
 

De: 'Godart Sepeda' godart@infolink.com.br / calculistas-ba@yahoogrupos.com.br> 

Domingo, 16 de Novembro de 2014 

Mais que Estimado Amigo Paulo Helene, 

Vou examinar o conteúdo dessa importante mensagem e com isso fazer as minhas considerações. 

Seguiremos o debate saudável sobre a matéria sob a ótica de um Engenheiro (espetacular) 

Tecnologista de Concreto e de um (curioso) engenheiro calculista. 

Somos complementares, mais do que nunca fomos, e essa troca de experiência (a mim sugere) 

pode vir a esclarecer uma enorme gama de angústias que temos (eu e alguns dos membros dessas 

nossas redes Técnico-Social). 

Ganharão as Comunidades Calculista-ba, TQS e Patologia. 

Forte abraço e boa semana. 

  

Godart Sepeda 

Rio de Janeiro e da ABECE 

 

 De: patologia_de_estruturas@yahoogrupos.com.br  

Sexta-feira, 14 de novembro de 2014 22:21 

Para: Comunidade TQS; Patologia; calculistas-ba@yahoogrupos.com.br 

Estimado Amigo Godart 

Inicialmente quero apresentar meus sinceros agradecimentos por sua contribuição. 

Entendi que você defende a importância do módulo de elasticidade do concreto, assim como eu. 

A diferença é que eu o considero de forma relativa e referencial, pois se trata de uma propriedade 

inerente aos concretos de cimento Portland e que dependem em primeira instancia da resistência à 

compressão do concreto.  

Em segunda instância e bem longe, também depende em menor proporção do teor e natureza dos 

agregados, das adições, do cimento, do teor e natureza das fibras, do tipo de aditivo, da 

consistência do concreto fresco, da relação água/cimento. 

A flecha final efetiva, no entanto, não depende somente dessas variáveis, pois vai depender ainda 

das cargas efetivamente atuante, da idade de aplicação das cargas e dos procedimentos de 

execução. 

Entendo, mui respeitosamente, que para defender esse seu ponto de vista, você encontrou um 

caso particular: vão de 8m, necessidade de contra-flecha para atender ELS, carga elevada (cheguei a 

40kN/m para situações similares com sobrecarga de 500kg/m2,  mas você considerou 83kN/m, 

mais que o dobro), viga idealizada bi apoiada sem qualquer engastamento a pilares ou outras vigas. 

  

Apesar de, respeitosamente, a meu ver você ter encontrado um caso muito particular, você o 

descreve de forma absolutamente correta e não há o que argumentar: realmente neste caso 

aceitar um módulo de elasticidade do concreto 20% inferior ao previsto pelos modelos de norma 

vai acarretar um aumento da flecha total de 4,8cm para 5,8cm, ou seja, da ordem de 25%. 

Quando defendo a mesma postura do ACI de aceitar aqueles concretos que apresentem o 

resultado de ensaio efetivo de módulo de elasticidade dentro de um intervalo variando de 0,8 a 1,2 

do valor obtido empiricamente pelo modelo de previsão (e que foi utilizado no dimensionamento 



da estrutura), é porque conheço a variabilidade do ensaio e portanto, 20% a mais ou a menos do 

valor previsto pelo modelo representa a mesma coisa e não vale a pena desgastar-se com essa 

variabilidade. 

Mas essa " generalização"  de minha parte pressupõe condições usuais das estruturas de edifícios 

residenciais e comercias (usuais), com vãos da ordem de 6m, cargas usuais, estrutura aporticada, 

pilares rígidos, que permitam considerar lajes e vigas engastadas nos apoios.  

Nessas condições nem sempre há uma relação direta e linear entre aumento de módulo e 

correspondente aumento de flecha, até porque cálculo de flecha é super controverso e depende de 

fissuração, rigor de execução, fissuração devido a retração, atuação de cargas, e fluência, variáveis 

muito pouco conhecidas em qualquer obra. 

Resumindo: a flecha final efetiva (diferentemente do módulo) depende de muitas outras variáveis 

desconhecidas ou pouco conhecidas tais como: 

Qualidade da execução/concretagem (adensamento e cura) 

Fissuração efetiva na obra, principalmente as originadas pela retração, 

Qualidade do escoramento e descimbramento, 

Idade do concreto ou melhor dito, maturidade do concreto porque 3dias no verão (a 30graus) é 

muito diferente de 3dias no inverno (a 17graus) do ponto de vista da maturidade do concreto 

Carga efetiva atuante em cada idade (maturidade) 

Fluência, 

Variabilidade real do módulo de elasticidade dos concretos lançados nos pavimentos 

Portanto, exigir que o resultado do ensaio de módulo de elasticidade seja sempre maior ou igual ao 

resultado previsto por um modelo (discutível e aproximado) é inadequado (o material concreto e as 

limitações de ensaio de suas propriedades assim o dizem) e só acarreta desgastes desnecessários 

entre as partes (calculistas, concreteiros, construtores, laboratórios, consultores). 

Finalizando exponho novamente minha sugestão:  

...aceitar, na grande maioria dos casos usuais, um módulo até 20% inferior ao previsto pelo modelo 

é uma atitude de bom senso e bem próprio do engenheiro pois a flecha final efetiva depende de 

tantas outras variáveis desconhecidas que essa pequena diferença  de 20% não deveria ser 

relevada,  nem deve ser motivo de discussões... 

Portanto concluindo mantenho minha posição para os casos " feijão com arroz"  mas respeito e 

você tem razão que cada caso é um caso e pode ser diferente para situações especiais, sempre 

lembrando que o módulo é apenas uma das variáveis (talvez a mais conhecida) que interferem na 

flecha final. 

Seguimos no debate... muito obrigado pela feliz e oportuna ponderação 

 

Grande abraço de 

Prof. Paulo Helene 

Diretor 
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