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MODELAGEM DA GEOMETRIA ANALÍTICA NA OTIMIZAÇÃO DA 

DECALAGEM MANUAL DO DIAGRAMA DE MOMENTOS FLETORES EM 

VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

 

 

Nicholas Silva Martins 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como principal propósito aperfeiçoar a técnica de decalagem do 

diagrama de momentos fletores (DMF), no banzo tracionado das vigas de concreto armado, 

submetidas à flexão normal simples, onde se tornou exata e realizável a extração de dados do 

DMF sem a necessidade de esboçá-lo graficamente. Isso se deu através da geometria analítica, 

na qual consolidou o vínculo entre os referenciais teóricos da estática e as relações matemáticas, 

estando ao mesmo tempo em conformação com a norma Brasileira ABNT NBR 6118: 2014. 

Teve como resultado uma análise estrutural mais precisa, estimulada pela rapidez e 

simplicidade que a otimização do processo de decalagem dispôs, facultando assim para o 

elemento estrutural, uma melhor capacidade de resistência, um bom desempenho em serviço e 

uma durabilidade eficaz, ou seja, a certificação da segurança em relação ao estado limite último 

e ao estado limite de serviço é possível de ser garantida. 

 

Palavras chaves: Cálculo estrutural. Método das seções. Tensões de tração. 

 

MODELING OF ANALYTICAL GEOMETRY IN THE OPTIMIZATION OF THE 

MANUAL DISPLACEMENT OF THE BENDING MOMENT DIAGRAM IN 

REINFORCED CONCRETE BEANS 
 

ABSTRACT 

 

The present work had as main purpose to improve of technical of displacement of bending 

moment diagram (BMD), in the tensile region of the reinforced concrete beams, submitted to 

simple normal flexion, where has become exact and realizable the extraction of data of BMD 

without the necessity of sketch it graphically. This has happened through of analytical 

geometry, in which consolidated the link between the theoretical references of static and 

mathematical relations, being at the same time in conformity with the Brazilian norm ABNT 

NBR 6118: 2014. Had as result a more precise structural analysis, stimulated by quickness and 

simplicity that optimization of the process of dislocation afford, proportioning thereby to the 

structural element, a better capacity of resistance, a good performance in service and effective 

durability, that is, the safety certification in relation to the last state limit and the service state 

limit is possible to be guaranteed. 

 

Keywords: Structural calculation. Method of sections. Tensile tensions.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A relevância das qualidades de material de construção que o concreto armado possui é 

graças à sólida ligação por aderência existente entre o concreto e as barras de aço 

(LEONHARDT; MONNIG, 1977, p. 45), onde por meio da aderência, assegura-se que no 

concreto armado há transferência de esforços da armadura para a maciço de concreto como 

também é garantida a compatibilidade de deformação entre eles (PINHEIRO; CASSIANE, 

2003, p. 87).  

 De acordo com a NBR 6118 (2014, p. 35), todas as barras de armaduras que fazem parte 

de um elemento estrutural, tem a necessidade de ser ancoradas, de modo que haja a transladação 

total de seus esforços para o concreto por meio de aderência. Nas vigas de concreto armado a 

ancoragem das barras longitudinais na maioria das vezes é feita nas regiões de apoio, no 

entanto, sob a determinação do detalhamento, algumas barras também podem ser interrompidas 

antes das regiões de apoio, passando então a ser ancoradas no vão. Todavia, a ancoragem feita 

fora das regiões de apoio, tem o seu detalhamento precedido pelo processo de decalagem 

(BASTOS, 2015, p. 20). Pois segundo Santos e Giongo (2006, p. 05), o deslocamento serve 

para determinar os corretos locais de interrupção das barras longitudinais. 

 O processo de decalagem fundamenta-se no deslocamento do DMF a uma certa 

distância (al) na direção mais desfavorável (CARVALHO; FIGUEREDO, 2009, p. 224), a fim 

de que os efeitos de fissuração oblíqua numa determinada seção, possam ser substituídos pelos 

momentos fletores da seção vizinha e, a ruptura por escorregamento da armadura sobre os 

apoios, seja minimizada (FUSCO, 2013, p. 54).  

 

Figura 1 - Translação al 

 

Fonte: Fusco (2013) 
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 O método tradicional de realizar decalagem intrinsecamente apresenta dificuldade em 

expressar com precisão os corretos lugares de interrupção das barras longitudinais, pois a 

confecção dos gráficos que descrevem o comportamento da função de momentos fletores, a sua 

transladação como também a determinação das distâncias entre pontos no gráfico, são 

realizadas através de técnicas manuais de representação gráfica. Onde segundo Rebello (2005, 

p. 76), a construção do DMF para a realização da decalagem, deve ser realizada usando pelo 

menos duas escalas, uma escala geométrica para desenhar o esboço e os comprimentos das 

armaduras da viga em cálculo e uma escala de forças para esboçar as variações dos momentos.  

  Visto que o presente trabalho estabelece sua análise em vigas de concreto armado, 

entende-se que o DMF possui variações, pois o peso próprio deste elemento estrutural já é o 

suficiente para gerar um DMF com forma parabólica (BOTELHO; MARCHETT, 2013, p. 69), 

tendo em conta que a construção do gráfico tem como princípio de formação a ligação em forma 

de arco, três pontos obtidos pelas equações tabeladas da estática.  

 Porém, em virtude da escassez de pontos, a construção à mão livre do diagrama em 

forma parabólica oportuniza a imprecisão da curvatura do diagrama, pois para uma viga de 

concreto armado biengastada, quando o arco parabólico que representa o DMF é desenhado 

com a curvatura mais aberta (figura 3), a parte do gráfico que representa os momentos negativos 

sofre com uma ligeira diminuição dos comprimentos das armaduras longitudinais. 

Consequentemente, no outro trecho que representa os momentos positivos, desenvolve-se um 

aumento dos comprimentos das armaduras longitudinais.  

 

Figura 2 - Possíveis variações do esboço do DMF 

  

Fonte: Figura do autor (2018) 
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Figura 3 - Decalagem do DMF com curvatura mais aberta 

Fonte: Figura do autor (2018) 

  

 Reciprocamente, quando a curvatura do DMF é traçada mais fechada (figura 4), as 

barras longitudinais de aço que combatem os momentos positivos sofrem com a escassez e as 

barras longitudinais de aço que combatem os momentos negativos com o desperdiço. 

 

Figura 4 - Decalagem do DMF com curvatura mais fechada 

Fonte: Figura do autor (2018) 
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Visto que a distância de um ponto qualquer até no traçado do diagrama é duvidosa, por 

causa da incerteza da sua posição, na qual provoca alternância no real comprimento de 

ancoragem básico (lb) e na distância (al), surge-se então a necessidade de recorrer à geometria 

analítica, cujo o papel é estabelecer vínculos entre a geometria e a álgebra, de maneira que os 

conceitos geométricos são interpretados por meio de métodos algébricos (GIOVANNI; 

BONJORNO; GIOVANNI Jr, 1988, p. 415).   

 O aperfeiçoamento da decalagem advém da associação estabelecida pelo vínculo que a 

geometria analítica proporciona entre os conceitos da mecânica das estruturas, em específico o 

método das seções, que tem entre seus produtos, a função que descreve o diagrama de 

momentos fletores (LEGGERINI, 2007, p. 48), e as relações matemáticas, em particular sobre 

os domínios e imagens das funções quadráticas, além de estar anuída com a norma Brasileira 

ABNT NBR 6118: 2014, que permite a realização da decalagem para fazer o detalhamento das 

armaduras passivas longitudinais em vigas de concreto armado. Desta forma, estabelece-se 

então a otimização do deslocamento do diagrama de momentos fletores. 

Apoiado nisto, o presente trabalho demostra através das formulações algébricas, que 

qualquer ponto do diagrama pode ser materializado e conectado a outros pontos sem a 

necessidade de confecção e mensuração do diagrama (DANTE, 2005, p. 395). Isto é, a extração 

manual de dado dos gráficos, feitas pela tradicional decalagem, é substituído pelas conexões da 

geometria analítica, onde a exatidão da distância entre pontos é obtida algebricamente pelas 

soluções das equações que representam as funções transladadas, derivada do método das seções.  

 Sendo assim, evidentemente certifica-se que na análise estrutural o processo preciso de 

detalhamento das armaduras é possível, rápido e simples. Além de proporcionar ao critério geral 

de segurança, a eficácia da verificação das condições de segurança, por meio da análise objetiva 

(NBR 8681, 2003, p. 15). 

 O presente trabalho está estruturado nas seguintes etapas: introdução, desenvolvimento, 

resultados e discussão mais a conclusão. Na introdução é esclarecido que a otimização do 

deslocamento do diagrama fletor é o objetivo do artigo e que as conexões que a geometria 

analítica proporciona é o objeto de estudo. Já no desenvolvimento é exposto como se dá a junção 

dos referenciais teóricos e a metodologia abordada. Nos resultados é demonstrado a análise da 

relevância da otimização. E por fim, a precisão, a simplicidade e a rapidez da nova metodologia 

de decalagem justifica o estudo. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE DECALAGEM 

 

 O carregamento de um elemento estrutural faz com que esse se deforme. E em razão da 

deformação, surgem várias forças dentro da peça estrutural, onde se faz necessário a análise 

estrutural desta (McCORMAC, 2013, p. 03). E tendo em vista, que cada elemento estrutural 

resista aos esforços incidentes e transmita-os, o conjunto estrutural necessariamente precisa 

estar em equilíbrio global (DIAS, 2011, p. 21). 

 

2.1.1 Equilíbrio de corpos rígidos  

 

Segundo Beer e Johnston Jr (1998, p. 02), a estática é um ramo da mecânica dos corpos 

rígidos que, tem como objetivo por meio das suas equações fundamentais, o fornecimento de 

condições necessárias e suficientes que proporcionam o equilíbrio das estruturas. Todavia, um 

corpo só está em equilíbrio, quando a soma de todas as forças ativas e reativas que atuam sobre 

ele é zero (NELSON et al, 2013, p. 184), ou seja, a estrutura é considerada estaticamente 

determinada quando todas as forças atuantes podem ser determinadas estritamente pelas 

equações de equilíbrio (GERE; GOODNO, 2010, p. 86). 

 

∑ Fx = 0              ∑ Fy = 0  ∑ Fz = 0 

∑ Mx = 0             ∑ My = 0   ∑ Mz = 0 

 

É sabido que os esforços externos ativos e reativos geram nas estruturas esforços 

internos de: tensão (compressão e tração) e esforços solicitantes (força normal, força cortante e 

momento fletor), que por sua vez devem ser esboçados através do diagrama de corpos livres 

(POPOV, 2008, p. 03).  

Como os esforços solicitantes variam ao longo da estrutura (BOTELHO, 2013, p. 67), 

faz se necessário a aplicação do método das seções, para que deste modo possa determinar as 

funções de variação dos esforços solicitantes, em função de uma distância arbitrária (ADÃO; 

HEMERLY, 2002, p. 103).  
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2.1.2 Método das seções ou Método de Ritter 

 

 O método das seções é utilizado para determinar as variações das forças atuantes dentro 

de um corpo. Esse método tem como base o seguinte princípio, se um corpo está em equilíbrio, 

qualquer parte dele também está (HIBBELER, 2010, p. 233). 

 O método consiste em seccionar o elemento que se deseja analisar e aplicar as equações 

de equilíbrio na região seccionada (MERIAM; KRAIGE, 2004, p. 126). Têm-se como produto 

as funções que descrevem o diagrama de cada esforço solicitante. 

 

Figura 5 - Síntese do método das seções para uma viga biapoiada 

Fonte: Figura do autor (2018) 

 

2.1.3 Resistência de aderência e ancoragem 

 

Fusco (2013, p. 174) menciona que a resistência de aderência de cálculo (f bd) entre a 

armadura e o concreto na ancoragem de armaduras passivas deve ser obtida pela seguinte 

expressão: 

 

f bd = η1. η2. η3. f ctd                 (1) 

 

Onde: 

 η1 é o valor estipulado em função da superfície das barras de aço, 

 η2 é o valor definido pela posição relativa das barras ao longo da concretagem,  

  η3 é o valor estabelecido em função do diâmetro da barra de aço e   

f ctd = 0,15. (f ck )
2/3, é o valor da resistência à tração de cálculo.                  (2) 
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Em conformação ao referido na introdução sobre a ancoragem das armaduras, Borges 

(2010, p. 74) também afirma que todas as barras das armaduras têm a necessidade de ser 

ancoradas no maciço de concreto, de maneira que assegurem totalmente a resistência dos 

esforços transmitidos ao concreto por meio de aderência.  

Rebello (2016, p. 73) cita o comprimento de ancoragem básico (lb) como o comprimento 

indispensável de armação embutido no maciço de concreto para conduzir convenientemente as 

tensões dentro dos elementos estruturais de concreto armado, representado pela seguinte 

expressão: 

 

lb  = (
𝛷

4
) . (

𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑏𝑑
)                                     (3) 

 

 Segundo Pinheiro e Cassiane (2003, p. 92), no momento em que a área de aço da 

armadura detalhada for superior que a necessária calculada, é permitido a redução do 

comprimento de ancoragem necessário (lb, nec). 

 

 lb, nec = α1 . lb . 
    As,cal  

As,ef
 ≥ lb, mín            (4) 

 

Em que: 

 α1 = 1,0 (barras sem gancho), 

 As, cal = Área de armadura calculada para resistir ao esforço solicitante, 

 As, ef  = Área de armadura efetiva e  

 lb, mín   = Maior valor entre: 0,3 . lb, , 10 . Φ e 100 mm. 

 

2.1.4 Distância do deslocamento do diagrama de momentos fletores 

 

 Chaer e Oliveira (2004, p. 02) menciona que a decalagem horizontal no DMF é 

continuamente realizada a uma distância (al) na direção mais desfavorável, de modo a majorar 

o momento fletor em cada uma das seções e esta distância é expressa pela seguinte igualdade:  

 

al = d. 
𝑉 𝑆𝑑,𝑚á𝑥

2(𝑉 𝑆𝑑,𝑚á𝑥 – 𝑉 𝑐)
                         (5) 
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Onde a parcela da força cortante absorvida por mecanismos complementares ao da 

treliça é representada pela seguinte expressão: 

 

Vc = 0,6. f ctd . bw. d              (6) 

  

E a força cortante solicitante de cálculo (VSd, máx) é escrita da seguinte forma: 

  

 VSd, máx = 1,4. Vmáx             (7)

  

2.2 FUNDAMENTAÇÃO DA OTIMIZAÇÃO 

 

2.2.1 Decalagem 

 

A realização da técnica da decalagem do diagrama de forças RSD é recomenda para se 

compatibilizar o valor da força atuante na armadura tracionada, estabelecida no banzo 

tracionado da treliça de Ritter Mörsch, com o valor da força determinada de acordo com o 

diagrama de momentos fletores de cálculo. Para demarcação do local de interrupção das barras 

longitudinais nas peças fletidas, o diagrama de forças na armadura precisa ter uma translação 

de valor (al) (BASTOS, 2015, p. 20).  

De acordo com a NBR 6118 (2014, p. 137), a decalagem do diagrama de momentos 

fletores consegue mudar no cálculo, os resultados estimulados pela fissuração oblíqua, desde 

que a armadura longitudinal de tração for estabelecida por meio da estabilidade dos esforços na 

seção perpendicular ao eixo da peça estrutural. 

 

2.2.2 Modelagem da geometria analítica para a otimização da decalagem 

 

 Na representação gráfica adiante (figura 6) sucintamente esboça-se o acomodamento do 

DMF no plano cartesiano através da geometria analítica, onde o sentido do eixo das ordenadas 

no plano cartesiano está invertido. Coerentemente é ilustrado que, o momento máximo positivo 

e o momento máximo negativos representam as extremidades do intervalo das ordenadas da 

parábola, proveniente do método das seções. 
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Figura 6 - Resumo gráfico da adaptação do DMF no plano cartesiano 
 

 

 

Fonte: Figura do autor (2018) 
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espaços equidistantes dos intervalos positivos e negativos das imagens (momentos positivos e 

negativos), asseguradamente pré-dispõe a ideia das possíveis localizações das barras dentro do 

DMF. E uma vez que está concreta no plano a exibição da função que representa o diagrama 

de momentos fletores, algebricamente é factual a realização da transposição horizontal da 

função. 

 Sequentemente após as devidas transladações dos gráficos, emerge-se o dever de 

identificar as abcissas que formam os pares ordenados com as imagens da parábola, para que 

com esse parâmetro e através de algumas adequações, estas abcissas exibam os prováveis 

comprimentos das armaduras dentro do vão teórico da viga.  

 

2.2.3 Transformação de Funções  

 

 Transformação é o ato de mudar uma função de lugar, estado, forma ou aparência para 

outro. Ao executar certas translações aos gráficos de uma função, pode-se alcançar o gráfico de 

funções relacionadas, permitindo a construção do diagrama de várias funções (STEWART, 

2010, p. 34).  

 Em concordância com a proposta deste artigo, a transformação que apresenta 

aplicabilidade é a horizontal, pois de acordo com a NBR 6118 (2014, p. 144), os deslocamentos 

dos gráficos de momentos fletores, devem ser paralelamente ao eixo da viga. E para tal, quando 

uma constante positiva (c) é somada à variável independente de uma função, então o gráfico 

desta, transladará (c) unidades a esquerda. Semelhantemente, quando a variável independente 

de uma função é subtraída por uma constante positiva (c), o seu gráfico é precisamente o gráfico 

deslocado (c) unidades para direita (ANTON; BIVENS; DAVIS, 2007, p. 31). 

 Então, para a translação horizontal do diagrama para a direita, subtrai-se da variável 

independente, a soma entre o comprimento de ancoragem (lb, nec) e a distância (al). 

 

 f (x – (al + lb, nec)) = A (x – (al + lb, nec)) ² + B (x – (al + lb, nec)) + C                                        (8) 

 

E para decalagem da função para a esquerda, adiciona-se à variável independente, a 

soma entre o comprimento de ancoragem (lb, nec) e a distância (al). 

  

 f (x + (al + lb, nec)) = A (x + (al + lb, nec)) ² + B (x + (al + lb, nec)) + C                                       (9) 

 



14 
 

Figura 7 - Transladações do DMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura do autor (2018) 
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 Já uma equação é uma igualdade que se observa somente para alguns valores das 

incógnitas (WAGNER, 2011, p. 60). Segundo Brown (2014, p. 80), equação quadrática é uma 

equação polinomial cujo o maior expoente é igual a dois. 

 Quando uma função quadrática é escrita na forma de uma equação quadrática, e esta é 

igualada com um valor de imagem pertencente a função, observa-se que as soluções desta 

equação quadrática representam as abcissas dos pares ordenados de cada imagem igualada a 

equação, com demonstrado a seguir. 

 

 (x, y) ∈ R 

 f (x) = Ax² + Bx + C 

 y = Ax² + Bx + C 

 0 = Ax² + Bx + (C – y) 

  

Aplicando a fórmula de Bháscara:   

 Δ = b² - 4.a.(c – y)   

 X1,2 = 
− 𝑏 ± √𝛥

2.𝑎
   

 X1,2 = 
−  𝑏 ± √𝑏² − 4.𝑎.(𝑐 – 𝑦) 

2.𝑎
 = {

𝑥1 

𝑥2
                          (10) 

  

 Para alcançar os objetivos deste trabalho, sempre que um DMF possuir a sua 

concavidade voltada para cima, o seu vértice é um ponto que representa o momento fletor 

positivo máximo. Quando o valor do vértice não for um número inteiro, o arredondamento deste 

deve ser para números menores, pois de outro modo, este valor resulta em um ponto abaixo do 

verdadeiro vértice e isso impede que as equações tenham soluções reais. 

 

2.2.5 Distâncias entre pontos 

  

 A partir do momento que está definido o amoldamento da função e a sua transcrição em 

equação, as operações numéricas realizadas nesta equação, com os valores das divisões 

equidistantes das imagens, são capazes de representar por meio de alguns mecanismos, os 

prováveis locais de interrupção das barras dentro do vão teórico da viga.  

 Deste modo, ao passo que cada imagem do banzo tracionado negativo é igualada à 

equação que representa a função transladada para a direita, a primeira solução da equação já 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%88
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representa o comprimento mínimo horizontal que as armaduras negativas do lado esquerdo da 

viga podem assumir dentro do vão teórico da mesma. Já a subtração entre o comprimento 

teórico total da viga e a segunda solução da equação correspondente a função transladada para 

a esquerda e igualada à cada imagem negativa, representa o comprimento horizontal mínimo 

das armaduras negativas do lado direito da viga, dentro dos limites do vão teórico da mesma.  

 Em relação ao banzo tracionado positivo, a subtração entre a segunda solução da 

equação que representa a função transladada para a direita e a primeira solução da equação que 

representa a função transladada para a esquerda, ambas as equações igualadas a uma mesma 

imagem positiva, resulta no comprimento horizontal mínimo das armaduras positivas.  

 

Figura 8 - Síntese da interceptação das barras longitudinais com o DMF deslocado 

Fonte: Figura do autor (2018) 

   

2.3 DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO 

  

Para uma melhor compreensão dos resultados deste trabalho, a seguir é demostrado um 

exemplar que descreve a prática da decalagem, já tendo em vista a sua otimização e, cujo o 

procedimento metodológico encontra-se descrito nos subitens a seguir, embasado na figura (9) 

e no quadro (1):  
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Figura 9 - Dimensões da viga 

Fonte: Figura do autor (2018) 

 

Quadro 1 - Informações da viga 

Fonte: Quadro do autor (2018) 

 

Dimensão da seção (15 x 50) cm 

Vão teórico  6,7 m 

Diâmetro estimado para as armaduras longitudinais Φ  12,5 mm 

Classe do concreto fck 25 Mpa 

Classe do aço CA-50 

Diâmetro do estribo Φ w  5 mm 

Cobrimento das armaduras 2,5 cm 

Altura útil (d)    46,375 cm 

η1 para barras nervuradas 2,25 

η2  para situações de boa aderência 1,0 

η3  para Φ ≤ 32 mm 1,0 

Sobre carga total  7 kN/ m 

Tipo de apoio Bi engastada 

Dimensões dos apoios (20 x 15) cm 

Comprimento de ancoragem básico ( lb )  47,18 cm 

Momento negativo máximo  

 Posição da linha neutra (x)  

 Área 1 de aço calculada  

 Área 1 de aço efetiva  

 Comprimento de ancoragem necessário (lb, nec 1) 

- 26, 19 kN. m 

       4,52 cm 

       1,89 cm² 

       2,0 cm² 

      44,58 cm 

Momento positivo máximo  

 Posição da linha neutra (x)  

 Área 2 de aço calculada  

 Área 2 de aço efetiva  

 Comprimento de ancoragem necessário (lb, nec 2)  

13, 09 kN. m 

       2,19 cm 

       0,93 cm² 

       1,0 cm² 

      43,87 cm 

Distância (al) 36, 96 cm 

Detalhamento das armaduras para os momentos fletores negativos  4 Φ 8 mm 

Detalhamento das armaduras para os momentos fletores positivos  3 Φ 6,3 mm 

650 cm 15 cm 

50 

20 cm 20 cm 
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a) Método das seções  

 

Figura 10 - Método das seções sintetizado 

Fonte: Figura do autor (2018) 

 

b) Transladação da função de momentos fletores 

 

Momentos negativos: 

 

 Transladação para direita: 

  f (x) = - 3,5 x² + 23,45 x – 26,19 

  f (x – (al + lb, nec 1)) = - 3,5 (x – 0,8154) ² + 23,45 (x – 0,8154) – 26,19 

  f (x – (0,8154)) = - 3,5 x² + 29,16 x -  47, 64 

 

 Transladação para esquerda: 

  f (x) = - 3,5 x² + 23,45 x – 26,19 

  f (x + (al + lb, nec 1)) = - 3,5 (x + 0,8154) ² + 23,45 (x + 0,8154) – 26,19 

  f (x + (0,8154) = - 3,5 x² + 17,74 x -  9, 39 

650 cm 15 cm 

50 cm 

20 cm 20 cm 

7 KN / m 

670 m 

A B 

X 

-26,19 KN. m 

23,45 KN 

-26,19 KN. m 

13,08 KN. m 

-26,19 KN. m 

M = - q. l2 = - 7 KN / m. (6,7 m)2  
           12                    12 
M = -26,19 KN. m 

Ra = Rb = q. l = 7 KN / m. 6,7 m 
                    2                   2 

Ra =Rb = 23,45 KN 

 

M = -3,5 x2 + 23,45 x -26,19 

7 KN / m 
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Momentos positivos: 

 

 Transladação para direita: 

  f (x) = - 3,5 x² + 23,45 x – 26,19 

  f (x – (al + lb, nec 2)) = - 3,5 (x – 0,8083) ² + 23,45 (x – 0,8083) – 26,19 

  f (x – (0,8083)) = - 3,5 x² + 29,11 x -  47, 43 

  

 Transladação para esquerda: 

  f (x) = - 3,5 x² + 23,45 x – 26,19 

  f (x + (al + lb, nec 2)) = - 3,5 (x + 0,8083) ² + 23,45 (x + 0,8083) – 26,19 

  f (x + (0,8083)) = - 3,5 x² + 17,79 x -  9,52 

 

c) Amoldamento das funções em equações 

 

Momentos negativos: 

 

 Estudo da função transladada para direita: 

  f (x – (0,8154)) = - 3,5 x² + 29,16 x -  47,64  

  y = - 3,5 x² + 29,16 x – 47,64   

  0 = - 3,5 x² + 29,16 x – 47,64 - y 

  X1,2 = 
−  𝑏 ± √𝑏² − 4.𝑎.(𝑐 – 𝑦) 

2.𝑎
  

  X1,2 = 
−  29,16 ± √29,16 2− 4∗(−3,5)∗(−47,64− 𝑦) 

2∗(−3,5)
   

 

 Estudo da função transladada para esquerda: 

  f (x + (0,8154)) = - 3,5 x² + 17,74 x -  9,39  

  y = - 3,5 x² + 17,74 x -  9,39  

  0 = - 3,5 x² + 17,74 x – 9,39 - y 

  X1,2 = 
−  𝑏 ± √𝑏² − 4.𝑎.(𝑐 – 𝑦) 

2.𝑎
  

  X1,2 = 
−  17,74 ± √17,74 2− 4∗(−3,5)∗(−9,39− 𝑦) 

2∗(−3,5)
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Momentos positivos: 

 

 Estudo da função transladada para direita: 

  f (x – (0,8083)) = - 3,5 x² + 29,11 x -  47,43  

  y = - 3,5 x² + 29,11 x – 47,43  

  0 = - 3,5 x² + 29,11 x – 47,43 - y 

  X1,2 = 
−  𝑏 ± √𝑏² − 4.𝑎.(𝑐 – 𝑦) 

2.𝑎
  

  X1,2 = 
−  29,11 ± √29,112− 4∗(−3,5)∗(−47,43− 𝑦) 

2∗(−3,5)
  

 

 Estudo da função transladada para esquerda: 

  f (x + (0,8083)) = - 3,5 x² + 17,79 x -  9,52  

  y = - 3,5 x² + 19,79 x -  9,52  

  0 = - 3,5 x² + 17,79 x – 9,52 - y 

  X1,2 = 
−  𝑏 ± √𝑏² − 4.𝑎.(𝑐 – 𝑦) 

2.𝑎
  

  X1,2 = 
−  17,79 ± √17,79²− 4∗(−3,5)∗(−9,52− 𝑦) 

2∗(−3,5)
 

 

d) Soluções das equações 

 

Tabela 1 - Soluções das equações  

Soluções das equações que representam a função transladada para a direita.  

Momentos Negativos 

X1,2 = 
−  𝟐𝟗,𝟏𝟔 ± √𝟐𝟗,𝟏𝟔𝟐− 𝟒∗(−𝟑,𝟓)∗(−𝟒𝟕,𝟔𝟒− 𝒚) 

𝟐∗(−𝟑,𝟓)
 

Imagens (y) X1(m) X2 (m) Barras 

Barras de aço 

dos momentos 

negativos. 

-26,19 0,8137 Dispensável N°1 

-19,6425 1,1054 Dispensável N°2 

-13,095 1,4281 Dispensável N°3 

-6,5475 1,7942 Dispensável N°4 
 

Fonte: Tabela do autor (2018) 
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Tabela 2 – Soluções das equações 

Soluções das equações que representam a função transladada para a direita.  

Momentos Positivos 

X1,2 = 
−  𝟐𝟗,𝟏𝟏 ± √𝟐𝟗,𝟏𝟏𝟐−𝟒∗(−𝟑,𝟓)∗(−𝟒𝟕,𝟒𝟑− 𝒚) 

𝟐∗(−𝟑,𝟓)
 

Imagens (y) X1(m) X2 (m) Barras 

Barras de aço 

dos momentos 

positivos. 

4,36 Dispensável 5,7386 N°5 

8,72 Dispensável 5,2770 N°6 

13,08 Dispensável 4,2303 N°7 
 

Fonte: Tabela do autor (2018) 

 

 

Tabela 3 - Soluções das equações 

Soluções das equações que representam a função transladada para a esquerda. 

Momentos Negativos 

X1,2 = 
−  𝟏𝟕,𝟕𝟒 ± √𝟏𝟕,𝟕𝟒 𝟐− 𝟒∗(−𝟑,𝟓)∗(−𝟗,𝟑𝟗− 𝒚) 

𝟐∗(−𝟑,𝟓)
 

Imagens (y) X1(m) X2 (m) Barras 

Barras de aço 

dos momentos 

negativos. 

-26,19 Dispensável 5,8843 N°1 

-19,6425 Dispensável 5,5924 N°2 

-13,095 Dispensável 5,2695 N°3 

-6,5475 Dispensável 4,9029 N°4 
 

Fonte: Tabela do autor (2018) 

 

 

Tabela 4 - Soluções das equações 

Soluções das equações que representam a função transladada para a esquerda. 

Momentos Positivos 

X1,2 = 
−  𝟏𝟕,𝟕𝟗 ± √𝟏𝟕,𝟕𝟗 𝟐− 𝟒∗(−𝟑,𝟓)∗(−𝟗,𝟓𝟐− 𝒚) 

𝟐∗(−𝟑,𝟓)
 

Imagens (y) X1(m) X2 (m) Barras 

Barras de aço 

dos momentos 

positivos. 

4,36 0,9625 Dispensável N°5 

8,72 1,4247 Dispensável N°6 

13,08 2,5036 Dispensável N°7 

 

Fonte: Tabela do autor (2018) 
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e) Prováveis comprimentos das barras 

 

Tabela 5 - Comprimentos das barras 

Comprimentos* das barras para os momentos negativos (m) 

Lado esquerdo do diagrama Lado direito do diagrama 

Barras 

X1 das equações 

que representam a 

função translada 

para direita 

Comprimentos 

= X1 
Barras 

X2 das equações 

que representam a 

função translada 

para esquerda 

Comprimentos = 

(Vão teórico) – 

(X2) 

N°1 0,8137 0,8137 N°1 5,8843 0,8157 

N°2 1,1054 1,1054 N°2 5,5924 1,1076 

N°3 1,4281 1,4281 N°3 5,2695 1,4305 

N°4 1,7942 1,7942 N°4 4,9029 1,7971 

Obs.:  * Estes comprimentos são para o vão teórico da viga. 
 

Fonte: Tabela do autor (2018) 

 

Tabela 6 - Comprimentos das barras 

Comprimentos das barras para os momentos positivos (m) 

Barras 
X2 das equações que representam 

a função translada para direita 

X1 das equações que representam a 

função translada para esquerda 

Comprimentos= 

(X2) – (X1) 

N°5 5,7386 0,9625 4,7761 

N°6 5,2770 1,4247 3,8523 

N°7 4,2303 2,5036 1,7267 
 

Fonte: Tabela do autor (2018) 

Figura 11 - Síntese da representação gráfica da decalagem 

Fonte: Figura do autor (2018) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A estabilidade é um dos requisitos essenciais exigido no projeto e na execução de 

estruturas de concreto armado (NBR 12655, 2015, p. 11). Para tal fim, a metodologia utilizada 

na análise estrutural é o primeiro parâmetro que precisa garantir o máximo possível de precisão, 

pois de outro modo, a imprecisão desta etapa produzirá danos em etapas posteriores. 

 Sendo assim, este trabalho desenvolveu através da geometria analítica, a otimização da 

decalagem manual do diagrama de momentos fletores em vigas de concreto armado, que é um 

dos processos que permeia a análise estrutural e o detalhamento das armaduras longitudinais e, 

na tabela a seguir é destacado um dos principais resultados alcançados pelo método otimizado 

frente ao método tradicional de realizar decalagem. 

 

Quadro 2 – Comparação entre as metodologias de realizar decalagem do DMF 

 Método tradicional Método otimizado 

 DMF com curvatura 

mais aberta 
DMF com curvatura 

mais fechada 

 Posicionamento dos locais de interrupção das barras no DMF 

Momentos negativos Insuficiente Excedente Exato 

Momentos positivos Excedente Insuficiente Exato 

 

Fonte: Figura do autor (2018) 

 

É notório que as distâncias horizontais no DMF deslocado, que representam possíveis 

locais de interrupção das barras longitudinais para a realização da decalagem, que a princípio, 

a computação era trabalhosa e imprecisa, neste momento por meio da modelagem da geometria 

analítica são algebricamente determinadas de modo simples e preciso. 

 Além da exatidão, a otimização naturalmente proporcionou à prática de decalagem um 

ganho considerável de velocidade na sua realização, pois o processo em sua totalidade foi 

resolvido simplesmente através de operações algébricas, eliminando a parte gráfica do método, 

etapa que demonstrava mais as ilustrações do que as demarcações dos locais de interrupção das 

barras longitudinais.   
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4 CONCLUSÃO 

  

 A demonstração da formulação algébrica aplicada na otimização do cálculo da 

decalagem do diagrama de forças no banzo tracionado mostrou-se adequada e praticável. Onde 

a precisão, a rapidez e a simplicidade dos cálculos, foram as vantagens relevantes em relação a 

técnica tradicional de realizar decalagem. Estes resultados alcançados justificaram o 

aperfeiçoamento da técnica de decalagem por meio dos conceitos da geometria analítica.  

 Asseguradamente, é notória a contribuição que este trabalho proporcionará as aulas de 

concreto armado, tendo em vista que o ensino da decalagem após sua otimização será mais 

produtivo, pois as incertezas que a tradicional decalagem oportuniza no decorrer do seu 

desenvolvimento, sem dúvida, foram praticamente eliminadas através do aperfeiçoamento da 

decalagem. 

 Visto que a modelagem da geometria analítica faz com que o processo de decalagem 

seja realizado unicamente por expressões algébricas, tem-se como sugestão, a continuação deste 

trabalho, afim de elaborar a programação de um software ou de um aplicativo, que permita esta 

nova metodologia ser realizada eletronicamente, de modo a facilitar mais ainda o processo de 

decalagem do DMF em vigas de concreto armado, onde para tal desenvolvimento, o 

entendimento de uma linguagem de programação será indispensável. 

 Finalmente, o trabalho atingiu surpreendentes resultados, pois outrora, era empregado 

um bom tempo para traçar e extrair dados do diagrama de momentos fletores, exigindo a 

realização de formulações e conversões de escalas, além de uma demasiada cautela para a 

realização da minuciosa aferição do gráfico. Neste momento, a otimização que este trabalho 

proporciona faz com que a decalagem seja realizada simplesmente com operações algébricas, 

isto é, os prováveis locais de interrupção das barras dentro do vão teórico da viga (as abcissas 

da função do DMF transladado), equivalem às soluções que satisfazem as equações 

desenvolvidas pela modelagem da geometria analítica. 
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