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TÍTULO:  PRÉ DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE UMA VIGA 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO MODELO COMPUTACIONAL. 
 
RESUMO:  Este trabalho de conclusão de curso faz o estudo e o dimensionamento da sessão 
transversal de uma viga de concreto armado, elaborando um software que calcula as possíveis 
sessões transversais desta viga, submetida a um carregamento distribuído de origem acidental, 
em situação isostática bi apoiada. O software desenvolvido faz o dimensionamento prévio da 
sessão transversal de uma viga, calculando a área de aço longitudinal e transversal além das 
verificações no ELU (Estado Limite Último) e ELS (Estado Limite de Serviço), gerando 
possíveis seções transversais, e dentre elas, a mais econômica possível em relação à área de 
concreto e aço. A primeira parte do trabalho faz um estudo no cálculo de vigas de concreto 
armado, os estádios e domínios em que são calculadas, fazendo referência à NBR 6118: 2014. 
A segunda parte do trabalho faz-se o estudo da posição da linha neutra na viga e os limites 
impostos à altura relativa, além de análises gráficas do comportamento b x h da sessão 
transversal dado alguns parâmetros fixos. E a terceira parte do trabalho faz-se a elaboração do 
algoritmo, demonstração e análise de resultados gerados pelo software. O software calcula a 
melhor proporção estruturalmente para uma dada situação específica de uma viga de concreto 
armado simplesmente armada com um dado carregamento e um comprimento já definido. Os 
resultados mostraram que as seções transversais prévias dada pelo software configuram em 
boas concepções estruturais, podendo assim, já ser utilizada no dimensionamento final, 
podendo o usuário fazer comparações de seções, com as possíveis variações na área de aço e 
altura relativa da linha neutra, expondo os resultados ao operador do software, para que este 
possa ser utilizado de maneira a otimizar a viga de concreto armado. Este software 
desenvolvido, pode ser uma ferramenta complementar no estudo do projeto estrutural 
fornecendo o pré-dimensionamento inicial, ou seja, fornecendo valores que melhor condizem 
com a situação imposta estruturalmente. 
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