ARMADURAS
Especificações, aplicações e quantificações

Prof. Marco Pádua

- Função:
As armaduras complementam as estruturas de concreto, dando-lhes flexibilidade e sustentação.
Elas podem ser montadas na própria obra ou compradas prontas.
Elas requerem um dimensionamento quanto a “bitola” e posicionamento. Sua função é anular os
esforços provacados pela força peso, exercida pelos materiais usados na construção.
Em obras de médio e grande porte são efetuados ensaios de tração em cada lote recebido para
verificar sua resistência. Assim, são escolhidos dois pedaços de 2.2 m que não sejam da extremidade,
para serem tracionados.
Depois de montadas, as armaduras devem ser estocadas em local seco e coberto, assim como
estar isentas de graxas ou sujeiras antes da concretagem. Sua intregridade favorece a aderência.
A configuração final depende do posicionamento da mesma, mas basicamente, as grelhas
caracterizam as lajes. As vigas e pilares formam paralelepípedos e as gaiolas identificam as fundações.
- Projeto:
O projeto estrutural conterá, além da planta de Formas (que são os moldes para o concreto ), a
planta de Armaduras, contendo o detalhamento das armações.
Os aços para construção civil são classificados como: CA 50 e CA 60. Além do que,
acompanham as letras A e B. Os de classe B são os mais comuns. Os de classe A possuem patamar de
escoamento, o que significa que esse aço excede as especificações, caso necessário eles resistirão mais do
que o esperado.
O projeto conterá detalhadamente cada ferro da estrutura com informações de diâmetro,
comprimento e dobras, além de especificar o seu posicionamento no interior da peça de concreto. Há
uma simbologia específica para a identificação dos componentes no projeto, de maneira a uniformizar o
entendimento.
O projeto apresentará também, uma tabela resumo por folha de desenho com os comprimentos
e quantidades em quilos de ferro, necessários para realizar a armação projetada. Por esta tabela se fará a
compra do aço para a obra.
- Execução:
Estribos – As barras precisam ser dobradas para que possam compor a armadura e cumprir sua
função. Quando dobradas recebem o nome de estribos. Para isso usamos as barras finas como: 3.4 – 4.2
– 5.0 – 6.3 mm.
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São peças transversais ao sentido da peça e tem a função de resistir à esforços de cisalhamento.
Também apresentam a função construtiva, de manter os outros ferros em sua posição, amarrados com
arame recozido numero 18. As que são oferecidas no comércio em geral, são soldadas. O projeto
estrutural irá definir o diametro deste ferro, forma de dobrá-lo e espaçamento (distancia entre os
estribos).
Barras longitudinais – Posicionadas na parte superior e inferior, tem a função de resistir à
esforços no interior da peça de concreto, podendo ser de flexão, tração e compressão. Essas barras
longitudinais, mais grossas, dão forma a peça. São elas: 8.0 – 10.0 – 12.5 – 19.0 – 25.0 mm. As vigas de
grande altura ( acima de 60 cm) recebem também barras nas laterais, conhecidas como “costela”. É
importante saber os nomes dos ferros e sua função dentro da peça, porém, cabe ao Engenheiro
calculista o correto dimensionamento e posicionamento desses elementos no concreto armado. É
imprescindivel que toda a montagem obedeça a um projeto específico e nada poderá ser alterado sem o
conhecimento de um profissional devidamente habilitado.
A obtenção das armaduras poderá ser efetuada de três modos:
 escolher um modelo pronto que melhor se encaixe nas formas do projeto;
 usar os serviços de empresas especializadas em montagem de ferragens, a partir do projeto;
 montar a armadura na obra, dobrando os estribos ou comprando-os dobrados e apenas
efetuando a montagem.
Vamos explorar o modo mais comum e barato, que é a montagem na obra.
Abaixo temos as ferramentas e acessórios necessários para efetuar esta tarefa.

O passo a passo da dobra é o seguinte:
A barra deverá ser
medida e marcada com giz
para não haver erro no corte,
evitando desperdícios. Em
barras
mais
grossas,
geralmente se usa o arco de
serra.
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Em barras mais finas
poderá ser usada a tesoura.
Coloque a lâmina no ponto
marcado e, para maior apoio,
“segure” um dos cabos com o
pé.

Antes de dobrar, é
preciso endireitar as barras, caso
seja necessário. Isto poderá ser
feito usando a marreta ou
batedor sobre a bancada. As
barras finas obedecem mais a este
procedimento.
As
barras
grossas
necessitam da chave de virar
ferro e do apoio entre os pinos
da bancada.
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Marque à direita da
bancada as medidas de gancho,
largura e comprimento do
estribo, colocando o início do
metro no centro do pino de
apoio.

Ponha o ferro entre os
pinos da bancada. Deixe a ponta
do ferro na marca do gancho
inscrito previamente na bancada.
Em seguida dobre a barra
com a chave de virar ferro. Esta
dobra é importante, pois, servirá
para abraçar a barra longitudinal.

Agora, empurre a barra
até coincidir com a marca do
comprimento e dobre. Faça o
mesmo com a marca da largura,
continuando a dobra.
Repita as
operações
anteriores na mesma ordem.
Se o procedimento for
correto sobrará apenas a ponta
da barra para a dobragem do
outro gancho. Está pronto o
estribo.
Confira as medidas e faça
ajustes, se necessário.
Quando todos os estribos
estiverem prontos partimos para
a montagem.
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O próximo passo da montagem é a preparaçao do arame recozido. Este, sendo fino, deverá ser
trançado usando-se dois fios. Seguindo o projeto, fixamos os estribos enrolando o arame com o uso da
torquês, mantendo o espaçamento especificado. É indicado intercalar a posição do gancho em relação às
barras longitudinais.
Dependendo da situação é preciso emendar as barras ou armaduras prontas. Nesse caso,
seguindo normas, as emendas deverão ser de transpasse, com um comprimento mínimo de 50 cm para
barras até 8,6 mm e 60 cm se for acima deste diãmetro. Isto vale também para os chamados “ferros de
espera”, quando há intenção de continuidade da concretagem. Se houver emendas entre barras, estas
deverão manter uma distância mínima de 4 m.
O profissional que irá montar as armações de ferro é o armador ou ferreiro. O seu trabalho
consiste em:
 Interpretar corretamente o desenho do projeto estrutural, sabendo montar as
armações conforme projetado;
 saber identificar os diferentes tipo de ferros e seus diâmetros;
 cortar as barras de ferro de acordo com as dimensões indicadas;
 dobrá-las de acordo com o solicitado, respeitando os raios de curvatura dos dobramentos;
 montar os diversos ferros que compõe a armadura amarrando-os com arame.
Em algumas obras ocorrem casos de quebra de barras de aço. Este fato é observado quando do
seu dobramento através de ferramentas manuais e, na maioria das vezes, em obras onde existem grande
variação de bitolas. Operários menos experientes não atentam para a necessidade de substituir o
diâmetro do pino de dobramento, e estas chegam a se romper por tração.
A recomendação para estes casos é que os diâmetros dos pinos sejam os mais próximos possiveis
aos especificados. Caso as barras continuem quebrando, é recomendado que sejam feitos ensaios de
caracterização do lote.
Não devemos apoiar o aço diretamente no solo, pois, a umidade irá gerar oxidação e
conseqüentemente a perda do material. Lembrando que aço oxidado perde a resistência. Guardar longe
do chão.
Ocasionalmente as barras de espera não coincidem com sua localização em planta. Isto ocorre
por causas diversas tais como:
 Falta de amarração adequada;
 movimentação das barras durante a concretagem;
 descuidos na locação dos pilares.
Para evitar o problema, recomenda-se um melhor controle na montagem para melhor rigidez da
estrutura, impedindo o seu deslocamento. A execução de um quadro de madeira para servir de apoio às
barras de espera, tem resultado positivo. Dobras de correção para que as mesmas alcancem sua posição
(engarrafamento das armaduras), não são permitidas, devendo-se nesses casos, consultar o projetista.
As estruturas das fundações podem ser expostas a agentes agressivos presentes na
água contida nos solos. Elas merecem atenção especial devido ao ataque de agentes agressivos presentes
nessas circunstâncias, levando a expansão e desagregação do concreto. Vigas baldrames, blocos de
estacas e sapatas, não devem ter suas armaduras apoiadas diretamente sobre o solo. Ficando descobertas
pelo concreto ocorrerá a corrosão. Para que isso não ocorra recomenda-se que seja colocado no fundo
das valas uma camada de concreto magro (lastro de concreto não estrutural).
- Opções prontas:
Quando a opção for a montagem feita por empresa, se faz necessário um projeto para que saia
conforme o esperado. Não é simplesmente pedir algo genérico.
Abaixo tem alguns exemplos de montagem ideal para cada caso, que são seguros para obras de
pequeno porte (até dois pavimentos) e que não possuam um projeto específico.
Os ferros longitudinais são de 10 mm e os estribos de 4.2 mm.
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3 X 10 mm c/ estribos em
espiral, feito em máquina

4 X 10 mm – estribos c/ 20 cm

4 X 10 mm (embaixo) – 2 X 4.2 mm
(em cima) – estribos c/ 15 cm

Quando a intenção for a de usar ferragens prontas, as opções a seguir mostram as situações
encontradas no comércio em geral.
- Tabela: Coluna POP (pronta)
Formato dos estribos

Dimensões
AXB
(cm)
7 X 14
7 X 17
7 X 27

9 X 14
10 X 20

Bitola dos ferros
CA 50
(mm)

Bitola dos estribos
CA 60
(mm)

6.3
8.0
10.0
10.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
10.0

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2

Essas dimensões consideradas “genéricas” são muito usadas em obras de pequeno porte,
normalmente em todas as fases da obra sem maiores problemas.
O inconveniente está no fato delas não se encaixarem corretamente nas formas, desobedecendo
as regras do recobrimento.
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- Tabela: Estribos retangulares
Dimensões
Formato
a x b (cm)

Bitola (mm)
Aço CA 60

Peso do feixe (Kg)
c/ 100 estribos

- Tabela: Estribos quadrados
Dimensões
Formato
a x a (cm)

Bitola (mm)
Aço CA 60

Peso do feixe (Kg)
c/ 100 estribos

Nesses dois últimos casos encontramos um maior número de opções, permitindo uma
montagem mais adequada. Além do mais, resolve um grande problema que é a dobragem dos estribos.
Assim como as colunas prontas, existem também as telas oferecidas no comércio em geral,
destinadas à aplicação em lajes maciças ou pré-fabricadas. Elas facilitam em muito, pois, já vem soldadas,
bastando apenas estende-las sobre o tabuleiro ou sobre as treliças.
Elas são oferecidas em rolos quando tiver a malha mais espaçada. Quando não, as encontramos
em placas como a tabela a seguir.
- Tabela: Malha POP (pronta)
Tipos

Malha (cm)

Bitola dos ferros (mm)

Leve
Médio
Reforçado
Pesado

20 X 20
15 X 15
15 X15
10 X 10

3.4
3.4
4.2
4.2

Peso do painel (Kg)
2.00 X 3.00 m
4.3
6.0
9.0
13.2
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- Quantificação:
Para esta etapa é fundamental que se tenha um projeto estrutural definido e detalhado. Através
dos desenhos podemos planejar a aquisição das barras, caso se opte por produzir as armaduras na obra.
Mesmo que elas sejam confeccionadas por empresas, o detalhamento se faz necessário.
Focando ainda, nas obras de pequeno porte, as ferragens são quantificadas conforme seu
formato final, definido pelo seu posicionamento estrutural. Vale lembrar que as barras são fornecidas
com 12 metros.
Sapatas – Os ferros são dobrados em forma de retângulos. A metragem necessária pode ser
conhecida pela formula:
Total (m) = (perímetro X nº retângulos) X nº sapatas

Vigas – Como comentado anteriormente elas devem possuir mais de 4 barras, ao contrário dos
modelos genéricos. Saberemos a quantidade de ferros pela formula:
Total (m) = (comprimento X nº barras) X nº vigas

Os estribos, que dão corpo à armadura, são dobrados usando-se barras mais finas, formando
retângulos ou quadrados. Ao cálculo do perímetro adicionamos 6 cm para que as pontas sejam dobradas.
É necessário saber o espaçamento e usar a formula:
Total (m) = (comprimento / espaçam.) +1 X nº vigas X (perímetro + 6 cm)

Pilares – Nesse caso, 4 barras são suficientes e o cálculo é semelhante às vigas. O mesmo vale
para os estribos, apenas substituindo o comprimento pela altura do pilar.
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