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1 RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade conceituar o efeito do confinamento, que tem 

grande importância para os grandes edifícios que podem usá-lo para obter pilares cada vez 

mais estreitos sem perder características essenciais, como sua ductibilidade. Esta conceituação 

é baseada em estudos já ocorridos anteriormente, os quais serão mostrados e analisados. 

Também é explicado como o concreto se comporta conforme haja uma mudança de sua 

resistência, ou seja, como ele se mostra menos dúctil ao aumentar sua resistência, além disso 

serão realizados ensaios para demonstração do efeito do confinamento no concreto armado 

em dois diferentes tipos de armadura, a distribuída em estribos e a helicoidal contínua, estes 

ensaios serão detalhados, bem como os materiais e demais informações necessárias para sua 

execução. Os dados dos ensaios serão analisados para corroborar, ou não, com as hipóteses 

apresentadas e, por fim, serão feitas comparações das conclusões obtidas neste trabalho e as 

conclusões dos estudos analisados anteriormente. 

 

2 INTRODUÇÃO  

Com o avanço das tecnologias e o crescimento das cidades, pode-se notar a construção 

de edifícios cada vez mais altos, por consequência, elementos estruturais mais carregados. 

Vigas e lajes acabam não sendo sobrecarregados por suportarem apenas o carregamento do 

pavimento o qual sustentam. Já os pilares são mais carregados a cada novo pavimento 

ficando, portanto, sobrecarregados, muitas vezes por motivos arquitetônicos os pilares não 

podem ter suas seções aumentadas, por isso estão sendo desenvolvidos concretos cada vez 

mais resistentes. 

Com o aumento da resistência do concreto deve ser levado em conta suas novas 

características, como por exemplo, sua capacidade de se deformar e voltar ao estado inicial, 

em outras palavras, sua ductibilidade. Assim, após a aplicação do carregamento inicial, que é 

o mais considerável, esse concreto acaba desenvolvendo muitas fissuras e não retornando ao 

seu estado inicial e não tendo a resistência prevista. 

Então começou a ser estudado o efeito do confinamento, que visa mudar o arranjo 

convencional da armadura transversal, para impedir esse excesso de fissuração e permitir que 

o concreto volte a sua condição inicial. 

Por se tratar de um tema muito amplo, até com uma possível aplicação em estruturas 

mistas, este trabalho estudará no concreto armado as vantagens da utilização da armadura 

transversal helicoidal contínua em comparação com a armadura distribuída em estribos. 

 



 
 

 

3 OBJETIVO 

Esta pesquisa tem como proposta principal explicar o efeito do confinamento no 

concreto armado, e fazer uma comparação entre o efeito de confinamento em corpos-de-prova 

com duas disposições de armaduras, e assim medir a resistência agregada aos corpos-de-prova 

por conta do efeito de confinamento causado através das armaduras. Será utilizada a armadura 

helicoidal contínua e a tradicional distribuída em estribos, além de ser rompido também 

corpos-de-prova sem armadura para efeito de comparação. 

 

4 METODOLOGIA 

Primeiro foi feito uma revisão bibliográfica para conceituação do efeito do 

confinamento e para analisar as conclusões já obtidas pelos autores, e depois será realizado 

um ensaio de compressão axial, rompendo uma sequência de corpos de prova com diferentes 

tipos de distribuição de armadura transversal seguindo as orientações da NBR 5739 - Ensaio 

de compressão de corpos-de-prova cilíndricos, para que haja uma confiável análise dos 

resultados obtidos. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O efeito de confinamento do concreto foi o objetivo de pesquisas feitas ao longo do 

tempo em pilares de concreto armado submetidos ao ensaio de compressão axial. 

A principal ideia do estudo é de se aproveitar das armaduras transversais para quebrar 

continuidade do concreto, semelhante ao que ocorre quando é colocado um travamento no 

meio de uma barra qualquer e seu comprimento de flambagem cai pela metade, então há uma 

diminuição do espaçamento transversal, mas também deve ser tomado um cuidado especial 

com esse espaçamento, pois ao se diminuir muito pode-se perder a continuidade entre o 

núcleo comprimido e o cobrimento, assim, havendo o destacamento dessa camada. 

De acordo com Aguiar (2000) quando um pilar é submetido a compressão axial, o 

concreto sofre um encurtamento longitudinal, e como se sabe o coeficiente de Poisson mede a 

relação entre o esforço longitudinal e a deformação transversal, assim, proporcional ao 

esforço aplicado o concreto expande-se lateralmente, e com o emprego das armaduras 

transversais essa expansão será contida com o impedimento da expansão lateral causado pelas 

armaduras temos o concreto do núcleo, ou seja, a parte interna das armaduras confinado. 

Segundo Lincoln (2016) essa expansão gera um estado de tensões triaxial, onde há a 

tensão gerada pelo esforço paralelo ao sentido longitudinal da peça e duas tensões, que são 

consideradas de mesmo valor no caso de pilares circulares, transversais ao sentido 



 
 

 

longitudinal da peça, essas tensões são uma resposta direta ao efeito do confinamento, isso 

mostra que uma distribuição adequada de armaduras traria dois efeitos benéficos para o 

comportamento do pilar, uma maior resistência e uma maior capacidade de deformação ao 

concreto. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

É esperado que, a armadura helicoidal contínua apresentará um maior efeito de 

confinamento no concreto em relação aos estribos comuns e que não haja destacamento da 

camada de cobrimento do concreto. 
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