do componente. Os resultados mos-

traram que a ferramenta pode ser utilizada para os fins no qual foi idealizada.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

Reservatórios são estruturas que possuem a função de armazenamento, seja de 

líquidos, gases ou sólidos, com garantia de total estanqueidade (SOUZA; CUNHA, 

1994). A utilização dos reservatórios é de grande importância quando se fala em quali-

dade de vida, pois os mesmos possuem um papel fundamental no abastecimento de 

água tratada para a população. São responsáveis por garantir um abastecimento con-

tinuo, além de manter pressões adequadas na rede de distribuição, garantindo que to-

dos os pontos da cidade sejam abastecidos. Além disso, podem ser usados em esta-

ções de tratamento de água e esgoto e para fins esportivos e de lazer, que é o caso do 

uso das piscinas, que são consideradas um tipo de reservatório sem tampa.  

Há muitos anos, os reservatórios têm suprido a necessidade da população prin-

cipalmente no que diz respeito ao acumulo de água. Segundo Kirby (1956 apud KU-

EHN, 2002), os primeiros reservatórios usados pelo homem foram cisternas construí-

das em rochas sãs, em 25 a.C., por uma civilização que posteriormente se tornou a 

comunidade grega. Já no Brasil, em 1880, na cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurado 

o grande reservatório de Pedregulho, utilizado para o abastecimento de água da cidade. 

O mesmo foi construído em alvenaria de pedra, apresentando uma capacidade total de 

80 milhões de litros (TELES, 1984 apud KUEHN, 2002). 

Diferente de outras estruturas convencionais, os reservatórios estão submetidos 

na maior parte do tempo de sua vida ao carregamento máximo. Devido a isso, o uso do 

concreto armado na execução dessas estruturas pode ser considerado mais adequado, 

pois quando comparado a outros materiais empregados na construção civil, como por 

exemplo a madeira e o aço comum, ele apresenta uma alta resistência à ação da água, 

e é um material que pode ser moldado em diversas formas e tamanho. 

Esse tipo de estrutura merece uma atenção especial, principalmente aos que 

armazenam água, devendo ter um dimensionamento adequado, a fim de evitar o apa-

recimento de fissuras excessivas, garantindo total estanqueidade da estrutura e quali-

dade da água. 



16 
 

 

Em muitos casos, os reservatórios elevados, que na maioria das vezes abaste-

cem as cidades, são considerados como obras de artes, pois chamam atenção da po-

pulação por apresentarem formatos diferentes do convencional. 

Os reservatórios são elementos imprescindíveis em quase todo tipo de obra, já 

que sempre é necessário realizar o confinamento da água para garantir o adequado 

abastecimento desta. Além disso, em regiões com longos períodos de estiagem, o ar-

mazenamento tanto de água como de suprimentos é substancial para a garantia de 

condições mínimas de qualidade de vida.  

Tendo em vista a demanda do mercado por agilidade e praticidade, torna-se ini-

maginável o desenvolvimento de qualquer projeto de estruturas sem o auxílio de uma 

ferramenta computacional. Há disponível no mercado alguns softwares para projeto de 

estruturas de concreto armado que podem ser utilizados no dimensionamento de reser-

vatórios. Porém, muitos deles apresentam uma alta complexidade para manuseá-lo, 

sendo necessário um processo de aprendizagem que muitas vezes requer bastante 

tempo. Além disso, por serem ferramentas mais sofisticadas, o custo de aquisição 

torna-se elevado e, por vezes, inviável quando se deseja utilizá-las para aplicações 

básicas.  

Balizado pelos argumentos supracitados, constata-se uma necessidade do de-

senvolvimento de uma ferramenta computacional com licença livre para auxílio no pro-

jeto estrutural de reservatórios de concreto. O Excel é uma ferramenta que possui ex-

celentes recursos matemáticos, além de ser acessível e familiarizado a muitos estudan-

tes e profissionais da engenharia. Nos escritórios dessa área, o Excel pode ser visto 

auxiliando desde o desenvolvimento de um orçamento de uma obra até o projeto de 

uma estrutura. Embora não seja um software livre, a grande maioria dos computadores 

pessoais possuem o pacote Microsoft Office instalado para utilização de outras tarefas, 

o que justifica a grande aceitação de ferramentas desenvolvidas nesse ambiente. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

Esse trabalho tem como objetivo geral elaborar uma ferramenta computacional, 

utilizando o Microsoft Excel, capaz de dimensionar reservatórios paralelepipédicos ele-

vado, enterrado e piscinas de concreto armado. 

Como objetivos específicos, pretende-se:  
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 Realizar um amplo levantamento bibliográfico sobre reservatórios de concreto 

armado; 

 Investigar os métodos de análise de placas; 

 Aprofundar conhecimentos em planilhas eletrônicas (Excel); 

 Implementar o código para o projeto de reservatórios elevados; 

 Implementar o código para o projeto de reservatórios enterrados com 

tampa; 

 Implementar o código para o projeto de reservatórios enterrados sem 

tampa (piscina); 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esse trabalho está estruturado em seis capítulos, abordando análise e dimensi-

onamento de reservatórios paralelepipédico em concreto armado, assim como os ca-

minhos para criação e validação de uma ferramenta computacional para este fim no 

Excel.  

No segundo capítulo é apresentando uma revisão bibliográfica relacionada aos 

reservatórios de concreto armado, falando de suas classificações, detalhes construti-

vos, carregamento que será submetido, vinculação, métodos de análises e fundações.  

No terceiro capítulo é feito o passo a passo necessário para o dimensionamento 

de reservatório paralelepipédico enterrados e elevados.  

No quarto capítulo é apresentado a ferramenta computacional. 

No quinto capítulo são feitas duas aplicações numéricas, uma para reservatório 

enterrado e outra para elevado, de modo a validar a ferramenta. 

No sexto e último capítulo são apresentadas as considerações finais e sugestões 

para continuação da ferramenta. 
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2. RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO 

 

2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Existem vários aspectos que podem determinar a classificação dos reservató-

rios. De acordo com Guerrin e Lavaur (2002), os reservatórios podem ser classificados 

de acordo com os seguintes critérios: 

a) quanto à posição em relação ao solo: ao nível do solo ou um pouco enterrado, 

sobre pilares, sobre estruturas ou sobre edifícios; 

b) quanto à forma da cuba: quadrada, retangular, circular ou qualquer outra 

forma; 

c) quanto à forma de fechamento: não cobertos ou cobertos; 

d) quanto à complexidade das construções: simples, múltiplos, superpostos ou 

superpostos e múltiplos; 

e) quanto ao uso: reservatórios de armazenamento, quando se trata somente de 

líquidos diversos, tanques de tratamento, tanques esportivos (piscinas) ou cubas gasô-

metros; 

d) quanto à natureza do líquido conservado: água, vinho, cerveja, cidra, produtos 

negros (Alcatrão, betume, etc), hidrocarbonetos (petróleo, gasolina, óleo diesel), entre 

outros. 

Quando se utiliza outros materiais diferentes de água para armazenamento, o 

projeto é feito de maneira similar aos que armazenam água, levando em consideração 

algumas particularidades como, por exemplo, o ângulo de atrito entre o material e a 

parede do reservatório no caso dos silos (reservatórios para sólidos) (SOUZA; CUNHA, 

1994). 

De acordo com os critérios de classificação acima, Ramos (2010) classifica os 

reservatórios quanto à posição em relação ao solo em: apoiado, enterrado, semienter-

rado ou elevado. 

Do tipo apoiado (Figura 1), é quando o fundo do reservatório coincide com o nível 

do terreno. Esse tipo é muito utilizado quando o solo tem capacidade de suportar os 

esforços sem que haja deformações consideráveis, e apresenta uma maior facilidade 

na execução e manutenção. 
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Figura 1 - Reservatório apoiado 

 

Fonte: RAMOS (2010) 

 

Do tipo enterrado (Figura 2), como o nome sugere, ele está totalmente enterrado, 

podendo haver até algum fluxo sobre ele. Esse tipo é utilizado quando necessita-se 

encontrar uma camada de solo mais resistente. Algumas desvantagens são o custo 

com escavações, a dificuldade de manutenção, e possíveis infiltrações difíceis de se-

rem detectadas.  

 

Figura 2 - Reservatório enterrado 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Do tipo semienterrado (Figura 3), uma parte do reservatório fica abaixo do nível 

do terreno e a outra fica visível. A sua utilização pode ser por razões topográficas, pai-

sagísticas ou ao custo de escavações. Esse tipo, diferente dos reservatórios enterra-

dos, apresenta uma maior facilidade no acesso das instalações.  

 

Figura 3 - Reservatório semienterrado 

 

Fonte: Página da Sabesp1 

 

Do tipo elevado (Figura 4), esse tipo de reservatório é usado quando necessita-

se de um pressão mínima para abastecer uma determinada área. Algumas de suas 

desvantagens são não poder armazenar um grande volume de água, maior dificuldade 

na execução e impacto visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Disponível em: < http://site.sabesp.com.br/site/uploads/imagens/osvaldo_cruz/reservatorio-semi-en-

terrado-da-eta-osv-cruz.jpg> Acesso em set. 2017. 

 

http://site.sabesp.com.br/site/uploads/imagens/osvaldo_cruz/reservatorio-semi-enterrado-da-eta-osv-cruz.jpg
http://site.sabesp.com.br/site/uploads/imagens/osvaldo_cruz/reservatorio-semi-enterrado-da-eta-osv-cruz.jpg
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Figura 4 - Reservatório elevado 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Quanto às formas, as mais usadas são as circulares e retangulares. As circulares 

apresentam um comportamento melhor quanto à distribuição de esforços, devido à si-

metria de revolução da superfície e dos carregamentos, assim sua capacidade de ar-

mazenamento pode ser maior. Já as retangulares como não possuem uma simetria de 

revolução, resultam em esforços maiores, fazendo com o que a sua capacidade de 

armazenamento não seja tão elevada (RAMOS, 2010). 

Do ponto de vista econômico, os cilíndricos são mais econômicos quando utili-

zado em grandes reservas, devido a sua simetria de revolução, enquanto os paralele-

pipédicos são melhores aproveitados para reservas menores, pois apresentam simpli-

cidade na sua execução (MAIOLA, 19--?). 

De acordo com a NBR 5626:1998, os reservatórios de água potável não devem 

ser apoiados, enterrados ou semienterrados, pois tem-se o risco de contaminação atra-

vés de alguma fissura nas paredes. Quando, por imposição arquitetônica por exemplo, 

os reservatórios tiverem que ser construídos apoiado, enterrado ou semienterrado, ele 

deve ser executado dentro de um compartimento, sendo possível a realização de ins-

peções e manutenções, devendo haver um afastamento mínimo de 60 cm entre as 
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faces externa do reservatório (laterais, fundo e cobertura) e as faces internas do com-

partimento. 

 

2.2. DETALHES CONSTRUTIVOS  

 

Os reservatórios que geralmente são utilizados em abastecimentos de edifícios, 

são formados por um conjunto de placas, podendo ser divido em uma ou mais células, 

com intuito de não impedir o abastecimento durante a limpeza em umas das células 

(ARAÚJO, 2010). 

Em edifícios, geralmente são usados dois reservatórios: o inferior e o superior. 

O inferior é abastecido diretamente pela rede pública e o superior abastecido pelo re-

servatório inferior através de bombas de recalques (ARAÚJO, 2010). Isso acontece de-

vido muitas vezes a rede pública não apresentar pressão suficiente para recalcar água 

até o reservatório superior, ou até mesmo o volume de água necessária para abastecer 

aquele edifício seja maior do que volume máximo permitido do reservatório superior, já 

que sua altura total deve ser limitada em até 2,5 m a fim de evitar esforços exagerados 

nas lajes.  

 

Figura 5 - Arranjo do reservatório elevado 

 

Fonte: Fusco (1995) 

 

Na laje da tampa, é necessário que tenham aberturas de inspeção independen-

tes, tendo como dimensões usuais de 60 x 60cm ou 70 x 70cm (FUSCO, 1995), cober-

tas por placas pré-moldadas apoiadas em reforços nas bordas, a fim de evitar a entrada 
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de água de chuva e animais. Em casos que tenham mais de uma célula, deve-se existir 

aberturas em todas as tampas (ARAÚJO, 2010). 

As dimensões dos reservatórios devem ser de acordo com o volume de água 

que se deseja armazenar. É importante que o nível de água dentro do reservatório 

esteja a 20 ou 30cm da tampa, espaço necessário para se fazer manutenção. É impor-

tante a existência de mísulas, que são chanfros formando um ângulo de 45° entre as 

lajes, nas ligações parede-parede e parede-fundo, pois eles têm a função de melhorar 

o comportamento da estrutura.  

As ligações são consideradas seções críticas de fissuração. Devido a isso, a 

utilização de chanfros fará com que aumente a rigidez das bordas das placas, evitando 

o aparecimento de fissuras. Eles também evitam o acúmulo de sujeiras e facilitam a 

aplicação de impermeabilizantes (SOUZA; CUNHA, 1994). 

Pode-se observar nas Figuras 6a e 6b, as arestas sem e com mísulas, simulta-

neamente. Na figura 6c, estão as dimensões que devem ser adotadas. As espessuras 

das lajes estão representadas por t1 e t2, e t é o maior valor entres eles.  

 

Figura 6 - Ligações sem e com chanfros 

 

Fonte: FERREIRA (2015) 

 

Na Figura 7 estão sendo representadas as dimensões usuais de reservatórios, 

em que h1, h2 e h3, são espessuras das paredes, fundo e tampa, respectivamente. De 

acordo com Fusco (1995), os valores usuais dessas espessuras são: h1 de 12 a 15 cm; 

h2 de 15 a 20 cm e h3 de 7 a 10 cm. 
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Figura 7 - Dimensões usuais 

 

 

 

Fonte: FUSCO (1995) 
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2.3. ANÁLISE ESTRUTURAL 

 

A análise estrutural é uma das etapas mais importantes do projeto de estruturas, 

haja vista que é nesta onde é feita a idealização do comportamento real das mesmas. 

Para tanto, devem ser consideradas hipóteses simplificadoras acerca da geometria, 

carregamento, condições de contorno, comportamento do material etc., que viabilizam 

a modelagem matemática para representar o comportamento estrutural (sempre a favor 

da segurança) com as ferramentas disponíveis. De acordo com a NBR 6118:2014, a 

análise estrutural tem o objetivo de obter os esforços e deslocamentos necessários para 

verificação do Estado Limite Último e do Estado Limite de Serviços. 

Conforme foi mencionado anteriormente, os reservatórios paralelepipédicos de 

concreto armado são formados por um conjunto de placas. A análise estrutural desse 

tipo de elemento recai em uma equação diferencial parcial de quarta ordem cuja solu-

ção é complexa e, para muitos casos, inexiste. A solução considerada exata é baseada 

na Teoria da Elasticidade e é obtida por uma aproximação por séries.  

Quando a razão entre o maior e menor vão da laje for superior a 2, a laje é 

classificada em armada em uma direção. Nesse caso, o momento fletor é predominante 

em uma direção e muito baixo na outra, de tal modo que a análise estrutural da placa 

pode ser feita usando a teoria de vigas. 

Para casos de vinculação mais recorrentes, existem quadros com a solução para 

placas com diversas relações entres os vãos. Entretanto, existem métodos aproxima-

dos que permitem obter a solução para um número maior de casos, dentre os quais 

pode-se destacar, entre outros, o Método das Diferenças Finitas, Método de Marcus, 

Analogia de Grelha e o Método dos Elementos Finitos. 

Para realizar a análise estrutural, antes, é necessário encontrar o carregamento. 

Nos reservatórios, as cargas devem ser analisadas em cada laje que o compõe, sepa-

radamente. Nos paralelepipédicos, analisam-se três placas com carregamentos distin-

tos (paredes, fundo e tampa). As ações que irão atuar nessas placas variam de acordo 

com a posição do reservatório em relação ao nível do terreno. Para os reservatórios em 

que a laje do fundo está apoiada diretamente sobre o terreno, dimensiona-se essa laje 

como radier.  
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 As cargas atuantes nos reservatórios são o peso próprio, revestimento, carga 

acidental e outras cargas devido a ações que irão depender do nível ao qual ele se 

encontra, que é o caso do empuxo da água e do solo.  

Quando os reservatórios forem elevados, o dimensionamento será feito anali-

sando-o apenas quando estiver cheio.  A carga atuante na laje de tampa será o peso 

próprio, revestimento e carga acidental. Nas lajes das paredes atuarão apenas o em-

puxo da água, e na laje do fundo atuará o empuxo da água, peso próprio e revestimento, 

como mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 - Cargas atuantes no reservatório elevado cheio 

a) Corte vertical b) Corte horizontal 

     

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Os reservatórios apoiados devem ser analisados cheio e vazio. Quando consi-

derado vazio, na laje da tampa estará atuando o peso próprio, revestimento e a carga 

acidental. Nas lajes das paredes não haverá nenhuma carga atuando, e na laje do fundo 

estará atuando o peso total do reservatório, que é valor da reação do terreno no reser-

vatório, como pode ser observado na Figura 9. Quando considerado cheio, na laje da 

tampa será o mesmo carregamento, nas paredes atuará o empuxo da água, e na laje 

do fundo haverá a ação simultânea do empuxo da água e a reação do terreno. Nesse 

caso, deve ser considerada a ação resultante da diferença entre eles. Na maioria dos 

casos, a reação do terreno é sempre superior ao empuxo dá água, fazendo com que a 

ação resultante seja conforme a Figura 10. 

 

 

 



27 
 

 

Figura 9 - Cargas atuantes no reservatório apoiado vazio 

a) Corte vertical b) Corte horizontal 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 10 - Cargas atuantes no reservatório apoiado cheio 

a) Corte vertical b) Corte horizontal 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Nos reservatórios enterrados também devem ser analisados as situações em 

que estão cheios ou vazios. Quando vazios, na laje da tampa estará atuando o peso 

próprio, revestimento e carga acidental. Na laje das paredes atuará o empuxo do solo, 

e na laje do fundo terá a reação do terreno, resultante do peso total do reservatório, 

como pode ser observado na Figura 11.  
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Figura 11 - Cargas atuantes no reservatório enterrado vazio 

a) Corte vertical b) Corte horizontal 

 

     Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Quando considerado cheio, na laje da tampa atuará o mesmo carregamento. Na 

laje das paredes, no entanto, haverá uma ação simultânea do empuxo da água com o 

empuxo do solo, devendo ser feito a diferença entre essas cargas, na maioria dos ca-

sos, o empuxo da água é sempre superior ao solo. Na laje do fundo também haverá 

uma ação simultânea do empuxo da água com a reação do terreno, devendo ser feito 

a diferença das cargas, na maioria dos casos a reação do terreno é sempre superior ao 

empuxo da água, de acordo com a Figura 12.  

 

Figura 12 - Cargas atuantes no reservatório enterrado cheio 

a) Corte vertical b) Corte horizontal 

            

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

De acordo com Souza e Cunha (1994), por questão de segurança, pode-se ig-

norar o empuxo do solo nas paredes, quando considerado o reservatório cheio, atuando 
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apenas o empuxo da água, visto que poderá ocorrer futuras escavações em volta do 

reservatório.  

Deve-se ter cuidado na execução desse tipo de reservatório, pois durante o pe-

ríodo de escavação, deve-se escavar um volume superior ao necessário para a execu-

ção de folgas laterais. Ao serem finalizados, antes de preencher essas folgas com rea-

terro, deve ser feito o teste com o reservatório totalmente cheio, para ver se há algum 

vazamento. Assim, o reservatório não terá como ação o empuxo do solo nas paredes, 

se comportando como apoiado. Logo, os reservatórios enterrados, antes do período de 

reaterro, devem levar em consideração as ações de um reservatório apoiado, podendo 

observa na Figura 13.  

 

Figura 13 - Cargas atuantes no reservatório enterrado antes do reaterro 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

Ainda sobre esse tipo de reservatório, pode haver situações em que a tampa 

fique em um nível inferior, ou no mesmo nível do terreno, que é o caso, por exemplo, 

de reservatórios que ficam sob garagens. Portanto, deve ser levado em consideração 

a ação de circulação de veículos sobre a tampa.   

Os reservatórios semienterrados, assim o como o enterrado, também devem ser 

analisados cheios e vazios. Quando vazio, nas lajes das paredes irão atuar o empuxo 

do solo somente até a altura em que o reservatório está enterrado. A parte que fica 

acima do nível do solo não terá nenhuma carga atuando e na laje do fundo será seme-

lhante ao enterrado, como pode ser observado na Figura 14. Quando cheio as consi-

derações serão feitas de maneira similar ao enterrado, conforme a Figura 15.  
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Figura 14 - Cargas atuantes no reservatório semienterrado vazio 

a) Corte vertical b) Corte horizontal 

 

   Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 15 - Cargas atuantes no reservatório semienterrado cheio 

a) Corte vertical b) Corte horizontal 

 

 Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Quando os reservatórios são divididos em duas ou mais células, as paredes in-

termediárias devem ter armadura dupla simétrica, pois deve levar em consideração 

quando uma célula estiver cheia e a outra vazia, ao mesmo tempo (ARAÚJO, 2010). 

 

2.3.1. Peso próprio 

 

A ação devida ao peso próprio é determinada pela seguinte equação: 

 

𝑔𝑝𝑝 = 𝛾𝑐. ℎ (1) 
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em que, 𝛾𝑐 é o peso específico do concreto armado (25 kN/m³) e ℎ é a espessura da 

laje, medida em metros. 

 

2.3.2. Empuxo da água  

 

De todas as ações atuantes no reservatório, a carga proveniente do empuxo da 

água é considerada uma das mais importantes a ser analisada. Nas lajes das paredes, 

ele atua de maneira linearmente distribuída, que vai desde a altura da lâmina d’água 

até o fundo, onde atua com a intensidade máxima. O cálculo do empuxo da água deve 

ser feito de acordo com a Equação 2 (MAIOLA, 19--?): 

 

𝑞𝑎 = 𝛾𝑎. ℎ𝑎 (2) 

em que, 𝛾𝑎 é o peso específico da água (10 kN/m³) e  ℎ𝑎 é a altura da lâmina de água, 

em metros.   

Por não existir tabelas necessárias para obtenção dos esforços para lajes pela 

solução de placas com carregamento triangular atuando somente em parte da laje, no 

cálculo será considerado a pior situação, ou seja, o reservatório completamente cheio. 

  

2.3.3. Empuxo do solo 

 

O empuxo do solo irá atuar nas lajes das paredes, principalmente quando o re-

servatório estiver vazio. Alguns fatores que podem intervim são: a natureza do terreno 

(peso específico, ângulo de atrito, coesão, etc); sobrecarga atuante sobre o maciço; 

nível do lençol freático; forma da estrutura, inclinação dos taludes e dos anteparos, 

entre outros (MAIOLA, 19--?). 

Para reservatórios enterrados, quando não for possível a obtenção de todos os 

elementos necessários para caracterização do solo, o empuxo do solo pode ser deter-

minado a partir da equação 3: 

𝑞𝑠 = 𝛾𝑠. ℎ𝑠. 𝑘 (3) 

sendo, 𝛾𝑠 o peso específico do solo, ℎ𝑠 a altura do solo em relação à laje da parede e k 

é o coeficiente de empuxo ativo do solo. 

O valor de k pode ser determinado de acordo com a Figura 16 e a Tabela 1: 
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Figura 16 –  Determinação do empuxo ativo do solo 

 

Fonte: Maiola (19--?) 

 

Tabela 1 - Coeficientes de empuxo 

Tipo do terreno k k1 

Arenoso 0,4 a 0,5 1,0 a 1,2 

Argiloso 0,6 a 0,7 1,3 a 1,5 

Fonte: Rocha (1969, apud MAIOLA 19--?) 

 

2.3.4. Ação devido à subpressão 

 

Para se projetar reservatórios enterrados e semienterrados deve-se levar em 

consideração o nível do lençol freático. No caso em que o nível do lençol freático é mais 

elevado do que o fundo do reservatório, este além de estar sujeito ao empuxo externo 

do solo, também estará sujeito ao empuxo provocado pelo lençol freático. Esse empuxo 

estará atuando no fundo e nas paredes até uma altura ℎ𝐿, conforme pode ser visto na 

Figura 17 (VASCONCELOS, 1998). 
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Figura 17 - Efeito da subpressão 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

O valor desse empuxo é obtido através da Equação 4.  

𝑞𝐿 = ℎ𝐿 . 𝛾𝑠 (4) 

em que ℎ𝐿 é a distância entre a cota do nível do lençol freático e a cota do fundo do 

reservatório e 𝛾𝑠 é o peso específico do solo.  

 

2.4. VINCULAÇÃO 

 

Na análise estrutural do reservatório, as partes que o constituem são avaliadas 

separadamente. Desse modo, a forma da integração dos mesmos tem que ser ideali-

zada, tendo em vista que a vinculação influencia significativamente na distribuição dos 

esforços do elemento e, por conseguinte, no seu projeto.  

Para definir a vinculação, será avaliada a rotação das arestas das placas quando 

o reservatório está cheio e vazio. As arestas são regiões críticas, pois são nelas que 

podem surgir fissuras devido às rotações e variação dos esforços interno, causando o 

aumento de tensões, fato que pode comprometer a estanqueidade do reservatório (KU-

EHN, 2002). 

Quando a aresta apresentar rotações com o mesmo sentido, pode-se considerá-

la como simplesmente apoiada, e quando apresentar rotação com sentido oposto, con-

sidera-se com engastada (KUEHN, 2002). Na Figura 18 tem-se o corte vertical dos 

reservatórios, indicando as ações das forças resultantes do carregamento e as rotações 

que elas produzem nas arestas. Na figura 18a, as arestas parede-tampa apresentam 

rotações de mesmo sentido, caracterizando uma ligação simplesmente apoiada. Já nas 
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arestas parede-fundo e parede-parede, ambas apresentam rotações opostas, o que 

caracteriza essa ligação como engastada. A mesma ideia é vista nas Figuras 18b, 18c 

e 18d.  

 

Figura 18 - Corte vertical dos reservatórios – forças e rotações atuantes 

a) Reservatório elevado cheio                          b) Reservatório apoiado cheio 

 

c)Reservatório enterrado vazio                       d) Reservatório enterrado cheio

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

Os reservatórios apoiados e cheios (Figura 18b) e enterrados cheios (Figura 18d) 

apresentam rotações no mesmo sentido, o que caracteriza uma ligação articulada. En-

tretanto, devido à diferença de rigidez entre as lajes, ou seja, as diferentes espessuras 

da laje da parede e da laje do fundo, as rotações nessas ligações não serão iguais, 

apesar de serem no mesmo sentido. Logo, tende a haver uma abertura na ligação, 

causando o surgimento de fissuras. Já que esta aresta está em contato com a água, a 
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fim de garantir a estanqueidade do reservatório, é conveniente que a ligação seja con-

siderada como engastada, fato que irá obrigar a utilização de uma armadura negativa 

na ligação que, por sua vez, irá controlar a fissuração.  

Nos reservatórios enterrados vazios (Figura 18c), nas ligações tampa-parede, 

há um fechamento na ligação, o que causa o surgimento de fissura. Contudo, como 

essa aresta não está em contato com água, as aberturas de fissuras são aceitáveis. 

Neste caso, essa ligação pode ser considerada articulada também.  

As vinculações entre as paredes de todos os tipos de reservatórios paralelepipé-

dicos, independentemente se os mesmos estão cheios ou vazios, podem ser idealiza-

das como engastadas, conforme mostra a Figura 19.  

 

Figura 19 - Corte horizontal dos reservatórios – forças e rotações atuantes 

a)  Reservatório enterrado vazio                     b) Reservatórios cheios 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

2.5. LIGAÇÕES ENTRE PEÇAS ESTRUTURAIS 

 

A região de ligação entre elementos que compõe o reservatório são regiões con-

sideradas críticas devido à probabilidade do surgimento de fissuras, que afetam a du-

rabilidade e podem inviabilizar a utilização da estrutura. Para tanto, as ligações entre 

os elementos do reservatório do reservatório devem prever uma armadura de ligação 

que pode ser calculada conforme as indicações da Figura 20 (FERREIRA, 2015). 
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Figura 20 - Detalhamento das armaduras de ligação 

 

Fonte: FERREIRA (2015) 

 

Leonhardt (1978) indica alguns arranjos para as barras nas regiões de ligação 

em função da taxa de armadura necessária para ligação, sendo eles:   

 Caso 1: Armadura disposta em laço 

Esse tipo de arranjo usa-se quando a taxa de armadura necessária é menor ou 

igual à 0,75%. 

  

Figura 21- Armadura disposta em laço - Caso 1 

 

Fonte: Leonhardt (1978) 

 

Esse arranjo apresenta uma eficiência em casos em que a taxa de armadura 

esteja entre 0,75% e 0,85%, é preciso aumentar essa taxa, a fim de garantir uma resis-

tência suficiente, a partir da equação 5: 

 

𝜌𝑠,𝑛𝑒𝑐(%) = 1,5 − √2,25 − 3. 𝜌𝑠(%) 

 

(5) 
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 Caso 2: barras dobradas 

Pode-se adotar esse arranjo quando a taxa de armadura estiver entre 0,75% e 

1%, podendo usar armaduras com um gancho formando 180°, confirme mostra a Figura 

22. 

 

Figura 22 - Armadura com barras dobradas - Caso 2 

 

Fonte: Leonhardt (1978) 

 

A eficiência desse arranjo estar entre 0,85% e 0,95%, sendo necessário também 

o aumento da taxa, a partir da equação 6: 

 

𝜌𝑠,𝑛𝑒𝑐(%) = 2,0 − √4,00 − 4. 𝜌𝑠(%) (6) 

 

 Caso 3: barras dobradas e barras inclinadas adicionais 

Adota-se esse arranjo quando a taxa de armadura estiver entre 1% e 1,2%.  As 

barras inclinadas adicionais apresentam uma área equivalente a 50% da armadura tra-

cionada. Seu emprego aumenta a capacidade de absorção dos esforços de tração, 

reduzindo o surgimento de fissuras.  
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Figura 23 - Barras dobradas e barras inclinadas adicionais – Caso 3 

 

Fonte: Leonhardt (1978) 

 

A taxa de aço necessária é:  𝜌𝑠,𝑛𝑒𝑐(%) = 𝜌𝑠(%) 

 

 Caso 4: Armadura dobrada, armadura inclinada e mísulas 

Usa-se esse arranjo para uma taxa de armadura de até 1,5%. A armadura adici-

onal é calculada para a solicitação da força  𝑅𝑠,𝑑.  

Nos casos em que a taxa está entre 1,2% e 1,5%, é recomendado o uso de 

mísulas, como mostrado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Armadura dobrada, armadura inclinada e mísulas – Caso 4 

 

Fonte: Leonhardt (1978) 

 

A taxa de aço necessária é:  𝜌𝑠,𝑛𝑒𝑐(%) = 𝜌𝑠(%) 

 

 Caso 5: Arranjo proposto por K. KORDINA 

Esse arranjo trata-se de nó de pórtico sob a ação de momento positivo, como 

mostra a Figura 25: 
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Figura 25 - Arranjo proposto por K.KORDINA – Caso 5 

 

Fonte: Leonhardt (1978) 

 

Considerando o valor de , a maior taxa de armadura entre as seções (1-1) e (2-

2), deve-se observar as seguintes condições: 

 

𝜌 ≤ 0,4%                Pode-se dispensar a armadura inclinada; 

 

0,4< 𝜌 ≤ 1,0 %     A armadura inclinada pode apresentar taxa maior ou igual                                                      

à metade de 𝜌; 

𝜌 > 1,0 %               A armadura inclinada deve ter taxa no mínimo igual a 𝜌. 

 

 

2.6. VERIFICAÇÃO DA ABERTURA DAS FISSURAS 

 

A fissuração é inerente a qualquer estrutura de concreto. O seu surgimento se 

dá, principalmente, pela retração do concreto, variação de temperatura e devido a ação 

das cargas externa (ARAÚJO, 2010). Além disso, nas regiões tracionadas de concreto, 

cuja tensão é absorvida por uma armadura, há fissuração, tendo em vista que, em sua 

maioria, as tensões desenvolvidas nessa região são superiores à resistência à tração 

do concreto. Dessa forma, o surgimento de fissuras é inevitável, mas sua abertura pode 

ser limitada para não trazer efeitos nocivos à estrutura. 

A verificação de abertura de fissura é uma etapa muito importante quando se faz 

um projeto de reservatório, tendo em vista que o surgimento de fissuras acentuadas 
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pode comprometer a utilização destes. A estanqueidade do reservatório será assegu-

rada mediante a limitação da abertura das fissuras.  

A retração pode ter seu efeito reduzido fazendo uma cura prolongada, e logo 

depois o enchimento do reservatório. Já para evitar o efeito da variação de temperatura, 

que se dá principalmente em reservatórios de grandes dimensões, pode-se dividir os 

reservatórios em mais de um compartimento e fazer a isolação térmica da tampa, ou 

até mesmo aplicar protensão nas lajes que compõe o reservatório (ARAÚJO, 2010). 

De acordo com a ABNT (2014), os limites aceitáveis para abertura de fissuras 

em concreto armado pode variar de 0,2 a 0,4mm. Araújo (2010) considera o valor limite 

para as lajes da tampa, parede e fundo de 𝑤𝑙𝑖𝑚 = 0,2 𝑚𝑚, e para as ligações 𝑤𝑙𝑖𝑚 =

0,1 𝑚𝑚. 

Os valores da abertura das fissuras são obtidos a partir das Equações 7 e 8. Se 

apenas um dos valores obtidos der acima do limite, a fissuração pode ser aceitável.  

  

𝑤1 =
∅𝑖

12,5. 𝜂𝑖
.
𝜎𝑠𝑖

𝐸𝑠𝑖
.
3. 𝜎𝑠𝑖

𝑓𝑐𝑡𝑚
≤ 𝑤𝑙𝑖𝑚 

 

 

(7) 

𝑤2 =
∅𝑖

12,5. 𝜂𝑖
.
𝜎𝑠𝑖

𝐸𝑠𝑖
. (

4

𝜌𝑟𝑖
+ 45) ≤ 𝑤𝑙𝑖𝑚 

 

 

(8) 

em que é o diâmetro da barra (mm), 𝜎𝑠𝑖 é a tensão de tração no centro de gravidade 

da armadura no Estádio II, 𝜂𝑖 é o coeficiente de conformação superficial das barras das 

armaduras (1 para barras lisas, 1,4 para barras entalhadas e 2,25 para barras nervura-

das), 𝐸𝑠𝑖 é o módulo de elasticidade do aço para a barra ∅𝑖, 𝑓𝑐𝑡𝑚 é a resistência à tração 

média do concreto e 𝜌𝑟𝑖 é a taxa da armadura ∅𝑖 em relação à área 𝐴𝑐𝑟𝑖 (𝜌𝑟𝑖 = 𝐴𝑠𝑖/𝐴𝑐𝑟𝑖), 

𝐴𝑐𝑟𝑖 é a área de concreto que envolve a barra ∅𝑖, de acordo com a Figura 26. 
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Figura 26 - Área de concreto que interessa à fissuração 

 

Fonte: NBR 6118 (2014). 

 

A tensão na armadura no Estádio II (𝜎𝑠𝑖) pode ser obtida por: 

𝜎𝑠𝑖 =
𝑀𝑑,𝑓𝑟𝑒𝑞

0,8. 𝑑. 𝐴𝑠𝑖
 

 

(9) 

sendo Md,freq o momento fletor obtido para uma combinação frequente das ações. 
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3. PROJETO DE RESERVATÓRIOS PARALELEPIPÉDICOS EM CONCRETO AR-

MADO 
 

Para os reservatórios apoiados diretamente sobre o solo, a laje do fundo funci-

ona como a sua fundação, sendo dimensionada como radier. Já os reservatórios ele-

vados, estando apoiados sobre pilares, estacas ou tubulões, têm o dimensionamento 

da tampa e do fundo feito de maneira análoga a placas e as paredes dimensionadas 

como lajes e como chapas, separadamente, superpondo-se as armaduras. As chapas 

podem ser dimensionadas como viga usual (quando a altura for menor que a distâncias 

entres os apoios), ou como viga-parede (quando a altura for maior ou igual a distância 

entre os apoios), sendo viga-parede o tipo mais comum (VASCONCELOS, 1998).  

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2007), existem dois métodos que 

são aplicados para cálculo de lajes maciças: o elástico e o de ruptura. O método de 

ruptura busca conhecer a forma a qual a laje irá romper, e para isso seus esforços são 

obtidos através da teoria das charneiras plásticas. No método elástico, os deslocamen-

tos são desprezados, já que a fissuração no concreto não é considerada. 

Neste trabalho, a obtenção dos esforços necessários para o dimensionamento 

dos reservatórios ser a partir das tabelas de Bares, adaptadas por Pinheiro (2007), que 

particulariza a solução da teoria clássica de placas com várias relações entre vãos e 

condições de vínculos. Essas tabelas são adaptadas para o coeficiente de Poisson 

igual a 0,2. 

A seguir será explicado o passo a passo para dimensionamento dos reservató-

rios elevado e enterrado. 

 

3.1. RESERVATÓRIO ENTERRADO 

 

A partir do carregamento, da relação entre o maior e menor vão (ly/lx) e do caso 

de vinculação da laje, é possível, por meio das tabelas de Bares, obter os coeficientes 

necessários para estimar os momentos fletores nos componentes do reservatório. 

Sendo assim, o cálculo dos momentos fletores será feito na forma 

 

𝑀𝑥 =
𝜇𝑥 . 𝑝. 𝑙𝑥

2

100
 

(10) 

𝑀𝑦 =
𝜇𝑦 . 𝑝. 𝑙𝑥

2

100
 

(11) 
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𝑀′𝑥 =
𝜇′𝑥 . 𝑝. 𝑙𝑥

2

100
 

(12) 

𝑀′𝑦 =
𝜇′𝑦 . 𝑝. 𝑙𝑥

2

100
 

(13) 

em que, 𝑀𝑥 e 𝑀𝑦 são os momentos positivos, 𝑀′𝑥 e 𝑀′𝑦 são os momentos negativos, 

𝜇𝑥, 𝜇𝑦, 𝜇′𝑥 e 𝜇′𝑦 são os coeficientes obtidos a partir das tabelas de Bares, p é 

carregamento uniformemente distribuído sobre a placa e 𝑙𝑥 é menor vão da laje. 

No caso em que as lajes sejam armadas em uma direção, o momento será obtido 

de maneira similar à viga, sendo analisado uma faixa unitária. A vinculação, irá depen-

der do menor vão da laje. No caso das placas que compõe o reservatório, há três pos-

sibilidades de vinculação que as vigas podem assumir: biapoiada, biengastada e apoi-

ada e engastada, como mostra a Figura 27: 

 

Figura 27 - Vinculação das vigas 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Os momentos para as vigas biapoiadas, biengastadas e apoiada e engastada 

são obtidos a partir das equações: 

𝑀𝑝𝑜𝑠 =
𝑝 .𝑙𝑥

2 

8
(Viga biapoiada) 

 

(14)  (5) 
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𝑀𝑛𝑒𝑔 =
𝑝 .𝑙𝑥

2 

8
(Viga apoiada e engastada) 

 

(15) 

𝑀𝑝𝑜𝑠 =
𝑝 .𝑙𝑥

2 

14,22
(Viga apoiada e engastada) 

 

(16) 

𝑀𝑛𝑒𝑔 =
𝑝 .𝑙𝑥

2 

12
(Viga biengastada) 

 

(17) 

𝑀𝑝𝑜𝑠 =
𝑝 .𝑙𝑥

2 

24
(Viga biengastada) 

 

(18) 

As partes do reservatório estão sendo analisados separadamente. Entretanto, 

na realidade, os mesmos trabalham de forma integrada. Sendo assim, deverá ser feita 

uma compatibilização dos momentos negativos, com o intuito de representar a conti-

nuidade da estrutura. O momento compatibilizado será o maior entre a média dos dois 

momentos de uma mesma borda ou 80% do maior momento.  

 

Figura 28 - Compatibilização 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

De posse do momento fletor, é possível calcular a armadura necessária para que 

a seção tenha resistência para absorver a essa solicitação. Aplicando-se as condições 

de equilíbrio da seção, chega-se as seguintes relações entre as variáveis: 
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𝐾𝑀𝐷 =
𝑀𝑑

𝑏𝑤 𝑑2 𝑓𝑐𝑑
 

(19) 

𝐾𝑋 = 1,25 − 1,9174 √0,425 − 𝐾𝑀𝐷 (20) 

𝐾𝑍 = 1 − 0,4 𝐾𝑋 (21) 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑑

𝑓𝑦𝑑  𝑑 𝐾𝑍
 

 

(22) 

em que 𝑀𝑑 é o momento fletor de projeto, 𝑏𝑤 é a faixa de 1 metro, d é a altura útil da 

seção e As é a área de aço por metro. 

A área de aço deve ser maior ou igual à área de aço mínima, para que, caso 

ocorra algum imprevisto, tenha uma armadura para, pelo menos, absorver o momento 

de fissuração e evitar uma ruptura sem avisos. De acordo com a NBR 6118, a armadura 

mínima melhora o desempenho e a ductilidade à flexão, ajudando também a controlar 

a fissuração. Os valores mínimos de armadura passiva aderente devem ser: 

 Armadura negativa: 𝜌𝑠 ≥ 𝜌𝑚𝑖𝑛; 

 Armadura positiva de lajes armadas em duas direções: 𝜌𝑠 ≥ 0,67. 𝜌𝑚𝑖𝑛; 

 Armadura positiva de laje armada em uma direção: 𝜌𝑠 ≥ 𝜌𝑚𝑖𝑛; 

sendo: 

𝜌𝑠 =
𝐴𝑠

𝑏𝑤.ℎ
 

(23) 

Na tabela 2 estão as taxas mínimas da armadura de flexão, dependendo da re-

sistência do concreto e do aço.  

 

Tabela 2 - Taxas mínimas para armadura de flexão 

AÇO 
fck (MPa) 

20 25 30 35 40 45 50 

CA-50 0,15 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 

CA-60 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 0,19 0,2 

Fonte: ARAÚJO (2010) 

 

A quantidade de barras necessária por metro é obtida fazendo: 

𝑛 =
𝐴𝑠

𝐴𝑠∅
 

(24) 

sendo 𝐴𝑠  a área de aço necessária para um metro e 𝐴𝑠∅ a área de aço da barra.  

Assim, o espaçamento entre barras pode ser obtido por:  
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𝑠 =
1𝑚

𝑛
 

  (25) 

O espaçamento deve ser menor do que o menor valor entre: 

𝑠𝑚á𝑥 < {
20 𝑐𝑚

2 . ℎ
 

Já o espaçamento mínimo deve ser o maior valor entre: 

𝑠𝑚𝑖𝑛 ≥ {

20 𝑚𝑚
∅

1,2 . 𝑑𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

 

O diâmetro usado nas barras de armadura de flexão deve ser ∅𝑚𝑎𝑥 ≤ ℎ/8. 

As armaduras serão calculadas tanto para a face externa quanto interna, con-

forme a Figura 29: 

 

Figura 29 - Disposição das armaduras interna e externa 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A armadura interna é dimensionada com o carregamento considerando o reser-

vatório vazio, e a armadura externa quando considera cheio. No caso do reservatório 

elevado, que seu dimensionamento é feito apenas para ele cheio, a armadura dimen-

sionada é apenas a externa. Por não haver solicitações na parte externa, não há gera-

ção de momentos, mas por questão de segurança, usa-se a armadura mínima na ar-

madura interna.  

De forma análoga, os esforços cortantes também podem ser obtidos por meio 

de coeficientes dispostos em tabelas. Estes, no entanto, não são obtidos pela teoria 

elástica, e sim pela teoria das charneiras plásticas, por representarem melhor a distri-

buição de cargas das placas. Sendo assim, os esforços cortantes podem ser obtidos 

por: 
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𝑉𝑥 = 𝑣𝑥. 𝑝.
 𝑙𝑥

10
 (26) 

𝑉𝑦 = 𝑣𝑦. 𝑝.
 𝑙𝑥

10
 (27) 

𝑉′𝑥 = 𝑣′𝑥. 𝑝.
 𝑙𝑥

10
 (28) 

𝑉′𝑦 = 𝑣′𝑦. 𝑝.
 𝑙𝑥

10
 (29) 

em que, 𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣′𝑥 e 𝑣′𝑦 são os coeficiente obtidos a partir das charneiras plásticas, p 

é carregamento distribuído sobre a placa e 𝑙𝑥 é menor vão da mesma.  

Com as forças cortantes determinadas, deve-se fazer a verificação da necessi-

dade de armar a placa para o esforço cortante. Armar placas ao esforço cortante não é 

prática comum. Sendo assim, para dispensar esta, a força cortante solicitante de cál-

culo (𝑉𝑠𝑑) deve ser menor ou igual a 𝑉𝑅𝑑1, dada por: 

 

𝑉𝑠𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1 = 𝜏𝑅𝑑. 𝑘. (1,2 + 40. 𝜌1). 𝑏𝑤. 𝑑 (30) 

𝜏𝑅𝑑 = 0,0375 𝑓𝑐𝑘
2/3

, com fck em MPa (31) 

𝑘 = 1,6 − 𝑑 ≥ 1 (32) 

𝜌1 =
𝐴𝑠1

𝑏𝑤. 𝑑
≥ 2 (33) 

Além disso, há a necessidade de verificar se haverá esmagamento das bielas 

comprimidas. A verificação é feita atestando: 

𝑉𝑠𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑2 (34) 

𝑉𝑅𝑑2 = 0,5. 𝛼𝑣1. 𝑓𝑐𝑑 . 𝑏𝑤. 0,9. 𝑑 (35) 

𝛼𝑣1 = (0,7 − 𝑓𝑐𝑘/200 ≤ 0,5 (36) 

 

3.2. RESERVATÓRIO ELEVADO 

 

O reservatório elevado será dimensionado como placa e como chapa (viga-pa-

rede). O dimensionamento como placa é da mesma forma como explicado no item 

3.1.1, o que será acrescentado é a verificação da flecha na laje do fundo, que é feita 

através da Equação 37: 
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𝑎 =
𝑝. 𝑙𝑥

4

𝐸. ℎ3
.

𝑎

100
 

 

(37) 

𝐸 = 𝛼𝐸 . 5600. √𝐹𝑐𝑘 

 

(38) 

em que p é o carregamento uniformemente distribuído sobre a placa, 𝑎 é o coeficiente 

obtido das tabelas de Bares, E é o módulo de deformabilidade longitudinal do concreto 

e h é espessura da laje. O valor de 𝛼𝐸 depende da origem da brita que será usada no 

concreto, 1,2 para basalto e diabásio, 1,0 para granito e gnaisse, 0,9 para calcário e 0,7 

para arenito. 

A NBR 6118: 2014 estabelece vários limites para deslocamentos dos elemen-

tos estruturais dependendo do dano que se deseja evitar. Nesse caso, para verifica-

ção do deslocamento da laje do fundo, iremos adotar o limite de aceitabilidade senso-

rial visual, devendo considerar um deslocamento-limite de: 

𝑎𝑙𝑖𝑚 =
𝑙𝑥

250
 

 

(39) 

3.2.1. Dimensionamento como viga-parede 

 

 As paredes comportam-se como viga-parede quando a altura for: maior ou igual 

que a metade do vão teórico, caso o elemento seja simplesmente apoiado (Figura 30a); 

maior ou igual a 0,4 do vão teórico, se tiver continuidade (Figura0); for maior que o 

dobro do vão teórico, nos caos de balanço (Figura 30c). 

 

Figura 30 - Comportamento estrutual, viga-parede 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 
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Para dimensionamento das lajes das paredes como viga-parede, deve-se seguir 

os seguintes passos: 

 Espessuras: de acordo com Montoya (1973, apud Vasconcelos, 1998), a viga-

parede deve ter uma espessura mínima, a fim de garantir a estabilidade lateral da es-

trutura, e garantir resistência ao esforço cortante solicitante, para isso deve obedecer a 

condição das Equações 40 e 41: 

𝑏𝑤 ≥
𝑙𝑜

8
. √

𝑞𝑑

𝑓𝑐𝑑 . ℎ𝑒

3

 

 

(40) 

𝑏𝑤 ≥
5. 𝑙𝑜.𝑞𝑑

𝑓𝑐𝑑 . ℎ𝑒
 

 

(41) 

em que, 𝑙𝑜 é o vão livre, 𝑞𝑑 é a ação de cálculo uniformemente distribuída, ℎ𝑒 é a altura 

efetiva (menor valor entre l, vão teórico, e H, altura da parede). 

 Verificação das reações de apoio: A reação de apoio deve ser verificada, a fim 

de que não resulte em uma compressão excessiva para o concreto da viga-parede. 

Para os apoios das extremidades (Figura 31), a reação é obtida pela equação 

42: 

𝑅𝑑 ≤ 0,3. 𝑏𝑤. (𝑐 + ℎ𝑓). 𝑓𝑐𝑑 (42) 

 

Figura 31 - Apoio de extremidade 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

em que 𝑏𝑤 é a espessura da viga-parede, c é a dimensão do pilar e hf é a espessura 

da laje do fundo.   

Para apoios intermediários (Figura 32), a reação é obtida pela equação 43: 
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𝑅𝑑 ≤ 1,2. 𝑏𝑤. (𝑐 + ℎ𝑓). 𝑓𝑐𝑑 (43) 

 

Figura 32 - Apoio intermediário 

 

 Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

 Armaduras: quanto aos esforços atuantes nas paredes, tem-se os provenientes 

da laje do fundo, que atuam nas bordas inferiores das paredes, e os da laje da tampa 

atuando nas bordas superiores. Os esforços do peso próprio são distribuídos ao longo 

dos seus planos verticais.  

  O peso próprio encontra-se distribuídos na viga-parede conforme a Figura 33: 

 

Figura 33 - Parcela do peso próprio nas vigas-parede 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

Ao longo de toda viga parede, são distribuídos 4 tipos de armaduras: armadura 

principal, armadura de alma, armadura de suspensão e armadura de reforço.  

a) Armadura principal: a determinação dessa armadura depende do mo-

mento fletor de cálculo atuante (𝑀𝑑), do braço de alavanca (z) e da resistência de es-

coamento de cálculo do aço (𝐹𝑦𝑑), como mostra a equação 44: 
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𝐴𝑠 =
𝑀𝑑

𝑧. 𝑓𝑦𝑑
 

 

(44) 

O valor do braço de alavanca vai depender do tipo de viga-parede que se trata. 

Para viga-parede simplesmente apoiada, usa a Equação 45: 

𝑧 = 0,20. (𝑙 + 2. ℎ𝑒) (45) 

Para viga-parede contínua, usa a equação 46: 

𝑧 = 0,20. (𝑙 + 1,5. ℎ𝑒) (46) 

A área de aço da armadura principal não deve ser inferior à área de aço mínima, 

obtida através da equação 47: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
0,15

100
. 𝑏𝑤. ℎ 

(47) 

A armadura deve ser distribuída ao longo de uma faixa “a” determinada pela 

Equação 51, de acordo com a Figura 48: 

𝑎 = 0,25. ℎ𝑒 − 0,05. 𝑙 

 

(48) 

Figura 34 - Região de disposição da armadura principal 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

b) Armadura de suspensão: essa armadura é disposta no sentido vertical, e 

é calculada a partir a ação da laje do fundo junto com uma parcela do peso próprio da 

viga-parede. A área de aço é dada pela Equação 49: 

𝐴𝑠 =
𝑞𝑑

𝐹𝑦𝑑
 (49) 

em que, 𝑞𝑑 = (𝑞 + 𝑔)𝑑 (kN/cm²/m). 



52 
 

 

c) Armadura da alma: essa armadura também pode ser denominada de ar-

madura de pele, podendo ser disposta em forma de estribos verticais ou barras verticais 

e horizontais isoladas, tendo como objetivo absorver tensões de trações inclinadas. 

Esse tipo de armadura também serve para conter eventuais fissuras do concreto, pro-

veniente por exemplo da retração. 

De acordo com Montoya (1973, apud Vasconcelos, 1998), as armaduras são 

obtidas a partir das seguintes equações: 

𝑎𝑠,𝑣 = 𝑎𝑠,ℎ = 0,0025. 𝑏. 𝑠   para aço CA-25 (50) 

𝑎𝑠,𝑣 = 𝑎𝑠,ℎ = 0,0020. 𝑏. 𝑠   para aço CA-50 e CA-60 (51) 

em que 𝑎𝑠,𝑣  e 𝑎𝑠,ℎ são respectivamente as seções de armadura vertical e horizontal, e 

s é o espaçamento.  

 Logo, considerando para uma faixa unitária, têm-se: 

𝑎𝑠,𝑣 = 𝑎𝑠,ℎ = 0,25. 𝑏   Para aço CA-25 (52) 

𝑎𝑠,𝑣 = 𝑎𝑠,ℎ = 0,20. 𝑏   Para aço CA-50 e CA-60 (53) 

 Devido às disposições construtivas, na maioria das vezes a espessuras das vi-

gas-parede são maiores que a espessura necessária para assegurar a estabilidade la-

teral e resistência a solicitações de esforços cortantes. Com isso, para uma espessura 

inicialmente estimada, e se conhecendo o valor da força cortante, pode-se determinar 

a espessura necessária para a viga-parede.  

 De acordo com Montoya (1973, apud Vasconcelos, 1998), o valor último da força 

cortante é: 

𝑉𝑑,𝑢 = 0,10. 𝑏. ℎ𝑒 . 𝐹𝑐𝑑 (54) 

 Impondo 𝑉𝑑 = 𝑉𝑑,𝑢, têm-se então o valor da espessura necessária: 

𝑏𝑛𝑒𝑐 =
𝑉𝑑

0,10. ℎ𝑒 . 𝐹𝑐𝑑
 

(55) 

 Para determinação da armadura necessária, ao empregar “b” igual a espessura 

efetiva “𝑏𝑤”, resultará em uma área de aço excessiva. Logo, em alguns escritórios de 

projeto estrutural, empregam-se 𝑏=𝑏𝑛𝑒𝑐.  

 A armadura de alma deve ser maior ou igual aos limites indicados por Leonhardt 

(1982, apud Vasconcelos 1998): 

𝑎𝑠,𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 𝑎𝑠,ℎ,𝑚𝑖𝑛 = 0,15%. 𝑏𝑤. ℎ = 0,15. 𝑏𝑤   (cm²/m) (56) 
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  De acordo com o Código modelo do CEB/90 (1991, apud Vasconcelos, 1998), 

as armaduras mínimas verticais e horizontais, são dadas por: 

 

𝑎𝑠,𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 𝑎𝑠,ℎ,𝑚𝑖𝑛 = 0,10%. 𝑏𝑤. ℎ = 0,10. 𝑏𝑤   (cm²/m) (57) 

  Para direção vertical (estribos), deve-se adotar a maior área de aço entre as 

armaduras de suspensão e a armadura de alma. 

d)  Armadura complementar: de acordo Montoya (1973, apud Vasconcelos, 

1998), deve-se usar uma armadura complementar em vigas-paredes que estão apoia-

das diretamente, ou seja, sobre pilares. Essa armadura deve apresentar diâmetros igual 

à armadura de alma, sua disposição deve ser de acordo com a Figura 35: 

 

Figura 35 - Armadura complementar na região de apoio direto 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

  No caso de vigas-parede com apoios indiretos, ou seja, apoiadas em outras vi-

gas-parede, apresentando também uma solicitação de esforço cortante elevado, ou 

seja 𝑉𝑑 > 0,75.0,10. 𝑏𝑤. ℎ𝑒 . 𝐹𝑐𝑑, em que não ultrapasse o limite 𝑉𝑑 = 0,10. 𝑏𝑤. ℎ𝑒 . 𝐹𝑐𝑑, 

deve-se usar armadura complementar disposta obliquamente, como mostra a Figura 

36:  
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Figura 36 - Armadura complementar na região de apoio indireto 

 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

 Já no caso como mostra a Figura 42, em que a parede I recebe ação indireta, a 

armadura complementar deve ser constituída por estribos verticais, para suspensão 

de esforços não muito elevados, quando 𝑉𝑑 = 0,75. (0,10. 𝑏𝑤. ℎ𝑒 . 𝐹𝑐𝑑), e disposta con-

forme a Figura 37.  

 

Figura 37 - Armadura de suspensão para esforços não muito elevados 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 
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4. FERRAMENTA COMPUTACIONAL 

 

4.1. FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA 

 

Ao abrir, a tela inicial mostra os tipos de reservatório que podem ser dimensio-

nados, como na Figura 38. O usuário deve clicar na opção desejada, que já será dire-

cionado para tela de entrada de dados 

 

Figura 38 - Tela inicial - Hand Structure 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Na página de entrada de dados da opção desejada, as dimensões do reservató-

rio estão indicadas na figura ao lado dos campos que devem ser preenchidos, como 

mostra a Figura 39. No caso do reservatório enterrado e piscina, a “influência do lençol 

freático” pode ser considerada no dimensionamento apenas na pior situação, ou seja, 

com o lençol freático estando no nível máximo.  

   

Figura 39 - Dados de entrada - Hand Structure 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Após preenchidos os campos obrigatórios, o usuário deve ir em “CALCULAR”, e 

logo será direcionado para aba do detalhamento. Na aba do detalhamento pode-se 

escolher o diâmetro desejado para cada elemento do reservatório e simultaneamente 

será feito a verificação para abertura de fissuras, no caso dos reservatórios elevados, 

e a flecha.  

 

Figura 40 - Detalhamento - Hand Structure 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Após escolhidas todos os diâmetros e feita as verificações, o usuário deve ir em 

“RELATÓRIO”, que será direcionado para a aba do relatório final, apresentando todos 

os dados do reservatório, o detalhamento completo e a tabela de aço.  

E por fim, o usuário tem a opção de obter o relatório em PDF, para isso basta 

clicar na opção “GERAR PDF”.  
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Figura 41 - Relatório - Hand Structure 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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5. APLICAÇÕES NUMÉRICAS 

 

5.1. RESERVATÓRIO ENTERRADO 

 

Trata-se de um projeto de uma cisterna, que será construído em forma de um 

reservatório paralelepipédico enterrado, em concreto armado, constituído com apenas 

uma célula.  

Algumas especificações sobre o projeto: 

 A resistência característica do concreto deve ser de 25Mpa; 

 O solo apresenta características de solo argiloso, com um peso específico 

𝛾𝑠 = 18 𝑘𝑁/𝑚³; 

 Haverá tráfego sobre a tampa do reservatório; 

 Não tem influência do lençol freático. 

 Na Figura 42, tem-se as dimensões das lajes que compõe o reservatório: 

 

Figura 42 - Reservatório enterrado 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

 

As espessuras das lajes adotadas serão: 15cm para as paredes, 10 cm para a 

tampa e 15 cm para o fundo. Por ser um reservatório enterrado, todas suas lajes serão 

dimensionadas apenas como placa. 
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5.1.1. Dimensionamento como placa 
 

 Comprimentos efetivos: na Tabela 3, estão os comprimentos efetivos de todas 

as lajes, a relação dos vãos ()e a direção que cada laje deverá ser armada.  

 

Tabela 3 - Vão efetivos – Reservatório enterrado 

LAJE Lefx (cm) Lefy (cm)   ARMAÇÃO 

TAMPA 2,45 2,85 1,15 - DUAS DIREÇÕES 

FUNDO 2,45 2,85 1,15 - DUAS DIREÇÕES 

PAR. 01 E 02 1,33 2,85 2,15 0,50 UMA DIREÇÃO 

PAR. 03 E 04 1,33 2,45 1,85 0,55 DUAS DIREÇÕES 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Carregamentos: para reservatórios enterrados, é necessário fazer o dimensio-

namento considerando-o cheio e vazio.  

As cargas que estarão atuando são: peso próprio, revestimento, carga acidental, 

empuxo da água e empuxo do solo, foram calculadas de acordo com o item 2.3: 

 

a) Peso próprio: 

𝑔𝑝𝑝−𝑡𝑎𝑚𝑝𝑎 = 0,10 . 25 = 𝟐, 𝟓 𝒌𝑵/𝒎² 

𝑔𝑝𝑝−𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 = 0,15 . 25 = 𝟑, 𝟕𝟓 𝒌𝑵/𝒎² 

 

b) Revestimento: o carregamento do revestimento foi adotado, grev=1 kN/m². 

c) Carga acidental: a carga acidental é 3 kN/m², foi adotada a partir da NBR 

6120, pois terá tráfego sobre a tampa. 

d) Peso do reservatório: será considerado o peso total do reservatório na laje 

do fundo, já que será dimensionada como radier. 

𝑔𝑟𝑒𝑠𝑒𝑣. = 𝑔𝑡𝑎𝑚𝑝𝑎 + 𝑔𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 

𝑔𝑡𝑎𝑚𝑝𝑎 = 6,50 . 2,60 . 3 = 50,7 𝑘𝑁 

𝑔𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = (3 . 1,20 . 0,15 . 25 . 2) + (1,20 . 2,30 . 0,15 . 25 . 2) = 47,7𝑘𝑁 

𝑔𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣. =
50,7 + 47,7

3 .  2,60
= 𝟏𝟐, 𝟔𝟐 𝒌𝑵/𝒎² 

e)   Empuxo da água: essa carga será calculada, considerando o reservató-

rio completamente cheio, pois como já falado no item 2.3.2, não existe tabelas para 

obtenção de esforços com carregamento parcial. Logo, o empuxo será: 
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𝑞𝑎−𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 = (1,45 − 0,10) . 10 = 13,50 𝑘𝑁/𝑚² 

𝑞𝑎−𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 1,45 . 10 = 14,50 𝑘𝑁/𝑚² 

f) Empuxo do solo: o efeito do empuxo do solo será considerado apenas nas 

paredes, e quando o dimensionamento for feito para o reservatório vazio, como já dis-

cutido no item 2.3.3, o cálculo do empuxo é feito de acordo com a equação 3: 

 

𝑞𝑠−𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 18 . 0,6 . 1,45 = 15,66 𝑘𝑁/𝑚² 

 

Nas Tabelas 4 e 5 estão todas as cargas atuantes, quando vazio e quando cheio, 

respectivamente. 

 

Tabela 4 - Carregamento em kN/m²- Reservatório enterrado vazio 

LAJE gpp grev q gresev. qa qs Qtotal 

TAMPA 2,5 1,00 3,00 - - - 6,50 

FUNDO 3,75 1,00 - 12,62 - - 17,37 

PAR. 01 E 02 - - - - - 15,66 15,66 

PAR. 03 E 04 - - -   - 15,66 15,66 

Fonte: Autoria própria (2017) 

  

Tabela 5 - Carregamento em kN/m²- Reservatório enterrado cheio 

LAJE gpp grev q gresev. qa qs Qtotal 

TAMPA 2,5 1,00 3,00 - - - 6,50 

FUNDO 3,75 1,00 - 12,62 13,50 - 30,87 

PAR. 01 E 02 - - - - 14,50 - 14,50 

PAR. 03 E 04 - - -  14,50 - 14,50 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Vinculação: como já definido no item 2.4, as ligações tampa-parede serão sim-

plesmente apoiadas, e as ligações parede-parede e parede-fundo serão engastadas. 

 Verificação do cisalhamento: para essa verificação, é necessário determinar 

os valores das forças cortantes atuantes nas bordas das lajes, a partir das equações 

26, 27, 28 e 29. Para isso, deve-se obter os coeficiente a partir das tabelas de reações 

de apoio em lajes com carga uniforme (ANEXOS A e B). A laje da tampa se enquadra 

no tipo 1 e a laje do fundo no tipo 6. Nas Tabelas 6 e 7 estão os coeficientes e suas 
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respectivas forças cortantes, em kN, para o reservatório vazio e cheio, simultanea-

mente.  

 

Tabela 6 - Forças cortantes atuantes nas lajes da tampa e do fundo – Reservatório 

enterrado vazio 

LAJE  vx v'x vy v'y Vx V'x Vy V'y 

TAMPA 1,15 2,83 - 2,50 - 4,51 - 3,98 - 

FUNDO 1,15 - 2,83 - 2,50 - 12,04 - 10,64 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 7 - Forças cortantes atuantes nas lajes da tampa e do fundo – Reservatório 

enterrado cheio 

LAJE  vx v'x vy v'y Vx V'x Vy V'y 

TAMPA 1,15 2,83 - 2,50 - 4,51 - 3,98 - 

FUNDO 1,15 - 2,83 - 2,50 - 21,40 - 18,91 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Para que a verificação seja satisfeita, é necessário que a força cortante solici-

tante de cálculo (Vsd), seja menor ou igual a resistência de projeto ao cisalhamento 

(Vrd1). Nas Tabelas 8 e 9, estão as verificação para laje da tampa e o fundo, para o 

reservatório vazio e cheio, respectivamente.  

Os valores do quadro, foram obtidos a partir das Equações 30, 31, 32 e 33, e a 

força cortante está em kN. Como a condição foi satisfeita, não será necessário o uso 

de armadura transversal. 

 

Tabela 8 - Verificação do cisalhamento das lajes da tampa e do fundo- Reservatório 

enterrado vazio 

LAJE Vs Vsd Rd k  VRd1 

TAMPA 4,51 6,31 0,32 1,53 0,0021 441,49 

FUNDO 12,04 16,86 0,32 1,48 0,0019 726,01 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Tabela 9 - Verificação do cisalhamento das lajes da tampa e do fundo- Reservatório 

enterrado cheio 

LAJE Vs Vsd Rd k  VRd1 

TAMPA 4,51 6,31 0,32 1,53 0,0021 441,49 

FUNDO 21,40 29,96 0,32 1,48 0,0019 726,01 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Obtenção dos momentos: de acordo com a relação entre os vãos das lajes, 

apenas as paredes 01 e 02 serão armadas em uma direção. A obtenção dos momentos 

para as lajes armadas em uma direção foi discutida no item 3.1. Como o menor vão das 

paredes 01 e 02 equivale a sua altura, logo resulta em uma viga apoiada e engasta. 

Os momentos serão: 

𝑀𝑛𝑒𝑔𝑋−𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 =
15,66 . 1,332

8
= 3,46 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑀𝑝𝑜𝑠𝑋−𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 =
15,66 . 1,332

14,22
= 1,95 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑀𝑛𝑒𝑔𝑋−𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 =
14,50 . 1,332

8
= 3,21 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑀𝑝𝑜𝑠𝑋−𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 =
14,50 . 1,332

14,22
= 1,80 𝑘𝑁. 𝑚 

 

Para as demais lajes que serão armadas em duas direções, os momentos são 

determinados a partir das equações 10, 11, 12 e 13, e os coeficientes serão obtidos a 

partir das tabelas de Bares.  

Utilizando a tabela de momentos fletores em laje com carregamento uniforme 

(ANEXOS C e D), a laje da tampa, por ter as quatro bordas simplesmente apoiada se 

enquadra no tipo 1, e a laje do fundo por ter as quatro bordas engastadas, no tipo 6. Já 

para as lajes das paredes, será usada a tabela de momentos fletores em laje com car-

regamento triangular (ANEXO E), elas enquadram no tipo 16 quando o dimensiona-

mento for para o reservatório vazio, e no tipo 15 quando cheio.  

Nas Tabelas 10 e 11, estão todos os coeficientes e seus respectivos momentos, 

para reservatório vazio e cheio, respectivamente. 
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Tabela 10 - Momento fletores das lajes em kNm - Reservatório enterrado vazio 

LAJE   x ’x y ’y Mx M'x My M'y 

TAMPA 1,15 - 5,38 - 4,25 - 2,1 - 1,66 - 

FUNDO 1,15 - 2,65 6,14 1,94 5,51 2,76 6,4 2,02 5,74 

PAR. 01 E 02 - - - - - - 1,95 3,46 - - 

PAR. 03 E 04 - 0,55 2,59 6,14 0,96 3,6 0,71 1,69 0,26 0,99 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 11 - Momento fletores das lajes em kNm - Reservatório enterrado cheio 

LAJE   x ’x y ’y Mx M'x My M'y 

TAMPA 1,15 - 5,38 - 4,25 - 2,10 - 1,66 - 

FUNDO 1,15 - 2,65 6,14 1,94 5,51 4,91 11,38 3,59 10,21 

PAR. 01 E 02 - - - - - - 1,80 3,21 - - 

PAR. 03 E 04 - 0,55 4,42 - 1,80 6,12 1,13 - 0,46 1,56 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Compatibilização: na compatibilização, como já discutido no item 3.1, o mo-

mento que deve permanecer na ligação deve ser o maior valor entre a média dos mo-

mentos, ou 80% do maior momento. Nas Figuras 43 e 44, estão os momentos atuantes 

no reservatório vazio e cheio, respectivamente. Nas Tabelas 12 e 13, estão os momen-

tos compatibilizados.  

 

Figura 43 - Momento atuantes no reservatório enterrado vazio 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 44 - Momento atuantes no reservatório enterrado cheio 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 

Tabela 12 - Compatibilização dos momentos - Reservatório enterrado vazio 

LIGAÇÃO M1 M2 Mmédio 0,8.Mmax Mcompat. 

PAREDE/PAREDE 0,00 0,99 - 0,79 0,99 

FUNDO/PAR.01 E 
02 

6,40 3,44 4,92 5,12 5,12 

FUNDO/PAR.03 E 
04 

5,74 1,69 3,72 4,59 4,59 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 13 - Compatibilização dos momentos - Reservatório enterrado cheio 

LIGAÇÃO M1 M2 Mmédio 0,8.Mmax Mcompat. 

PAREDE/PAREDE 0,00 1,56 - 1,25 1,56 

FUNDO/PAR.01 E 
02 

11,38 3,18 7,28 9,10 9,10 

FUNDO/PAR.03 E 
04 

10,21 0,00 - 8,17 10,21 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Armadura positiva: para determinação da área de aço necessária, deve-se usar 

as Equações 19, 20, 21 e 22. Nas Tabelas 14 e 15 estão as áreas de aço positivas 

necessárias para cada laje, para o reservatório vazio e cheio, respectivamente, em 

cm²/m. 
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A área de aço mínima foi determinada a partir da equação 23, e a taxa de aço 

pela Tabela 2.  

 

Tabela 14 - Área de aço necessárias (cm²/m) - reservatório enterrado vazio (Arma-

dura externa) 

LAJE DIREÇÃO M Md KMD KX KZ As Asmin Asadotada 

FUNDO 
EM X 2,76 3,87 0,02 0,02 0,99 0,75 2,25 2,25 

EM Y 2,02 2,83 0,01 0,02 0,99 0,55 2,25 2,25 

PAR. 01 E 02 
EM X 1,93 2,71 0,01 0,02 0,99 0,52 2,25 2,25 

EM Y 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,25 2,25 

PAR. 03 E 04 
EM X 0,71 1,00 0,00 0,01 1,00 0,19 2,25 2,25 

EM Y 0,26 0,37 0,00 0,00 1,00 0,07 2,25 2,25 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 15 - Área de aço necessárias (cm²/m) - reservatório enterrado cheio (Arma-

dura interna) 

LAJE DIREÇÃO M Md KMD KX KZ As Asmin Asadotada 

TAMPA 
EM X 2,1 2,94 0,03 0,05 0,98 0,99 1,5 1,5 

EM Y 1,66 2,32 0,03 0,04 0,98 0,78 1,5 1,5 

FUNDO 
EM X 4,91 6,87 0,03 0,04 0,98 1,34 2,25 2,25 

EM Y 3,59 5,03 0,02 0,03 0,99 0,98 2,25 2,25 

PAR. 01 E 02 
EM X 1,79 2,51 0,01 0,01 0,99 0,48 2,25 2,25 

EM Y 0 0 0 0 1 0 2,25 2,25 

PAR. 03 E 04 
EM X 1,13 1,58 0,01 0,01 1 0,3 2,25 2,25 

EM Y 0,46 0,64 0 0 1 0,12 2,25 2,25 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Detalhamento: o detalhamento das armaduras positivas está nas Tabelas 16 e 

17, e foi feito a partir das equações 24 e 25, obedecendo os espaçamentos mínimos e 

máximos. 
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Tabela 16 - Detalhamento das lajes - Reservatório enterrado cheio (Armadura interna) 

TAMPA As/m Astotal  Espaç.  n° barras total n° barras trecho Comp.  Detalhamento 

Em x 1,50 4,28 10 20 15 10 265 10 N1 10 c/20 C=265 

Em x, abert - - - -  5 79,66 5 N2 10 c/20 C=175 

Em y 1,50 3,68 10 20 13 8 305 8 N3 10 c/20 C=305 

Em y, abert      5 119,66 5 N4 10 c/20 C=215 

FUNDO As Astotal  Espaç.  n° de barras   Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 6,41 10 20 15  275 15 N5 10 c/20 C=275 

Em y 2,25 5,51 10 20 13  315 13 N6 10 c/20 C=315 

PAR. 1 E 2 As Astotal  Espaç.  n° de barras   Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 6,41 10 20 15  160 15 N9 10 c/20 C=160 

Em y 2,25 2,98 10 20 7  315 7 N10 10 c/20 C=315 

PAR. 3 E 4 As Astotal  Espaç.  n° de barras   Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 5,51 10 20 13  160 13 N13 10 c/20 C=160 

Em y 2,25 2,98 10 20 7   275 7 N14 10 c/20 C=275 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 17 - Detalhamento das lajes - Reservatório enterrado vazio (Armadura ex-

terna) 

FUNDO As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 6,4125 10 20 15 275 15 N7 10 c/20 C=275 

Em y 2,25 5,5125 10 20 13 315 13 N8 10 c/20 C=315 

PAR. 1 E 2 As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 6,4125 10 20 15 160 15 N11 10 c/20 C=160 

Em y 2,25 2,98125 10 20 7 315 7 N12 10 c/20 C=315 

PAR. 3 E 4 As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 5,5125 10 20 13 160 13 N1510 c/20 C=160 

Em y 2,25 2,98125 10 20 7 275 7 N16 10 c/20 C=275 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Abertura na laje: Na tabela 18 estão as amaduras na abertura da tampa. 

 

Tabela 18 - Armadura da abertura da tampa – Reservatório enterrado 

DIREÇÃO Astotal  n° de barras Espaç. Comp. Detalhamento 

Em x 2,14 10 4 19 116 4 N17 10 c/19 C=116 

Em y 1,84 10 4 19 116 4 N18 10 c/19 C=116 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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 Mísulas: a aplicação das mísulas foi feita a partir do caso 5, citado no item 2.5. 

Mesmo que pela taxa aço não seja necessário o seu uso, será aplicado as mísulas 

devido aos diversos benefícios já citados. Na Tabela 19 estão as armaduras que serão 

usadas nas mísulas, e na Tabela 20, está o detalhamento. 

 

Tabela 19 - Área de aço para mísulas - Reservatório enterrado 

LIGAÇÃO M Md KDM KX KZ As Asmin Asadot./m  adot. As/m Astotal 

Parede/Parede 1,56 2,18 0,01 0,01 0,99 0,42 2,25 2,25 0,15 0,08 1,13 1,35 

Fundo/Parede 1 e 2 9,10 12,74 0,05 0,08 0,97 2,52 2,25 2,52 0,17 0,08 1,26 3,40 

Fundo/Parede 3 e 4 10,21 14,29 0,06 0,08 0,97 2,84 2,25 2,84 0,19 0,09 1,42 3,26 

Fonte: Autoria própria (2017) 

  

Tabela 20 - Detalhamento mísulas - Reservatório enterrado 

LIGAÇÃO  n° de barras Espaç. lbnec Comp. Inclinado Comp. Detalhamento 

Parede/Parede 8 6 20 10,0 35 55 6 N19 8 c/20 C=55 

Fundo/Parede 1 e 2 8 14 20 10,0 70 90 14 N20 8c/20 C=90 

Fundo/Parede 3 e 4 8 12 20 11,5 70 93 12 N21 8 c/20 C=93 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Armadura negativa: A amadura negativa se localiza nas ligações entres os ele-

mentos do reservatório. De acordo com a Figura 20, são três os elementos de ligação, 

a mísula, e as armaduras de ligação internas e externas. As internas são calculadas 

com os momento compatibilizados quando considerado os reservatório cheio, e as ex-

terna quando vazios. A área de aço necessária para essas armaduras é determinada a 

partir dos momentos compatibilizado, e das equação 19, 20, 21 e 22. Nas Tabelas 21 

e 22 estão a área de aço necessária para ligação interna e externa, respectivamente, 

e nas tabelas 23 e 24, está o detalhamento das ligações interna e externa, respectiva-

mente.  
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Tabela 21 - Área de aço da armadura de ligação interna - Reservatório enterrado 

LIGAÇÃO M Md KDM KX KZ As Asmin Asadot./m Astotal 

Parede/Parede 1,56 2,18 0,01 0,01 0,99 0,42 2,25 2,25 2,70 

Fundo/Parede 1 e 2 9,10 12,74 0,05 0,08 0,97 2,52 2,25 2,52 6,80 

Fundo/Parede 3 e 4 10,21 14,29 0,06 0,08 0,97 2,84 2,25 2,84 6,52 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 22 - Área de aço da armadura de ligação externa - Reservatório enterrado 

LIGAÇÃO M Md KDM KX KZ As Asmin Asadot./m Astotal 

Parede/Parede 0,99 1,39 0,01 0,01 1,00 0,27 2,25 2,25 2,70 

Fundo/Parede 1 e 2 5,12 7,17 0,03 0,04 0,98 1,40 2,25 2,25 6,08 

Fundo/Parede 3 e 4 4,59 6,43 0,03 0,04 0,99 1,25 2,25 2,25 5,18 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 23 - Detalhamento da armadura de ligação interna - Reservatório enterrado 

LIGAÇÃO  n° de barras Espaç. L b Comprimento Detalhamento 

Parede/Parede 8 6 20 35 10 120 6 N22 8 c/20 C=120 

Fundo/Parede 1 e 2 8 15 19 60 10 170 15 N23 8 c/19 C=170 

Fundo/Parede 3 e 4 8 14 17 60 10 170 14 N24 8 c/17 C=170 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 24 - Detalhamento da armadura de ligação externa - Reservatório enterrado 

LIGAÇÃO  n° de barras Espaç. L Comprimento Detalhamento 

Parede/Parede 8 6 20 35 70 6 N25 8 c/20 C=70 

Fundo/Parede 1 e 2 8 14 20 60 120 14 N26 8 c/20 C=120 

Fundo/Parede 3 e 4 8 12 20 60 120 12 N27 8 c/20 C=120 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Verificação na abertura de fissuras: serão feitas as verificações de abertura 

de fissuras, acordo com as Equações 7 e 8. Na Tabela 25 estão as verificações para 

as lajes e ligações, pode-se perceber que todas as aberturas estão menores que as 

limite. 
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Tabela 25 - Verificação das fissuras, em mm - Reservatório enterrado 

LAJE  A i Mdfreq si Esi Fctm Ac ri w1 w2 w 

TAMPA 10 0,79 2,25 1,52 6,34 210000 2,56 220,00 0,00 0,01 0,13 0,01 

FUNDO 10 0,79 2,25 4,91 13,67 210000 2,56 220,00 0,00 0,04 0,27 0,04 

PAREDE 1 E 2 10 0,79 2,25 1,93 5,38 210000 2,56 220,00 0,00 0,01 0,11 0,01 

PAREDE 3 E 4 10 0,79 2,25 3,85 12,46 210000 2,56 220,00 0,00 0,03 0,25 0,03 

LIGAÇÃO INTERNA 

PAREDE/PAREDE 8 0,50 2,25 5,33 20,55 210000 2,56 186,00 0,00 0,07 0,42 0,07 

FUND/PAR. 1 E 2 8 0,50 2,25 11,38 17,43 210000 2,56 176,70 0,00 0,05 0,34 0,05 

FUND/PAR. 3 E 4 8 0,50 2,25 10,21 16,31 210000 2,56 158,10 0,00 0,04 0,29 0,04 

LIGAÇÃO INTERNA 

PAREDE/PAREDE 8 0,50 2,25 0,99 3,82 210000 2,56 186,00 0,00 0,00 0,08 0,00 

FUND/PAR. 1 E 2 8 0,50 2,25 6,40 10,97 210000 2,56 186,00 0,00 0,02 0,23 0,02 

FUND/PAR. 3 E 4 8 0,50 2,25 4,59 9,25 210000 2,56 186,00 0,00 0,01 0,19 0,01 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 Detalhamento: Na figura 45 está o detalhamento das armaduras do reservatório 

enterrado. 

 

Figura 45 - Detalhamento do reservatório enterrado 

a) Armadura laje da tampa                                                         b) Armadura laje o fundo 

      
  c) Armadura lajes das paredes 01 e 02                                     d)  Armadura lajes das paredes 03 e 04 

      
e) Armaduras de ligação 
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Fonte: Autoria própria (2017) 

 

5.2. RESERVATÓRIO ELEVADO 

 

Trata-se de um projeto de reservatório paralelepipédico, em concreto armado, 

constituído com apenas uma célula. O reservatório deverá fazer parte da estrutura do 

prédio, sendo locado acima do nível da cobertura. A resistência característica do con-

creto deve ser de 25 MPa. Na Figura 46, tem-se as dimensões das lajes que compõe 

o reservatório. 

 

Figura 46 - Reservatório elevado 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Conhecendo-se as dimensões das lajes que compõe o reservatório, inicialmente 

deve-se definir as espessuras das lajes. De acordo com o item 2.2, em que Fusco 

(1995) limita as espessuras das lajes, podendo ser: das paredes de 12 a 15cm, do 

fundo de 15 a 20cm e da tampa de 7 a 10cm. Logo, pode-se adotar espessuras iniciais 

paras as lajes. Podendo ser para as paredes uma espessura de 12cm, para o fundo 

15cm e para a tampa 10cm.  

Por se tratar de um reservatório elevado, sabe-se que as lajes da tampa e do 

fundo serão dimensionadas como placas, e as lajes das paredes como placas e como 

chapa. Inicialmente será feito o dimensionamento como placas em todas as lajes. 

 

5.2.1. Dimensionamento como placa 
 

 Comprimentos efetivos: Na Tabela 26, tem-se os comprimentos efetivos de 

todas as lajes, a relação dos vãos ()e a direção que cada laje deverá ser armada.  

 

Tabela 26 - Vão efetivos – Reservatório elevado 

LAJE Lefx (cm) Lefy (cm)   ARMAÇÃO 

TAMPA 279 489 1,75 - DUAS DIREÇÕES 

FUNDO 279 489 1,75 - DUAS DIREÇÕES 

PAR. 01 E 02 262 489 1,85 0,55 DUAS DIREÇÕES 

PAR. 03 E 04 262 279 1,05 0,95 DUAS DIREÇÕES 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Carregamentos: para reservatório elevados, só é necessário fazer o dimensio-

namento considerando-o cheio. Na Tabela 27 estão todas as cargas atuantes nas lajes, 

que são: peso próprio, revestimento e empuxo da água, de acordo com o item 2.3. 

 

Tabela 27 - Carregamento das lajes em kN/m² - Reservatório elevado 

LAJE gpp grev q qa Qtotal 

TAMPA 2,5 1,00 0,50 - 4,00 

FUNDO 3,75 1,00 - 26,40 31,15 

PAR. 01 E 02 - - - 27,40 27,40 

PAR. 03 E 04 - - - 27,40 27,40 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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 Vinculação: como já definido no item 2.4, as ligações tampa-parede serão sim-

plesmente apoiadas, e as ligações parede-parede e parede-fundo serão engastadas. 

 Verificação do cisalhamento: para essa verificação, é necessário determinar 

os valores das forças cortantes atuantes nas bordas das lajes, a partir das equações 

26, 27, 28 e 29. Para isso, deve-se obter os coeficiente a partir das tabelas de reações 

de apoio em lajes com carga uniforme (ANEXOS A e B). A laje da tampa se enquadra 

no tipo 1 e a laje do fundo no tipo 6. Na Tabela 28 estão os coeficientes e suas respec-

tivas forças cortantes, em kN: 

 

Tabela 28 - Forças cortantes atuantes nas lajes da tampa e do fundo – Reservatório 

elevado 

LAJE  vx v'x vy v'y Vx V'x Vy V'y 

TAMPA 1,75 3,57 - 2,5 - 3,98 - 2,79 - 

FUNDO 1,75 - 3,57 - 2,5 - 31,03 - 21,73 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Para que a verificação seja satisfeita, é necessário que a força cortante solici-

tante de cálculo (Vsd), seja menor ou igual a resistência de projeto ao cisalhamento 

(Vrd1). Na Tabela 29 estão as verificação para laje da tampa e o fundo, os valores do 

quadro, foram obtidos a partir das equações30, 31, 32 e 33, a força cortante está em 

kN. Como a condição foi satisfeita, não será necessário o uso de armadura transversal. 

  

Tabela 29 - Verificação do cisalhamento das lajes da tampa e do fundo - Reservatório 

elevado 

LAJE Vs Vsd Rd k  VRd1 

TAMPA 3,98 5,58 0,32 1,53 0,0021 441,49 

FUNDO 31,03 43,44 0,32 1,48 0,0019 726,01 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Obtenção dos momentos: como todas as lajes serão armadas em duas dire-

ções, todos os coeficientes serão obtidos a partir das tabelas de BARES, e os momen-

tos serão cálculos a partir das equações 10, 11, 12 e 13.  

Utilizando a tabela de momentos fletores em laje com carregamento uniforme 

(ANEXO C e D), a laje da tampa, por ter as quatro bordas simplesmente apoiada se 

enquadra no tipo 1, e a laje do fundo por ter as quatro bordas engastadas, no tipo 6. Já 
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para as lajes das paredes, será usada a tabela de momentos fletores em laje com car-

regamento triangular (ANEXO E), elas enquadram no tipo 16. Na Tabela 30 estão todos 

os coeficiente e seus respectivos momentos. 

 

Tabela 30 - Momento fletores das lajes em kN.m - Reservatório elevado 

LAJE   x ’x y ’y Mx M'x My M'y 

TAMPA 1,75 - 8,95 - 3,53 - 2,79 - 1,1 - 

FUNDO 1,75 - 3,88 8,05 1,17 5,72 9,41 19,52 2,84 13,87 

PAR. 01 E 02 - 0,5 2,59 6,14 0,96 3,6 4,85 11,5 1,8 6,75 

PAR. 03 E 04 - 0,9 1,33 3,89 1,23 3,06 2,49 7,29 2,3 5,73 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Compatibilização: na compatibilização, como já discutido no item 3.1.1, o mo-

mento que deve permanecer na ligação deve ser o maior valor entre a média dos mo-

mentos, ou 80% do maior momento. Na Figura 47, estão os momentos atuantes no 

reservatório, e na Tabela 31 estão os momento já compatibilizados.  

 

Figura 47 - Momento atuantes no reservatório elevado 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Tabela 31 - Compatibilização dos momentos – Reservatório elevado 

LIGAÇÃO M1 M2 Mmedio 0,8.Mmax Mcompat. 

Parede/Parede 6,75 5,73 6,24 5,4 6,24 

Fundo/Parede 01 e 02 19,52 11,50 15,51 15,62 15,62 

Fundo/Parede 03 e 04 13,87 7,29 10,58 11,1 11,1 

  Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Armadura positiva: para determinação da área de aço necessária, deve-se usar 

as equações 19, 20, 21 e 22. Na Tabela 32 estão as áreas de aço positivas internas, 

necessárias para cada laje em cm²/m. Para a armadura externa por não ter solicitações 

nas paredes, usa-se a área de aço mínima. A área de aço mínima foi determinada a 

partir da Equação 23, e a taxa de aço pelo Quadro 2.  

 

Tabela 32 - Área de aço necessárias (cm²/m) - Reservatório elevado (armadura in-

terna) 

LAJE DIREÇÃO M Md KMD KX KZ As Asmin Asadotada 

TAMPA 
EM X 2,79 3,90 0,04 0,07 0,97 1,32 1,50 1,50 

EM Y 1,10 1,54 0,02 0,03 0,99 0,51 1,50 1,50 

FUNDO 
EM X 9,41 3,97 0,02 0,02 0,99 0,77 2,25 2,25 

EM Y 2,84 13,17 0,05 0,08 0,97 2,61 2,25 2,61 

PAR. 01 E 02 
EM X 4,85 2,52 0,02 0,03 0,99 0,65 1,80 1,80 

EM Y 1,80 6,79 0,05 0,07 0,97 1,79 1,80 1,80 

PAR. 03 E 04 
EM X 2,49 3,23 0,02 0,03 0,99 0,84 1,80 1,80 

EM Y 2,30 3,49 0,02 0,04 0,99 0,90 1,80 1,80 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Detalhamento: O detalhamento das lajes estão nas Tabelas 24 e 25, foi feito a 

partir das equações 38 e 39, obedecendo os espaçamentos mínimos e máximos. 
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Tabela 33 - Detalhamento das lajes - Reservatório elevado (Armadura interna) 

TAMPA As/m Astotal  Espaç.  
n° barras to-

tal 
n° barras tre-

cho 
Comp.  Detalhamento 

Em x 1,50 7,34 10 20 25 22 296 20 N1 10 c/20 C=296 

Em x, 
abert 

   -  3 101,83 5 N2 10 c/20 C=216 

Em y 1,50 4,19 10 20 14 12 506 10 N3 10 c/20 C=506 

Em y, 
abert 

     2 311,83 4 N4 10 c/20 C=426 

FUNDO As Astotal  Espaç. n° de barras   Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 11,00 10 20 25  306 25 N5 10 c/20 C=306 

Em y 2,61 7,27 10 20 14   516 14 N6 10 c/20 C=516 

PAR. 1 E 
2 

As Astotal  Espaç. n° de barras   Comp.  Detalhamento 

Em x 1,80 8,80 10 20 25  283 25 N9 10 c/20 C=283 

Em y 1,80 4,71 10 20 14  510 14 N10 10 c/20 C=510 

PAR. 3 E 
4 

As Astotal  Espaç. n° de barras   Comp.  Detalhamento 

Em x 1,80 5,02 10 20 14  283 14 N13 10 c/20 C=283 

Em y 1,80 4,71 10 20 14   300 14 N14 10 c/20 C=300 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 

Tabela 34 - Detalhamento das lajes - Reservatório elevado (Armadura externa) 

FUNDO As Astotal  Espaç.  
n° de bar-

ras 
Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 11,00 10 20 25 306 25 N7 10 c/20 C=306 

Em y 2,25 6,28 10 20 14 516 14 N8 10 c/20 C=516 

PAR. 1 
E 2 

As Astotal  Espaç.  
n° de bar-

ras 
Comp.  Detalhamento 

Em x 1,80 8,80 10 20 25 283 25 N11 10 c/20 C=283 

Em y 1,80 4,71 10 20 14 510 14 N12 10 c/20 C=510 

PAR. 3 
E 4 

As Astotal  Espaç.  
n° de bar-

ras 
Comp.  Detalhamento 

Em x 1,80 5,02 10 20 14 283 14 N15 10 c/20 C=283 

Em y 1,80 4,71 10 20 14 300 14 N16 10 c/20 C=300 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Verificação da flecha: o deslocamento máximo da laje do fundo, foi determi-

nado pela equação 40, a flecha obtida está na Tabela 35. 

 

Tabela 35 - Flecha laje do fundo - Reservatório elevado 

LAJE  Q(kN/m²) Lx(m) E(Mpa) a(cm) 

FUNDO 2,81 31,15 2,79 23800 0,00007 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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 Abertura na laje: Na Tabela 36 estão as amaduras na abertura da tampa. 

 

Tabela 36 - Armadura abertura da tampa – Reservatório Elevado 

DIREÇÃO Astotal  n° de barras Espaç. Comprimento Detalhamento 

Em x 3,67 12,5 4 22,5 135 4 N1712,5 c/22,5 C=135 

Em y 2,09 12,5 4 22,5 135 4 N18 12,5 c/22,5 C=135 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Mísulas: a aplicação das mísulas foi feita a partir do caso 5, citado no item 2.5. 

Mesmo que pela taxa aço não seja necessário o seu uso, será aplicado as mísulas 

devido aos diversos benefícios já citados. Na Tabela 37 estão as armaduras que serão 

usadas nas mísulas, e na Tabela 38, está o detalhamento. 

 

Tabela 37 - Área de aço para mísulas, em cm² - Reservatório elevado 

LIGAÇÃO M Md 
KD
M 

KX KZ As 
As-
min 

Asa-
dot./m 


adot

. 

As/
m 

Asto-
tal 

Parede/Parede 
12,4

8 
17,4

7 
0,12 

0,1
9 

0,9
2 

4,8
4 

1,80 4,84 
0,3
2 

0,16 2,42 3,01 

Fundo/Parede 1 e 
2 

31,0
2 

43,4
3 

0,17 
0,2
8 

0,8
9 

9,3
7 

2,25 9,37 
0,6
2 

0,31 4,69 11,18 

Fundo/Parede 3 e 
4 

21,1
6 

29,6
2 

0,12 
0,1
8 

0,9
3 

6,1
3 

2,25 6,13 
0,4
1 

0,20 3,06 4,09 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 38 - Detalhamento das mísulas - Reservatório elevado 

 n° de barras Espaç. Comp. Inclinado Comprimento Detalhamento 

8 13 20 80 100 13 N19 8 c/20 C=100 

8 24 20 85 105 24 N20 8 c/20 C=105 

8 14 20 85 105 14 N21 8 c/20 C=105 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Armadura negativa:  a área de aço necessária para essas armaduras é deter-

minada a partir dos momentos compatibilizado, e das equações 19, 20, 21 e 22. Para 

armadura da ligação interna, calculou-se com os momentos compatibilizados quando 

considerado o reservatório cheio (Tabela 39). A armadura da ligação externa foi usada 

a área de aço mínima. Nas tabelas 40 e 41 estão os detalhamentos das ligações interna 

e externa, respectivamente. 
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Tabela 39 - Área de aço da armadura de ligação interna, em cm²- Reservatório ele-

vado 

LIGAÇÃO M Md KDM KX KZ As Asmin Asadot./m Astotal 

Parede/Parede 12,48 17,47 0,12 0,19 0,92 4,84 1,80 4,84 6,02 

Fundo/Parede 1 e 2 31,02 43,43 0,17 0,28 0,89 9,37 2,25 9,37 22,36 

Fundo/Parede 3 e 4 21,16 29,62 0,12 0,18 0,93 6,13 2,25 6,13 8,18 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 40 - Detalhamento da armadura de ligação interna - Reservatório elevado 

LIGAÇÃO  n° de barras Espaç. L b Comp. Detalhamento 

Parede/Parede 8 13 20 65 7 165 13 N22 8 c/20 C=165 

Fundo/Parede 1 e 2 8 48 10 70 7 175 44 N23 8 c/10 C=175 

Fundo/Parede 3 e 4 8 18 15 70 7 175 18 N24 8 c/15 C=175 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 41 - Detalhamento da armadura de ligação externa - Reservatório elevado 

LIGAÇÃO  n° de barras Espaç. L Comp. Detalhamento 

Parede/Parede 8 13 20 65 130 13 N25 8 c/20 C=130 

Fundo/Parede 1 e 2 8 24 20 70 140 24 N26 8 c/20 C=140 

Fundo/Parede 3 e 4 8 14 20 70 140 14 N27 8 c/20 C=140 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Verificação na abertura de fissuras: Serão feitas as verificações de abertura 

de fissuras, de acordo com as Equações 7 e 8. Na Tabela 42, estão as verificações 

para as lajes e ligações.   

 

Tabela 42 - Verificação das fissuras, em mm - Reservatório elevado 

LAJE  A i Mdfreq si Esi Fctm Ac ri w1 w2 w 

TAMPA 10 0,79 2,25 2,79 6,78 210000 2,56 220,00 0,00 0,01 0,13 0,01 

FUNDO 10 0,79 2,25 9,41 15,27 210000 2,56 220,00 0,00 0,05 0,30 0,05 

PAREDE 1 E 2 10 0,79 2,25 4,85 9,85 210000 2,56 220,00 0,00 0,02 0,19 0,02 

PAREDE 3 E 4 10 0,79 2,25 2,49 8,86 210000 2,56 220,00 0,00 0,02 0,17 0,02 

LIGAÇÃO INTERNA 

PAREDE/PAREDE 8 0,50 2,25 6,24 18,50 210000 2,56 186,00 0,00 0,05 0,38 0,05 

FUND/PAR. 1 E 2 8 0,50 2,25 15,62 12,47 210000 2,56 93,00 0,01 0,02 0,13 0,02 

FUND/PAR. 3 E 4 8 0,50 2,25 11,10 24,23 210000 2,56 139,50 0,00 0,09 0,38 0,09 

LIGAÇÃO INTERNA 

PAREDE/PAREDE 8 0,50 2,25 0,00 0,00 210000 2,56 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUND/PAR. 1 E 2 8 0,50 2,25 0,00 0,00 210000 2,56 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUND/PAR. 3 E 4 8 0,50 2,25 0,00 0,00 210000 2,56 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Autoria própria (2017) 



78 
 

 

 Detalhamento: Na figura 48 está o detalhamento da armadura do reservatório 

elevado dimensionado como placa. 

 

Figura 48 - Detalhamento reservatório elevado – Placas 

a)Armadura laje tampa                                                                b)Armadura laje o fundo 

                       

c)Armadura lajes das paredes 01 e 02                                   d)Armadura lajes das paredes 03 e 04 

  

e)Armaduras de ligação 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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5.2.2. Dimensionamento como Viga-parede 

 

Para saber se a parede será dimensionada como viga-parede, deve-se fazer a 

verificação de acordo com o item 3.2.1. Como a laje é simplesmente apoiada, ela se 

caracteriza como viga-parede de se sua altura for maior ou igual a metade do vão teó-

rico. 

 

5.2.2.1. Para as paredes 01 e 02 
 

De acordo com a Figura 49, tem-se o valor de lc=481 cm e 1,15.461= 530,15 cm. 

Logo, o vão teórico será l=481cm 

 

Figura 49 - Vigas - parede 01 e 02 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

Como a altura da parede é h=274cm, e é menor que a metade do vão teórico 

que é l/2=240,5 cm, pode-se concluir que essa parede tem um comportamento estrutu-

ral de uma viga-parede. 

A altura efetiva será he=274cm, pois é o menor valor entre o vão teórico e a 

altura total. 

 

 Ações atuantes na viga-parede: Na viga-parede, irão atuar ações provenientes 

da laje da tampa e da laje do fundo. A ação da laje da tampa será a reação de apoio 

Vx=3,98kN, e a ação da laje do fundo será a reação de apoio Vx=31,03 kN.  

A ação devido ao peso próprio das vigas-parede será igual a: 
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0,12 . 2,74 . 25 = 8,22 𝑘𝑁/𝑚 

Logo, conhecendo-se todas ações atuantes na viga-parede é possível determi-

nar a ação total: 

𝑞𝑑 = 1,4. (3,98 + 31,03 + 8,22) = 60,52 𝑘𝑁/𝑚 = 60,52. 10−2 𝑘𝑁/𝑐𝑚  

 

 Estabilidade: É necessário a verificação para garantir a estabilidade lateral da 

estrutura e garantir a resistência ao esforço cortante solicitante, para isso a espessura 

da viga-parede deve ser verificada a partir das equações 40 e 41, devendo ser maior 

ou igual a: 

𝑏𝑤 ≥
461

8
. √

60,52. 10−2

2,5
1,4 . 274

3
= 6,19 𝑐𝑚 

𝑏𝑤 ≥
5 . 461 . 60,52. 10−2

2,5
1,4 . 274

= 2,85 𝑐𝑚 

Como a espessura adotada para a parede foi de 12 cm, verifica-se a estabilidade 

lateral. 

 

 Verificação das reações de apoio: Na Figura 50 está esquematizado o 

carregamento atuante nas vigas-parede 01 e 02.  

 

Figura 50 - Carregamento das vigas-parede 01 e 02 

 

Fonte: Vasconcelos (1998) 

 

Por ser uma viga simplesmente apoiada, as reações de apoio serão: 
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𝑅𝑑 =
60,52 .  4,81

2
= 145,55 𝑘𝑁 

 Conhecendo-se as reações de apoios, essas devem ser verificadas a fim de que 

não resulte em uma compressão excessiva para o concreto da viga-parede. Para serem 

verificadas, seu valor não deve ser superior ao valor obtido na equação 42: 

𝑅𝑑 ≤ 0,3 . 0,12 . (0,20 + 0,15) .  
25

1,4
. 1000 = 225 𝑘𝑁 

Logo, como o valor de Rd deu inferior, conclui-se que não deve ocorrer ruptura 

do concreto por compressão nas regiões de apoio. 

 Armaduras: Nas vigas-paredes 01 e 02 estarão atuando três cargas, a da laje 

da tampa, laje do fundo e o peso próprio.  

Na borda superior estará atuando a ação da laje da tampa, mais a metade do 

peso próprio: 

3,98 +
8,22

2
= 8,09 𝑘𝑁/𝑚 

E na borda inferior, estará atuando a ação da laje do fundo, mais a metade do 

peso próprio: 

31,03 +
8,22

2
= 35,14 𝑘𝑁/𝑚 

a) Armadura principal 

Essa armadura é determinada a partir da equação 44. O momento fletor de cál-

culo será: 

 

𝑀𝑑 =
60,52 . 4,812

8
= 175,02 𝑘𝑁. 𝑚 

O braço de alavanca é determinado pela equação 45: 

𝑧 = 0,20. (4,81 + 2 . 2,74) = 2,06 𝑚 

Assim, a área de aço para armadura principal será: 

𝐴𝑠 =
175,02

2,06 .  
50

1,15

= 1,95𝑐𝑚² 

A armadura mínima é: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
0,15

100
. 12 . 274 = 4,93 𝑐𝑚² 

Logo, a área de aço que será utilizada será a mínima 4,93 cm². 
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A armadura principal deve ser distribuída em uma faixa, determinada pela equa-

ção 51: 

𝑎 = 0,25 .  2,74 − 0,05 . 4,81 = 0,44 𝑚 

 

b) Armadura de suspensão 

Essa armadura deve absorver a ação aplicada na borda inferior da viga-parede, 

logo o carregamento será 35,14 kN/m, ela é determinada pela equação 49: 

𝐴𝑠 =
35,14 . 1,4

50
1,15

= 1,13𝑐𝑚2/𝑚 

c) Armadura de alma 

 

A armadura de alma é determinada através da equação 53. Mas, incialmente 

deve-se determinar o valor de bnec: 

𝑏𝑛𝑒𝑐 =
145,55

0,10.  274 .  
2,5
1,4

= 2,97 𝑐𝑚 

 

Para essa espessuras, a armadura de alma será: 

𝑎𝑠,𝑣 = 𝑎𝑠,ℎ = 0,20 . 2,97 = 0,59 𝑐𝑚2/𝑚 

A armadura mínima de acordo com Código Modelo do CEB/90 é: 

𝑎𝑠,𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 𝑎𝑠,ℎ,𝑚𝑖𝑛 = 0,10 . 0,12 = 1,2 𝑐𝑚2/𝑚 

Logo, a armadura de alma será a mínima 1,20 cm²/m. 

d) Armadura complementar: 

O diâmetro da armadura complementar deve ser o mesmo da armadura de alma. 

A armadura complementar é: 

𝑎𝑠,𝑣,𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑎𝑠,ℎ,𝑐𝑜𝑚𝑝 = 1,20 𝑐𝑚2/𝑚 

 

 Detalhamento das vigas-parede 03 e 04: Na Tabela 43 e na Figura 51 está o 

detalhamento das vigas-parede 01 e 02. 
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Tabela 43 - Detalhamento vigas-parede 01 e 02 

ARMADURA As/m Astotal  Espaç.  n° de barras Comp.  Detalhamento 

Principal - 4,93 8 4 10 510 10 N28 8 c/4 C=510 

Suspensão 1,13 5,67 8 20 26 283 26 N29 8 c/20 C=283 

Alma, v 1,2 6,01 8 20 26 283 26 N30 8 c/20 C=283 

Alma, h 1,2 3,29 8 20 14 510 14 N31 8 c/20 C=510 

Complementar, v 1,2 1,64 8 20 7 137 7 N32 8 c/20 C=137 

Complementar, h 1,2 0,78 8 20 4 64,8 4 N33 8 c/20 C=64,8 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 51 - Detalhamento vigas-parede 01 e 02 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

5.2.2.2. Para as paredes 03 e 04 

 

O dimensionamento das paredes 3 e 4 será semelhante ao das paredes 1 e 2: 

De acordo com a Figura 52, tem-se os valores de lc= 271cm e 1,15. 

251=288,65cm. Logo, o vão teórico será l=271cm  

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Figura 52 - Vigas-parede 03 e 04 

 

Fonte: VASCONCELOS (1998) 

 

Como a altura da parede é h=274cm, e é menor que a metade do vão teórico 

que é l/2=135,5 cm, pode-se concluir que essa parede tem um comportamento estrutu-

ral de uma viga-parede. 

A altura efetiva será he=271cm, pois é o menor valor entre o vão teórico e a 

altura total. 

 Ações atuantes na viga-parede: Na viga-parede, irão atuar ações provenientes 

da laje da tampa e da laje do fundo. A ação da laje da tampa será a reação de apoio 

Vx=2,79kN, e a ação da laje do fundo será a reação de apoio V’x=21,73 kN.  

A ação devido ao peso próprio das vigas-parede será igual a 8,22 kN/m. Logo, 

conhecendo-se todas ações atuantes na viga-parede é possível determinar a ação to-

tal: 

𝑞𝑑 = 1,4. (2,79 + 21,73 + 8,22) = 45,84 𝑘𝑁/𝑚 = 45,84. 10−2 𝑘𝑁/𝑐𝑚  

 Estabilidade: Verificação para garantir a estabilidade lateral da estrutura e ga-

rantir a resistência ao esforço cortante solicitante: 

 

𝑏𝑤 ≥
251

8
. √

45,84. 10−2

2,5
1,4 . 271

3
= 3,08 𝑐𝑚 

𝑏𝑤 ≥
5 . 251 . 45,84. 10−2

2,5
1,4 . 271

= 1,19 𝑐𝑚 
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Como a espessura adotada para a parede foi de 12 cm, verifica-se a estabilidade 

lateral. 

 Verificação das reações de apoio: Na figura 53 está esquematizado o carre-

gamento atuante nas vigas-parede 03 e 04. 

 

Figura 53 - Carregamento das vigas-parede 03 e 04 

 

Fonte: VASCONCELOS (1998) 

 

Por ser uma viga simplesmente apoiada, as reações de apoio serão: 

𝑅𝑑 =
45,84 .  2,71

2
= 62,11 𝑘𝑁 

 Conhecendo-se as reações de apoios, essas devem ser verificadas a fim de que 

não resulte em uma compressão excessiva para o concreto da viga-parede.  

𝑅𝑑 ≤ 0,3 . 0,12 . (0,20 + 0,15) .  
25

1,4
. 1000 = 225 𝑘𝑁 

Logo, como o valor de Rd deu inferior, conclui-se que não deve ocorrer ruptura 

do concreto por compressão nas regiões de apoio. 

 Armaduras: Nas vigas-paredes 03 e 04 estarão atuando três cargas, a da laje 

da tampa, laje do fundo e o peso próprio.  

Na borda superior estará atuando a ação da laje da tampa, mais a metade do 

peso próprio: 

2,79 +
8,22

2
= 6,9 𝑘𝑁/𝑚 
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E na borda inferior, estará atuando a ação da laje do fundo, mais a metade do 

peso próprio: 

21,73 +
8,22

2
= 25,84 𝑘𝑁/𝑚 

 

a) Armadura principal 

O momento fletor de cálculo será: 

𝑀𝑑 =
45,84 . 2,712

8
= 42,08 𝑘𝑁. 𝑚 

O braço de alavanca é determinado por: 

𝑧 = 0,20. (2,71 + 2 . 2,74) = 1,64 𝑚 

Assim, a área de aço para armadura principal será: 

𝐴𝑠 =
42,08

1,64 .  
50

1,15

= 0,59𝑐𝑚² 

A armadura mínima é: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
0,15

100
. 12 . 274 = 4,93 𝑐𝑚² 

Logo, a área de aço que será utilizada será a mínima 4,93 cm². 

A armadura principal deve ser distribuída em uma faixa, determinada por: 

𝑎 = 0,25 .  2,74 − 0,05 . 2,71 = 0,55 𝑚 

b) Armadura de suspensão 

Essa armadura deve absorver a ação aplicada na borda inferior da viga-parede, 

logo o carregamento será 25,84 kN/m, é determinada: 

𝐴𝑠 =
25,84 . 1,4

50
1,15

= 0,83 𝑐𝑚2/𝑚 

c) Armadura de alma 

O bnec será: 

𝑏𝑛𝑒𝑐 =
62,11

0,10.  274 .  
2,5
1,4

= 1,27 𝑐𝑚 

Para essa espessuras, a armadura de alma será: 

𝑎𝑠,𝑣 = 𝑎𝑠,ℎ = 0,20 . 1,27 = 0,25 𝑐𝑚2/𝑚 

A armadura mínima de acordo com Código Modelo do CEB/90 é: 

𝑎𝑠,𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 𝑎𝑠,ℎ,𝑚𝑖𝑛 = 0,10 . 0,12 = 1,2 𝑐𝑚2/𝑚 
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Logo, a armadura de alma será a mínima 1,20 cm²/m. 

e) Armadura complementar: 

 

O diâmetro da armadura complementar deve ser o mesmo da armadura de alma. 

A armadura complementar é: 

𝑎𝑠,𝑣,𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑎𝑠,ℎ,𝑐𝑜𝑚𝑝 = 1,20 𝑐𝑚2/𝑚 

 

 Detalhamento das vigas-parede 03 e 04: Na Tabela 44 e Figura 54 está o de-

talhamento das vigas-parede 03 e 04. 

 

Tabela 44 - Detalhamento vigas-parede 03 e 04 

ARMADURA As/m Astotal  Espaç.  n° de barras Comp.  Detalhamento 

Principal - 4,93 8 5,4 10 300 10 N34 8 c/5,4 C=300 

Suspensão 0,83 2,42 8 20 15 283 15 N35 8 c/20 C=283 

Alma, v 1,20 3,49 8 20 15 283 15 N36 8 c/20 C=283 

Alma, h 1,20 3,29 8 20 14 300 14 N37 8 c/20 C=300 

Complementar, v 1,20 1,63 8 20 7 135,5 7 N38 8 c/20 C=135,5 

Complementar, h 1,20 0,77 8 20 4 64,2 4 N39 8 c/20 C=64,2 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 54 - Detalhamento vigas-parede 03 e 04 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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5.3. PISCINA 
 

Trata-se de um projeto de uma piscina enterrada retangular de concreto armado. 

Algumas especificações sobre o projeto: 

 A resistência característica do concreto deve ser de 25Mpa; 

 O solo apresenta características de solo arenoso, com um peso específico 

𝛾𝑠 = 16𝑘𝑁/𝑚³; 

 Tem influência do lençol freático. 

 Na Figura 55, tem-se as dimensões das lajes que compõe a piscina: 

 

Figura 55 - Piscina 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

As espessuras das lajes adotadas serão, 15cm para as paredes e 20cm para o 

fundo. Como trata-se de uma piscina enterrada, o dimensionamento é análogo ao de 

um reservatório enterrado, logo todas as suas lajes serão dimensionadas apenas como 

placa. 

 

5.3.1. Dimensionamento como placa 
 

 Comprimentos efetivos: Na Tabela 45, estão os comprimentos efetivos de to-

das as lajes, a relação dos vãos ()e a direção que cada laje deverá ser armada.  
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Tabela 45 - Vão efetivos - Piscina 

LAJE Lefx (cm) Lefy (cm)   ARMAÇÃO 

FUNDO 1,35 2,85 2,11  UMA DIREÇÃO 

PAR. 01 E 02 1,50 2,85 1,90 0,53 DUAS DIREÇÕES 

PAR. 03 E 04 1,35 1,50 1,11 0,90 DUAS DIREÇÕES 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Carregamentos: Para piscinas, assim como o reservatório enterrada, é neces-

sário fazer o dimensionamento considerando-a cheia e vazia.  

As cargas que estarão atuando são: peso próprio, revestimento, carga acidental, 

empuxo da água e empuxo do solo, foram calculadas de acordo com o item 2.3: 

a) Peso próprio: 

 

𝑔𝑝𝑝−𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 = 0,20 . 25 = 𝟓, 𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎² 

 

b) Revestimento: O carregamento do revestimento foi adotado, grev=1 kN/m². 

c) Carga acidental: A carga acidental é 0,5 kN/m², foi adotada a partir da 

NBR 6120. 

d) Peso do reservatório: Será considerado o peso total do reservatório na 

laje do fundo, já que será dimensionada como radier. 

𝑔𝑟𝑒𝑠𝑒𝑣. = 𝑔𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 

𝑔𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = (3,00 . 1,40 . 0,15 . 25 . 2) + (1,30 . 1,30 . 0,15 . 25 . 2) = 44,17𝑘𝑁 

𝑔𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣. =
44,17

3 .  1,50
= 𝟗, 𝟖 𝒌𝑵/𝒎² 

e)   Empuxo da água: Essa carga será calculada, considerando o reservató-

rio completamente cheio, pois como já falado no item 2.3.2, não existe tabelas para 

obtenção de esforços com carregamento parcial. Logo, o empuxo será: 

𝑞𝑎−𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 = (1,60 − 0,20) . 10 = 14,00 𝑘𝑁/𝑚² 

𝑞𝑎−𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 1,60 . 10 = 16,00 𝑘𝑁/𝑚² 

f) Empuxo do solo: O efeito do empuxo do solo será considerado apenas 

nas paredes, e quando o dimensionamento for feito para o reservatório vazio, como já 

discutido no item 2.3.3, o cálculo do empuxo é feito de acordo com a equação 3: 

𝑞𝑠−𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 16 . 0,4 . 1,60 = 10,24 𝑘𝑁/𝑚² 
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Nas Tabelas 46 e 47 estão todas as cargas atuantes, quando vazio e quando 

cheio, respectivamente. 

 

Tabela 46 - Carregamento em kN/m²- Piscina vazia 

LAJE gpp grev q gresev. qa qs qLF Qtotal 

FUNDO 5,00 1,00 0,50 9,80 - - 30,00 13,70 

PAR. 01 
E 02 

- - - - - 10,24 16,00 26,24 

PAR. 03 
E 04 

- - -   - 10,24 16,00 26,24 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 47 - Carregamento em kN/m²- Piscina cheia 

LAJE gpp grev q gresev. qa qs qLF Qtotal 

FUNDO 5,00 1,00 0,50 9,80 14,00 - 30,00 0,30 

PAR. 01 
E 02 

- - - - 16,00 10,24 1600 26,24 

PAR. 03 
E 04 

- - -   16,00 10,24 16,00 26,24 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Vinculação: Como já definido no item 2.4, as ligações parede-parede e parede-

fundo serão engastadas. 

 Verificação do cisalhamento: Para essa verificação, é necessário determinar 

os valores das forças cortantes atuantes nas bordas das lajes, a partir das equações 

26, 27, 28 e 29. Para isso, deve-se obter os coeficiente a partir das tabelas de reações 

de apoio em lajes com carga uniforme (ANEXOS A e B). A laje do fundo se enquadra 

no tipo 6. Na Tabela 48 estão os coeficientes e suas respectivas forças cortantes, em 

kN, para a piscina vazia e cheia. 

 

Tabela 48 - Forças cortantes atuantes nas lajes do fundo – Piscina 

LAJE  vx v'x vy v'y Vx V'x Vy V'y 

FUNDO VAZIO 1,15 - 3,75 - 2,5 - 6,94 - 4,62 

FUNDO CHEIO 1,15 - 3,75 - 2,5 - 0,15 - 2,81 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Para que a verificação seja satisfeita, é necessário que a força cortante solici-

tante de cálculo (Vsd), seja menor ou igual a resistência de projeto ao cisalhamento 

(Vrd1). Na Tabela 49, estão as verificação para laje do fundo, para a piscina cheia e 
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vazia. Os valores da tabela, foram obtidos a partir das equações 30, 31, 32 e 33, e a 

força cortante está em kN. Como a condição foi satisfeita, não será necessário o uso 

de armadura transversal. 

 

Tabela 49 - Verificação do cisalhamento das lajes do fundo - Piscina 

LAJE Vs Vsd Rd k  VRd1 

FUNDO VAZIO 6,94 9,71 0,32 1,43 0,0018 990,33 

FUNDO CHEIO 2,81 3,94 0,32 1,43 0,0018 990,33 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Obtenção dos momentos: De acordo com a relação entre os vãos das lajes, 

apenas a laje do fundo será armada em uma direção. A obtenção dos momentos para 

lajes armadas em uma direção foi discutida no item 3.1. Como a laje do fundo tem as 

quatro bordas engastadas, logo a viga armada na menor direção resulta em uma viga 

biengastada. Os momentos serão: 

 

𝑀𝑛𝑒𝑔𝑋−𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 =
13,70 . 1,352

12
= 2,08 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑀𝑝𝑜𝑠𝑋−𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 =
13,70 . 1,352

24
= 1,04 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑀𝑛𝑒𝑔𝑋−𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 =
0,30 . 1,352

12
= 0,05 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑀𝑝𝑜𝑠𝑋−𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 =
0,30 . 1,352

24
= 0,02 𝑘𝑁. 𝑚 

 

Para as demais lajes que serão armadas em duas direções, o momentos são 

determinados a partir das equações 10, 11, 12 e 13, e os coeficientes serão obtidos a 

partir das tabelas de BARES.  

Utilizando a tabela de momentos fletores em laje com carregamento uniforme, a 

laje do fundo por ter as quatro bordas engastadas, se enquadra no tipo 6. Já para as 

lajes das paredes, será usada a tabela de momentos fletores em laje com carregamento 

triangular (ANEXO E), elas enquadram no tipo 16 quando o dimensionamento for para 

piscina vazia, e no tipo 15 quando cheia.  

Nas Tabelas 50 e 51 estão todos os coeficiente e seus respectivos momentos, 

para piscina vazia e cheia, respectivamente. 
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Tabela 50 - Momento fletores das lajes em kN.m- Piscina vazia 

LAJE   x ’x y ’y Mx M'x My M'y 

FUNDO 2,11  - - - - 1,04 2,08 - - 

PAR. 01 E 02 1,90 0,53 2,59 6,14 0,96 3,60 1,53 3,63 0,57 2,13 

PAR. 03 E 04 1,11 0,90 1,33 3,89 1,23 3,06 0,64 1,86 0,59 1,46 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 51 - Momento fletores das lajes em kN.m- Piscina cheia 

LAJE   x ’x y ’y Mx M'x My M'y 

FUNDO 2,11  - - - - 0,05 0,02 - - 

PAR. 01 E 02 1,90 0,53 4,42 - 1,80 6,12 2,11 - 0,86 2,93 

PAR. 03 E 04 1,11 0,90 1,86 - 1,77 4,23 0,89 - 0,85 2,02 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Compatibilização: Na compatibilização, como já discutido no item 3.1, o mo-

mento que deve permanecer na ligação deve ser o maior valor entre a média dos mo-

mentos, ou 80% do maior momento. Nas Figuras 56 e 57, estão os momentos atuantes 

na piscina vazia e cheia, respectivamente. Nas Tabelas 52 e 53, estão os momento 

compatibilizados.  

 

Figura 56 - Momento atuantes na piscina vazia 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 57 - Momento atuantes na piscina cheia 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 52 - Compatibilização dos momentos – Piscina vazia 

LIGAÇÃO M1 M2 Mmedio 0,8.Mmax Mcompat. 

PAREDE/PAREDE 2,13 1,86 1,99 1,70 1,99 

FUNDO/PAR.01 E 02 2,08 3,63 2,85 2,90 2,90 

FUNDO/PAR.03 E 04 0,00 1,46 - 1,17 1,46 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 53 - Compatibilização dos momentos – Piscina cheia 

LIGAÇÃO M1 M2 Mmedio 0,8.Mmax Mcompat. 

PAREDE/PAREDE 2,93 0,00 2,93 2,34 2,93 

FUNDO/PAR.01 E 02 0,05 0,00 0,05 0,04 0,05 

FUNDO/PAR.03 E 04 0,00 2,02 - 1,62 2,02 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Armadura positiva: Para determinação da área de aço necessária, deve-se 

usar as equações 19, 20, 21 e 22. Nas Tabelas 54 e 55 estão as áreas de aço positivas 

necessárias para cada laje, para a piscina vazia e cheia, respectivamente, em cm²/m. 

A área de aço mínima foi determinada a partir da equação 23, e a taxa de aço 

pela Tabela 2.  
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Tabela 54 - Área de aço necessárias (cm²/m) - Piscina vazia (Armadura externa) 

LAJE DIREÇÃO M Md KMD KX KZ As Asmin Asadotada 

FUNDO 
EM X 1,04 1,46 0,00 0,00 1,00 0,20 3,00 3,00 

EM Y 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 

PAR. 01 E 02 
EM X 1,53 2,14 0,01 0,01 1,00 0,41 2,25 2,25 

EM Y 0,57 0,79 0,00 0,00 1,00 0,15 2,25 2,25 

PAR. 03 E 04 
EM X 0,64 0,89 0,00 0,01 1,00 0,17 2,25 2,25 

EM Y 0,59 0,82 0,00 0,00 1,00 0,16 2,25 2,25 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 55 - Área de aço necessárias (cm²/m) - Piscina cheia (Armadura interna) 

LAJE DIREÇÃO M Md KMD KX KZ As Asmin Asadotada 

FUNDO 
EM X 0,02 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 

EM Y 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 

PAR. 01 E 02 
EM X 2,11 2,96 0,01 0,02 0,99 0,57 2,25 2,25 

EM Y 0,86 1,21 0,00 0,01 1,00 0,23 2,25 2,25 

PAR. 03 E 04 
EM X 0,89 1,25 0,00 0,01 1,00 0,24 2,25 2,25 

EM Y 0,85 1,19 0,00 0,01 1,00 0,23 2,25 2,25 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Detalhamento: O detalhamento da armadura positiva estão nas Tabelas 56 e 

57, foi feito a partir das equações 24 e 25, obedecendo os espaçamentos mínimos e 

máximos. 

 

Tabela 56 - Detalhamento das lajes – Piscina cheia (Armadura interna) 

FUNDO As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 3,00 8,55 8 15 19 175 19 N1 8 c/15 C=175 

Em y 3,00 4,05 8 15 9 325 9 N2 8 c/15 C=325 

PAR. 1 E 2 As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 6,41 8 20 15 175 15 N5 8 c/20 C=175 

Em y 2,25 3,38 8 20 8 315 8 N6 8 c/20 C=315 

PAR. 3 E 4 As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 3,38 8 20 8 165 8 N9 8 c/20 C=165 

Em y 2,25 3,04 8 19 8 175 8 N10 8 c/19 C=175 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Tabela 57 - Detalhamento das lajes – Piscina vazia (Armadura externa) 

FUNDO As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 3 8,55 8 15 19 175 19 N3 8 c/15 C=175 

Em y 3 4,05 8 15 9 325 9 N48 c/15 C=325 

PAR. 1 E 2 As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 6,41 8 20 15 175 15 N7 8 c/20 C=175 

Em y 2,25 3,38 8 20 8 315 8 N8 8 c/20 C=315 

PAR. 3 E 4 As Astotal  Espaç. n° de barras Comp.  Detalhamento 

Em x 2,25 3,38 8 20 8 165 8 N11 8 c/20 C=165 

Em y 2,25 3,04 8 19 8 175 8 N12 8 c/19 C=175 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Mísulas: A aplicação das mísulas foi feita a partir do caso 5, citado no item 2.5. 

Mesmo que pela taxa aço não seja necessário o seu uso, será aplicado as mísulas 

devido aos diversos benefícios já citados. Na Tabela 58 estão as armaduras que serão 

usadas nas mísulas, e na Tabela 59, está o detalhamento. 

 

Tabela 58 - Área de aço para mísulas - Piscina 

LIGAÇÃO M Md KDM KX KZ As Asmin Asadot./m  adot. As/m Astotal 

Parede/Parede 2,93 4,10 0,02 0,02 0,99 0,79 2,25 2,25 0,15 0,08 1,13 1,58 

Fundo/Parede 1 e 2 0,05 0,06 0,00 0,00 1,00 0,01 3,00 3,00 0,20 0,10 1,50 4,05 

Fundo/Parede 3 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 0,20 0,10 1,50 1,80 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 59 - Detalhamento mísulas – Piscina 

LIGAÇÃO  n° de barras Espaç. lbnec Comp. Inclinado Comp. Detalhamento 

Parede/Parede 8 7 20 10 40 60 7 N13 8 c/20 C=60 

Fundo/Parede 1 e 2 8 14 20 10 40 60 14 N14 8 c/20 C=60 

Fundo/Parede 3 e 4 8 6 20 15 25 55 6 N15 8 c/20 C=55 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Armadura negativa: Nas Tabelas 60 e 61 estão a área de aço necessária para 

ligação interna e externa, respectivamente, e nas Tabelas 62 e 63, está o detalhamento 

das ligações interna e externa, respectivamente.  
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Tabela 60 - Área de aço da armadura de ligação interna – Piscina 

LIGAÇÃO M Md KDM KX KZ As Asmin Asadot./m Astotal 

Parede/Parede 2,93 4,10 0,02 0,02 0,99 0,79 2,25 2,25 3,15 

Fundo/Parede 1 e 2 0,05 0,06 0,00 0,00 1,00 0,01 3,00 3,00 8,10 

Fundo/Parede 3 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 3,60 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 61 - Área de aço da armadura de ligação externa – Piscina 

LIGAÇÃO M Md KDM KX KZ As Asmin Asadot./m Astotal 

Parede/Parede 1,99 2,79 0,01 0,02 0,99 0,54 2,25 2,25 3,15 

Fundo/Parede 1 e 2 2,90 4,06 0,02 0,02 0,99 0,79 3,00 3,00 8,10 

Fundo/Parede 3 e 4 1,46 2,05 0,01 0,01 1,00 0,39 3,00 3,00 3,60 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 62 - Detalhamento da armadura de ligação interna – Piscina 

LIGAÇÃO  n° de barras Espaç. L b Comp.  Detalhamento 

Parede/Parede 8 7 20 40 10 130 7 N16 8 c/20 C=130 

Fundo/Parede 1 e 2 8 18 15 40 10 130 18 N17 8 c/15 C=130 

Fundo/Parede 3 e 4 8 8 15 35 10 120 8 N18 8 c/15 C=120 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 63 - Detalhamento da armadura de ligação externa – Piscina 

LIGAÇÃO  n° de barras Espaç. L Comp.  Detalhamento 

Parede/Parede 8 7 20 40 80 7 N19 8 c/20 C=80 

Fundo/Parede 1 e 2 8 18 15 40 80 18 N20 8 c/15 C=80 

Fundo/Parede 3 e 4 8 8 15 35 70 8 N21 8 c/15 C=70 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Verificação na abertura de fissuras: Serão feitas as verificações de abertura 

de fissuras, acordo com as equações 7 e 8. Na Tabela 64 estão as aberturas de fissu-

ras, em cm, para as lajes e ligações. Pode-se observar que todas as aberturas estão 

dentro do limite. 
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Tabela 64 - Verificação das fissuras - Piscina 

LAJE  A i Mdfreq si Esi Fctm Ac ri w1 w2 w 

FUNDO 12,50 1,23 2,25 3,49 20,93 210000 2,56 262,50 0,00 0,11 0,40 0,11 

PAREDE 1 E 2 16,00 2,01 2,25 1,24 6,42 210000 2,56 322,00 0,01 0,01 0,12 0,01 

PAREDE 3 E 4 8,00 0,50 2,25 0,64 13,18 210000 2,56 186,00 0,00 0,03 0,27 0,03 

LIGAÇÃO INTERNA 

PAREDE/PAREDE 10,00 0,79 2,25 0,00 0,00 210000 2,56 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNDO/PAR. 1 E 2 10,00 0,79 2,25 0,00 0,00 210000 2,56 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNDO/PAR. 3 E 4 10,00 0,79 2,25 0,00 0,00 210000 2,56 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIGAÇÃO INTERNA 

PAREDE/PAREDE 16,00 2,01 2,25 1,79 9,28 210000 2,56 322,00 0,01 0,03 0,17 0,03 

FUNDO/PAR. 1 E 2 16,00 2,01 2,25 2,94 15,21 210000 2,56 322,00 0,01 0,07 0,28 0,07 

FUNDO/PAR. 3 E 4 16,00 2,01 2,25 1,46 7,58 210000 2,56 322,00 0,01 0,02 0,14 0,02 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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 Detalhamento: Na Figura 58 está o detalhamento das armaduras da piscina. 

 

Figura 58 - Detalhamento da Piscina 

a)Armadura laje do fundo                                                         b) Armadura paredes 01 e 02     

 

c)Armadura paredes 03 e 04 

 

d)Armaduras de ligação 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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5.4. COMPARAÇÃO DOS VALORES 
 

Foi gerado no Hand o exemplo numérico do reservatório elevado, resolvido no 

item 5.2, a fim de comparar os valores. Nas Tabelas 65, 66 e 67 está sendo feito a 

comparação entre os valores obtidos no exemplo resolvido manualmente, com os re-

sultando obtidos no Hand.  

 

Tabela 65 – Comparação dos resultados – Armadura positiva 

ARMADURA POSITIVA 

TAMPA APLICAÇÃO FERRAMENTA 

INTERNA 

EM X 20 N1 10 c/20 C=296 20 N1 10 c/20 C=296 

EM X, 
abertura 

5 N2 10 c/20 C=216 5 N2 10 c/20 C=216 

EM Y 10 N3 10 c/20 C=506 10 N3 10 c/20 C=506 

EM Y, 
abertura 

4 N4 10 c/20 C=426 4 N4 10 c/20 C=426 

FUNDO APLICAÇÃO FERRAMENTA 

 
INTERNA 

EM X 25 N5 10 c/20 C=306 25 N5 10 c/20 C=306 

 EM Y 14 N6 10 c/20 C=516 14 N6 10 c/20 C=516 

EXTERNA EM X 25 N7 10 c/20 C=306 25 N7 10 c/20 C=306 

  EM Y 14 N8 10 c/20 C=516 14 N8 10 c/20 C=516 

PAREDE 1 E 2 APLICAÇÃO FERRAMENTA 

 
INTERNA 

EM X 25 N9 10 c/20 C=283 25 N9 10 c/20 C=283 

 EM Y 14 N10 10 c/20 C=510 14 N10 10 c/20 C=510 

EXTERNA EM X 25 N11 10 c/20 C=283 25 N11 10 c/20 C=283 

  EM Y 14 N12 10 c/20 C=510 14 N12 10 c/20 C=510 

PAREDE 3 E 4 APLICAÇÃO FERRAMENTA 

INTERNA EM X 14 N13 10 c/20 C=283 14 N13 10 c/20 C=283 

 EM Y 14 N14 10 c/20 C=300 14 N14 10 c/20 C=300 

EXTERNA EM X 14 N15 10 c/20 C=283 14 N15 10 c/20 C=283 

  EM Y 14 N16 10 c/20 C=300 14 N16 10 c/20 C=300 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Tabela 66 – Comparação dos resultados - Armadura da abertura da tampa, mísulas e 

ligação  

ABERTURA DA TAMPA APLICAÇÃO FERRAMENTA 

EM X 4 N1712,5 c/22,5 C=135 4 N3812,5 c/22,5 C=135 

EM Y 4 N18 12,5 c/22,5 C=135 4 N39 12,5 c/22,5 C=135 

MÍSULAS APLICAÇÃO FERRAMENTA 

PAREDE/PAREDE 13 N19 8 c/20 C=100 13 N35 8 c/20 C=100 

FUNDO/PAREDE 1 E 2 24 N20 8 c/20 C=109 24 N36 8 c/20 C=109 

FUNDO/PAREDE 3 E 4 14 N21 8 c/20 C=104 14 N37 8 c/20 C=104 

LIGAÇÃO INTERNA APLICAÇÃO FERRAMENTA 

INTERNA 

PAREDE/PAREDE 13 N22 8 c/20 C=165 13 N29 8 c/20 C=165 

FUNDO/PAREDE 1 E 2 48 N23 8 c/10 C=175 48 N30 8 c/10 C=175 

FUNDO/PAREDE 3 E 4 18 N24 8 c/15 C=175 18 N31 8 c/15 C=175 

LIGAÇÃO EXTERNA APLICAÇÃO FERRAMENTA 

EXTERNA 

PAREDE/PAREDE 13 N25 8 c/20 C=130 13 N32 8 c/20 C=130 

FUNDO/PAREDE 1 E 2 24 N26 8 c/20 C=140 24 N33 8 c/20 C=140 

FUNDO/PAREDE 3 E 4 14 N27 8 c/20 C=140 14 N34 8 c/20 C=140 

Fonte: Autoria própria (2017) 
 

 

 

Tabela 67 – Comparação dos resultados - Armadura das vigas-parede  

VIGA-PAREDE 

  PAREDE 1 E 2 APLICAÇÃO FERRAMENTA 

INTERNA E 
EXTERNA 

PRINCIPAL 10 N28 8 c/4 C=510 10 N17 8 c/4 C=510 

SUSPENSÃO 26 N29 8 c/20 C=283 26 N18 8 c/20 C=283 

ALMA,v 26 N30 8 c/20 C=283 26 N19 8 c/20 C=283 

ALMA,h 14 N31 8 c/20 C=510 14 N20 8 c/20 C=510 

COMPLEMENTAR,v 7 N32 8 c/20 C=137 7 N21 8 c/20 C=137 

COMPLEMENTAR,h 4 N33 8 c/20 C=64,8 4 N22 8 c/20 C=64,8 

  PAREDE 3 E 4 APLICAÇÃO FERRAMENTA 

INTERNA E 
EXTERNA 

PRINCIPAL 10 N34 8 c/5,4 C=300 10 N23 8 c/5,4 C=300 

SUSPENSÃO 15 N35 8 c/20 C=283 15 N24 8 c/20 C=283 

ALMA,v 15 N36 8 c/20 C=283 15 N25 8 c/20 C=283 

ALMA,h 14 N37 8 c/20 C=300 14 N26 8 c/20 C=300 

COMPLEMENTAR,v 7 N38 8 c/20 C=135,5 7 N27 8 c/20 C=135,5 

COMPLEMENTAR,h 4 N39 8 c/20 C=64,2 4 N28 8 c/20 C=64,2 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tinha como objetivo governante o desenvolvimento de uma 

ferramenta em ambiente Excel intuitiva, amigável e eficiente que fosse capaz de realizar 

o projeto estrutural de reservatórios enterrados, elevados e piscinas de concreto ar-

mado. Tendo em vista os aspectos observados, pode-se inferir que o trabalho obteve 

êxito nas metas propostas, uma vez que, mediante a validação por uma solução analí-

tica, foi possível verificar que a ferramenta desenvolvida fornece valores satisfatórios. 

A comparação com a solução manual mostra o quão prático pode ser a utilização de 

uma ferramenta computacional para o projeto estrutural de reservatórios de concreto 

armado. 

O número de trabalhos que tratam sobre o dimensionamento de reservatórios 

ainda é exíguo, fato que dificultou o desenvolvimento do trabalho. Sendo assim, além 

de desenvolver uma ferramenta que pode ser utilizada para fins profissionais e didáti-

cos, este trabalho contribui para ampliar o número de trabalhos que tratem do dimensi-

onamento desse tipo de elemento estrutural com aplicação tão presente no dia-a-dia. 

O Excel se mostrou um excelente ambiente para desenvolvimento de ferramen-

tas computacionais, tendo em vista que seus recursos matemáticos e sua interface fa-

miliar a muitos usuários de computadores pessoais o torna uma ferramenta muito atra-

tiva. Dada sua popularidade, o seu domínio tornou-se requisito quase obrigatório para 

a formação de profissionais dessa área.  

Sugere-se para futuros trabalhos, a implementação dos cálculos para dimensio-

namento de reservatórios apoiados e semienterrado, que devido à falta de tempo, e 

uma bibliografia sobre o tema muito limitada, não foi possível incluir nesse trabalho. 

Também se sugere a implementação da parede intermediária, o que torna o reservató-

rio divido em mais de compartimento. Além disso, pode ser implementada uma função 

para considerar a influência do lençol freático e o nível da água nas paredes, que por 

motivos de não se ter tabelas necessárias para obtenção dos esforços, para lajes par-

cialmente carregadas, a influência do lençol freático, e o nível da água nas paredes 

foram considerados na situação mais crítica. Podendo ainda ser acrescentado no rela-

tório obtido a partir da ferramenta, todos cálculos detalhados. 
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