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4 DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES PARA BALIZAR O CONTEÚDO DO 

PROJETO DE DETALHAMENTO DE ARMADURAS 

 

Neste capítulo estudou-se a produtividade da mão-de-obra, envolvida no serviço de 

armação, e sua correlação com os fatores de conteúdo do projeto de detalhamento 

das armaduras, no sentido de descrever a concepção destas armaduras através de 

parâmetros associados à eficiência na produção. De posse destas informações, os 

projetistas opinaram, com visão sistêmica, sobre as vantagens e desvantagens de 

se adotarem as soluções que levam à melhoria de produtividade da mão-de-obra 

envolvida no serviço de armação. Este capítulo reúne a quantificação das influências 

de determinadas características do projeto sobre a produtividade da mão-de-obra e 

as opiniões dos projetistas sobre a viabilidade ou não de sua adoção, constituindo 

um conjunto de informações que serve de subsídio para as futuras tomadas de 

decisão quanto a projetos de detalhamento de armadura. 

 
Os detalhes relativos ao conteúdo dos projetos influenciam diretamente os operários, 

sendo possível, através de um método que será explicado mais adiante, medir e 

analisar a produtividade potencial que induzem. Nesse contexto, mensurou-se a 

produtividade da mão-de-obra e detectaram-se e quantificaram-se os fatores de 

conteúdo potencialmente influenciadores da produtividade da mão-de-obra para, em 

seguida, usando-se de ferramentas estatísticas, apontarem-se os fatores de 

conteúdo que se mostraram realmente influenciadores da produtividade. 

  
Conhecendo-se os fatores, pôde-se questionar, por meio de entrevista, alguns 

projetistas, sobre as eventuais dificuldades ou não quanto a sua adoção nos projetos 

de detalhamento das armaduras, utilizando-se para isso um material de apoio à 

entrevista com os mesmos, que será mostrado e explicado mais à frente. 

 
Por fim, foram apresentadas as respostas dos projetistas para, através das mesmas, 

poder-se perceber, no contexto atual, as vantagens e desvantagens de se maximizar 

ou minimizar a presença de tais fatores nos projetos de detalhamento das 

armaduras; tais respostas serão expostas por meio de tabelas. 

 
As etapas para o alcance dos objetos desse capítulo podem ser visualizadas na 

Figura 4.1.        



 

 

178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.1 – Etapas para o alcance dos objetivos do capítulo 
 

 

4.1 PESQUISA DE CAMPO SOBRE PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA E 

FATORES DE CONTEÚDO POTENCIALMENTE INFLUENCIADORES DA 

MESMA 

 

4.1.1 Método para estudo da produtividade no serviço de armação 

 

A pesquisa de campo, sobre produtividade no serviço de armação usando aço pré-

cortado e dobrado, envolveu uma série de etapas, quais sejam: a definição das 

obras a serem estudadas; a quantificação dos projetos de detalhamento das 

armaduras das mesmas; o levantamento prévio de fatores com base nos projetos; a 

confecção de planilhas de levantamento de campo para se coletarem dados 

relativos tanto aos fatores quanto à produtividade; o processamento e análise dos 

dados levantados.  

 

 

 

Método  para 
levantamento/processamento 

da produtividade 
 

Resultados obtidos Estudos de caso 

Material de apoio à 
entrevista com  os 

projetistas 
 

Questionamentos aos 
projetistas: perguntas e 

respostas 

Apresentação dos comentários 
feitos pelos projetistas a respeito 

dos fatores de conteúdo 

Etapa 1 

Etapa 3 

Etapa 2 
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4.1.1.1 Definição das obras a serem estudadas e a quantificação dos projetos de 

detalhamento das armaduras das mesmas 

 

Antes de se iniciar a coleta de dados em uma obra, fazia-se uma avaliação dela, por 

meio de uma primeira visita, cujo objetivo era o de verificar se a mesma se 

enquadrava no perfil de obra que se buscava analisar, no caso: 

 
• ser edificação multipavimentos; 

 
• ser constituída por estrutura reticulada de concreto armado; 

 
• estar na fase de execução do pavimento tipo; 

 
• utilizar a tecnologia do aço pré-cortado e pré-dobrado; 

 
• não pertencer a uma construtora anteriormente estudada nesta pesquisa; 

 
• de preferência possuir um projeto de detalhamento de armaduras concebido por 

um projetista diferente dos anteriormente estudados nesta pesquisa. 

 
Sendo a avaliação da obra considerada satisfatória, partia-se para a quantificação 

dos projetos de detalhamento de armadura no sentido de fazer-se um levantamento 

quantitativo, em massa, das armaduras, em função das tarefas (pilar, viga e laje) a 

serem executadas no serviço de armação, visando-se contabilizar a quantidade de 

serviço total que será executado na obra, visto que tal valor é necessário para o 

cálculo do indicador (RUP) utilizado para mensurar a produtividade da mão-de-obra 

nesta pesquisa. 

 

4.1.1.2 Levantamento prévio de fatores com base nos projetos e as características 

gerais de produção 

 

Os projetos serviram de referência para a mensuração dos fatores de conteúdo, 

enquanto o entendimento da produção permitia a avaliação dos fatores de contexto. 

Estes dois tipos de fatores foram registrados numa mesma planilha, que permitia 

também o processamento dos dados de entrada. Esses fatores foram detectados e 

quantificados, em função da tarefa (pilar, viga e laje) a ser executada no serviço de 
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armação. A escolha dos fatores de conteúdo e contexto a serem avaliados é 

resultado: do estudo bibliográfico, que precedeu os estudos de caso (tal discussão 

foi explicitada no capítulo 2); da leitura de projetos; de entrevistas com especialistas; 

e do acompanhamento de obras. 

 
A análise, no que tange à explicação de todos os fatores detectados e quantificados 

nesta dissertação, será feita, no texto que segue, por meio de uma análise global, 

onde os fatores serão explicados através de suas “famílias”. Entretanto, para o caso 

dos fatores que, após análises estatísticas, mostraram-se realmente influenciadores 

da produtividade da mão-de-obra para as tarefas de pilar, viga e laje, haverá a 

explicação conceitual de cada fator, ou seja, de que forma o referido fator influencia 

na melhoria ou piora da produtividade. Tais fatores serão expostos mais adiante no 

item 4.3 (resultados obtidos). 

 
As famílias de fatores foram classificadas nesta dissertação em três tipos, no caso, a 

ligada ao componente estrutural, a ligada às peças e a ligada à frente de trabalho.  

 
A família de fatores ligada ao componente estrutural é aquela família cujos fatores 

abordam questões relativas ao tipo de componente estrutural, ao tamanho da 

armadura do componente, ao formato da armadura do componente e a outros 

aspectos relacionados à construtibilidade da armadura do componente.  

 
A família de fatores ligada às peças é aquela família cujos fatores abordam questões 

relativas ao tipo de peça, tamanho da peça e formato da montagem de cada tipo de 

peça. 

 
E, por fim, a família de fatores ligada à frente de trabalho é aquela família cujos 

fatores abordam questões relativas ao equipamento de transporte utilizado na 

movimentação das armaduras, do seu local de montagem até o local onde será 

colocado na fôrma, e à “densidade1” do trabalho. 

 
Vale ressaltar que, dentre os fatores que constituíam cada família, algumas vezes se 

adotaram diferentes expressões associadas a um mesmo tipo de influência; por 

exemplo, o tamanho da peça foi expresso tanto em quilogramas por peça (Kg/pç) 

                                                
1 Termo utilizado para caracterizar uma presença maior ou menor de armadura por unidade de área 
de piso.  
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quanto em comprimento (L), quanto em diâmetro (φ). A idéia aqui era a de definir a 

melhor forma de avaliação de uma mesma causa de variação da produtividade. 

 
A título de informação cabe mencionar que, nessa pesquisa, para a tarefa de pilares, 

contabilizando-se todos os fatores das três famílias, detectaram-se e, por 

conseqüência, quantificaram-se 75 fatores; para a tarefa de vigas foram 79 fatores e, 

para a tarefa de lajes, foram 70 fatores.       

 

4.1.1.3 Confecção de planilhas de levantamento de campo para coleta de dados 

 

Após as etapas de avaliação da obra e quantificação dos projetos, iniciava-se a 

etapa de levantamento de campo, no que tange à coleta dos homens-hora (Hh) e 

quantidade de serviço executado (Qs), na obra, mais especificamente no pavimento 

tipo da torre em execução, visando-se com isso mensurar a produtividade da mão-

de-obra utilizando-se o indicador RUP (=Hh/Qs). Procurava-se observar, também, a 

ocorrência de eventuais anormalidades, ou seja, surgimento de situações não 

previstas no processo de produção e que paralisavam e/ou diminuíam o ritmo do 

referido processo  (como, por exemplo: a espera pela liberação do equipamento de 

transporte para transportar as armaduras ao seu local definitivo; a falta de definição 

de tarefa para os armadores por parte do encarregado; a falta de liberação de frente 

de serviço para os armadores no momento da montagem da armadura negativa, 

devido a os instaladores dos embutidos estarem num ritmo mais lento; dentre 

outros),  durante o serviço de armação, na etapa de coleta dos homens-hora e 

quantidade de serviço executado. 

 
A coleta dos homens-hora ocorria em função das tarefas (pilar, viga e laje) e suas 

respectivas subtarefas (pré-montagem e/ou montagem final). Essa coleta ocorria 

diariamente e os resultados eram registrados com o uso de planilhas do Microsoft 

Excel. A planilha que foi utilizada para coletar os Hh’s possuía duas versões, onde a 

escolha por uma ou outra versão se dava em função do preenchimento ou não da 

planilha pelo encarregado. As versões das planilhas utilizadas na coleta dos Hh’s 

são mostradas na Figura 4.2 e Figura 4.3. Note-se que, na planilha mostrada na 

Figura 4.2 anota-se, diretamente, a quantidade de horas com a subtarefa; na da 

Figura 4.3, registra-se, a cada hora, em qual subtarefa o operário está envolvido.  
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Figura 4.2 – Planilha de coleta dos Homens-hora a ser preenchida pelo estagiário ou 

pesquisador desta pesquisa 
 

 
Figura 4.3 – Planilha de coleta dos Homens-hora a ser preenchida pelo encarregado 

 

A coleta da quantidade de serviço executado, no que tange a pré-montagem das 

armaduras de pilares e vigas, foi feita diariamente e com o uso de planilha 

desenvolvida no Microsoft Excel (Figura 4.4). A coleta consistia em, diariamente, se 

usar uma planilha dessa, na obra, preenchendo-se, na mesma, a data da coleta e 

marcando-se, com um “x”, os pilares e/ou vigas cujas armaduras haviam sido pré-

montadas naquela data. 
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Data:

P22 P23 P24

Data:

V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28

V29

QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO

PILARES

P1 P2 P3 P4 P5 P6

P8 P9 P10 P11

P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

Pavimento:

P7

P12 P13 P14

Pavimento:

VIGAS

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21

 
Figura 4.4 – Planilha de coleta da quantidade de serviço executado diariamente na pré-

montagem de pilares e vigas 
 

Planilhas semelhantes poderiam ser utilizadas para a montagem final de pilares, 

vigas e lajes. Note-se que, em função de ser usual fazer a montagem num único dia, 

muitas vezes tais planilhas não foram necessárias. Com relação ao caso das lajes, o 

serviço, em todas as obras estudadas, ocorreu sempre num único dia e apenas no 

que tange à montagem final, visto que o sistema de transporte utilizado nas obras 

(elevador cremalheira ou grua) não permitia a pré-montagem das lajes num local que 

não o definitivo. 

 

4.1.1.4 Processamento e análise dos dados levantados 

 

O processamento dos dados, em cada obra estudada, ocorria no final da execução 

do pavimento tipo estudado. Em cada obra (torre) foram coletadas e processadas as 

execuções de três pavimentos tipo como situação de amostragem ideal.  

 
O processamento consistiu na mensuração da RUP (no nível diário, cumulativo, 

cíclica e potencial-cíclica), quantificação dos fatores de conteúdo, baseados nos 
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projetos de detalhamento, e fatores de contexto que poderiam mascarar a influência 

dos referidos fatores de conteúdo. Nas Figuras 4.5 e 4.6 são mostradas as planilhas 

que foram desenvolvidas, no Microsoft Excel, para processar os dados necessários 

para a mensuração da produtividade da mão-de-obra envolvida no serviço de 

armação.  

 

Construtora: Obra:

Oficial Ajudante Início Término PM MF PM MF

LEGENDA: P Pilar L Laje MF Montagem Final

V Viga PM Pré Montagem

Armação

(Relação entre a quantidade de serviço executado no dia para a tarefa em 
relação a quantidade de serviço total) Responsável

Planilha de processamento de dados em obra para mensuração da produtividade- parte 01

L

MF
Total Horas

Horário de Serviço V

Dia/Data

Quantidade P

Equipe

 
Figura 4.5 – Planilha para mensuração das RUP’s (parte 1) 

 

Quantidade de 
serviço (Ton)

PM MF PM MF MF

Dia /   
Data

Hh

Quantidade de 
serviço (Ton)

Rup 
cumulativa 
(Hh/Ton)

Hh
Rup 
diária 

(Hh/Ton)

Rup potencial cíclica (Hh/Ton) 

Rup 
diária 

(Hh/Ton) 

Rup 
cumulativa 
(Hh/Ton)

Hh
Rup 
cíclica 
(Hh/Ton)

Rup 
diária 

(Hh/Ton)

Rup 
cumulativa 
(Hh/Ton)

Rup 
cíclica 
(Hh/Ton)

Rup 
cíclica 
(Hh/Ton)

Quantidade de 
serviço (Ton)

Rup potencial cíclica (Hh/Ton) Rup potencial cíclica (Hh/Ton)

PILAR
Quantidade Total (Ton)

LAJE
Quantidade Total (Ton)

Planilha de processamento de dados em obra para mensuração da produtividade- parte 02

VIGA
Quantidade Total (Ton)

 
Figura 4.6 – Planilha para mensuração das RUP’s (parte 2) 
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Após o processamento individual de cada obra, ocorreu o processamento conjunto 

de todas as obras (9 torres) estudadas nesta pesquisa (Figura 4.7, Figura 4.8 e 

Figura 4.9). Esse processamento consistiu no agrupamento, numa planilha, de todas 

as RUP’s cumulativas e potenciais-cíclicas, assim como os fatores detectados e 

quantificados nas 9 torres estudadas em função de cada tarefa (pilar, viga e laje).  

 

RUP Potencial (Hh/Ton)

Descrição do Fator

PILARES

RUP Cumulativa (Hh/Ton)

OBRAS

FATORES

Quantificação do fator para cada obra

 
Figura 4.7 – Planilha usada na análise da tarefa pilar envolvendo todas as obras 

 

RUP Potencial (Hh/Ton)

Descrição do Fator

VIGAS

OBRAS

RUP Cumulativa (Hh/Ton)

FATORES

Quantificação do fator para cada obra

 
Figura 4.8 – Planilha usada na análise da tarefa viga envolvendo todas as obras 
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RUP Potencial (Hh/Ton)

Descrição do Fator

LAJES

RUP Cumulativa (Hh/Ton)

OBRAS

FATORES

Quantificação do fator para cada obra

 
Figura 4.9 – Planilha usada na análise da tarefa laje envolvendo todas as obras 

 

A análise dos dados processados abrangeu as seguintes etapas: 

 
• análise visual, da planilha que envolvia as RUP’s potenciais-cíclicas e fatores de 

todas as obras, para busca de correlações entre tais RUP’s e fatores; 

 
• geração de gráficos de dispersão individuais, para cada fator que se suscitasse 

uma correlação com as RUP’s potenciais-cíclicas na etapa de análise visual, 

visando-se constatar a correlação percebida; e 

 
• busca pela regressão linear mais eficiente, correlacionando-se os fatores que 

mostraram sua relevância (correlação com a produtividade) por meio dos gráficos 

de dispersão.  

 

4.1.2 Estudos de caso 

 

Desenvolveu-se o estudo de caso em 7 obras, abrangendo-se 9 torres, no período 

de março de 2006 a dezembro de 2006, totalizando-se aproximadamente nove 

meses de coleta em campo. O estudo de caso consistiu na mensuração da 

produtividade da mão-de-obra envolvida no serviço de armação pertencente à 

execução de um pavimento tipo, de uma torre cuja estrutura era em concreto 

armado, onde se coletaram 3 ciclos de execução do pavimento tipo para cada torre 

estudada. Juntamente com a coleta de dados para a mensuração da produtividade, 
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detectaram-se e coletaram-se os fatores de contexto que poderiam interferir na 

influência dos fatores de conteúdo detectados e quantificados por meio dos projetos 

de detalhamento das armaduras.  

 

A caracterização, de cada uma das obras estudadas, foi constituída pelas seguintes 

etapas: 

 
• dados gerais: correspondeu à etapa de caracterização que trouxe informações 

referentes: ao código adotado para identificação da obra; ao número de torres 

analisadas na referida obra; e ao período de coleta no que diz respeito aos meses 

e ano em que se fez a pesquisa de campo na obra estudada; 

 
• vista geral: correspondeu à etapa de caracterização que proporcionou uma vista 

geral da(s) torre(s) estudadas em cada obra. Tal caracterização ocorreu por meio 

de registro fotográfico; 

 
• croquis: correspondeu à etapa de caracterização que, por meio de croquis, 

possibilitou a visualização das instalações para produção, estocagem e transporte 

das armaduras das estruturas de concreto armado; 

 
• serviço de armação: correspondeu à etapa de caracterização que ilustrou, por 

meio de registro fotográfico, algumas das subtarefas (pré-montagem e montagem 

final) que constituíam as tarefas (pilar, viga e laje) pertencentes ao serviço de 

armação. 

 
Visando preservar a identidade das obras envolvidas no estudo de campo, decidiu-

se privilegiar o uso de código para a identificação das referidas obras. Para as obras 

que possuíam mais de uma torre estudada, acrescentava-se ao código da obra mais 

uma letra para diferenciarem-se essas torres. 
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4.1.2.1 Obra SP 11  

 

Dados gerais 

 

• código da obra: SP 11; 

 
• número de torres analisadas: 2 torres; 

 
• código(s) da(s) torre(s): SP 11 S e SP 11 F; 

 
• período de coleta: meses de março e abril do ano de 2006. 

 

Vista geral 

 

 
Figura 4.10 – Vista geral das torres analisadas na obra SP 11 
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Croquis 

 

Figura 4.11 – Croquis da obra SP 11 
 

Serviço de armação 

 

  
Figura 4.12 – Montagem final de pilares Figura 4.13 – Montagem final de vigas 

 

 

Figura 4.14 – Montagem final de lajes 

SP 11 F 

SP 11 S 



 

 

190

4.1.2.2 Obra SP 52  

 

Dados gerais 

 

• código da obra: SP 52; 

 
• número de torres analisadas: 1 torre; 

 
• código(s) da(s) torre(s): SP 52; 

 
• período de coleta: meses de junho e julho do ano de 2006. 

 

Vista geral 

 

 
Figura 4.15 – Vista geral da torre analisada na obra SP 52 
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Croquis 

 

 
Figura 4.16 – Croquis da obra SP 52 

 

Serviço de armação 

 

        
Figura 4.17 – Pré-montagem de pilares Figura 4.18 – Montagem final de vigas 

 

    
Figura 4.19 – Montagem final de lajes 
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4.1.2.3 Obra SP 83  

 

Dados gerais 

 

• código da obra: SP 83; 

 
• número de torres analisadas:  2 torres; 

 
• código(s) da(s) torre(s): SP 83 A e SP 83 C; 

 
• período de coleta: meses de agosto e setembro do ano de 2006. 

 

Vista geral 

 

 
Figura 4.20 – Vista geral das torres analisadas na obra SP 83 
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Croquis 

 

 
Figura 4.21 – Croquis da obra SP 83 

 

Serviço de armação 

 

        
Figura 4.22 – Pré-montagem de pilares  Figura 4.23 – Montagem final de pilares 

 

    
Figura 4.24 - Montagem final de lajes 
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4.1.2.4 Obra SP 101  

 

Dados gerais 

 

• código da obra: SP 101; 

 
• número de torres analisadas:  1 torre; 

 
• código(s) da(s) torre(s): SP 101; 

 
• período de coleta: mês de setembro do ano de 2006. 

 

Vista geral 

 

 
Figura 4.25 – Vista geral da torre analisada na obra SP 101 
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Croquis 

 

 
Figura 4.26 – Croquis da obra SP 101 

 

Serviço de armação 

 

        
Figura 4.27 – Montagem final de pilares Figura 4.28 – Montagem final de vigas 

 

    
Figura 4.29 – Montagem final de lajes  
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4.1.2.5 Obra SP 121  

 

Dados gerais 

 

• código da obra: SP 121; 

 
• número de torres analisadas:  1 torre; 

 
• código(s) da(s) torre(s): SP 121; 

 
• período de coleta: mês de outubro do ano de 2006. 

 

Vista geral 

 

 

 
Figura 4.30 – Vista geral da torre analisada na obra SP 121 
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Croquis 

 

 
Figura 4.31 – Croquis da obra SP 121 

 

Serviço de armação 

 

        

Figura 4.32 - Pré-montagem de vigas Figura 4.33 – Montagem final de vigas 
 

    

Figura 4.34 - Montagem final de lajes 
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4.1.2.6 Obra SP 145  

 

Dados gerais 

 

• código da obra: SP 145; 

 
• número de torres analisadas:  1 torre; 

 
• código(s) da(s) torre(s): SP 145; 

 
• período de coleta: mês de novembro do ano de 2006. 

 

Vista geral 

 

 
Figura 4.35 – Vista geral da torre analisada na obra SP 145 
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Croquis 

 

 
Figura 4.36 – Croquis da obra SP 145 

 

Serviço de armação 

 

        

Figura 4.37 - Pré-montagem de pilares Figura 4.38 – Pré-montagem de vigas 
 

    

Figura 4.39 - Montagem final de lajes 
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4.1.2.7 Obra SP 169  

 

Dados gerais 

 

• código da obra: SP 169; 

 
• número de torres analisadas:  1 torre; 

 
• código(s) da(s) torre(s): SP 169; 

 
• período de coleta: meses de novembro e dezembro do ano de 2006. 

 

Vista geral 

 

 
Figura 4.40 – Vista geral da torre analisada na obra SP 169 
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Croquis 

 

 
Figura 4.41 – Croquis da obra SP 169 

 

Serviço de armação 

 

        

Figura 4.42 – Pré-montagem de pilares Figura 4.43 – Pré-montagem de vigas 
 

    

Figura 4.44 – Montagem final de lajes 
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4.1.3 Resultados obtidos 

 

Expõe-se, aqui, a produtividade da mão-de-obra envolvida no serviço de armação 

para a execução da estrutura de concreto armado, das 9 torres analisadas nesta 

pesquisa, cujo fornecimento de aço foi, exclusivamente, o pré-cortado e pré-

dobrado. Em seguida serão apresentados e explicados os fatores de conteúdo que 

se mostraram realmente influenciadores dessa produtividade, para o caso dos 

pilares, vigas e lajes. 

 
A produtividade da mão-de-obra, obtida nesta dissertação, foi mensurada por meio 

do indicador proposto por Souza (1996), intitulado Razão Unitária de Produção 

(RUP) e, dentre os tipos de RUP’s2, em função do período de tempo que 

correspondeu o levantamento feito, mensurou-se a RUPcíclica, RUPcumulativa e a 

RUPpotencial-cíclica.  

 
Cabe ressaltar que a RUP utilizada para ser correlacionada com os fatores de 

conteúdo desta pesquisa e conseqüente proposição de diretrizes quanto ao 

conteúdo dos projetos de detalhamento das armaduras foi a RUPpotencial-cíclica, já 

que esta é isenta da majoração dada pelas anormalidades, sendo influenciada 

basicamente pelos fatores de conteúdo e contexto. 

 
Justifica-se a mensuração das RUPcumulativa e RUPcíclica pelo fato de que, para 

se mensurar a RUPpotencial-cíclica, necessitou-se mensurar, primeiramente, a  

RUPcíclica e a RUP cumulativa, pois esses dois últimos tipos de RUP’s balizam o 

cálculo da RUPpotencial-cíclica. 

 
As RUPcumulativa, RUPcíclica e RUPpotencial-cíclica, obtidas nas 9 torres 

pertencentes às 7 obras estudadas, podem ser visualizadas na Tabela 4.1. Em 

algumas torres descartaram-se alguns ciclos, dentre os três ciclos que se objetivava 

coletar, pois não se conseguiu coletar os dados de forma satisfatória.             

 

                                                
2 As definições das RUP’s mencionadas aqui já foram expostas no capítulo 02. 
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Tabela 4.1 - Produtividades3 das torres das obras levantadas 

SP 11 S SP 11 F SP 52 SP 83 A SP 83 C SP 101 SP 121 SP 145 SP 169

RUPcumulativa 41 40 57 50 41 30 55 52 36
RUPciclo 01 41 40 57 53 52 38 62 69 35
RUPciclo 02 - 40 - 57 49 27 48 41 41
RUPciclo 03 - - - 45 41 25 - 54 33

RUPpotencial-ciclica 41 40 57 45 41 26 48 41 34
RUPcumulativa 56 51 47 43 58 43 31 34 74

RUPciclo 01 56 40 47 40 82 32 31 34 87
RUPciclo 02 - 62 - 44 53 39 31 33 60
RUPciclo 03 - - - 51 56 58 - 38 74

RUPpotencial-ciclica 56 40 47 40 55 36 31 33 60
RUPcumulativa 18 20 21 27 31 54 21 25 27

RUPciclo 01 18 19 21 24 32 55 22 24 30
RUPciclo 02 - 21 - 30 29 59 19 25 25
RUPciclo 03 - - - 26 33 49 - - 24

RUPpotencial-ciclica 18 19 21 25 29 49 19 24 25

Tarefa

Tipos de RUP's 
levantadas

Torres das obras estudadas

Pilar

Viga

Laje

 

 

                                                
3 As RUP’s, utilizadas para mensurar a produtividade da mão-de-obra, foram contabilizadas em Homens-hora por Toneladas (Hh/Ton).      
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De posse da RUPpotencial-cíclica e dos vários fatores detectados e quantificados, 

para cada torre que foi pesquisada nesta dissertação, e que se acreditou serem 

potencialmente influenciadores da produtividade da mão-de-obra envolvida no 

serviço de armação, conseguiu-se, por meio de estudos de natureza estatística  

(gráficos de dispersão e regressão linear), relacionando-se os fatores de conteúdo 

com as RUP’s potenciais-cíclicas, de todas as torres, apontar os fatores de conteúdo 

que foram realmente influenciadores da referida produtividade. Tais fatores foram 

separados em função de cada uma das tarefas que constituíram o serviço de 

armação, no caso, pilar, viga e laje. 

 
Os fatores de conteúdo realmente influenciadores da produtividade são mostrados e 

explicados na Tabela 4.2. Tal explicação diz respeito à influência de cada fator de 

conteúdo sobre a produtividade. 

 

Tabela 4.2 - Fatores realmente influenciadores da produtividade - CONTINUA 

Fatores Abreviatura Tarefa 
Influência na produtividade da mão-de-

obra 

Diâmetro 
equivalente4  das 

peças 
posicionadas na 

direção 
longitudinal 

Dequilon 

Quanto maior o diâmetro equivalente das peças 
posicionadas na direção longitudinal de um pilar, serão 
necessários mais quilogramas de aço para cada metro 
linear processado. Supondo-se o trabalho demandado 
associado ao comprimento processado das armaduras, 

diâmetros equivalentes maiores levariam a melhores 
produtividades. Em outras palavras, para um mesmo 
tipo de peça, quanto mais massa ele tiver melhor a 

produtividade. 

Porcentagem da 
massa das peças 
posicionadas na 

direção 
longitudinal em 

relação à massa 
total das peças 

Kglongit./Kgtotal 
Considera-se que as peças longitudinais são mais 

facilmente montadas que as peças transversais 
(estribos e ganchos). 

Diâmetro 
equivalente  das 

peças 
posicionadas na 

direção 
transversal 

Dequitrans 

Pilar 

Raciocínio análogo ao do fator intitulado diâmetro 
equivalente das peças posicionadas na direção 

longitudinal. Restringindo-se tal raciocínio para o caso 
das peças posicionadas na direção transversal. 

                                                
4 O cálculo do diâmetro equivalente, em milímetros, é feito pela seguinte equação:  

Dequivalente = 1000
7865

4
×

×× açodetotaloCompriment

açodetotalPesox

π
 

onde o peso de aço deve ser coletado em quilogramas (Kg) e o comprimento, de todas as peças 
somado, deve ser coletado em metros (m).  



 

 

205

Tabela 4.2 - Fatores realmente influenciadores da produtividade - CONCLUSÃO 

Fatores Abreviatura Tarefa 
Influência na produtividade da mão-de-

obra 
Porcentagem da 

massa de 
estribos do tipo 
acorrentado em 
relação à massa 

de todos os 
estribos 

estracor Pilar 

Quanto menor a quantidade, em número e em massa, 
de estribos do tipo acorrentado em relação à 

quantidade total de estribos, menor será o esforço 
demandado na montagem e, conseqüentemente, 
melhores índices de produtividade serão obtidos.   

Diâmetro 
equivalente dos 

estribos 
Dequiestr 

Raciocínio análogo ao do fator intitulado diâmetro 
equivalente das peças posicionadas na direção 

longitudinal pertencente à tarefa pilar. Restringindo-se 
tal raciocínio para o caso dos estribos. 

Massa das peças 
posicionadas na 

direção 
longitudinal em 

relação ao 
número de peças 
posicionadas na 

direção 
longitudinal 

Kglongit./Nlongit. 

Viga 

Raciocínio baseado em que, quanto mais massa se 
tem por peça, menor o esforço por quilograma de aço 

processado.   

Diâmetro 
equivalente das 

peças que 
constituem a 

armadura 
negativa 

Dequi - 

Raciocínio análogo ao do fator intitulado diâmetro 
equivalente das peças posicionadas na direção 

longitudinal pertencente à tarefa pilar. Restringindo-se 
tal raciocínio para o caso das peças que constituem a 

armadura negativa. 

Massa de todas 
as peças em 

relação à área do 
pavimento 

Kg/m2 

Laje 

Quanto maior a quantidade (em massa) de aço em 
relação à área do pavimento, maior será a 

concentração do serviço, demandando-se menos 
movimentação por quilograma de aço processado. 

 

A quantificação dos fatores de conteúdo realmente influenciadores da produtividade 

da mão-de-obra é mostrada na Tabela 4.3. 

 
Nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 (respectivamente para as tarefas pilar, viga e laje), é 

mostrada, baseado nas 9 torres estudadas, a relação entre cada fator de conteúdo 

(apontado como realmente influenciador da produtividade) e a produtividade da 

mão-de-obra envolvida na tarefa, pelo uso de valores (mínimo, mediano e máximo) 

relacionando esses valores com a tendência de melhor ou pior produtividade da 

mão-de-obra (☺ = melhor produtividade e � = pior produtividade).   
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Tabela 4.3 – Quantificação dos fatores de conteúdo realmente influenciadores da produtividade 

SP 11 S SP 11 F SP 52 SP 83 A SP 83 C SP 101 SP 121 SP 145 SP 169

Dequilon (mm) 13,64 12,89 11,95 11,01 12,50 20,12 10,05 11,26 16,00

Kglongit./Kgtotal (%) 82,95 81,68 73,36 68,85 74,32 88,43 65,85 74,76 85,67

Dequitrans (mm) 5,13 5,04 5,04 5,04 5,04 5,78 5,04 5,04 5,41

estracor (%) 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tarefa

Fatores de 
Conteúdo

Torres das obras estudadas

6,80 5,51

Viga

Dequi- (mm) 11,23 9,76 9,49 7,79 7,90 7,94

5,96 5,76 5,54 6,47Dequiestr (mm) 5,52 5,46 5,94

5,52 9,16 8,16 7,429,71 5,26 4,98 4,95

5,92 4,74 3,99

9,39 8,52 9,50

4,29 3,45 2,61 7,74

Laje

kg/m2 15,10

Pilar

Kglongit./Nlongit. (Kg) 3,54 3,33
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Tabela 4.4 – RUP associada aos fatores de conteúdo – Pilar 

Valores RUP 
(Hh/ton) 

Fatores 

Mínimo Mediana Maximo 
Dequilon 
(mm) 

   

Kglongit./Kgtotal 

(%) 
   

Dequitrans 
(mm) 

   

 

estracor (%)    

 

 
Tabela 4.5 – RUP associada aos fatores de conteúdo – Viga 

 Valores   RUP  
(Hh/ton)   

Fatores   
Mínimo   Mediana   Maximo   

Dequiestr 
(mm)   

  

  

Kg longit. /N longit 

  

60   

40      

31   

�   

☺☺☺☺   

☺☺☺☺   

5,46   5,76   6,80   
����   

����   

2,61   3,99   7,74   

����   ☺☺☺☺   

 

 

Tabela 4.6 – RUP associada aos fatores de conteúdo – laje 

 

Valores RUP 
(Hh/ton)   Fatores   

Minimo   Mediana   Maximo   

Dequi - 
(mm) 

        

Kg/m 2 

  

49   

24   

18   

�   

☺☺☺☺   

����   

����   ☺☺☺☺   

7,79   0 9,39   11,23   

����   ☺☺☺☺   
4,95   7,42   15,10   

 

 

57 

41 

26 

����

☺☺☺☺

���� ���� ☺☺☺☺

10,05 12,50 20,12 

���� ☺☺☺☺

65,85 74,76 88,43 

���� ☺☺☺☺
5,04 5,04 5,78 

����☺☺☺☺

0,00 37,00 0,00 
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 Além dos fatores mostrados como realmente influenciadores da produtividade no 

estudo realizado por este autor, na confecção do material a ser apresentado aos 

projetistas consideraram-se outros fatores que, embora não tenham se mostrado 

relevantes na análise estatística feita aqui, apareceram citados como potencialmente 

influenciadores da produtividade em outras pesquisas. Registra-se, na Tabela 4.7, 

uma breve explicação de tais fatores. 

 
Tabela 4.7 - Fatores potencialmente influenciadores da produtividade apontados em outras 

pesquisas  - CONTINUA 

Fatores Abreviatura Tarefa 
Influência na produtividade da mão-de-

obra 

Porcentagem da 
massa das peças 
posicionadas na 

direção transversal 
em relação à 

massa total das 
peças 

Kgtransv./Kgtotal 
Considera-se que as peças transversais são mais 

difíceis de serem montadas quando comparadas às 
peças longitudinais. 

Massa das peças 
posicionadas na 

direção transversal 
em relação ao 

número de peças 
posicionadas na 

direção transversal 

Kgtransv./Ntransv. 
Raciocínio baseado em que, quanto mais massa se 
tem por peça, menor o esforço por quilograma de 

aço processado.   

Porcentagem da 
massa dos 

ganchos em 
relação à massa 

de peças 
posicionadas na 

direção transversal 

Kgganch./Kgtransv. 

Considera-se que as peças transversais, do tipo 
gancho,  são mais difíceis de serem montadas 

quando comparadas às peças transversais como um 
todo (estribos e ganchos). 

Espaçamento dos 
estribos 

EspEstrib 

O maior espaçamento de estribos está normalmente 
associada a estribos com maior massa e/ou a 

menos massa de armadura transversal em relação à 
longitudinal, aspectos favoráveis à produtividade 

como já comentado. 

Uso de grua para 
transporte?      
(sim ou não) 

uso de grua? 

O uso de grua possibilita o transporte de armaduras 
mais pesadas, ou seja, mais massa de aço 

processada pode ser transportada de uma única 
vez. 

Porcentagem de 
pré-montagem 

total das 
armaduras 

pré-montagem? 

Pilar 

Quanto maior a porcentagem de pré-montagem 
mais fácil será a montagem final 

 



 

 

209

Tabela 4.7 - Fatores potencialmente influenciadores da produtividade apontados em outras 
pesquisas  - CONCLUSÃO 

Fatores Abreviatura Tarefa 
Influência na produtividade da mão-de-

obra 
Massa dos 
estribos em 
relação ao 
número de 

estribos 

Kgestribo/Nestribo 
Raciocínio baseado em que, quanto mais massa se 
tem por peça, menor o esforço por quilograma de 

aço processado   

Número de 
amarrações nas 
armaduras em 

relação à massa 
total das 

armaduras 

pontos/Kg 

Quanto mais amarrações houver, mais difícil será a 
montagem das armaduras visto que tal situação 

ocorre basicamente em virtude da maior quantidade 
de peças e tipos de peças que são mais difíceis de 

serem montadas junto às armaduras  

Porcentagem do 
número de vigas 

(em unidade) 
que possuem 
seção variável 
em relação ao 

número total de 
vigas 

Nvigasecvar 

Quanto mais seções variáveis houver, mais 
alterações ocorrem durante a montagem e mais 

posições diferentes serão necessárias e 
conseqüentemente mais difícil torna-se a montagem 

das armaduras. 

Número de 
posições 

diferentes (em 
unidade) em 
relação ao 

número total de 
vigas 

Nposidifer/Nvigas 
Quanto mais posições diferentes houver, mais 

dificuldade haverá na hora da separação das peças 
e na montagem das armaduras. 

Porcentagem de 
pré-montagem 

total das 
armaduras 

pré-montagem? 

Viga 

Quanto maior a porcentagem de pré-montagem 
mais fácil será a montagem final, já que parte do 
serviço poderá ser feito antecipadamente e em 

ambiente mais favorável. 

Número de 
posições totais 

(em unidade) em 
relação à massa 

total das 
armaduras 

Npositotal/Kg Laje 

Mais peças normalmente significa mais esforço de 
montagem, já que cada peça tem de ser acoplada à 

armadura. Portanto ter-se um número maior de 
peças para compor uma mesma massa de armadura 

induz um a produtividade pior. 

 

De posse dos fatores de conteúdo, apontados nesta pesquisa como sendo 

realmente influenciadores da produtividade, e dos outros fatores apontados em 

pesquisas anteriores como sendo potencialmente influenciadores da produtividade, 

tem-se informações objetivas quanto à influência do conteúdo do projeto de 

detalhamento de armaduras, percebendo-se o que pode maximizar (se for favorável 

à melhoria de produtividade) ou minimizar (se for contra a melhoria de 

produtividade). 

 



 

 

210

Para a analise crítica dos referidos fatores, entende-se que a opinião de projetistas, 

atuantes no mercado, é de relevante importância, visto que tais opiniões mostrarão, 

segundo o contexto atual, as potencialidades e limitações de se adotar tais fatores, 

tanto do ponto de vista técnico (restrições de normas, programas computacionais 

etc) quanto do ponto de vista prático (exigências feitas pelos contratantes, impacto 

de tais mudanças no momento da concepção etc). 

 

4.2 QUESTIONAMENTO AOS PROJETISTAS DO DETALHAMENTO DAS 

ARMADURAS 

 

4.2.1 Método 

 

De posse dos resultados obtidos, por meio da pesquisa de campo sobre 

produtividade da mão-de-obra e fatores de conteúdo que foram apontados como 

sendo realmente influenciadores na produtividade da mesma, juntamente com 

alguns fatores que foram citados em outras pesquisas como potencialmente 

influenciadores, em suma, após reunirem-se os fatores relativos ao conteúdo do 

projeto de detalhamento que se considera influenciarem a produtividade e uma idéia 

do efeito dos mesmos sobre a tal eficiência da mão-de-obra, partiu-se para a etapa 2 

deste capítulo, no caso, a de se questionarem alguns projetistas de detalhamento de 

armaduras sobre a possibilidade de eles levarem em conta, durante a concepção 

dos seus projetos, a influência dos referidos fatores, no sentido de se minimizar ou 

maximizar o impacto destes fatores no projeto, objetivando-se, com essa postura, a 

obtenção da melhoria de produtividade da mão-de-obra que vai montar as 

armaduras do referido projeto. 

 
Para a realização dos questionamentos aos projetistas, num total de 3 projetistas 

envolvidos,  a estratégia adotada foi a de se agendar com cada um deles o melhor 

dia, data e hora para a apresentação dos fatores e conseqüente questionamento 

sobre a viabilidade ou não, segundo a opinião do projetista consultado, em se 

adotar, de forma independente, cada um deles. Tal questionamento se deu sob a 

forma de entrevista. Para essas entrevistas, desenvolveu-se um material de apoio 

para auxiliar na condução das mesmas; tal material de apoio consistiu no 

desenvolvimento de um documento que contextualizava a pesquisa, mostrava as 
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faixas de produtividade e a quantificação dos fatores para pilar, viga e laje. O autor 

considera que o material usado nas entrevistas, associado à apresentação dos 

comentários feitos pelos projetistas, constituirão um conjunto de informações 

(subsídios)  para auxiliar na concepção do projeto de detalhamento das armaduras 

no que tange ao seu conteúdo.  

 

4.2.2 Material utilizado  

 

Apresentar-se-ão, a seguir, na íntegra, o material de apoio utilizado para se fazerem 

as entrevistas com alguns projetistas de detalhamento de armaduras. No total foram 

entrevistados 3 projetistas. Ressalta-se que a dinâmica da entrevista consistiu em se 

apresentarem os fatores (apontados nesta pesquisa como sendo realmente 

influenciadores da produtividade e os apontados por outros autores como 

potencialmente influenciadores), no sentido de se explicar, para o projetista, a 

influência do referido fator sobre a produtividade da mão-de-obra envolvida no 

serviço de armação. Após essa apresentação dos fatores, deixou-se o entrevistado à 

vontade para fazer as suas ponderações a respeito da adoção ou não de tais 

fatores, assim como comentar, segundo a sua ótica, as vantagens e desvantagens 

em se adotarem tais fatores. Enquanto as folhas 1/6 e 2/6 apresentam a conjugação 

dos vários aspectos que possuem influência no custo da armadura (cuja redução é 

um dos principais reflexos da melhoria da produtividade da mão-de-obra envolvida 

no serviço de armação), situando a produtividade neste contexto, as folhas 3/6 a 6/6 

apresentam os fatores relevantes e uma visão quantitativa de sua influência sobre a 

produtividade da mão-de-obra de armação. 
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 Fl.: 1/6 Questionário aos Projetistas 

R$  ECA  /m 
3 
  ECA : Custos, em reais, de construção, da estrutura de concreto armado,  

por metro cúbico construído de estrutura de concreto armado; 

R$  Estrutura de Concreto Armado 
(ECA) 

 /m 2   construído : Custos, em reais, de construção, da  
estrutura de concreto armado, por metro quadrado construído; 

R$/m 
2 

  construído :   Custos, em reais, de construção por metro quadrado construído; 

Legenda 

Contexto da Pesquisa 
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Fl.: 2/6

Hh (HOMEM-HORA) /Kg AÇO: Relação entre a quantidade de homens, com suas 
respectivas horas; e os quilogramas de aço processados por eles na execução da 
estrutura de concreto armado; Denomidado, nesse trabalho, de Razão Unitária de 
Produção (RUP) relacionado ao serviço de armação.

Questionário aos Projetistas

Legenda (continua)
R$ ARMADURA /m3 ECA: Custos, em reais, da armadura da estrutura de concreto 
armado, por metro cúbico construído de estrutura de concreto armado;
R$ ARMADURA /Kg AÇO: Custos, em reais, da armadura da estrutura de concreto 
armado, por quilograma de aço da estrutura de concreto armado;
R$ MÃO-DE-OBRA /Kg AÇO: Custos, em reais, da mão-de-obra envolvida no serviço de 
armação da estrutura de concreto armado, por quilograma de aço da estrutura de 
concreto armado;
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 Fl.:3/6 

RUP 

Fatores apontados por outros autores 

Armadura transversal 

Fatores influenciadores da produtividade verificados pelo autor 

Aspectos Fatores 

Quadro de RUP's Potenciais e Fatores: Pilares 

Questionário aos Projetistas 

Armadura Transversal 

Armadura Longitudinal 

  57 

26 

41 

Kg longit. /Kg total  (%) 

☺☺☺☺   ����   

65,85 74,76 88,43 

Dequilon (mm) 

☺☺☺☺   ���� 

10,05 12,50 20,12 

estracor (%) 

  ☺☺☺☺     ����   

0,00 0,00 37,00 

Dequitrans (mm) 

  ☺☺☺☺     ����   

5,04 5,04 5,78 

Kg transv. /Kg total  (%) 

  ����   

11,57 25,24 34,15 

  ☺☺☺☺   

Kg transv. /N transv. 

  ☺☺☺☺     ����   

0,10 0,13 0,18 

Kg ganch. /Kg transv . 

  ����   

32,42 54,06 
  ☺☺☺☺   

17,48 

57 

41   
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 Fl.:4/6 

RUP 

Questionário aos Projetistas 

Quadro de RUP's Potenciais e Fatores: Pilares 

Aspectos Fatores 
Fatores apontados por outros autores 

Espaçamento dos Estribos 

Uso de Grua? 

Pré-montagem da gaiola 100%? 

  57   

26   

41   

  ☺☺☺☺     ����   

EspEstrib 
(cm) 10,00 15,00 20,00 

uso de grua? 

  ☺☺☺☺     ����   

Não Não Sim 

pré-montagem? 

  ☺☺☺☺     ����   

90% 100% 100% 
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 Fl.: 5/6 

RUP Fatores 

"Acoplamento" 

Outros Aspectos 

Fatores apontados por outros autores 

Armadura transversal 

Aspectos 

Armadura longitudinal 

Armadura transversal 

Fatores influenciadores da produtividade verificados pelo autor 

Questionário aos Projetistas 

Quadro de RUP's Potenciais e Fatores: Vigas 

60 

31 

40 

Kg longit. /N longit . 

  ☺☺☺☺     ����   

2,61 3,99 7,74 

Kg estribo /N estribo 

  ☺☺☺☺     ����   

0,26 0,29 0,43 

pontos/Kg 

  ☺☺☺☺     ����   

3,65 6,53 23,14 

Nvigasecvar (%) 

  ☺☺☺☺     ����   

0,00 12,50 26,92 

Nposidifer/Nvigas 

  ☺☺☺☺     ����   

4,51 5,75 9,00 

pré-montagem? 

  ☺☺☺☺     ����   

90% 100% 100% 

Dequiestr (mm) 

  ☺☺☺☺     ����   

5,46 5,76 6,80 

 

 

 



 

 

217

 Fl.: 6/6 

RUP 
Fatores influenciadores da produtividade verificados pelo autor 

Fatores apontados por outros autores 

Questionário aos Projetistas 

Quadro de RUP's Potenciais e Fatores: Laje 

Aspectos Fatores 

Armadura negativa 

Densidade superficial da armadura 

Outros 

49 

18 

24 

Kg/m2 

  ☺☺☺☺     ����   

4,95 7,42 15,10 

Dequi - (mm) 

  ☺☺☺☺     ����   

7,79 9,39 11,23 

Npositotal/Kg 

☺☺☺☺ ���� 

0,01 0,06 0,15 
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4.3 COMENTÁRIOS FEITOS PELOS PROJETISTAS A RESPEITO DOS  

FATORES APRESENTADOS (FATORES INFLUENCIADORES DA 

PRODUTIVIDADE) QUANTO AO BALIZAMENTO DO PROCESSO DE 

PROJETO DE DETALHAMENTO DA ARMADURA EM TERMOS DE 

CONTEÚDO 

 

Nas Tabelas 4.8, 4.9 e 4.10 são apresentados os comentários feitos pelos projetistas 

a respeito dos fatores mostrados pelo autor dessa pesquisa para o elemento pilar, 

viga e laje respectivamente. 

 

Tabela 4.8 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
pilar – CONTINUA 

Comentários feitos pelos projetistas5 quanto à adoção dos fatores para o 
elemento pilar 

Resumo dos fatores 

No dimensionamento da armadura, no sentido longitudinal, tentar aumentar o valor dos fatores 
(indicadores) Dequilon e Kglongit./Kgtotal; no dimensionamento da armadura, no sentido transversal, 
tentar aumentar o valor dos fatores (indicadores) Dequitrans, Kgtransv./Ntransv. e EspEstrib; e tentar 
diminuir o valor dos fatores (indicadores) estracor, Kgtransv./Kgtotal, Kgganch./Kgtransv.. No que tange a pré-
montagem das armaduras, tentar facilitar a pré-montagem, ou seja, conceber projetos que 
possibilitem a pré-montagem de 100% da armadura ou então que possibilitem que se pré-monte em 
duas partes a mesma. E, por fim, levar em conta o sistema de transporte ao projetar. 

Projetista 01 

• Com relação a maiores diâmetros equivalentes, a própria norma limita, pois ela tem uma 
relação entre a espessura do componente e o diâmetro da peça; portanto, você tem um 
problema que é a condicionante arquitetônica. Por exemplo, nas obras em que o arquiteto 
não tem nenhuma visão tecnológica, pois ele está preocupado somente com a forma e o 
produto, visto que o custo para ele é uma variável que não é levada em conta, nós temos 
muitos problemas, apesar de que, aparentemente, nós estamos fazendo uma estrutura 
equilibrada e tudo mais, mas nós temos problemas no momento do detalhamento. 

• Um outro problema no momento de se detalhar,  também originado na arquitetura, é que o 
contratante quer que o pilar e a viga tenham a mesma espessura, pois a obra rende. O 
problema, de se ter pilar longo e grande, é que ele é classificado pela norma como sendo 
pilar-parede e, por conta disso, entra numa faixa de dimensionamento muito antieconômica. 
Por exemplo, se a relação entre largura e comprimento do componente passar de 8 vezes, 
segundo a norma, o pilar já deve ser dimensionado como pilar-parede. No caso em que uma 
viga chega num pilar-parede, esse pilar está tão armado que a armadura longitudinal da viga 
não consegue entrar pois se choca com a barra longitudinal do pilar e seria necessário um 
longo tempo de projeto para se detalhar essa situação, cabendo à obra adotar o caminho 
para resolver o problema, no caso, normalmente estrangular-se os ferros da viga que 
entrarão no pilar. Entretanto, num futuro, eu acho que com o uso do BIM (Building Information 
Modeling) possa-se integrar essas armaduras tridimensionalmente. 

                                                
5 Os comentários feitos pelos projetistas serão redigidos na primeira pessoa, pois tais colocações são 
pessoais. 
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Tabela 4.8 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
pilar – CONTINUAÇÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento pilar 

• O diâmetro das peças que constituem as armaduras dos pilares está associado à espessura 
dele, ou seja, ele está limitado no seu valor mínimo à espessura; portanto, aumentando-se a 
espessura do pilar eu posso aumentar o diâmetro das peças de sua armadura e se eu 
diminuir a espessura dele eu preciso diminuir o diâmetro dessas peças. 

• Além do comentário anterior, o pilar alongado cai naquela categoria de pilar-parede. Esse 
pilar, ao ser detalhado como pilar-parede, me obriga, no dimensionamento, a espessar essa 
armadura, tornando a mesma mais pesada e menos espaçada, e também me obriga a 
colocar mais aço, por metro quadrado, de armadura transversal, o que, com certeza, me faz 
necessitar da introdução, nessa armadura transversal, de ganchos ou estribos acorrentados, 
pois ocorre o problema da flambagem nas barras da armadura longitudinal e para não mexer 
na resistência do concreto eu preciso travar uma barra na outra. 

• Então, a situação ideal, para atender aos subsídios propostos, quando nós fossemos 
dimensionar as armaduras de pilar, seria a de sempre tentar conceber um pilar que tenha a 
seção mais quadrada possível, ou seja, retangular, com uma relação de proporcionalidade 
próxima de 1. Essa postura tem basicamente uma vantagem e uma desvantagem. 

• A vantagem, da postura adotada acima, é que nós realmente conseguimos usar diâmetros 
maiores para as peças das armaduras longitudinais e, por conseqüência, o estribo, que é 
utilizado na armadura transversal, será dimensionado em função do diâmetro das peças da 
armadura longitudinal, ou seja, quanto maior o diâmetro das peças da armadura longitudinal, 
maior será o diâmetro do estribo com o conseqüente aumento do seu espaçamento. Portanto, 
com o diâmetro das peças da armadura longitudinal maior, o efeito da flambagem é 
combatido com estribos de diâmetro maiores e que naturalmente são mais espaçados. 

• A desvantagem, da postura mencionada anteriormente, é que como eu tenho pouco 
perímetro externo, não cabendo assim tanto aço por metro quadrado de seção, eu sou, 
muitas vezes, obrigado a colocar parte do total de peças (barras) da armadura longitudinal 
numa segunda camada para possibilitar-se a existência de espaço para as armaduras 
longitudinais das vigas entrarem nesse pilar e também para viabilizar-se a concretagem do 
referido pilar. Outra deficiência em se dimensionarem pilares com seção mais quadrada 
possível é que eu não consigo dar um travamento, para combater os esforços horizontais, tão 
eficiente como eu consigo quando trabalho com pilar de seção longa (retangular, ou seja, 
com relação de proporcionalidade afastada de 1).   

• Havendo a possibilidade, eu procuro sempre fazer o pilar mais quadrado. Ocorrem situações 
em que eu tenho pórticos e por conta disso necessito alongar a seção do pilar (torná-lo mais 
retangular), mas não a ponto de correr o risco de que  o mesmo torne-se um pilar-parede. 
Entretanto, existem situações em que a utilização de pilares-parede é inevitável, como, por 
exemplo no caso de regiões de escada e elevador, em que você não tem o que fazer para 
evitar o uso destes pilares-parede. 

• Eu não fiz a conta para saber se o consumo de aço, no caso de se projetarem armaduras de 
pilares com estribos mais espaçados e com diâmetro maior, é maior, menor ou igual do que 
no caso de se projetarem armaduras de pilares com estribos menos espaçados e com 
diâmetro menor; entretanto, no meu sentimento, eu acho que é meio equilibrado. 

• Ao conceber as armaduras de pilares com seções mais longas, tentar bolar um modo de se 
fazer essas armaduras serem montáveis em partes, na fase de pré-montagem, para serem 
apenas acopladas no local, na fase de  montagem final; em lugar de serem montadas 
totalmente no local. Eu acredito que não seja problemático e também acho que essa postura 
não implique num aumento significativo do consumo de aço. 
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Tabela 4.8 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
pilar – CONTINUAÇÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento pilar 

• Em termos de diâmetros maiores, para armaduras longitudinais, nós temos como premissa, 
no caso de pilares: trabalhar-se com diâmetros de 32 mm e 25 mm e só vão baixando quando 
há obrigação de norma (e também, claro, para baixar o consumo a aço), pois a norma limita o 
diâmetro máximo em função da dimensão mínima da seção. Por exemplo, em nossos 
projetos, começamos extraindo o máximo da armadura no térreo e tentando colocar 32 mm; 
daí pode, alguns andares acima, cair para 25 mm (vamos substituindo barras alternadas para 
não desbalancear, isto é, trocamos duas de 32 mm por 2 de 25 mm em lados opostos etc) e, 
quando começa a ter de cair mais, tentamos ir tirando barras. Às vezes fica difícil pois tem de 
tirar 2 barras do meio da seção e colocar 1 barra no meio de onde ficavam essas 2 barras, o 
que tira a continuidade de um andar para o outro, demandando a utilização de estribos na 
parte inferior do pilar para cintá-lo melhor. 

Projetista 02 

• A escolha dos diâmetros das peças das armaduras de pilares, segundo o programa 
computacional que eu uso, é feito de uma forma interativa, onde eu especifico uma certa 
seção e um conjunto de esforços atuantes nessa seção; e o programa vai testando 
configurações de armaduras, num certo repertório de armaduras pré-definidas pelo referido 
programa. 

• Normalmente a gente tem adotado aqui no escritório, para edifícios de até 28 pavimentos, 
uma seção constante de pilar. Cabe ressaltar que, do quinto pavimento em diante, eu já 
utilizo armadura mínima. 

• De uma maneira geral em andares mais baixos haverá a possibilidade de se utilizarem peças 
com diâmetros maiores para constituir as armaduras de pilares; e em andares mais altos, 
chega um momento em que não dá para escapar de se utilizarem peças, que constituem a 
armadura longitudinal, com diâmetro de, no mínimo, 10 mm ou 12,5 mm; é uma decisão do 
projetista, se você quiser reduzir o consumo de aço. 

• Uma proposta, de caminho que acharia interessante, seria a de se estudarem os casos reais 
e checar entre as opções de detalhamento de armadura mínima, qual a opção mais 
econômica que, obedecendo a critérios de espaçamento máximo das peças da armadura 
longitudinal, me dêem boa produtividade. 

• O diâmetro do estribo, tanto para as barras longitudinais de 10 mm quanto para as barras 
longitudinais de 12,5 mm, em tese, poderia ser de 5 mm. Para as barras de 12,5 mm, 
dependendo das condições, eu não gosto de usar estribo com diâmetro de 5 mm, mas sim o 
estribo com diâmetro de 6,3 mm para, por exemplo, deixar a armadura do pilar mais rígida. 

• Deve-se tomar cuidado ao aumentar o diâmetro das barras longitudinais, pois você estará 
aumentando também o comprimento da espera, que pode acarretar no aumento do consumo 
de aço. 

• A norma brasileira é a primeira que trata de forma diferente o dimensionamento de pilar-
parede; havendo  polêmica ainda quanto a essa forma de dimensioná-lo. Ao dimensionar um 
pilar normal, você considera que as seções, ao se deformarem, permanecem planas; 
entretanto, para o caso dos pilares-parede tal consideração não é válida, pois se considera 
que cada seção deve ser calculada como tendo uma força normal acrescida de um momento 
fletor, tornando-se, dessa forma, para o caso do pilar-parede, a armadura transversal 
responsável por combater mais esforços, quando comparado ao pilar normal, tornando a 
referida armadura mais carregada (mais quilos de aço destinado à armadura transversal). A 
norma antiga falava em ter armadura transversal correspondente a pelo menos 50% da 
armadura longitudinal; hoje a norma fala em 25%. 



 

 

221

Tabela 4.8 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
pilar – CONTINUAÇÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento pilar 

• Para criar-se o contraventamento horizontal do prédio, eu posso conceber núcleos centrais 
ou pórticos eficientes; entretanto, para mim; esta última seria a melhor. Eu só crio pilar-
parede quando os outros tipos de contraventamento se mostram deficientes para a estrutura 
que estou projetando; logo, não usaria pilar-parede para somente fechar o local do elevador, 
pois se é para fechar, eu prefiro fechar a escada.   

• O estribo tem várias funções; entretanto a norma tem um critério de cálculo onde eu tenho 
uma dinâmica de estribos que só serve para travar a armadura longitudinal se ela sair, ou 
seja, para combater o efeito da flambagem nas barras longitudinais. Por isso é que quanto 
maior for diâmetro das barras longitudinais mais espaçado poderá ser o meu estribo, porque 
barras longitudinais de maior diâmetro resistem mais, por si só, ao efeito da flambagem. Mas, 
na região de emenda é interessante ter-se estribos menos espaçados, pois existem tensões 
de tração que surgem na transferência de esforço de uma barra para outra. E, também, na 
região imediatamente abaixo da viga, pois alguns ensaios mostram que, nessa região, é mais 
importante a presença de estribos menos espaçados. Logo, o padrão acaba sendo projetar 
estribos de tamanho constante embasado na situação de maior solicitação. Entretanto, uma 
coisa que no futuro nós precisamos melhorar é quanto a afinar mais o critério de tamanho e 
espaçamento dos estribos no meio do pilar. Eu já afino o meu critério de dimensionamento do 
estribo no meio do pilar, mas não uso espaçamento maior que 25 cm; entretanto, os 
americanos já conseguem chegar a 30 cm. 

• O número de pontos por quilo de aço que eu preciso executar na armadura não é comentado 
pela norma e também não tem em lugar nenhum essa informação.  

• Ao adotar pilares mais quadrados, mesmo sendo uma solução interessante, ainda sim eu 
necessitaria colocar uns ganchos inclinados ou então um estribo fechado cortando também 
os cantos para usar menos aço e conseguir travar as barras longitudinais entre as quinas.  

• Quando eu estudo a dimensão do pilar, se eu diminuir a seção do pilar, conseqüentemente, o 
número de andares com armadura mínima (armaduras mais pesadas possibilitam ao 
programa computacional te oferecer uma gama de escolhas maior quanto as possíveis 
configurações de armaduras)  diminui, mas sobe a taxa média de aço (Kg/m3).  

• Para atender aos fatores propostos eu não posso ficar fazendo esses arranjos manualmente 
por conta de necessidade de produzir soluções adequadas dentro de um período de tempo 
limitado. Hoje quanto mais for possível interagir com o programa computacional de um jeito 
que eu consiga ajustar parâmetros para sair um bom detalhamento, de forma automática, ai 
sim seria possível tentar atender a tais fatores, porque a intervenção manual inviabiliza a 
adoção deles.  

• Eu acho que em pilares, do que eu senti, seria interessante um estudo, por parte de nós 
projetistas estruturais, no sentido de fazer-se uma releitura dos critérios de detalhamento para 
saber o que é realmente importante. Pois, por exemplo, como eu distribuo os estribos 
uniformemente, se eu usasse estribo não uniforme eu poderia até falar em usar-se estribos 
com tamanhos e espaçamentos diferentes em função da região; dessa maneira nós 
começaríamos a poder chegar em soluções interessantes. 
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Tabela 4.8 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
pilar – CONTINUAÇÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento pilar 

Projetista 03 

• A questão referente ao dimensionamento da armadura transversal é muito amarrada pela 
norma, pois se você tem um determinado diâmetro de barra longitudinal, conseqüentemente 
o espaçamento de estribos já será determinado em função da referida barra. Portanto, para 
você mexer na armadura transversal também terá que mexer na armadura longitudinal. Uma 
maneira de você conseguir manter o estribo mais leve seria começar dimensionando as 
barras longitudinais nos primeiros andares com diâmetro de 20 mm e iria diminuindo nos 
andares acima o diâmetro dessas barras, mas antes de começar a reduzir o diâmetro dessas 
barras você poderia tentar subir alguns andares com esse diâmetro de barra longitudinal de 
20 mm; entretanto, você irá fazer com que a construtora gaste mais aço do que o necessário, 
pois no momento em que você está projetando o que pesa mais é a questão do quanto de 
volume de concreto e taxa de aço o projeto vai consumir. Questões relativas à melhoria de 
produtividade da mão-de-obra, mesmo que te faça ganhar lá na frente, atualmente, no 
momento da concepção do projeto pesa pouco. Ainda mais porque muitas obras são 
contratadas e empreendidas de forma terceirizada; logo, eu vou pagar para o empreiteiro, em 
função do volume de concreto executado; portanto, não se observa com tanta importância se 
o empreiteiro vai ter produtividade ou não. 

• O dimensionamento das armaduras de pilares é feito da seguinte maneira: se a tua barra 
longitudinal possui um determinado diâmetro, conseqüentemente, o teu estribo deverá 
possuir, em função do diâmetro dessa barra, um diâmetro mínimo com um espaçamento 
máximo e mínimo. Tais critérios de dimensionamento são também influenciados pela 
dimensão do pilar.   Além disso, com essa revisão da norma, se a gente for seguir à risca o 
que deve ser feito no dimensionamento daqueles pilares mais compridos, que a norma 
chama de pilar-parede, observaremos que a armação transversal ficou muito mais pesada, 
aumentou bastante a quantidade de aço de armadura transversal, porque se considera que a 
referida armadura tenha que resistir à flexão no sentido do pilar, coisa que antes não era 
levada em conta; o dimensionamento do pilar-parede é um ponto que ficou complicado. 

• O pilar que eu acho que é o mais econômico, em termos de consumo de aço, seria o pilar 
mais quadrado, pois quanto mais quadrado melhor. Além do mais, o referido pilar nem seria 
pilar-parede e nem se teriam aqueles estribos muito grandes, que às vezes a gente até divide 
em dois, que você classifica como estribo acorrentado,  e que atrapalha a equipe durante a 
montagem das armaduras e concretagem das mesmas.  Entretanto, você tem um problema 
ao utilizar o pilar quadrado, em prédios mais altos, pois você não consegue resolver a 
questão da estabilidade deles.  Portanto, você tem que ter alguns pilares maiores, no caso 
pilar-parede, para poder estabilizar o prédio. Entretanto, seria mais interessante, para a 
estrutura reduzir consumo,  você fugir do pilar-parede usando larguras maiores. Essa solução 
te faz entrar em conflito com o arquiteto, que não gosta de mexer na largura do pilar. 
Atualmente, essa mentalidade do arquiteto vem mudando um pouco, pois hoje no projeto 
arquitetônico a largura mínima do pilar é de 19 cm, pois larguras menores que essa 
aumentam o consumo de aço vertiginosamente e a execução também fica complicada. 

• O gancho tem uma importância grande no dimensionamento, apesar de às vezes ele parecer 
meio negligenciado, porque ele garante a estabilidade daquelas barras longitudinais às quais 
está ligado. Visando garantir que a barra longitudinal não vai flambar, não vai ter problema de 
perder a estabilidade em locais que sofrem mais esforços, que ocorrem, principalmente, nos 
encontros com as vigas. Entretanto, é onde o pessoal vai ter mais dificuldade para montar a 
armação. 
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Tabela 4.8 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
pilar – CONCLUSÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento pilar 

• Com relação à utilização de ganchos, a norma especifica que você tem que ter um gancho a 
cada determinado espaçamento e, naquele espaçamento, você pode ter no máximo tantas 
barras longitudinais sem estarem amarradas pelo gancho; portanto, você tem um limite 
mínimo de ganchos que tem que colocar na armadura quando você opta pela utilização de 
ganchos no seu projeto. 

• No que diz respeito à facilitação da pré-montagem das armaduras dos pilares, eu acho que 
daria para se pensar numa solução melhor, ainda na fase de projeto, bastando para isso 
conhecer o sistema de transporte da obra (vai ou não ter grua). Por exemplo, no caso de 
pilares muito compridos, você tem condições de dividir as armaduras desses pilares de 
acordo com a capacidade do referido sistema de transporte. Atualmente, a estratégia adotada 
para se dividirem as armaduras em partes a serem transportadas, é a de usar-se estribo 
acorrentado no momento em que se juntam as partes das armaduras do pilar; entretanto a 
montagem desse tipo de estribo é pior. 

 

Tabela 4.9 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
viga – CONTINUA 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento viga 

Resumo dos subsídios 

No dimensionamento da armadura, no sentido longitudinal, tentar aumentar o valor do fator 
(indicador) Kglongit./Nlongit.; no dimensionamento da armadura, no sentido transversal, tentar aumentar o 
valor dos fatores (indicadores) Dequiestr e Kgestribo/Nestribo; outros aspectos devem ser considerados 
também no dimensionamento das armaduras, no caso, tentar diminuir o valor dos fatores 
(indicadores) pontos/kg, Nvigasecvar e Nposidifer/Nvigas. No que tange à pré-montagem das 
armaduras, tentar facilitar a pré-montagem, ou seja, conceber projetos que possibilitem a pré-
montagem de 100% da armadura ou então que possibilite que se pré-monte em duas partes a 
mesma. 

Projetista 01 

• Se a seção de uma viga tiver altura maior que 10% do seu vão, haverá obrigatoriedade de se 
colocar costelas. Por exemplo,  se você tiver uma viga com vão de 6 metros, implica dizer 
que se a seção dessa viga tiver uma altura de até 60 cm você ainda não precisa colocar 
costela, está no limite do possível. Um vão médio interessante, na minha opinião, é o vão de 
6 metros, visto que é o mais econômico do ponto de vista do consumo de aço. A gente 
procura fazer vão de 6 metros. É interessante saber que a ausência de costela é bom para a 
melhoria de produtividade, visto que o diâmetro das costelas não irá diminuir o diâmetro 
equivalente das peças longitudinais. A ausência de costela é interessante para fôrma, porque 
eu não preciso de tirante intermediário. 

• Nós usamos barras longitudinais de diâmetros grandes, o máximo que é possível para aquela 
viga. Entretanto, o diâmetro das armaduras longitudinais é limitado por norma em função da 
largura da viga. Outra dificuldade em se adotar armadura longitudinal de diâmetros maiores é 
que se você conceber uma amadura longitudinal de menor diâmetro a viga terá melhor 
desempenho para evitar fissuração, devido a sua maior superfície específica relativa. 
Entretanto, eu não tenho percebido os referidos problemas de fissuração, de uma maneira 
sensível nas obras, ao se adotarem armaduras longitudinais com barras de diâmetros 
maiores. Portanto, eu considero possível usar armadura longitudinal de diâmetro maior, 
porque se consegue um número menor de camadas, facilidade no momento da concretagem 
e assim por diante. Logo, a gente sempre tem procurado usar o maior diâmetro possível, 
desde que seja viável economicamente. 
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Tabela 4.9 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
viga – CONTINUAÇÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento viga 

• Ao dimensionar uma viga com barras longitudinais de diâmetros maiores, ocorre um 
problema, que é o seguinte: se o apoio para essa viga for estreito (por exemplo, a viga 
chegando numa viga estreita ou a viga chegando num pilar estreito), a referida viga terá 
dificuldade para ancorar as suas barras longitudinais, não conseguindo dessa forma transferir 
a carga para o apoio. Portanto, para conseguir ancorar as barras da viga, você é obrigado a 
colocar grampos ou a fazer um detalhamento com barra longitudinal menor para ancorar a 
viga de modo que ela resista ao esforço e o que sobrar de área de aço você dimensiona com 
barras de diâmetros maiores; entretanto, o programa computacional de cálculo não faz isso, 
logo, deve ser feito de forma manual. Fazer o detalhamento de forma manual, fica um pouco 
mais complicado, no dia-a-dia de produção, mas quando o detalhamento de uma viga 
necessitar do referido procedimento cabe ao projetista dimensionar manualmente. 

• A gente sempre procura dimensionar todas as vigas de forma padronizada, ou seja, manter 
uma única altura, usar larguras de vigas mais ou menos próximas e assim por diante; mas 
nem sempre tal procedimento é possível, visto que a opinião do cliente impacta diretamente 
na adoção ou não dessa padronização. 

• Quanto à padronização das posições que constituem as armaduras das vigas, a mesma é 
afetada, diretamente, pela geometria do edifício; entretanto, eu acho que valeria a pena se 
pensar em peças de um certo formato variando de 5 em 5 centímetros (e não de 1 em 1), o 
que não traria grandes acréscimos de aço, mas facilitaria o trabalho do armador e quem sabe 
até o da fábrica de corte e dobra de aço. 

Projetista 02 

• Em um prédio, utilizando-se pórticos, você obtém um diagrama de tensão para carga vertical 
que te mostra que a referida carga vertical vem decrescendo dos andares mais altos para os 
andares mais baixos. Dentre as cargas que devem ser consideradas, no dimensionamento da 
estrutura, destaca-se o efeito do vento. Tal efeito é mais forte nos andares mais baixos.   

• Ao projetar estruturas com pórticos, em andares mais altos, eu percebo que, por exemplo, se 
eu fizer para o vão de uma viga somente dois pilares, do ponto de vista de montar-se menos 
pilares torna-se interessante fazer isso; entretanto, essa viga possuirá um vão grande, 
tornando o pórtico menos eficiente, visto que os esforços (como, por exemplo, o efeito do 
vento) crescem em função do tamanho do vão da viga e altura do prédio. Portanto, se eu 
inserir mais pilares na referida viga eu diminuo o vão dessa viga em vãos menores, o que 
pode ser um bom caminho para absorver, de forma mais eficiente, os esforços atuantes sobre 
a viga, como, por exemplo, o momento fletor de vento na viga. Cabe ressaltar que em prédios 
altos o efeito do vento chega a dobrar a quantidade de armadura da viga. 

• O programa computacional de cálculo de estruturas que eu utilizo possui alguns critérios de 
escolha relacionados à armadura longitudinal, como, por exemplo, a opção de se misturarem 
ou não barras de diâmetros diferentes, a opção de se definir o número de camadas com a 
respectiva quantidade de barras em cada camada. Quanto aos critérios relacionados aos 
estribos, eu tenho a opção de criar trechos diferentes (espaçamentos e/ou diâmetros 
diferentes), por exemplo, para a situação em que os estribos da viga estão perto dos pilares 
eu posso diminuir o espaçamento deles, ou seja, uso mais estribos e, para a situação em que 
os estribos das vigas estão no meio do vão, eu posso aumentar o espaçamento deles, ou 
seja, uso menos estribos. Se você adotar somente um trecho (espaçamento) de estribos, 
automaticamente, você utilizará o estribo com o espaçamento que combate a pior solicitação 
de esforços, menor espaçamento, em toda a viga.  

• Retroalimentar o programa computacional de cálculo de estrutura, com novos critérios 
automáticos de escolha em função dos fatores propostos por vocês, seria interessante, pois 
conseguiríamos tentar adotar os referidos fatores com maior autonomia em nossos projetos. 
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Tabela 4.9 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
viga – CONTINUAÇÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento viga 

• A opção de se dimensionarem vigas com vãos longos nos leva à necessidade de taxas de 
armaduras maiores, devido à maior solicitação sofrida pela viga (como, por exemplo, o efeito 
do vento), com a conseqüente obrigatoriedade de se aumentar a altura da viga, por causa de 
flecha; logo, não seria uma boa idéia tal opção. 

• Na atualidade têm-se distâncias piso-a-piso, usualmente, em torno de 2,80 a 2,88 metros; o 
fundo da viga, para fins de modulação da alvenaria, deve estar a 2,20 a 2,25 metros 
(depende da modulação do bloco que varia de construtora para construtora), resultando, 
normalmente, para esse tipo de situação, vigas com alturas menores que 60 centímetros. 
Portanto, para vigas com vãos maiores que 6 metros, você precisa de armadura de pele 
(costela); logo, o consumo de aço cresce muito. A concepção de vigas com altura superior a 
60 centímetros torna-se interessante somente em algumas situações excepcionais (por 
exemplo, quando o esforço provocado pelo efeito do vento é grande e, por conta disso, você 
tem de optar pelo aumento da altura da viga ou a introdução de pilar-parede). Cabe ressaltar 
que algumas vezes necessita-se parar a concretagem dos pilares em alturas diferentes 
quando a viga é mais alta em algumas regiões. 

• O grande problema da pré-montagem das armaduras das vigas é que quando os armadores 
vão fazer a montagem final dessa viga (colocação no local definitivo), eles têm cortado os 
estribos do pilar na região do encontro com a viga para facilitar a referida montagem final 
dessa viga; entretanto, depois de terminarem essa montagem final, não estão repondo os 
estribos que foram cortados. 

Projetista 03 

• Com relação ao tamanho da seção da viga, em temos de norma, você não teria restrição; 
entretanto, o que existe de restrição está vinculado ao projeto arquitetônico; por exemplo, 
para o caso de pavimento tipo a altura da viga está condicionada à distância do piso-a-piso.  
Vamos supor que se definiu uma distância de piso-a-piso com 2,80 metros e, sob a viga, tem-
se portas de 2,20 metros; logo, a viga pode ter uma altura máxima de 0,60 metros. Portanto, 
não é possível dimensionar-se a altura da viga de qualquer jeito. Em algumas situações até 
que seria possível você alcançar uma altura de viga elevada, por exemplo, no caso em que 
sob a viga somente existe parece cega e não haja interferência de passagem de instalações. 
Entretanto, quando você começa a ter variação de tamanho de viga, no mesmo pavimento, 
torna-se difícil a concretagem dos pilares que acabam sendo concretados em alturas 
diferentes. Existem situações em que é preciso aumentar a altura da viga, porque a mesma 
não está passando no cálculo, mesmo estando na altura máxima permitida pelo projeto de 
arquitetura; nessa situação, para não alterar o projeto de arquitetura, você acaba aumentando 
a altura da viga para cima. 

• Em termos de norma até que existe um limite de altura de viga “normal”, pois ao se passar 
desse limite você deve tratar o dimensionamento dessa viga diferente da viga normal, pois 
ela é mais solicitada sendo classificada como viga-parede. Essa viga tem um consumo de 
aço muito alto, mas até se chegar nesse limite existe muito espaço para você trabalhar. 

• As barras longitudinais têm os tamanhos dos seus diâmetros limitados em função da largura 
do apoio da viga, pois se uma viga chega num apoio estreito (por exemplo, largura de 14 
centímetros), independentemente de o apoio ser um pilar ou uma outra viga, com barras 
longitudinais de diâmetros muito grandes para aquele apoio, torna-se difícil ancorar essas 
barras. Nesse contexto, você pode continuar com as barras de diâmetro grande chegando no 
apoio e utilizar ganchos para ajudar na ancoragem da viga, mas existe um limite no número 
de ganchos que podem ser utilizados e, em alguns casos, esse procedimento não é muito 
confiável; ou então, você usa barras longitudinais com diâmetros menores, mesmo que para 
isso você aumente o número de barras; entretanto você garante uma condição de ancoragem 
melhor.  
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Tabela 4.9 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao elemento 
viga – CONCLUSÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento viga 

• Com relação aos espaçamentos dos estribos, existe um espaçamento máximo que eles 
podem alcançar, apesar de a regra de espaçamentos de estribos para as vigas não ser tão 
rigorosa quanto para os pilares. Entretanto, cerca de 80 a 90% dos estribos das vigas já são 
dimensionados com o diâmetro mínimo, no caso o de 5 milímetros, e espaçamento máximo 
para esse diâmetro, no caso o de 20 centímetros. Você pode aumentar o diâmetro dos 
estribos, mas acabaria aumentando o consumo de aço. O aumento de diâmetro dos estribos 
pode se tornar interessante em regiões de maior solicitação, pois nessas regiões os 
espaçamentos deles diminuem, mas com o aumento do diâmetro deles nessas regiões pode-
se aumentar o espaçamento deles. 

• Trabalhar com a menor quantidade de vigas com seções diferentes em periferia é mais fácil; 
entretanto no pavimento tipo e, principalmente, em prédios mais altos, onde não existem 
pilares muito grandes, em alguns casos, torna-se necessário aumentar a altura de uma ou 
outra viga, em relação às demais, para se conseguir contraventar o prédio de forma eficiente.  
Outra situação que dificulta a uniformização das vigas diz respeito à manutenção de alguns 
detalhes construtivos advindos do projeto arquitetônico; por exemplo, uma viga está sob o 
caixilho do terraço e deve ter um “dentinho” para poder encaixar com a soleira do caixilho ou, 
então, a altura da viga do elevador, normalmente, tem que ser menor, pois o fornecedor do 
elevador necessita de uma altura livre maior do que as outras portas; dentre outras. 

• Diminuir o número de posições das armaduras das vigas pode significar, muitas vezes, 
correr-se o risco de se aumentar o consumo de aço, pois, por exemplo, se a armadura 
principal de uma viga precisar de uma armadura de complemento que é constituída por peças 
diferentes das peças da referida armadura principal (que, como regra, atende a uma situação 
de esforço pior), naturalmente, ao se juntarem às peças que constituem essas duas 
armaduras (principal e complementar), numa única posição, estar-se-á utilizando peças 
superdimensionadas para a armadura complementar. 

• Se você tentar facilitar a pré-montagem das armaduras de vigas, por meio da diminuição  do 
número de posições das armaduras e conseqüente redução do número de emendas, o 
processo de pré-montagem das armaduras será facilitado; entretanto, o consumo de aço será 
maior. 
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Tabela 4.10 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao 
elemento laje – CONTINUA 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento laje 

Resumo dos subsídios 

No dimensionamento da armadura negativa, tentar aumentar o valor do fator (indicador) Dequi - ; no 
dimensionamento da armadura total da laje tentar aumentar o valor do fator (indicador) Kg/m2; e 
tentar diminuir o valor do fator (indicador) Npositotal/Kg. 

Projetista 01 

• Para um determinado vão, uma laje de menor altura leva a diminuição da alavanca que a 
armadura positiva faz com o concreto comprimido superior para resistir ao momento fletor e, 
conseqüentemente, demanda-se mais armadura, ou seja, peças com maiores diâmetros, o 
que é  bom segundo o estudo de vocês; entretanto, esse aumento do diâmetro das peças 
pode acarretar, talvez, num aumento da quantidade de quilogramas de aço em relação ao 
metro quadrado de pavimento (Kg/m2) e, certamente, aumentará a quantidade de 
quilogramas de aço em relação ao metro cúbico de concreto (Kg/m3), o que ao meu ver, pode 
preocupar o construtor. No entanto, eu acredito que o balanço é positivo, pois com a 
diminuição da altura da laje haverá, também, a diminuição do consumo de concreto e, 
conseqüentemente, ocorrerá uma diminuição de carga (peso próprio da laje) lançada nas 
vigas e nos pilares. 

• Vale ressaltar que a laje de menor altura possui um peso próprio que solicita menos as lajes 
de baixo em termos dos reescoramentos necessários quando ocorre a desforma, visto que o 
peso próprio corresponde à maior parcela de carga neste momento e é onde se pode alterar 
a solicitação com que se calcula o reescoramento e o esforço nas lajes de baixo, já que a 
sobrecarga é fixa em função do uso da edificação. Por exemplo, no caso de uma laje com 
altura de 30 centímetros, somente o peso próprio já exigiria reescorar 5 lajes abaixo.  

• Em termos grosseiros gerais, se poderia usar armaduras negativas com diâmetro de 6,3 
milímetros nas vigas de borda (vigas externas) com espaçamento de 20 centímetros (ocorre 
somente para se possuir um pouco de armadura, o mínimo de norma, numa região onde não 
concebe jogar esforços); e usar armaduras negativas com diâmetro de 8,0 milímetros nas 
vigas internas, para não entortar as armaduras negativas devido à movimentação dos 
operários. 

• Do ponto de vista construtivo, eu me preocupo com o risco de os operários pisarem na 
armadura negativa, mas não na armadura positiva. Na armadura positiva, que é função da 
altura da laje, eu coloco o maior diâmetro que for possível e um espaçamento que não pode 
exceder mais que duas vezes a altura útil da laje. 

• A concepção de estruturas regulares (por exemplo lajes sempre com dimensões de 5 metros 
x 4 metros) levaria a poucas posições diferentes na constituição da armadura negativa. 
Entretanto, por exemplo, conceber uma laje de 5 metros x 4 metros ao lado de uma laje de 5 
metros x 2,5 metros já torna as posições que constituem as armaduras negativas diferentes 
nas duas lajes. 

Projetista 02 

• Se eu fizer a conta do custo do Homem-hora (R$ 12,00/Homen-hora) para a melhor 
produtividade de laje (R$ 0,22/Kg) e para a pior produtividade de laje (R$ 0,59/Kg) vou chegar 
à conclusão que a diferença no custo do Homem-hora é da ordem de R$ 0,37/Kg. Como a 
laje representa 50% do volume de concreto do pavimento, mas com taxas de aço menores, 
precisaria fazer a conta para verificar se o aumento do consumo de aço é compensado pela 
economia de mão-de-obra. 

• O consumo de aço das lajes depende exatamente dos vãos, pois se eu tiver um vão 
descompensado, eu posso ir para 80kg/m3, mas se eu tiver uma laje super feijão com arroz 
eu consigo até 45Kg/m3,  sendo muito mais econômico. 
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Tabela 4.10 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao 
elemento laje – CONTINUAÇÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento laje 

• Em números gerais, na laje eu posso ter de 50 kg/m3 a 85 Kg/m3; na viga eu  posso ter de   
80 Kg/m3 a 160 Kg/m3; no pilar eu posso ter de 110 Kg/m3 a 200 Kg/m3 (se eu apertar muito o 
pilar lá em baixo, o  mesmo pode ter 400 Kg/m3). 

• Se a laje é pequena, a gente vai enfrentar um problema do ponto de vista do binômio 
espaçamento-diâmetro. Por exemplo, se eu tenho um As de 1,6 cm2/m implica dizer que eu 
vou ter um espaçamento de norma máximo de 30 centímetros; entretanto, eu opto por um 
espaçamento de 25 ou 20 centímetros, pois acho que 30 centímetros é muito grande e por 
conta disso a minha laje ficaria mais sujeita a fissuras e suscetível a esforços localizados. 

• Eu uso espaçamento de 15 centímetros no meio e de 30 centímetros nas bordas e ai vou 
para as peças com diâmetro de 5,0 milímetros visando dobrar a quantidade de barras apenas 
no meio sem estourar os 30 centímetros, que eu já acho muito, nas bordas. Preocupo-me que 
haja um esforço localizado nessa laje, por exemplo. 

• Outra coisa que a gente abandonou foi o uso de “patas” na armadura negativa, pois elas 
obrigatoriamente deveriam servir como uns espaçadores; entretanto, esse tipo de espaçador 
(pata no negativo) não era eficiente e tornou-se um empecilho para a obra, visto que eu só 
estava gastando aço e fazendo dobra à toa. Hoje a gente usa a treliça. 

• Às vezes a gente utiliza, na laje com armadura positiva, peças com diâmetro de 5,0 
milímetros; entretanto, não é um diâmetro de peça que eu goste de justificar o uso; na 
verdade a peça com diâmetro de 5.0 milímetros não é um CA-50, mas sim um CA-60. Sua 
aderência não é boa e por conta disso seu controle sobre as fissuras não é muito bom, visto 
que o controle das fissuras está relacionado a uma boa aderência. Nesse contexto, as barras 
de 6,3 milímetros, quando de CA-50, possuem uma boa aderência; portanto, em muitas 
situações opta-se pelo diâmetro de 6,3 milímetros, pois ele combate de maneira eficiente as 
fissuras.  

• Barras alternadas acarretam um pouco mais de trabalho no momento da montagem, mas eu 
ganho eficiência em termos de consumo de aço, pois acabo usando barras com diâmetros 
menores. 

• Lajes com grandes dimensões aumentam a taxa de aço, independentemente de se aumentar 
a altura da laje, para diminuir a taxa de aço; mesmo assim não vai adiantar, pois ao aumentar 
a altura da laje eu também vou aumentar os esforços muito mais com o conseqüente 
aumento de flecha e de consumo de concreto. 

• A laje plana fica competitiva, no que tange ao custo, em relação à estrutura reticulada de 
concreto armado, quando eu estou com mão-de-obra própria e coordenada. Entretanto, a 
minha margem de risco é elevada, quando eu trabalho com laje plana, pois qualquer 
problema de colocação de armaduras acarreta em mais patologias, ou seja, seu eu errar em 
2 centímetros na produção do negativo na laje, automaticamente, eu perco capacidade 
cortante nos lados e posso ter problemas de fissuração e flechas na laje. Portanto, necessita-
se ter controles maiores durante a produção da laje plana, pois é uma solução que tem mais 
variabilidades de resultados. 

• O problema de se tentar usar lajes com altura de 10 centímetros para vão grandes é que 
quem determina  o cálculo é a deformação da estrutura e não a resistência do concreto; 
nesse contexto, a altura do concreto influi bastante. 

Projetista 03 

• O tamanho dos diâmetros das peças das armaduras de lajes é limitado em função da altura 
da laje, onde cada diâmetro possui um espaçamento máximo correspondente. O 
dimensionamento da armadura de laje não é tão amarrado quanto a de pilar, no sentido de se 
terem arranjos pré-formatados, pois você tem várias opções. 
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Tabela 4.10 – Comentários dos projetistas a respeito dos fatores relevantes quanto ao 
elemento laje – CONCLUSÃO 

Comentários feitos pelos projetistas quanto à adoção dos fatores para o 
elemento laje 

• O que acontece nas lajes, principalmente em relação à armadura positiva, é que, para o 
melhor funcionamento da mesma, no combate aos esforços, quanto mais ela puder distribuir 
os esforços, mais eficiente terá sido o dimensionamento da referida armadura e, nesse 
sentido, o melhor dimensionamento será aquele que tiver menores diâmetros com menores 
espaçamentos. Eu não vejo muito sentido, estruturalmente falando, em você usar bitolas 
maiores e mais espaçadas. Além do mais, quando você adota bitolas maiores e mais 
espaçadas, pode-se ter problemas de retração. 

• Existe um intervalo de valores no qual se pode trabalha, no sentido de aumentar as bitolas e 
espaçamentos, sem correr risco de adquirir patologia. Aliás, a probabilidade de ocorrência de 
patologias  não vai aumentar absurdamente se você pegar uma laje normal em que eu posso 
usar diâmetro de 5,0 milímetros a cada 10 centímetros, mas decido trocar por um diâmetro de 
6,3  milímetros a cada 15 centímetros ou então por um diâmetro de 8,0 milímetros a cada 18 
centímetros. 

• Com relação à armadura negativa, eu já acho que, na maioria dos casos, os diâmetros 
menores não são tão interessantes, como é no caso das armaduras positivas, porque, do 
ponto de vista de montagem da armadura no canteiro, o que se observa é que a armadura 
negativa, com diâmetros menores, é mais difícil de ficar posicionada corretamente no local 
que foi projetada. A lógica de distribuição dos esforços para laje que é usado para a 
armadura positiva também vale para a armadura negativa; entretanto, prefiro ter uma 
armadura de maior diâmetro e maior espaçamento, que não tenha a melhor eficiência do 
ponto de vista estrutural, mas que esteja bem posicionada, do que ter uma armadura de 
menor diâmetro com espaçamento menor, que teria a melhor eficiência do ponto de vista 
estrutural se estivesse bem posicionada, mas na prática dificilmente estará, pois tal 
dimensionamento não suporta as movimentações que ocorrem nessa armadura. 

 

4.3.1 Análise das respostas 

 

As entrevistas foram feitas individualmente, sem cada projetista saber da prévia 

resposta de outro anteriormente entrevistado. Na opinião do autor, houve uma 

grande convergência quanto às respostas, tendo sido poucos os pontos de não 

semelhança nas mesmas. Provavelmente os pontos diferentes disseram respeito 

mais ao detalhamento de algum exemplo ou oportunidade vista por projetista 

individualmente que de uma idéia contrária a outra anteriormente citada. 

 
O Panorama das respostas, para este autor, pareceu favorável, isto é, os projetistas 

compreenderam os ganhos advindos da melhoria da produtividade e estão 

dispostos, e acham possível, fazer alterações de projeto visando melhorar a futura 

eficiência na produção. Além dos comentários específicos mostrados na transcrição 

das entrevistas, cabe citar um conjunto de convergências nas colocações dos 

projetistas, de natureza mais geral e abrangente, que facilitariam a adoção de novas 
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posturas visando a melhoria da produtividade da mão-de-obra de armação, quais 

sejam: 

 
• o software precisa ajudar na escolha baseada na melhoria da produtividade, 

dando opções mais automáticas para modificações favoráveis; 

 
• o construtor (contratante do projeto) precisa enxergar o valor destas modificações 

que às vezes podem levar ao aumento da taxa de aço ou do consumo de 

concreto, que podem ser compensadas por exemplo com a melhoria da 

produtividade da mão-de-obra; 

 
• é possível trabalhar com diâmetros maiores e peças maiores, mas o projeto de 

arquitetura precisa ajudar. 

 
De qualquer maneira, considera-se que a apresentação dos fatores influenciadores e 

da avaliação de sua influência, associados aos comentários dos projetistas, possam 

servir de subsídio para o aprofundamento da discussão que, acredita o autor, possa 

levar a soluções que otimizem a produtividade sem perde a qualidade estrutural e 

mesmo arquitetônica. 


