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RESUMO 

 O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica dos princípios do 

modelo de bielas e tirantes, dimensionamento de um reforço estrutural para uma viga 

com aberturas circulares na região da alma através deste modelo e ensaios de 

laboratório para testar a eficácia do modelo proposto na fase de dimensionamento. O 

protótipo foi concebido de modo a não cumprir algumas especificações da norma 

brasileira NBR 6118:2014 – Estruturas de Concreto – Procedimento, necessárias à 

dispensa de verificação, a fim de analisar o comportamento dos protótipos quando as 

aberturas se encontram em posição não favorável à segurança. Utilizou-se o software 

ANSYS para realizar uma simulação do comportamento do protótipo na etapa de 

dimensionamento do reforço para que se pudesse identificar os caminhos adotados 

pelas cargas no interior do elemento, assim como os pontos de maios concentração de 

tensões. 

 Palavras-chave: Bielas e tirantes. Viga com abertura. Reforço estrutural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 The present work is a bibliographical review of the principles of strut and tie 

model, dimensioning of a structural reinforcement for a beam with circular openings in 

the region of the wet, through the strut and tie model and laboratory tests to test the 

efficiency of the proposed model in the design phase. The prototype was conceived so 

as not to comply with some specifications of the Brazilian code NBR 6118:2014 – 

Estruturas de Concreto – Procedimento, so that verification was necessary. So the 

behavior of the prototypes can be analyzed when the openings are located in non-safety 

friendly positions. Was used the software ANSYS to perform a simulation of de behavior 

of the prototype in the step of reinforcement dimensioning so that the paths adopted by 

the loads could be identified inside the element, as well as the points of concentration of 

tensions. 

Key words: Strut and tie, beam with bent, structural reinforcement.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Com o avanço das ferramentas computacionais que auxiliam no processo de 

elaboração de projeto, engenheiros e profissionais da área têm hoje a oportunidade de 

melhorar a etapa de concepção e representação de seus projetos. Atualmente a 

sociedade técnica dispõe de softwares capazes de integrar vários projetos diferentes a 

fim de verificar se existe alguma incompatibilidade entre eles. 

 Segundo Cardoso (2010), que considera fundamental a etapa de 

compatibilização de projetos devido ao crescente número de terceirização, não é 

incomum que os profissionais especializados no dimensionamento da estrutura, tenham 

que trocar informações com demais engenheiros envolvidos no projeto para saber onde 

passarão as tubulações de ar condicionado, elétrica e hidráulica e assim, prever 

eventuais aberturas em elementos estruturais. 

 Para Arantes (2001), é muito importante que exista esta troca de informações 

sobre onde e em quais elementos estruturais devem existir aberturas, pois segundo o 

autor, aberturas que não foram previstas na região da alma das vigas, podem 

enfraquecer o elemento, e gerar certo grau de incerteza quanto à segurança da 

estrutura caso forem executadas em etapas posteriores da obra. Portanto, torna-se 

interessante que mesmo pequenas alterações na geometria dos componentes 

estruturais sejam previstas e verificadas quanto à necessidade ou não de detalhamento 

especial, principalmente tradando-se de aberturas em vigas. 

 O dimensionamento das regiões com aberturas muitas vezes ficava 

condicionada à experiência do projetista para propor a melhor configuração de reforço, 

no entanto, com a facilidade do acesso a ferramentas computacionais que auxiliam 

enormemente no entendimento do comportamento da estrutura, modernamente busca-

se uma solução que consista na adoção de um método racional para determinação dos 

esforços atuantes nestas regiões de descontinuidade. O modelo de bielas e tirantes 

proposto inicialmente por Morsch em 1902 e consolidou-se após os estudos de 

Schlaich, Schafer e Jennewein em 1987, parece atender satisfatoriamente esta 

necessidade.  
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 O modelo consiste em analisar a estruturas de concreto de maneira análoga a 

uma estrutura metálica com tirantes tracionados e bielas de compressão. Segundo Filho 

(1996), ”as estruturas de concreto suportam cargas através de um conjunto de campos 

de tensões de compressão, que são distribuídos e interligados por tirantes tracionados” 

 Compreender que até mesmo detalhes que parecem ser desprezíveis em uma 

proposição inicial, como a geometria da abertura, na verdade podem significar a 

necessidade de uma configuração completamente diferente para o reforço da região da 

abertura.  
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho dividem-se em objetivos geral e específico como 

discriminados abaixo. 

2.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo geral contribuir para a literatura existente que 

versa sobre a aplicação do modelo de bielas e tirantes no dimensionamento de 

estruturas de concreto armado. 

2.2 Objetivo específico 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

Realizar uma revisão bibliográfica sobre o modelo de bielas e tirantes e sobre 

armadura de reforço para aberturas na região da alma de vigas de concreto armado. 

 Propor uma configuração de acordo com o que estabelece o modelo de bielas e 

tirantes que funcione satisfatoriamente para uma viga com aberturas circulares na 

região da alma. 

 Modelar uma viga com abertura na região da alma em software que aplique os 

princípios do método dos elementos finitos para qualificar a pesquisa e auxiliar na 

obtenção da melhor configuração de acordo com o método de bielas e tirantes. 

 Desenvolver um modelo de treliça no software Ftool que represente os banzos 

tracionados e os banzos comprimidos no interior do protótipo. 

 Comparar os resultados obtidos com a ferramenta computacional, os ensaios 

práticos e os resultados teóricos. 
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3. MODELO DE BIELAS E TIRANTES 

3.1 Breve histórico do modelo de bielas e tirantes  

 O conceito do modelo de bielas e tirantes surgiu no início do século XX a partir 

da inspirada analogia proposta por Ritter e Mörsch após análise de resultados 

experimentais em vigas de concreto armado. O modelo inicial proposto pelos autores 

citados é conhecido como modelo da treliça clássica, e supõem que o caminho das 

tensões dentro de uma viga de concreto segue o padrão de uma treliça metálica 

isostática e se mostrou muito eficaz para o dimensionamento de armaduras resistentes 

à torção e ao cisalhamento em estruturas de concreto. 

 Após Ritter e Mörch vários autores se dedicaram ao estudo da analogia da treliça 

clássica e ajudaram a depurar o modelo inicial até que se chegasse a um processo 

analítico com firmes bases científicas. Segundo Souza (2004), destacam-se os nomes  

de pesquisadores como Kupfer (1964), Rüsch(1964) e Leonhardt (1965) na década de 

sessenta, seguidos por Thürlimann (1979), Chen (1982), Nielsen (1984) e Marti (1985). 

Embora tenha sido objeto de estudiosos em meados do século XX, foi apenas na 

década de noventa que o modelo foi amplamente divulgado a partir dos estudos 

realizados, principalmente, por Schlaisch e Schäfer nas duas últimas décadas do século 

XX.  

 Modernamente há uma tendência a utilizar o modelo das bielas e tirantes em 

conjunto com algum software, como por exemplo, especialmente softwares com bases 

lógicas capazes de aplicar o método dos elementos finitos. Este método se caracteriza 

por discretizar a estrutura estudada em tantos elementos quanto forem convenientes 

para se conhecer de forma mais precisa as reações, deformações e os caminhos 

adotados pelas ações aplicadas à estrutura. 

 Atualmente os códigos normativos mais relevantes, que tratam do 

dimensionamento de estruturas de concreto armado, trazem orientações quanto à 

aplicação e o dimensionamento a partir do modelo de bielas e tirantes. A norma 

brasileira, NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento, 

determina basicamente qual deve ser o ângulo de inclinação das bielas de compressão 
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consideradas nos cálculos, os parâmetros de resistência de cálculo das bielas 

comprimidas, os parâmetros de resistência de cálculo dos tirantes e uma sucinta 

descrição das regiões “B” e “D”.  

Embora o código brasileiro não faça menção quanto às verificações de 

resistência das regiões nodais, é importante ressaltar que a última atualização do 

código nacional, ou seja, em 2014, incorporou os parâmetros mencionados 

anteriormente, cuja ausência era notória nas versões anteriores.  

 Destaca-se neste interim a norma espanhola. Em seu primeiro capítulo, a norma 

EHE-Instrucción de Hormingón Estructural – 1999 define de forma detalhada os três 

tipos de bielas de compressão utilizados no modelo, as regiões “B” e “D” e os 

parâmetros de resistência das regiões. 

 Sem prejudicar em nada na aplicação ou no entendimento do assunto, mas a 

título de curiosidade, é interessante lembrar o que foi colocado por Souza (2004), 

quando diz que “A palavra “biela”, de origem francesa (“bielle”), é um termo genérico 

que se refere a um certo volume de material, que pode estar sendo tracionado ou 

comprimido. Se a biela estiver sendo tracionada ela é denominada de “tirante” e se ela 

estiver sendo comprimida ela é denominada de “escora”.” 

 Portanto, a rigor, seria redundante utilizar a nomenclatura “bielas e tirantes”, de 

tal modo que o mais adequado seria utilizar o nome “escoras e tirantes” para identificar 

o método. Corroborando o que foi colocado, lembra-se que no nome original “Strut and 

tie”, o termo “strut” tem como tradução literal para o português a palavra escora. Neste 

trabalho será utilizada a designação bielas e tirantes para se referir ao método, pois se 

entende que não havendo dano ao conceito, nada se perde em utilizar o substantivo 

mais difundido nacionalmente. 

3.2 Regiões B e D 

 Sabe-se que durante a etapa de projeto de uma estrutura de concreto armado, 

tão importante quanto a compreensão do comportamento da estrutura completa está o 

conhecimento das capacidades resistentes de regiões específicas do conjunto, pois a 

estabilidade de uma edificação, em determinadas situações, está limitada à eficiência 
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estrutural de um elemento em particular como vigas de transição, elementos de 

fundação, dentes, entre outros.   

 Da mesma forma que os elementos citados anteriormente, algumas regiões 

específicas das estruturas de concreto armado como furos em vigas, descontinuidades 

geométricas no mesmo elemento, consolos, locais de aplicação de carga concentrada e 

regiões de ancoragem de tirantes são exemplos de pontos específicos da estrutura cujo 

mau dimensionamento pode comprometer toda a estrutura. 

 Isto posto, é imperativo conhecer o comportamento de cada região a ser 

dimensionada e detalhada. A partir da metodologia proposta pelo modelo de bielas e 

tirantes é possível proceder de forma racional para identificação das regiões críticas dos 

elementos estruturais de concreto armado. 

 Para verificação dos estados limites últimos (ELU), estados Limites de Serviço 

(ELS), aplicam-se as hipóteses de Bernoulli, ou seja, considera-se uma distribuição 

linear de deformações ao longo da seção do elemento estrutural. 

 De acordo com Campos Filho (1996), estas regiões são identificadas como 

regiões “B”, associando-se o caractere à inicial de “Bernoulli”, “Beam(viga)” e Bending 

Theory(teoria da flexão). Segundo o mesmo autor, devido às hipóteses de Bernoulli, 

estes segmentos da estrutura podem ser dimensionados com precisão quase absoluta. 

Contudo há regiões das estruturas de concreto armado onde o modelo de linearidade 

das deformações não se aplica, segundo Schlaisc e Schäfer (1991), são estas as 

regiões com descontinuidades geométricas, engastes ou onde ocorrem carregamentos 

concentrados, que são identificadas pela letra “D”, inicial de “Discontinuity 

(descontinuidade)”, “Disturbance (distúrbio)” ou “Detail (detalhe)”.  
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Figura 1 - Regiões B e regiões D em uma viga biapoiada 

 

Fonte: MacGregor (2012), adaptado pelo autor. 

 

Figura 2 - Situações típicas de ocorrência das regiões D 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 

De acordo com MacGregor (2012), a determinação da região “D” respeita o 

princípio de Saint Venant, ou seja, o efeito de uma carga localizada que atua sobre uma 

estrutura é uma zona de distúrbio antes que as tensões se distribuam de maneira 

uniforme. Estima-se que esta distorção ocorra ao longo de uma distância equivalente à 

altura da seção onde se aplica a carga. 
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Figura 3 - Representação do princípio de Saint Venant 

 

Fonte: Autor 

3.3 Tipos de bielas de compressão 

 Filho (1996) explica que os campos de tensões podem assumir formatos uni, bi 

ou tridimensionais. Segundo o pesquisador, os elementos unidirecionais referem-se ao 

tirantes de aço (Ts) que existem entre dois nós. Para campos de tensões bi e 

tridimensionais tem-se os tirantes de concreto (Tc) e as bielas de concreto (Cc). Estes 

campos de tensões podem estar sujeitos a tensões transversais de compressão ou de 

tração e estes esforços devem ser considerados nos critérios de ruptura durante o 

dimensionamento quando se utiliza o modelo de bielas e tirantes. 

 Para análise das condições de segurança é necessário identificar os três tipos 

principais de bielas e tirantes, segundo Filho (1996): 

 Cc – Bielas de concreto em compressão; 

 Tc – Tirantes de concreto em tração sem armadura; 

 Ts – Tirantes em tração com armadura. 

3.4 Bielas de compressão e campos de tensões 

 Quando a estrutura é submetida a um determinado carregamento, as tensões 

aplicadas tendem a se distribuir pela seção da estrutura até os pontos de apoio. 

Segundo Schafer e Schlaich (1991), as trajetórias ao longo do elemento, ou seja, os 

campos de tensão de compressão, podem assumir três configurações diferentes. Estes 
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três modelos são suficientes para representar inclusive o que o ocorre nas regiões “B” 

e, são os seguintes: 

 Campo de tensão em forma de leque (fan): Idealização do campo de tensões 

com curvatura desprezível onde não serão geradas forças transversais. 

 Campo de tensão em forma de garrafa (botle): Esta configuração gera 

esforços transversais significativos, tendo compressão no pescoço da garrafa 

onde há a convergência das linhas de tensão e, tração na base da garrafa, 

gerando tensões transversais nesta região, em decorrência do que, podem surgir 

fissuras longitudinais, o que justifica a presença de armaduras. 

 Campo de tensão na forma de prisma (prism): A idealização na forma 

prismática ou paralela não gera esforços transversais e é típica de regiões B. 

 

Figura 4 - Três tipos de campos de tensões propostos por Schlaich e Schäfer 
(1991). 

    

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor 

 

  Com base na bibliografia existente, Souza (2004) afirma que a resistência à 

compressão nas bielas comprimidas é menor que aquela medida em ensaios de 

compressão uniaxial com corpos de prova cilíndricos. O autor afirma que isso se dá, em 

grande parte, pelo esforço de tração que as armaduras transversais geram em um 
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sentido quase perpendicular às bielas comprimidas. Pesquisadores, e alguns códigos, 

propuseram modelos que definiram os parâmetros de resistência efetiva das bielas. 

De acordo com Schlaich e Schäfer (1991), o estado multiaxial de tensões, a 

presença de fissuras e armaduras de reforço que determinarão a resistência do 

concreto em campos de tensão. Segundo os autores para dimensionamento se usa a 

seguinte relação: 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 1,0 . 𝑓𝑐𝑑 – Para um estado uniaxial de tensões; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,8 . 𝑓𝑐𝑑 – Para campos de tensão com fissuras paralelas às tensões de 

compressão; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,6 . 𝑓𝑐𝑑 – Para campos de tensão com fissuras inclinadas. 

Onde: 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= Resistência de cálculo; 

𝑓  
𝑐𝑑

= Resistência à compressão do concreto segundo a norma utilizada. 

 Além dos pesquisadores citados acima, Fusco (1994) também sugeriu 

parâmetros de resistência para verificação bielas, no entanto, sugere-se uma análise 

diferente para concretos com resistência à compressão acima e abaixo de 40 MPa, 

onde:   

 𝑓  
𝑐𝑘

≤ 40 𝑀𝑃𝑎    𝑓  
𝑐𝑘

≥ 40 𝑀𝑃𝑎 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 𝑓  
𝑐𝑑

     𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,9 . 𝑓  
𝑐𝑑

  

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,85 . 𝑓  
𝑐𝑑

    𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,8 . 𝑓  
𝑐𝑑

 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,6 . 𝑓  
𝑐𝑑

    𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,5 . 𝑓  
𝑐𝑑

 

 

Considera-se: 

 𝑓  
𝑐𝑑

=
𝑓 

𝑐𝑘

1,5
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 Sendo: 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= Resistência de cálculo à compressão na região da biela comprimida; 

 𝑓  
𝑐𝑑

= Resistência de cálculo à compressão do concreto; 

 𝑓  
𝑐𝑘

=Resistência característica a compressão do concreto.  

Com a ressalva de que para os dois intervalos de resistências considera-se o 

primeiro caso para bielas confinadas em estado plano de tensões, o segundo para 

bielas não confinadas e, por último, bielas não confinadas com seção de concreto 

fissurada. 

Para MacGregor (1988) apud Yun; Ramirez (1996) tem-se que:  

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,5 . 𝑓  ′
𝑐
  Para bielas isoladas em vigas-parede ou regiões D; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,25 . 𝑓  ′
𝑐
 Para vigas esbeltas fissuradas com bielas a 30º; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,45 . 𝑓  ′
𝑐
 Para vigas esbeltas fissuradas com bielas a 45º. 

 

Sendo 𝑓  ′
𝑐
 a resistência característica à compressão para o quantil de1%. 

 Diferentes códigos que orientam quanto ao processo de dimensionamento de 

estruturas de concreto armado sugerem diferentes maneiras de se obter a resistência 

efetiva das bielas comprimidas, como: 

 O CEB-FIP Model Code 1990 (1993), apud Souza (2004): 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,85 . [1 −
𝑓 

𝑐𝑘

250
] . 𝑓  

𝑐𝑑
    Para zonas não fissuradas; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,60 . [1 −
𝑓 

𝑐𝑘

250
] . 𝑓  

𝑐𝑑
    Para zonas fissuradas. 

Onde: 

𝑓  
𝑐𝑑

=
𝑓 

𝑐𝑘  

1,5
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Com valores de resistência característica e de calculo utilizadas em mega pascal 

(MPa) como prevê a norma em questão. Ainda deve-se observar que a validade destes 

valores está condicionada à seguinte condição de deformação máxima a compressão: 

𝜀𝑐𝑢 = 0,004 − 0,002. (
𝑓𝑐𝑘

100
) 

 A norma espanhola, EHE – “Instrucción de Hormigón Estructural” (1999) trás 

quatro situações diferentes para determinação da resistência característica na região 

das bielas: 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,85 . 𝑓   
𝑐𝑑

 Para bielas comprimidas que sejam localizadas em 

banzos superiores de vigas; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,70 . 𝑓  ′
𝑐
  Para bielas que tenham fissuras paralelas e armadura 

ancorada; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,60 . 𝑓  ′
𝑐
  Para bielas que fazem a transferência de tensões por 

uma seção fissurada de abertura controlada por armadura transversal; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,40 . 𝑓  ′
𝑐
 Para bielas de transmitem esforços de compressão 

através de aberturas de grande abertura. 

A NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento, em sua 

última versão sugere que a verificação das bielas comprimidas devem realizadas 

utilizando-se os mesmos parâmetros aplicados à verificação dos nós, ou seja: 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,85 𝛼𝑉2 . 𝑓  
𝑐𝑑

  Para bielas prismáticas com nó CCC; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,60 𝛼𝑉2 . 𝑓  
𝑐𝑑

  Para bielas cruzadas por mais de um tirante; 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,72 𝛼𝑉2 . 𝑓  
𝑐𝑑

  Para bielas atravessadas por apenas um único 

tirante. 

Onde: 

 𝑓  
𝑐𝑑

=
𝑓 

𝑐𝑘

1,4
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𝛼𝑉2 = (1 −
𝑓  

𝑐𝑘

250
) 

 

3.5 Tipos de nós 

Nó pode ser considerado como o volume de concreto que circunda uma região 

de encontro de bielas e tirantes. Matematicamente se faz a representação ideal do 

ponto de interação de bielas e tirantes onde ocorre a transferência de esforços, no 

entanto, em estruturas reais esta mudança de sentido das tensões internas ocorre não 

de forma pontual, mas sim ao longo de um volume de concreto, Schlaisch e Shäfer 

(1991). 

Nós singulares ou concentrados (concentrated ou singular) são regiões da 

estrutura onde ocorre uma mudança abrupta na direção das tensões de compressão ou 

tensões de tração. Estes nós exigem esmerado detalhamento das armaduras e é 

imprescindível a verificação das tensões quanto à capacidade de resistência dos 

materiais que compõem a estrutura para evitar excessiva fissuração ou esmagamento 

do concreto. 

Nós contínuos (continuous ou smeared) por outro lado, são regiões da estrutura 

onde a dissipação das tensões ocorre de maneira distribuída ao longo da seção de 

concreto permitindo que a mudança de direção ocorra de maneira gradual ao longo de 

um determinado comprimento da seção da estrutura. Devido ao fato de haver uma 

distribuição gradual das tensões, estes nós normalmente não exigem demasiadas 

verificações além das verificações de ancoragem, Schlaisch e Shäfer (1991). 

O exemplo clássico utilizado por Schlaich e Shafer(1991), para ilustrar de 

maneira clara a diferença entre nós contínuos e nós singulares, é a distribuição das 

tensões e o traçado das bielas de compressão e tirantes de tração em uma estrutura 

genérica com proporções de uma viga parede com carga pontual na parte superior e 

ponto de reação na parte central inferior. 
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Figura 5 - Distribuição das tensões ao longo de uma viga parede 

 

Fonte: Schlaich e shafer (1991), adaptado pelo autor. 

 

 A figura 5 representa a trajetória adotada pelas tensões de compressão dentro 

da estrutura, neste caso, através das linhas que aparecem no sentido vertical e, ilustra 

também, quais regiões estão sujeitas à tensões de tração representadas, por sua vez, 

nas linhas de sentido horizontal.  

 É possível identificar que junto aos pontos de aplicação das cargas 

concentradas, onde há uma zona de concentração de esforços e por tanto onde se 

localizarão os nós singulares, o espaço definido para mudança de direção das tensões 

é reduzido ao passo que na região central da estrutura, ou seja, nos pontos mais 

afastados da carga concentrada, essa mudança de direção se dá de forma gradual, 

com espaço suficiente para gerar nós contínuos. 

 A partir da análise das linhas de distribuições de tensões é possível definir a 

configuração ideal para os traçados de bielas comprimidas e tirantes tracionados. De 

acordo com Santos (2006), é indicado definir como posição da biela de compressão a 

região média do diagrama de tensões de compressão, conforme apresentado na figura 

6. Obtido o traçado de bielas e tirantes identifica-se com facilidade as regiões nodais 

permitindo com que a classificação dos nós seja facilitada. 
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Figura 6 - Representação típica de (1) Nó contínuo e (2) Nó concentrado. 

 

Fonte: Schlaich e shafer 1991 

 

 Tem-se como orientação técnica para determinação da posição das bielas e 

tirantes algumas referências que auxiliam na escolha da configuração correta do 

modelo. Fusco (1994) sugere que para o correto traçado das bielas e tirantes, é 

importante admitir que duas bielas jamais poderão se cruzar e devem ser ligadas com 

ângulos não maiores de 63º. O mesmo autor considera que o ângulo de inclinação das 

bielas pode chegar a um valor de 71° sob pena de promover assim, elevado grau de 

fissuração, portanto, busca-se sempre trabalhar com a primeira hipótese de inclinação 

máxima para bielas de compressão. Não há restrição quanto ao fato de tirantes se 

cruzarem. Sabe-se ainda que o modelo que conta com o menor número de tirantes e 

que os tenha em menor comprimento possível tende a ser o mais eficiente. 

3.6 Resistencia das regiões nodais  

 Nó pode ser considerado como o volume de concreto que circunda uma região 

de encontro de bielas e tirantes. Matematicamente se faz a representação ideal do 

ponto de interação de bielas e tirantes onde ocorre a transferência de esforços, no 
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entanto, em estruturas reais esta mudança de sentido das tensões internas ocorre não 

de forma pontual, mas sim ao longo de um volume de concreto. 

 A verificação da segurança dos nós é muito importante para garantir que a 

região nodal não exceda os valores do estado limite último evitando que ocorra o 

colapso da estrutura. Para tanto, a literatura voltada ao estudo de resistência das 

regiões nodais assim como as normas que permitem a utilização do método, definem 

algumas relações entre a tensão admissível e a tensão caraterística de compressão do 

concreto para diferentes estados multiaxiais de tensões. 

 Segundo a classificação da ACI 318 (2002) podemos adotar a seguinte 

classificação para as regiões nodais: 

 CCC: região nodal rodada apenas por bielas; 

 CCT: região nodal circundada por bielas e apenas um único tirante; 

 CTT: região nodal circundada por uma única biela e por mais de um tirante que 

podem estar ou não na mesma direção 

  TTT: região nodal circundada por três ou mais tirantes. 

Para a norma canadense CAN - A23.3 – M84 (1984) a verificação quanto à 

segurança dos nós é verificada através das seguintes relações: 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,85 . 𝑓𝑐𝑑 – Para nós do tipo CCC, ou seja, onde há presença apenas de 

bielas. 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,75 . 𝑓𝑐𝑑 – Para nós do tipo CCT, ou seja, região nodal com bielas e um 

único tirante. 

 𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,6 . 𝑓𝑐𝑑 – Para nós do tipo CTT ou TTT, ou seja, região nodal circundada 

por mais de um tirante. 

A norma americana, ACI 318-14 (2014), usa o seguinte modelo para verificação dos 

nós, partindo da equação inicial: 

𝑓𝑐𝑒 = 0,85. 𝛽𝑛. 𝑓′𝑐 
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 Onde o fator 𝛽𝑛 depende do tipo de nó tal que: 

𝛽𝑛 = 1,0 – Para nós do tipo CCC. 

𝛽𝑛 = 0,8 – Para nós do tipo CCT. 

𝛽𝑛 = 0,6 – Para nós do tipo CTT e TTT. 

 Operando os fatores 𝛽𝑛 na equação inicial chega-se a seguinte relação: 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,85 . 𝑓′𝑐 – Para nós do tipo CCC. 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,68 . 𝑓′𝑐 – Para nós do tipo CCT. 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,51 . 𝑓′𝑐– Para nós do tipo CTT e TTT. 

 Onde: 

𝑓′𝑐 = Resistência característica à compressão do concreto; 

𝛽𝑛 = Fator de minoração de resistência considerando o tipo de nó; 

𝑓∗
𝑐𝑑

 = Resistência de cálculo da região nodal. 

Segundo Macgregor (1988) apud Yun; Ramirez (1996), a verificações das regiões 

nodais deve se dar da seguinte forma: 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,85 . 𝑓𝑐𝑑 – Para nós do tipo CCC. 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,65 . 𝑓𝑐𝑑 – Para nós do tipo CCT. 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 0,5 . 𝑓𝑐𝑑 – Para nós do tipo CTT ou TTT. 

Schlaich e shäfer (1991) definiram relações, para nós singulares, entre tensões 

atuantes (σ) e tensões resistentes do concreto (𝑓𝑐𝑑) que podem estar atuando sobre a 

região nodal. Para se que a segurança seja garantida deve-se atender: 

𝑓 ∗𝑐𝑑= 1,1 .  𝑓𝑐𝑑 – Para regiões onde há o encontro apenas de bielas com estados de 

tensões bi ou tridimensionais.  
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𝑓 ∗𝑐𝑑= 0,8 .  𝑓𝑐𝑑 – Para regiões nodais onde existem barras tracionadas ancoradas 

sendo que uma parcela de resistência é reservada para aderência.  

Onde: 

 𝑓 ∗𝑐𝑑  é a resistência de cálculo da região nodal, e; 

𝑓𝑐𝑑 é a resistência de cálculo à compressão do concreto segundo a norma utilizada. 

 Para análise e verificação em regiões nodais onde se tem nós singulares, 

Schlaich e Schäfer(1991) expuseram nove situações típicas do encontro de bielas e 

tirantes, a saber:  

Nó 1 - Onde há o encontro de três bielas de compressão como mostra o esquema 

simplificado e a ilustração a seguir: 

Figura 7 - (a) Esquema simplificado e (b) representação de um nó CCC 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 

A segurança no nó estará garantida se: σ1; σ2  e σ3 ≤ 1,1 . 𝑓
𝑐𝑑
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Nó 2 - Encontro de três bielas de compressão, sendo apenas uma a reação de 

apoio da estrutura: 

Figura 8 - (a) Esquema simplificado e (b) representação de um nó CCC 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 

 

 Destaca-se neste caso a importância de a0 ter tamanho suficiente para haver 

área de compressão de concreto capaz de promover a interação entre as bielas e 

garantir que: σ1; σ2  e σ3 ≤ 1,1 .  𝑓
𝑐𝑑

 

Nó 3 – Encontro de quatro bielas de compressão: 

Figura 9 - (a) Esquema simplificado e (b) nó singular -CCC 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 
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 Situação característica de estruturas com forças atuando na face da inferior do 

elemento, como por exemplo, vigas com armadura ativa. Constata-se também, apenas  

presença de bielas de compressão, portanto: σ1; σ2; σ3 e σ4 ≤ 1,1 . 𝑓
𝑐𝑑

 

Nó 4 – Representação do encontro de cinco bielas de compressão 

Figura 10 - (a) Esquema simplificado e (b) nó singular - CCC 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 

 Assim como o Nó 3 este caso é típico armaduras ativas e a segurança é 

verificada através de: σ1; σ2; σ3; σ4 e σ5 ≤ 1,1 . 𝑓
𝑐𝑑
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Nó 5 – Nó com duas bielas de compressão e um tirante de tração 

Figura 11 - (a) Esquema simplificado e (b) representação de um nó CCT 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 

 

De acordo com Schlaisc e Schäfer (1991) este modelo representa a situação 

onde há ancoragem do tirante longe da borda da borda da estrutura, ao longo da seção 

do elemento. E basta que: 

σ1 e σ2 ≤ 1,1 .  𝑓
𝑐𝑑
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Nó 6 – Encontro de duas bielas de compressão e um tirante de tração 

Figura 12 - (a) Esquema simplificado e (b) representação de um nó CCT

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 

 

 É importante mencionar que onde para este caso, onde há tirante passando 

sobre um ponto de apoio, ou seja, uma região D, as ancoragens devem ser verificadas 

com cuidado e devidamente detalhadas. Deve-se considerar também a altura “u” que 

deve ser tal, que permita uma região nodal suficientemente grande para transferência 

dos esforços de compressão. Neste caso a segurança é verificada se: 

σ1 e σ2 ≤ 0,8 . 𝑓
𝑐𝑑
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Nó 7 – Nó com mais de um tirante e uma biela de compressão. 

Figura 13 - (a) Esquema simplificado e (b) representação de um nó TTT 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 

 

 Este tipo de nó é comum em banzos tracionados de vigas ou vigas parede. 

Segundo Schlaich e Schafër (1991), as barras do tirante T2 devem ser bem distribuídas 

e envolver o tirante T1. Neste caso, garante-se a segurança quando: σ1 ≤ 0,8 .  𝑓
𝑐𝑑

 

Nó 8 – Nó com três bielas e um tirante. 

Figura 14 - (a) Esquema simplificado e (b) nó singular CCT 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 



37 
 

 Este nó, segundo os autores Schlaich Schäfer (1991), é a composição do nó N1 

com o Nó N6. Para esta situação, devido ao fato de haver apenas um tirante, o nó esta 

seguro se: σ1 e σ2 ≤ 1,0 . 𝑓
𝑐𝑑

 

Destaca-se que sempre que houver presença de tirantes na região nodal, estes 

devem ter seus comprimentos de ancoragem (𝑙𝑏) verificados e compatibilizados com a 

norma à qual o projeto está submetido lembrando que é imprescindível o detalhamento 

criterioso destes elementos na fase de projeto e esmerada execução.  

Nó 9 – Nó com três bielas e dois tirantes. 

Figura 15: (a) Esquema simplificado e (b) representação de um nó CTT 

 

Fonte: Schlaich e Schäfer (1991), adaptado pelo autor. 

 

 De acordo com Schlaich e Schäfer (1991), esta configuração é aglutinação de 

dois nós idênticos ao nó N8.  Este é de fácil identificação em vigas contínuas e vigas 

parede contínuas. A verificação é feita através da seguinte relação: 

 σ1; σ2  e σ3 ≤ 1,0 . 𝑓
𝑐𝑑
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3.7 Tirantes 

 Sabe-se que o concreto não tem como característica nobre a resistência a 

esforços de tração e que os elementos que funcionam como tirantes em estruturas de 

concreto armado são as barras de aço. 

 Em casos muito restritos é possível contar com a resistência à tração do 

concreto colaborando para o equilíbrio da estrutura, embora com resistência de 

magnitude bastante limitada, é possível considera-la. Segundo Souza (2004), isto é 

possível em trechos de barras dobradas, regiões de ancoragem, laje sem estribos e 

situações onde possa ocorrer biela de compressão em forma de garrafa cuja a região 

do pescoço da garrafa seja não armada. 

 De acordo com Schlaich e Schäfer (1991), é possível assumir que o concreto 

absorva parte dos esforços de tração da estrutura onde se espera ruptura frágil ou que 

ocorra esmagamento do concreto. 

 Como exposto, o concreto tem uma pequena resistência a esforços de tração 

que pode ser considerada, mas na maioria dos casos, os esforços de tração são 

absorvidos e transferidos pelos elementos de aço. Desta forma a resistência máxima 

admitida em um tirante está relacionada à área de aço e a resistência à tração do 

material até o escoamento. 

 𝐴 
𝑠 =

𝛾𝑓 .  𝑅𝑠𝑡

𝑓𝑦𝑑
 

Onde: 

 𝐴 
𝑐 = Área necessária para o tirante de aço; 

 𝛾𝑓 = Coeficiente de majoração das ações; 

 𝑅𝑠𝑡 = Força de tração atuante; 

 𝑓𝑡𝑑 = Resistência de escoamento de cálculo do aço. 

 Para tirantes de concreto aplica-se a seguinte relação: 



39 
 

 𝐴 
𝑐 =

𝛾𝑓 .  𝑅𝑠𝑡

𝑓𝑡𝑑
 

 Onde: 

 𝐴 
𝑐 = Área necessária para o tirante de concreto; 

 𝛾𝑓 = Coeficiente de majoração das ações; 

 𝑅𝑠𝑡 = Força de tração atuante; 

 𝑓𝑡𝑑 = Resistência à tração de cálculo do concreto. 

3.8 Generalidades 

 Comparando o que determinam os diferentes autores e códigos é fácil identificar 

que existe uma sensível diferença entre o que cada um propõe. Ao modificar o fator de 

minoração que multiplica a tensão de compressão de projeto (𝑓𝑐𝑑) automaticamente o 

valor de tensão admissível na região nodal (𝑓∗
𝑐𝑑

) também muda. Percebe-se que os 

resultados obtidos pelo método estabelecido por Macgregor (1998) são os mais 

conservadores enquanto que, os valores obtidos através da aplicação do modelo 

sugerido pela ACI Code , que são calculados em função da resistência característica a 

compressão (𝑓′
𝑐
), são os mais altos quando comparados ao demais 

Quanto aos nós singulares, são variadas as hipóteses em que se poderá 

identifica-los. O trabalho de Schafer e Schläich (1991) elenca nove situações comuns 

nas rotinas de projeto e construções de maneira satisfatória uma vez que estes casos 

se repetem em inúmeras ocasiões. Contudo, é importante ressaltar que situações 

excepcionais exigem uma análise cuidadosa para que o estado de equilíbrio da 

estrutura seja alcançado. 

 Tendo em vista a impossibilidade que fazer com que todas as situações reais 

possíveis coubessem em uma novena de exemplos, contudo os autores afirmam que é 

possível chegar a um modelo eficiente e seguro de configuração do modelo de bielas e 

tirantes, em qualquer caso, se algumas orientações forem seguidas durante o processo 

de análise. Para tanto se deve respeitar o seguinte: 
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 Sempre que houver presença de barras tracionadas ou dobradas, seus 

comprimentos de ancoragem e raio mínimo de dobramento, respectivamente, 

devem ser verificados. 

 A tensão da placa de apoio ou da placa de ancoragem submetida à maior 

solicitação não deve ultrapassar 0,6 . 𝑓𝑐𝑑. 

 A geometria da região nodal deve ser ajustada de acordo com as forças que 

atuam sobre ela, ou seja, é importante que haja altura suficiente para distribuição 

das barras de ancoragem tracionadas. Nos exemplos anteriores esta altura é 

representada por “a0”. É imprescindível que as armaduras transversais sejam 

adequadamente distribuídas ao longo do comprimento de ancoragem e, que 

estas sejam devidamente dimensionadas, pois é esta armadura que fará a 

distribuição transversal da força que atua na região nodal.  

 Deve-se proceder com as verificações referentes às tensões máximas atuantes 

segundo equações (identificar fórmulas).  
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4. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

4.1 Introdução ao método dos elementos dinitos 

 De acordo com Azevedo (2003) “No âmbito da Engenharia de Estruturas, o 

Método dos Elementos Finitos (MEF) tem como objetivo a determinação do estado de 

tensão e de deformação de um sólido de geometria arbitrária sujeito a ações 

exteriores”. 

 Por permitir a análise e compreensão do comportamento de estruturas 

complexas o método dos elementos finitos é muito útil na concepção de estruturas com 

geometrias complexas com carregamentos conhecidos. Este método tem larga 

aplicação em estruturas como pontes, barragens e demais estruturas pouco usuais 

para que durante sua concepção alterações possam ser realizadas até que se obtenha 

um projeto satisfatório tanto em quesitos funcionais, econômicos e de execução. 

 Assim como colocou Azevedo (2003) o MEF pode se basear em quatro tipos 

diferentes de análises, a saber, método dos deslocamentos, modelos híbridos, modelos 

de equilíbrio e em modelos mistos. O mais popular e mais empregado é o modelo dos 

deslocamentos haja vista sua simplicidade quando comparado com os demais. 

4.2 Análise pelo MEF 

 A essência da aplicação do MEF é, nas palavras de Alves (2007): 

“[...] subdividir, inicialmente, o domínio do problema, em 

subdomínios de dimensões finitas tais que, o conjunto de todos os 

subdomínios seja igual ao domínio original. Em seguida, sobre 

cada subdomínio, isoladamente, adota-se um comportamento 

aproximado, local, para as incógnitas do problema” 

 A partir da divisão do domínio em partes muito menores é possível descrever o 

comportamento de cada subdomínio com equações simples, deste modo, não se 

analisa o que ocorre com estrutura de maneira global, mas sim, o comportamento de 

cada subdomínio. O procedimento de transformação das equações diferenciais da 

estrutura global em equações algébricas dos subdomínios é chamado de discretização. 



42 
 

 Os subdomínios que dividem um determinado elemento são denominados 

elementos finitos. Sabe-se que ao diminuir o tamanho destes pequenos segmentos 

infinitesimais se obtém maior precisão no processo de análise, ou seja, quanto menores 

forem os subdomínios, maior será o número de elementos necessários para compor a 

estrutura global, portanto, um grande número de subdivisões, expressas por equações 

de pouca complexidade, são de comportamento facilmente previsível. 

  Os elementos finitos por sua vez são formados por segmentos de retas 

infinitesimais que, ao se unirem, formam regiões nodais e pequenas áreas. Esta 

composição forma uma malha envolvendo toda a estrutura. Segundo Alves (2007), 

cada elemento que compõem a malha tem definida “[...] sua forma geométrica, pelas 

funções de aproximação adotadas e pelos tipos de problemas para os quais foram 

desenvolvidos”. 

Figura 16: Rede de pontos nodais de um domínio e subdomínios. 

 

Fonte: Alves (2007). 

 

4.3 Ansys 

 Um dos softwares que dispõe da base de programação fundamentada nos 

princípios do método dos elementos finitos, e que será aplicado neste trabalho, é o 

Ansys.   
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Segundo Donin (2015), o Ansys: 

“[...] é um programa gerla de elemtnos finitos para modelamento 

numérico de uma grande variedade de problemas mecânicos. Nestes 

problemas incluem-se:Problemas de análise estrutural estática e 

dinâmica (linear e não linear), problemas de transferência de calor[...]” 

 Para Donin (2015), a aplicação deste programa no trabalho que está sendo 

apresentado, divide-se a etapa de análise em três fases, como será apresentado a 

seguir: 

 Processamento: Após a definição do problema deve-se: 

o Definir as Keypoints – linhas – áreas – volumes; 

o Definir as propriedades dos materiais e respectivas geometrias; 

o Discretizar os elementos de acordo com a precisão exigida. 

 Solução: Procedendo com a aplicação das cargas e definição das vinculações e 

condições de contorno e então, realiza-se o processamento dos dados. 

 Pós o processamento: Após o processamento das informações fornecidas ao 

software deve-se extrair os dados: 

o Listar os deslocamentos nodais; 

o Listar as forças e momentos nos elementos; 

o Visualizar a deformação da estrutura; 

o Visualizar os diagramas de esforços e, isoladamente, as linhas de tensões 

e deformações. 

Ao final do processo de análise, deverão ser estudados os diagramas de tensões 

fornecidos pela ferramenta para balizar a concepção da melhor configuração de 

malha de acordo com o modelo de bielas e tirantes. 
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5. ABERTURTAS EM ALMAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

Abordagem inicial 

 Será apresentada a seguir uma síntese do que estabelece a norma brasileira no 

que refere aos limites de fissuração e deformação máxima admissível ao mesmo tempo 

em que se fará um paralelo com o que é apresentado pelo EHE-Instrucción de 

Hormingón Estructural – 1999. Optou-se por buscar como muleta o código espanhol, 

por ser este farto em detalhes no primeiro quesito observado e, óbvia referencia à 

norma brasileira no segundo.  

5.1 Modelos de fissuração em vigas de concreto armado 

 Segundo Silva (2003), “As fissuras podem ser divididas em fissuras não 

produzidas por esforços solicitantes e fissuras produzidas por solicitações causadas 

pelas ações atuantes”. Quanto às fissuras não causadas por esforços solicitantes, 

destaca-se o efeito da retração que ao criar um estado de tensões internas na 

estrutura, principalmente entre o concreto e as barras de aço, pode criar fissuras 

internas (Burman,1981 apud Silva 2003) 

 Para as fissuras produzidas a partir das solicitações, pode-se fazer a seguinte 

distinção, segundo Silva (2003): 

 Fissuras de separação: ocorrem por uma força axial que tende a separar a peça 

em seções perpendiculares ao eixo.  

Figura 17: Modelo de fissuração - Fissuras de separação 

 

Fonte: Silva (2003), adaptado pelo autor. 

 Fissuras por flexão: Quando as fissuras ocorrem na região central da viga e em 

sentido perpendicular à armadura longitudinal. Caracterizada por momento fletor 

excessivo ou relacionado ao sub dimensionamento das armaduras de flexão. 
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Figura 18: Modelos de fissuração - Fissuras de flexão 

 

 

Fonte: Silva (2003), adaptado pelo autor. 

 Fissurar inclinadas: Apresentam-se com sentido oblíquo ao eixo longitudinal da 

viga, normalmente perto dos apoios e com inclinação próxima de 45º. 

Figura 19: Modelos de fissuração - Fissuras inclinadas 

 

Fonte: Silva (2003), adaptado pelo autor. 

 Complementando o que já foi apresentado, Fusco (1994) considera diferentes 

tipo de ruptura quando o esforço de cisalhamento é superior à capacidade resistente da 

viga, ou seja, a viga pode chegar à ruína por demasiado esforço cortante através das 

seguintes hipóteses: 

 Ruína por força cortante-compressão: Característico de peças sub armadas 

transversalmente e tem ruptura dúctil já que ocorre escoamento dos estribos e 

elevada deformação da viga: 

 

 

 



46 
 

Figura 20: Modo de ruína – Força cortante - Compressão 

 

Fonte: Fusco (1994), adaptado pelo autor. 

  Ruína por foça cortante – tração: Ocorre o esmagamento da biela de 

compressão do concreto. Típico de estruturas super armadas onde ocorre o 

esmagamento da biela antes do escoamento dos estribos. 

 

Figura 21: Modos de ruína - Força cortante - tração 

 

Fonte: Fusco (1994), adaptado pelo autor. 

 Ruína o força cortante-flexão: Quando fissuras inclinadas atingem o banzo 

superior, ou seja, a região comprimida, e ocorre uma diminuição da capacidade 

resistente da seção viga, consequente acúmulo há um de tensões que acabam 

gerando esmagamento do concreto a região comprimida.  
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Figura 22: Modos de ruína - Força cortante - flexão 

 

Fonte: Fusco (1994), adaptado pelo autor. 

5.2 Limites para fissuração em vigas de concreto armado. 

 A norma brasileira que trata dos procedimentos de projeto e execução de 

estruturas de concreto armado estabelece limites que conduzem o projetista a 

dimensionar a estrutura para que o estado limite de serviço (ELS) ocorra antes do 

estado limite último (ELU). Esta determinação é favorável à segurança, pois a tendência 

é que a estrutura apresente sinais da instabilidade antes da ruína. Estes sinais se dão 

na forma de fissuras e deformação excessiva. 

 O processo de fissuração é uma inerência do método construtivo conhecido 

como concreto armado, como disse Donin (2017), porém, há limites para o tamanho da 

abertura máxima dessas fissuras. Segundo Silva (2003): 

  “A fissuração nos elementos estruturais de concreto armado é 

causada pela baixa resistência à tração do concreto. Apesar de 

indesejável, o fenômeno da fissuração é natural (dentro de certos 

limites) no concreto armado. O controle da fissuração é importante 

para a segurança estrutural em serviço, condições de funcionalidade e 

estética (aparência), desempenho (durabilidade, impermeabilidade, 

etc.).” 

 As referências normativas que tratam do assunto estabelecem limites para o 

tamanho das fissuras visando a proteção das armaduras de agentes agressivos 

externos a fim de aumentar a durabilidade da estrutura. A NBR 6118:2014 determina os 

seguintes limites: 
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Tabela 1: Limites (Wk) para abertura de fissuras segundo a norma brasileira 

Tipo de concreto 

estrutural 

Classe de agressividade 

ambiental 

Limites de espessura 

das fissuras 

Concreto Armado 

CAA I Wk ≤ 0,4mm 

CAA II e CAA III Wk ≤ 0,3mm 

CAA IV Wk ≤ 0,2mm 

Fonte: NBR 6118:2014 – Tabela 13.4, adaptado pelo autor. 

 Nas informações apresentadas na tabela 1 se tem os limites para abertura de 

fissuras (Wk) variando de acordo com o nível de agressividade ambiental estabelecido 

pela NBR 6118:2014. A norma espanhola para projeto de estruturas de concreto 

armado pode ser utilizada como bibliografia auxiliar na análise e classificação das 

classes ambientais e limites para abertura de fissuras. O fato de descrever de forma 

mais completa os possíveis ambientes aos quais as estruturas podem ser expostas, 

torna válido o procedimento de realizar uma comparação entre o que prevê o código 

brasileiro e a norma espanhola. 

 O código espanhol EHE (1999), assim como a NBR 6118:2014, tem os limites 

para tamanho das fissuras em estruturas de concreto armado variando de acordo com a 

classe ambiental à qual a estrutura está sujeita. 
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Tabela 2: Limites para aberturas de fissuras de acordo com a norma espanhola 

Classe de exposição 
Wmáx [mm] 

Concreto Armado 

I 0,4 

IIa; IIb; H 0,3 

IIIa; IIIb; IV; F 0,2 

IIIc; Qa; Qb, Qc 0,1 

Fonte: EHE – Tabela 49.2.4, adaptado pelo autor. 

 Como a norma espanhola apresenta maior número de categorias para 

classificação quanto à agressividade ambiental, detalhando pelo menos vinte situações 

diferentes de exposição, ao compará-la com o código brasileiro, que prevê apenas dez, 

é interessante fazer uma relação entre as classes de agressividade, mesmo que isto 

exija uma grosseira simplificação, para auxiliar o processo de análise. 

Tabela 3: Classes de agressividade ambiental correspondentes entre o código 
brasileiro e o código espanhol 

Classe de agressividade ambiental NBR 

6118:2014 

Classe de agressividade ambiental 

correspondente na EHE 

I I 

II IIa e IIB 

III IIIa; IIIb e H 

IV IIIc; Qa; Qb; Qc e F 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 Ao comparar a classe de agressividade e o limite máximo para aberturas 

propostos pelos dois códigos, é possível concluir que a norma espanhola é mais rígida 

com relação à abertura de fissuras, principalmente em ambientes onde a estrutura é 

exposta a agentes químicos, limitando a abertura de fissuras a 0,01mm enquanto que, 

na pior hipótese, a NBR 6118:2014 estabelece limite de 0,02mm para fissuras de 
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estruturas que estão sujeitas a ataques de agentes químicos ou expostas à regiões de 

respingo de maré.  

 O estudo do processo de fissuração, incluindo seus limites, é deveras 

importante, pois ao introduzir aberturas na região das almas das vigas, caso não seja 

dimensionada, detalhada e devidamente executada uma armadura para controle de 

fissuração, torna-se inevitável o surgimento de fissuras nas bordas da abertura, muitas 

vezes antes mesmo de se atingir o carregamento de serviço para o qual a estrutura foi 

projetada. 

 Na sequência serão abordados alguns aspectos pertinentes ao processo de 

fissuração que ocorre precocemente nas regiões de borda das aberturas executadas 

nas almas das vigas, com embasamento científico a partir de estudos realizados na 

área. 

5.3 Fissuração em vigas com aberturas 

 A partir das definições de Fusco (1984) e Silva (2003), apresentados no ítem 5.1, 

é possível concluir que o processo de fissuração identificado em vigas de concreto está 

relacionado com o esforço solicitante que supera a resistência à tração do concreto. A  

posição e inclinação das fissuras que se apresentam em vigas de concreto armado são 

indicativas do esforço que está excedendo os limites de projeto, ou seja, de acordo com 

a tipologia da fissura é possível inferir de qual é a natureza da solicitação que esta 

sobrepujando a resistência viga, tais como flexão, cisalhamento, torção, etc. 

5.4 Fissuração pelo esforço cortante em vigas com aberturas  

 Em vigas com pequenas aberturas próximas aos apoios, onde há predominância 

de esforço cortante, o processo de fissuração pode se dar de duas maneiras distintas. 

Uma das possibilidades é uma fissura inclinada que projeta um único plano de corte 

através do centro da abertura e é representada na figura 22 (a). A segunda maneira de 

ocorrer o processo de fissuração nas regiões de altos valores para cisalhamento é 

como mostra a figura 22 ( b), com a formação de dois planos de corte distintos, fazendo 

com que as fissuras se estendam das extremidades das aberturas até as faces da viga, 

segundo Mansur (2006). 
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Figura 23: (a) Fissuras em mesmo plano e (b) fissuras em pranos diferentes 

 

Fonte: Mansur (2006), adaptado pelo autor. 

 O autor menciona que estes dois tipos de falhas devem ser tratados de maneira 

diferente. Segundo Mansur (2006), o procedimento de reforço para previnir estas 

situações deve mudar. No primeiro caso a armadura resistente ao cortante deve ser 

posicionada a uma determinada distância para além dos limites do furo, nos dois lados. 

Na segunda situação o reforço sugerido é dado por estribos curtos, colocados nas 

seções existentes sobre o furo e também na seção inferior como mostra o esquema 

abaixo: 

Figura 24: (a) Reforço em vista longitudinal e (b) reforço em corte 

 

Fonte: Mansur (2006), adaptado pelo autor. 

 Fusco (1994), explica que pequenas aberturas executadas nas regiões onde há 

predominância do esforço cortante podem ou não prejudicar o funcionamento da 

estrutura. Para que o furo não cause nenhum distúrbio no caminho da carga no interior 

da estrutura é fundamental que a descontinuidade não esteja cortando a trajetória das 

bielas de compressão, como representado a seguir: 
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Figura 25: (a) Posição favorável do furo e (b) posição não favorável 

 

Fonte: Fusco (1994), adaptado pelo autor. 

 Na imagem 24 (a), furos de dimensões iguais ou inferiores a vinte por cento da 

altura da viga, localizado fora da região ocupada pela biela de compressão, não irão 

interferir na resistência da viga. Deve-se observar que para este caso Fusco (1994) 

considera a biela de compressão com 60° de inclinação com relação ao eixo 

longitudinal indeformado da viga. O autor admite que a bielas podem assumir valores 

de inclinação de até 70º para fins de cálculo, no entanto, quando se excede o ângulo 

correspondente a 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 2, o processo de fissuração passa a ser muito mais intenso. 

Os notáveis estudos de Nasser, K.W., Acavalos, A., Daniel, H.R. (1967) que 

tiveram por objetivo determinar a armadura adequada para grandes aberturas e ainda, 

verificar se vigas com aberturas de grandes dimensões poderiam chegar à mesma 

carga de ruptura de uma viga de alma cheia, além de contemplar os dois objetivos 

principais da pesquisa, também confirmaram que ao incluir armaduras para controle de 

fissuração na região próxima a abertura, o aparecimento de fissuras nas regiões de 

concentração de tensões é absolutamente controlável.  

5.5 Deformação admissível  

 Assim como as fissuras, as flechas imediatas e diferidas no tempo também são 

limitadas pelas normas de projeto de estruturas de concreto armado. 

 A NBR 6118:2014 estabelece que para vigas em concreto armado com armadura 

passiva, a flecha imediata máxima admita é dada por: 
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(𝐸𝐼)𝑒𝑞,𝑡𝑜 = 𝐸𝑆 {(
𝑀𝑟 

𝑀𝑎
)

3

. 𝐼𝑐 + [1 − (
𝑀𝑟 

𝑀𝑎
)

3

] . 𝐼𝐼𝐼} ≤ 𝐸𝑐𝑠. 𝐼𝑐 

Onde: 

𝐼𝑐 = Momento de inércia da seção bruta; 

𝐼𝐼𝐼= Momento de inércia da seção de concreto fissurada; 

𝑀𝑎= Momento fletor da seção crítica, ou seja, no meio do vão para vigas bi apoiadas e 

no apoio para vigas em balanço; 

𝑀𝑟= Momento de fissuração do elemento estrutural;  

𝐸𝑐𝑠= Módulo de elasticidade secante do concreto; 

 Para cálculo da flecha diferida no tempo a NBR 6118:2014 determina que: 

𝛼𝑓 =
𝛥𝜉

1+50𝜌′
     

Onde: 

𝜌′ =
𝐴𝑠′

𝑏 .𝑑
    

 𝛥𝜉 = 𝜉(𝑡) −  𝜉(𝑡0) com: 

𝛥𝜉(𝑡) = 0,68 . (0,996𝑡). 𝑡0,32  para 𝑡 ≤ 70 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠; 

𝛥𝜉(𝑡) = 2  para 𝑡 > 70 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠; Onde: 

𝜉 = Coeficiente fornecido que varia de acordo com o tempo; 

𝑡 = Tempo, em meses, para obtenção do valor da flecha diferida; 
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𝑡0 = Idade, em meses, da data de aplicação da carga permanente. Caso cargas 

permanentes tenham sido aplicadas em idades diferentes pode-se encontrar 𝑡0 a partir 

da seguinte fórmula: 

𝑡0 =
𝛴𝑃𝑖.𝑡0

𝛴𝑃𝑖
  ; Onde: 

𝛴𝑃𝑖 = Parcela de carga; 

𝑡0 = Idade em que se aplicou a parcela 𝑃𝑖 expressa em meses. 

Tabela 4: Valores do coeficiente  ξ em função do tempo 

Tempo(t) 

Meses 
0 0,5 1 2 3 4 5 10 20 40 ≥70 

Coeficiente 

𝛥𝜉 
0 0,54 0,68 0,84 0,95 1,04 1,12 1,36 1,64 1,89 2 

Fonte: NBR 6118:2014 – tabela 17.1 

 A norma espanhola EHE (1999) propõe o mesmo modelo de cálculo para se 

calcular a flecha prevista, porém, oferece a seguinte tabela para obtenção do 

coeficiente 𝜉: 

Tabela 5: Valores do coeficiente  ξ em função do tempo 

Tempo(t) 

Meses 
0,5 1 3 6 12 60 

Coeficiente 

𝛥𝜉 
0,5 0,7 1 1,2 1,4 2 

Fonte: EHE (1999) , adaptado pelo autor. 

 Os limites de fissuração, assim como os limites de flecha máxima, são 

apresentados e detalhados de acordo com respectivos códigos porque, como será 

apresentado a seguir, aberturas realizadas na alma de vigas de concreto armado 

interferem no comportamento da estrutura sobre tudo nesses dois aspectos, além de 

promover uma redução na capacidade resistente da viga caso o reforço na região da  

abertura não seja devidamente dimensionado e executado.  
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 As vigas de concreto armado com abertura na região da alma e vigas de seção 

cheia são submetidas aos mesmos limites de fissuração e deformação, desta forma 

torna-se imprescindível conhecer seus valores máximos ou métodos de cálculo 

propostos para encontrá-los. Por vezes, os códigos nacionais não contemplam todas as 

situações que podem surgir durante um projeto e isto justifica a consulta à experiência 

internacional já testada. Então, neste capítulo, tomou-se a norma espanhola EHE 

(1999) como parâmetro de comparação com a NBR 6118:2014 por ser uma das normas 

mais completas na abordagem do modelo de bielas e tirantes que será aplicado neste 

trabalho. 

5.6 Deformação de vigas com abertura na alma 

 Segundo os resultados do trabalho científico desenvolvido por Abreu (2016), fica 

evidente como uma descontinuidade na seção da viga pode alterar seu comportamento 

quando o elemento entrar em carga. A pesquisa consistiu em simular o comportamento 

de uma viga inserida em uma estrutura, utilizando uma ferramenta computacional.  

 O estudo partiu da comparação da realizada, através de um software, da flecha 

calculada para quatro vigas de 11,50 metros de comprimento com medidas de 15x40 

centímetros (base x altura). A viga número um foi modelada como sendo de seção 

cheia, a viga dois possuía um furo a 50 centímetros do apoio, a viga três foi concebida 

com dois furos, sendo o primeiro a 50 centímetros do apoio e o segundo furo a 1,50 

metros do mesmo ponto de referência, por fim, a viga número quatro era composta por 

uma abertura, na região central. Os furos eram redondos, com 5,00 centímetros de 

diâmetro. 

 Após o processamento dos dados, constatou-se que a viga de alma cheia 

sofrera o menor deslocamento, seguida pelas vigas de número dois, quatro e três. 

Portanto, conclui-se que vigas com furos, mesmo de pequenas dimensões, 

apresentaram maiores valores para flechas quando comparadas com a viga de alma 

cheia. Os testes computacionais realizados confirmam o que disse que Arantes (2001): 

“Devido à presença de aberturas, ocorre uma diminuição da rigidez da viga 

ocasionando maiores deslocamentos.” 
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5.7  Tamanho das aberturas e técnicas de reforço 

  “Quando as vigas possuem abertura na alma em situação de 

ausência de força cortante, a sua capacidade resistente à flexão 

não sofre prejuízo desde que a abertura não intercepte o banzo 

comprimido. A presença de aberturas na região de cisalhamento 

causa interrupção da continuidade da alma, que perturba 

localmente o fluxo dos esforços de compressão e tração, e 

modifica o mecanismo resistente ao cisalhamento, quando 

comparado com o das vigas de alma cheia.” Arantes (2001) 

 A posição e o tamanho das aberturas, assim como seu formato interferem no tipo 

de reforço que deve ser empregado. Leonhard e Mönnig (1978) explicam que as 

aberturas executadas nas almas das vigas, quando próximas aos apoios, devem ser 

executadas sem interceptar nenhuma biela de compressão importante ao mesmo 

tempo em que pórticos fechados devem ser mantidos suficientemente rígidos. 

Figura 26: Posição ideal de abertura na alma de viga 

 

Fonte: Leonhard e Monnig (1978), adaptado pelo autor.  

Quanto à posição da descontinuidade da seção, a NBR 6118:2014 estabelece 

que em nenhuma hipótese o furo ou abertura na direção da largura da viga, ou seja, na 

região da alma, deve estar a menos de cinco centímetros e medida equivalente a duas 

vezes o cobrimento da face mais próxima da viga. Entende-se como cobrimento o valor 

mínimo de acordo com cada classe de agressividade ambiental. 

A mesma norma brasileira ainda afirma que estão dispensadas de verificação furos 

que atendem, simultaneamente, o exposto a seguir: 

 Estejam localizadas da face apoio a uma distancia igual ou superior a duas 

vezes a altura da viga, desde que estejam na zona de tração; 
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 Tenham dimensões máximas de doze centímetros ou um terço da altura da viga; 

 Tenham distância entre faces de furos, em um mesmo tramo, igual ou superior a 

duas vezes o valor correspondente à altura da viga. 

 Mantenham os valores mínimos de cobrimento e não promovam o 

seccionamento de armadura. 

 

É válido salientar que a NBR 6118:2014 faz diferenciação entre furo e abertura. 

Embora não seja clara quanto às dimensões que marcam o limite entre os dois, o 

código define que “[...]os furos têm dimensões pequenas em relação ao elemento 

estrutural enquanto as aberturas não”. 

Leonhard e Mönnig (1978) esclarecem que nas regiões onde há valores baixos para 

esforço cortante é admissível que aberturas maiores sejam executadas, uma vez que a 

resistência da viga à flexão não é significativamente alterada pela presença da 

abertura, corroborando o que diz Arantes (2001) sobre aberturas em regiões centrais. 

Os autores propuseram que aberturas com cumprimento maior que um sexto da altura 

da viga (ℎ/6) devem ser dimensionadas porque estas tendem a interceptar bielas de 

compressão. Para os autores, vigas com grandes aberturas tendem a funcionar como 

uma viga de Vierendeel, ou seja, considera-se a viga como um quadro rígido que reage 

aos esforços aos quais ela está submetida. 

Figura 27: Abertura na região de menor esforço cortante

 

Fonte: Leonhard e Monnig (1978), adaptado pelo autor 

 Sussekind (1991) orienta que vigas com aberturas podem ser dimensionadas de 

considerando as hipóteses de Bernoulli, ou seja, uma viga maciça sem aberturas, caso 

sejam seguidas as seguintes relações: 
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Figura 28: Tamanho máximo de aberturas segundo Süssekind 

 

Fonte: Süssekind(1987), adaptado pelo autor. 

 Para o autor, excedidos os limites apresentado anteriormente, deve-se proceder 

com o cálculo considerando a viga como quadro plano multicelular, representado a 

seguir: 

Figura 29: Esquema estático segundo Süssekind 

 

Fonte: Süssekind (1987), adaptado pelo autor. 

Mansur, Tan e Lee (1985) realizaram um vasto estudo sobre o comportamento 

de vigas com grandes aberturas. Variando a posição, altura e comprimento das 

aberturas os autores, assim como as configurações de armadura, compilaram os 

resultados dos ensaios de doze vigas aplicando uma metodologia diferente dos outros 

autores. Desta vez considerou-se como se os banzos fossem reticulados em suas 

extremidades de acordo com a representação a seguir: 
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Figura 30: Abertura com banzos reticulados 

 

Fonte: Mansur, Tan e Lee (1985), adaptado pelo autor. 

 O procedimento de cálculo proposto pelos pesquisadores consistiu em iniciar o 

dimensionamento considerando uma viga de seção cheia para conhecer o momento e 

cortante máximo, então considerar incialmente mesma configuração de seção e 

armadura para os banzos e a partir do diagrama de equilibro apresentado na figura 30, 

proceder com sucessivas iterações até que a soma de Vt e Vb tenham valores muito 

próximos valor correspondente ao cortante atuante na seção fazendo as compensações 

necessárias para distribuição mais adequada da armadura que antes fora admitida 

como igual no banzo inferior e superior. 

Figura 31: Esquema de equilíbrio de forças para cálculo dos  
esforços de acordo com Mansur, Tan e Lee (1985) 

 

Fonte: Mansur, Tan e Lee (1985), adaptado pelo autor. 
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Neste contexto é pertinente retomar de forma mais completa o que fora abordado 

no item 5.4 sobre os estudos de Nasser, K.W., Acavalos, A., Daniel, H.R. (1967). Como 

já colocado, os pesquisadores investigaram o comportamento de vigas com grandes 

aberturas. Para ilustrar de maneira clara o objetivo do estudo, tem-se a seguir, uma 

adaptação da tabela apresentada pelos autores em 1967. 

Tabela 6: Resultados dos estudos de Nasser, Acavalos e Daniel (1967) – (Parte 1) 

 

Fonte: Nasser, K.W., Acavalos, A., Daniel, H.R. (1967), adaptado pelo autor. 
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Tabela 7: Resultados dos estudos de Nasser, Acavalos e  Daniel (1967) – (Parte 2) 

 

Fonte: Nasser, K.W., Acavalos, A., Daniel, H.R. (1967), adaptado pelo autor. 

  É relevante apresentar a síntese dos trabalhos de Nasser, K.W. e Acavalos, A., 

Daniel, H.R. (1967), pois a partir do que os pesquisadores comprovaram, fica claro que 

é possível executar aberturas de tamanhos expressivos sem comprometer a 

capacidade resistente ou as características de durabilidade da estrutura. 

 Ao analisar a tabela 7 é possível extrair algumas constatações interessantes. 

Para qualificar a análise, serão apresentados os modelos de algumas vigas com as 
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respectivas medidas e detalhamentos de armaduras que foram empregados nos 

ensaios. 

 As vigas C1 e C2, cuja geometria é idêntica, apresentaram modos de ruína 

diferentes, sendo que a primeira colapsou a partir dos cantos das aberturas enquanto 

que a segunda rompeu à flexão. A única adaptação realizada de C1 para C2 foi que na 

segunda viga adicionou-se armadura inclinada ao lado da abertura. A posição do 

carregamento foi idêntica. Assim constata-se a eficácia das armaduras de suspensão 

aplicadas como reforço de aberturas na região da alma de vigas em concreto armado. 

Figura 32: Configuração da viga C1 segundo os estudos de Nasser, Acavalos e 
Daniel (1967) 

 

Nasser, K.W., Acavalos, A., Daniel, H.R. (1967), adaptado pelo autor 

Figura 33: Configuração da viga C2 segundo os estudos de Nasser, Acavalos e 
Daniel 

 

Nasser, K.W., Acavalos, A., Daniel, H.R. (1967), adaptado pelo autor 
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Tratando-se da geometria da abertura, Leonhard e Mönnig (1978) afirmam que 

aberturas circulares têm menor interferência no comportamento da viga, pois ao se 

evitar ângulos reentrantes nas aberturas, evita-se o acúmulo de tensões que na prática 

é identificado através do surgimento de fissuras localizadas nos vértices da abertura. 

Se furos sucessivos próximos uns aos outros forem necessários, como armadura 

adicional ao cisalhamento, sugere-se usar armaduras em foram de “V” como 

apresentado a seguir: 

Figura 34: Sugetão de reforço para aberturas sucessivas segundo Leonhard e 
Mönnig (1978) 

 

Fonte: Leonhard e Monnig (1978), adaptado pelo autor. 

  Em reforços como este é importante observar cobrimento de no mínimo 

cinco centímetros de concreto em torno da armadura em forma de “V” por dois motivos, 

sendo um deles, a garantia de proteção da barra contra agentes externos e por último, 

para garantir a transferência de esforços de maneira adequada ao longo da seção da 

viga. 

 Em vigas maiores, onde se permite uma abertura de maior dimensão, Leonhard 

e Mönnig (1978) propuseram assim como Nasser, Acavalos e Daniel, uma armadura de 

inclinada de reforço próximo à região da abertura. Observa-se que diferentemente da 

configuração proposta por Nasser, K.W. e Acavalos, A, apresentada na figura 30, 

considera-se reforço inclinado em cantos postos região de descontinuidade 
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Figura 35: Sugetão de reforço para vigas com grandes aberturas segundo 
Leonhard e Mönnig (1978) 

 

Fonte: Leonhard e Monnig (1978), adaptado pelo autor. 

 Destaca-se também a utilização de estribos longos, aumentando a área de aço 

para além da abertura. Neste caso deve-se respeitar o tamanho máximo da abertura 

que depende das dimensões da viga uma vez que suas dimensões são diretamente 

proporcionais à altura. 

Sussekind (1991) propôs um modelo de reforço simétrico, para facilitar a 

execução e diminuir a possibilidade de erros executivos. Para Sussekind, se deve 

posicionar a abertura próxima à região de cortante nulo e buscar valores altos para a 

altura do banzo superior da abertura a fim de aumentar sua rigidez, fazendo com que a 

maior parte do esforço cortante seja transmitido para a zona comprimida da seção da 

viga. Segundo suas convicções é necessário deixar para o banzo inferiror uma altura 

mínima de dez centímetros para conter a armadura de flexão e dispor estribos verticais 

a uma distância equivalente a três vezes a altura da viga para ambos os lados da 

abertura. 
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Figura 36: Sugestão de reforço segundo Sussekind (1991) 

 

Fonte: Sussekind (1991), adaptado pelo autor. 

5.9 Modelos de dimensionamento 

 Embora este trabalho consista em aplicar o modelo de bielas e tirantes a partir 

da análise realizada em um software que aplique os princípios do método dos 

elementos finitos, é válido descrever a sequência de cálculo proposta por Leonhard e 

Mönnig (1978) porque esta metodologia auxilia no entendimento da distribuição das 

tensões uma vez que a partir dos cálculos desenvolvidos por eles, infere-se que oitenta 

a noventa por cento do esforço de cisalhamento é direcionado para o banzo superior da 

abertura. Segundo os pesquisadores o processo de dimensionamento se dá 

considerando a seguinte sequência a partir da representação:  

Figura 37: Representação de esforços nos banzos superior e inferior 

 

Fonte: Leonhard e Mönnig (1978), adaptado pelo autor 
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 Dimensionamento à flexão na seção A-A’ considerando seção de viga sem 

abertura; 

 Determinação das forças normais nos banzos comprimidos e tracionados, então, 

banzo superior e inferior, respectivamente, através da seguinte equação de 

equilíbrio: 

 𝐷 = 𝑍 =
𝑀𝐴

𝑧
   

Onde Z é a distância entre o eixo dos banzos; 

 Determinação das forças cortantes nos banzos, sendo: 

o No banzo superior: 

𝑄𝑠𝑢𝑝 = (0,8 𝑎 0,9). 𝑄𝑚  

o No banzo inferior: 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = (0,1 𝑎 0,2). 𝑄𝑚  

 Onde: 

 𝑄𝑚 = esforço cortante atuando na seção; 

 Dimensionamento à flexão de cada banzo de maneira individual: 

o No banzo superior: 

𝑀𝑏𝑎𝑛𝑧𝑜 𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑢𝑝 =  ±𝑄𝑠𝑢𝑝.

1

2
; 

o No banzo inferior: 

𝑀𝑏𝑎𝑛𝑧𝑜 𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑛𝑓

=  ±𝑄𝑖𝑛𝑓.
1

2
; 

𝑁 
𝑖𝑛𝑓 =  𝑍 

 Dimensionar armaduras de suspensão na forma de estribos para as regiões 

próximas a abertura, sendo para o lado mais longe do apoio armadura suficiente 

para suportar 0,8 . 𝑄𝑚 e para armadura próxima ao apoio de um a três estribos 

como indicado na imagem 36. 
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6. METODOLOGIA 

 O presente trabalho propõe um estudo teórico, complementado por ensaios de 

laboratório, a cerca da aplicação do modelo de bielas e tirantes para dimensionamento 

e detalhamento de um reforço na região crítica de uma viga com abertura na alma. 

 A revisão bibliográfica garante o suporte teórico para determinação da 

configuração do reforço, assim como os parâmetros necessários ao dimensionamento 

da armadura localizada nas proximidades da abertura.  

 A fim de verificar a eficácia do modelo de reforço proposto, os protótipos foram 

dimensionados para que o rompimento do elemento estrutural ocorresse por excesso 

de esforço cortante, portanto, as armaduras de flexão foram devidamente 

dimensionadas para que não ocorresse colapso devido ao excesso de momento fletor. 

 O ensaio foi realizado no Laboratório de Estruturas da Universidade de Santa 

Cruz do Sul – UNISC. Para sua realização foi utilizado uma prensa universal, 

transferindo carga para dois ponto equidistantes do centro geométrico de uma viga bi 

apoiada. Foram ensaiados quatro protótipos cujas dimensões e detalhes de armadura 

serão apresentados nos capítulos subsequentes. O experimento foi realizado nos 

moldes do consagrado ensaio de Stuttgart. 

 Após a realização dos ensaios procedeu-se com a compilação e análise dos 

dados obtidos no laboratório a fim de verificar a eficácia do modelo proposto, concebido 

através do método de bielas e tirantes. 

 Para qualificar a análise e auxiliar no desenvolvimento do modelo mais eficiente, 

além das diretrizes dadas pela bibliografia, foi utilizado um software com aplicação do 

método de elementos finitos para auxiliar na identificação de como ocorre a distribuição 

dos esforços internos pelo elemento estrutural. 
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6.1 Definição dos protótipos 

 De acordo com a NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto armado – 

procedimento, na seção 13.2.5.1, nenhum tipo de abertura deve estar a uma distância 

menor de cinco centímetros e duas vezes o cobrimento especificado, de qualquer borda 

da viga e a área de concreto remanescente deve ser suficiente para resistir aos 

esforços atuantes. 

 Além de atender ao que foi colocado anteriormente, a norma brasileira preconiza 

que estão dispensados de armadura adicional de reforço as aberturas que atenderem, 

simultaneamente, todos os seguintes critérios: 

 Furos em zona de tração e a uma distância da face do apoio de no mínimo 2*h, 

onde “h” é a altura da viga; 

 Dimensão do furo de no máximo 12cm ou h/3; 

 Distância entre face de furos, em um mesmo tramo, de no mínimo 2*h; 

 Cobrimento suficiente e não seccionamento das armaduras. 

As vigas com abertura devem atender aos limites de deslocamento da mesma 

forma que vigas de alma cheia.  

Para realização deste trabalho foram fixados alguns parâmetros para que o 

protótipo não estivesse em conformidade com a NBR 6118:2014. Para tal, 

determinou-se que a primeira abertura do modelo a ser ensaiado encontre-se a uma 

distância menor que 2*h do apoio mais próximo e, a segunda abertura deve estar 

localizada a uma distância também menor de 2*h do primeiro furo, ou seja, em 

desacordo com duas das determinações necessárias para a dispensa de verificação 

ou reforço adicional.  

O protótipo proposto tem dimensões de 130 cm x 25 cm x 14 cm, para comprimento, 

altura e largura, respectivamente. Na região da alma do elemento existem duas 

aberturas sendo uma a dez centímetros de uma das faces da viga e a segunda 

posicionada a quinze centímetros da primeira, conforme detalhamento apresentado na 

figura 38.  
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Figura 38: Detalhamento do protótipo com aberturas 

 Fonte: Autor (2019). 

 O ensaio será realizado nos moldes do consagrado ensaio de Stuttgart 

considerando comprimento de ensaio de 125 centímetros e espaçamento entre os 

pontos de aplicação da carga de 25 centímetros. A figura 39 ilustra de maneira 

esquemática como os protótipos, pontos de apoio e pontos de aplicação de carga serão 

arranjados. 

Figura 39: Esquema representativo do ensaio de Stuttgart 

 

Fonte: Autor (2019). 

6.2 Dimensionamento da armadura de flexão 

 Para execução do ensaio foi definido que o concreto utilizado na modelo deveria 

atingir resistência característica a compressão (fck) de no mínimo  25MPa. Definiu-se o 

valor de resistência do concreto a partir do mínimo estabelecido pela NBR 6118:2014 

para construções de classe II. Adotou-se classe II pois, assim caracteriza-se ambiente 
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de média agressividade, ou seja, construções em áreas urbanas, o que evidentemente 

contempla a maioria das construções em concreto armado no Brasil.  

Como explicado na metodologia, os protótipos foram dimensionados para que 

ocorresse a ruptura pelo esforço cortante, assim, determinou-se qual seria a força 

cortante necessária para causar a ruptura de uma viga com a seção definida e com 

armadura transversal de Ø5mm, espaçados a cada quinze centímetros. Conhecido o 

esforço cortante necessário à ruptura, determinou-se a carga concentrada Pk que 

deveria atuar no centro da viga que, transferida para dois pontos como preconiza o 

ensaio de Stuttgat, seria capaz de gerar tal efeito. Desta forma foi possível conhecer o 

momento fletor máximo gerado pela força Pk e por fim, fez-se o dimensionamento da 

armadura de flexão necessária para suportar os esforços causados pelo momento 

fletor, conforme o cálculo: 

 Cálculo do esforço cortante: 

Para o cálculo do esforço cortante que causará o colapso do elemento, naturalmente, 

foram desprezados os coeficientes de minoração de resistência do concreto (𝛾𝑐) e 

coeficiente de minoração de resistência do aço (𝛾𝑠). Tem-se que: 

 Resistência média à tração característica: 

𝑓𝑐𝑡𝑘 = 0,21 ∗ ( 𝑓𝑐𝑘)
2
3 

𝑓𝑐𝑡𝑘 = 0,21 ∗ ( 25 )
2
3 

𝑓𝑐𝑡𝑘 = 1,8 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑢 0,18𝐾𝑁/𝑐𝑚² 

 Base da viga: 

𝑏𝑤 = 14 𝑐𝑚 

 Altura útil: 

𝑑 = 25 − (2 + 0,5 + 0,0625)  

𝑑 = 25 − (2 + 0,5 + 0,0625)  

d =22,43cm  



71 
 

 Armadura transversal a 90°; Øt 5mm; espaçamento de 15 cm: 

𝐴𝑠𝑤 =  𝜋 ∗ (
𝑑

4
)

2

;  𝐴𝑠𝑤 =  𝜋 ∗ (
0,05

4
)

2

 

𝐴𝑠𝑤 =   0,0196 𝑐𝑚2 , portanto: 

𝐴𝑠𝑤 =   0,0392 𝑐𝑚2/ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

𝑇𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒: 

(
𝐴𝑠𝑤

𝑆
) = (

0,0392

15
) =

0,0261𝑐𝑚2

𝑚
 

 Resistência característica a tração do aço CA-50 A: 

𝑓𝑦𝑤𝑘 = 50 𝐾𝑁/𝑐𝑚2  

Desta forma, o cálculo do esforço cortante resistente é dado por: 

𝑉𝑟𝑑3 =  𝑉𝑐 +  𝑉𝑤 

𝑉𝑟𝑑3 = (0,6 ∗  𝑓𝑐𝑡𝑘 ∗  𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ) + ( (
𝐴𝑠𝑤

𝑆
) ∗ 0,9 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦𝑤𝑘) 

𝑉𝑟𝑑3 = (0,6 ∗ 0,18 ∗ 14 ∗ 21,5) + ( 0,026 ∗ 0,9 ∗ 22,44 ∗ 50) 

𝑉𝑟𝑑3 = 33,86 + 24,45 

𝑉𝑟𝑑3 = 60,3 𝐾𝑁 

 A carga pontual 𝑃𝑘 que gera este esforço cortante vale 2* 𝑉𝑟𝑑3, assim: 

𝑃𝑘 = 2 ∗ 60,3 

𝑃𝑘 = 120,6 𝐾𝑁 

 Cálculo do momento fletor atuante para uma carga aplicada de 120,6 KN: 

A partir do esquema de equilíbrio definido na figura 41, calcula-se o momento 

máximo atuante. A partir de então, é possível dimensionar a armadura de flexão. 
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Figura 40: Esquema representativo de carregamento e reações dos protótipos, 
com distâncias em centímetros. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 41: Esquema de reações de equilíbrio para o protótipo definido, com 
distâncias em centímetros. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

𝑀𝑘 = 𝑅1 ∗  𝑑  

𝑀𝑘 = 60,3 𝐾𝑁 ∗  0,5 𝑚 

Onde: 

𝑀𝑘 = Momento característico atuante na seção; 

𝑅1 = Reação no apoio, dada em KN; 
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𝑑 = Braço de alavanca para o cálculo de momento. 

Portanto: 

𝑀𝑘 = 30,15 𝐾𝑁. 𝑚 

 Para verificação do valor de momento fletor atuante na seção utilizou-se um 

software para cálculo de elementos planos, conhecido como Ftool.  

Figura 42: Cargas aplicadas na simulação pelo software Ftool. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 43: Diagrama de momentos em KN.m, referentes ao esquema de 

carregamento apresentado na figura 42. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 A partir dos valores obtidos com os cálculos de momento, procede-se com o 

cálculo da armadura longitudinal de flexão necessária para suportar os esforços 

aplicados à viga, através da equação a seguir: 

𝑀𝑟𝑘 = 𝐴𝑠 ∗  𝑓𝑦𝑘 ∗ (𝑑 − 0,4𝑥) 

Onde: 

𝑀𝑟𝑘 = Momento característico atuante na seção central da viga; 

 𝐴𝑠 = Área mínima de aço necessária à armadura de flexão; 
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𝑓𝑦𝑘 = Resistência característica a tração do aço; 

𝑑 = Altura útil; 

𝑥 = Posição da linha neutra 

 Portanto:  

𝐴𝑠 =  
𝑀𝑟𝑘

( 𝑓𝑦𝑘 ∗ (𝑑 − 0,4𝑥))
 

𝐴𝑠 =  
3020 𝐾𝑁. 𝑐𝑚

50 𝑐𝑚²
𝑘𝑛 ∗ (21,5 𝑐𝑚 − 0,4 ∗ 9,67𝑐𝑚)

 

𝐴𝑠 𝑛𝑒𝑐. =  3,42𝑐𝑚2 

Como apresentado através do cálculo, a área de aço mínima necessária à flexão 

para suportar o carregamento aplicado é de 3,42 cm². A partir desta informação foi 

possível definir a configuração de armadura longitudinal adequada. Estipulou-se como 

armadura longitudinal da região tracionada, duas barras de diâmetro 12,5 mm na 

primeira camada e três barras de 10,0 mm, sendo uma na primeira e duas barras na 

segunda camada, totalizando uma área de aço equivalente à 4,79cm², valor 

definitivamente maior que a área de aço mínima para evitar o colapso pelo momento 

fletor. Vide detalhamento na figura 48. 

 Definição da treliça de distribuição de tensões internas do protótipo 

 Com a armadura longitudinal dimensionada, fez o estudo da treliça de 

distribuição dos esforços internos para a viga ensaiada. Simulando as cargas atuantes 

e a devida distância entre apoios chegou-se ao modelo apresentado na figura 44, 

através do software para cálculo de elementos planos Ftool: 
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Figura 44: Treliça interna de distribuição de tensões. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 A treliça isostática da figura acima ilustra as tensões atuantes nas bielas de 

compressão e nos tirantes tracionados. Todos os valores cujas unidades não foram 

identificadas estão em KN e, entende-se como banzo comprimido aquele com valor 

negativo e banzo tracionado aquele com valore positivo.  

. Sabe-se que o concreto tem boa resistência à compressão e que esta varia de 

acordo com o traço utilizado, ao passo que a resistência à tração, em estruturas de 

concreto armado, tem sua maior parte resistida pelas barras de aço. Sendo assim, 

procedeu-se com identificação das zonas tracionadas, cuja interação entre aço e 

concreto garante a estabilidade em situações normais. Na treliça idealizada na imagem 

acima as zonas tracionadas são aquelas onde se tem valores positivos. 

 Para dimensionamento do reforço na região onde existem aberturas, é 

necessário conhecer a tensão de tração atuante no tirante. Uma vez que se conhece a 

ação que atua de maneira axial ao eixo da biela tracionada, basta determinar a área de 

aço necessária para resistir a estes esforços, a partir da equação apresentada a seguir: 

𝐴𝑠 = (
𝑇

𝑓𝑦𝑑 

) 

Onde: 
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𝑇 = Tensão de tração atuante no tirante; 

𝑓𝑦𝑑 = Resistência de tração de cálculo do aço; 

𝐴𝑠 = Área de aço necessária para resistir ao esforço solicitante. 

Como identificado na treliça da figura 44 , o esforço de tração atuante no tirante 

vale 42,5 KN, portanto: 

𝐴𝑠 = (
42,5 𝐾𝑁

43,47 𝐾𝑁/𝑐𝑚2
 

) 

𝐴𝑠 = 0,97 𝑐𝑚2 

 Desta forma, concluísse que duas barras de aço CA-50.A, com  Ø 8,0 mm, cuja a 

área nominal de cada  uma é de 0,502 𝑐𝑚2, e juntas totalizam uma área de 1,005 𝑐𝑚2, 

seriam suficientes para promover o reforço necessário. No entanto, de acordo com 

orientações práticas de Donin (2019), é prudente utilizar, para reforço desta natureza, 

armadura com diâmetro de no mínimo 10,0 mm. Portanto, definiu-se como armadura de 

reforço para as regiões tracionadas, duas barras de diâmetro 10,0 mm que totalizam 

1,57cm². 

 Dimensionamento da biela de compressão 

Para dimensionamento da biela de compressão será utilizada a equação 

proposta por Schlaich e Schäffer (1991). 

A equação definida pelos pesquisadores considera uma diminuição de 60% da 

resistência de cálculo da biela de compressão quando ela for atravessada por tirantes 

tracionados e é definida por: 

𝒇∗
𝒄𝒅

= 0,6 . 𝑓𝑐𝑑 

 

Onde: 
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𝑓𝑐𝑑 =  
𝑓𝑐𝑘

𝛶𝑐
 

 𝑓𝑐𝑑 =  
2,5  𝐾𝑁

𝑐𝑚²⁄

1,4
 

 

Portanto: 

𝑓𝑐𝑑 =  1,79 𝐾𝑁
𝑐𝑚²⁄  

Assim: 

𝒇∗
𝒄𝒅

= 0,6 ∗ 1,79 𝐾𝑁
𝑐𝑚²⁄  

 Concluindo-se que a resistência de cálculo da biela de compressão vale: 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 1,07 𝐾𝑁
𝑐𝑚²⁄   

Assim, tem-se que o valor da carga 𝑃𝐾 que deve atuar no centro do protótipo 

para gerar ruptura por excesso de esforço cortante na viga com a seção já definida, 

tem-se a resistência na biela por centímetro quadrado, resta apenas definir qual a 

seção mínima que deve ter a biela de compressão para suportar o momento atuante, 

no ponto mais crítico, ou seja, onde a biela de compressão for menor, que neste caso, 

coincide com a seção de viga que passa pelo eixo da abertura. Entende-se que esta é a 

seção de menor capacidade de carga, pois a zona de compressão foi reduzida devido à 

presença dos furos. 

 Como o eixo do furo se encontra a 40 centímetros do apoio, a fim de conhecer o 

esforço de compressão atuante na região sobre o furo, quando o carregamento for da 

ordem de 134,62 KN, tem-se que: 

 



78 
 

Figura 45: Momento que atua na seção de viga que passa pelo eixo da abertura 
quando o carregamento é de 134,62 KN 

 

Fonte: Autor (2019). 

 É possível conhecer a força de compressão (𝑅𝑐) que atua no banzo superior ao 

furo a partir da expressão: 

𝑅𝑐 =
𝑀𝑘

𝑍
 

Onde: 

𝑀𝑘 = Momento que atua na seção AA’; 

𝑍 = Distância entre o centro de gravidade da armadura longitudinal e centro da área de 

concreto que está sendo comprimida.  

O esquema de equilíbrio de momentos apresentado a seguir, relaciona os 

esforços de tração da armadura longitudinal e compressão da área de concreto, com o 

braço de alavanca “Z” formado entre as duas resultantes, como detalha a imagem 46. 

Figura 46: Esquema representivo do equilíbrio de momentos internos à viga.

 

Fonte: Autor (2019).  
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O centro de gravidade da armadura de flexão é dado por: 

Ῡ =  
𝛴 (𝐴𝑠 ∗ ℎ)

𝛴𝐴𝑠
 

 Onde: 

𝐴𝑠 = Área de aço da barra longitudinal; 

ℎ = Distância entre a resultante de tração e compressão internas à viga. 

De acordo com o esquema a seguir: 

Figura 47: Distâncias entre eixo da primeira e segunda camada até a fibra mais 
comprimida da seção da viga 

 

Fonte: Autor (2019). 

 Seguindo o raciocínio apresentado, para conhecer o centro de gravidade da 

armadura de flexão, tem-se que:  

Ῡ =  
2 ∗ (1,22 ∗ 22,38) + 1 ∗ 0,785 ∗ 22,5 + 2 ∗ (0,785 ∗ 18,95) 

2 ∗ 1,22 + 3 ∗ 0,785
 

Ῡ =  21,27 𝑐𝑚 

 Assim, retomando-se a equação d força de compressão atuante, o esforço de 

compressão que a biela deve suportar vale: 

𝑅𝑐 =
2690 𝐾𝑁. 𝑐𝑚

17,52𝑐𝑚
 

𝑅𝑐 = 153,54 𝐾𝑁 
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Dividindo-se o esforço de compressão pela capacidade resistente de 

compressão de cálculo da biela (𝑓∗
𝑐𝑑

), é possível conhecer a área mínima que deve ser 

atribuída à biela de compressão para suportar os esforços para o qual a viga foi 

dimensionada. Sendo assim: 

𝐴𝑛𝑒𝑐.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 =
𝑅𝑐

𝑓
∗

𝑐𝑑

 

𝐴𝑛𝑒𝑐.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 =
153,54 𝐾𝑁

1,07 𝐾𝑁/𝑐𝑚²
 

𝐴𝑛𝑒𝑐.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 = 143,49𝑐𝑚² 

Como a largura da biela de compressão está limitada à largura da viga e a altura 

da biela de compressão está limitada à distância entre os furos, assim como, a distância 

entre o final do furo e a face superior da viga, tem-se que a área máxima para a biela 

de compressão é dada pela multiplicação da largura da viga pela altura da biela 

comprimida, que pode ser representado pela seguinte equação: 

𝐴𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 =  𝑏𝑤 ∗  ℎ𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 

 Onde: 

𝐴𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 = Área da biela de compressão existente; 

𝑏𝑤 = Largura viga; 

ℎ𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 = Altura da biela comprimida. 

 Portanto: 

𝐴𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 =  14 𝑐𝑚 ∗  7,5𝑐𝑚 

𝐴𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 =  105 𝑐𝑚² 

 A Imagem 01 ajuda a visualizar a altura da biela de compressão. 
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Imagem 1: Altura da biela de compressão disponível entre as aberturas 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 Através do raciocínio desenvolvido anteriormente, fica claro que não há área de 

concreto suficiente para a biela de compressão uma vez que o mínimo necessário, 

considerando concreto com 25 MPa de resistência característica à compressão, é de  

143,49 cm² e tem-se disponível apenas 105 cm².  

 Para compensar a insuficiência da área de concreto, a armadura ortogonal ao 

tirante, que segundo Mansur (2006), deve ser adicionada para controle de fissuração, 

terá também a função de complementar a resistência à compressão da biela. Para 

tanto, deve-se identificar quanto da força de compressão atuante excede a resistência 

de compressão do concreto na biela comprimida, isto pode ser feito subtraindo-se da 

força de compressão total, o cociente capacidade de resistência de cálculo da biela 

pela área de concreto disponível, através da equação a seguir: 

𝑅𝐸𝑐𝑥𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝑅𝑐 −  𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

Onde: 

𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝐴𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 ∗  𝑓
∗

𝑐𝑑
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𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =  105𝑐𝑚2 ∗  1,07 
𝐾𝑁

𝑐𝑚²
 

𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =  112,35 𝐾𝑁 

 Portanto: 

𝑅𝐸𝑐𝑥𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 153,54 𝐾𝑁 −  112,35𝐾𝑁 

𝑅𝐸𝑐𝑥𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 41,19 𝐾𝑁 

 Identificado o valor da força de compressão que deve ser absorvida pelo aço 

adicionado à biela de compressão, parte-se para o dimensionamento da armadura 

considerando a resistência de cálculo à compressão do aço, tal como sequência de 

cálculo a seguir: 

𝐴𝑠 = (
𝑅𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑓𝑦𝑑  

) 

𝐴𝑠 = (
41,19 𝐾𝑁

43,48 𝐾𝑁
𝑐𝑚²⁄

 

) 

𝐴𝑠 = 0,95 𝑐𝑚² 

 Portanto, utilizando-se duas barras de aço com bitola 8.0 mm, cuja área nominal 

é de 0,502 cm², totalizando 1,004cm², serão suficientes para que a biela suporte os 

esforços de compressão quando da aplicação do carregamento de 134,62 KN.  

 Executadas todas as etapas necessárias ao dimensionamento das armaduras, 

procede-se com o detalhamento da armadura, como apresentado na figura 48, a seguir. 

 Dimensionamento da área de compressão sobre o furo 

A região de concreto existente sobre a abertura, assim como a biela de compressão 

diagonal está limitada a uma área de 105 cm². Conhecido o valor da força de 

compressão que atua na região comprimida, tem-se uma das equações de equilíbrio de  

momentos que propõem que: 
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𝑅𝑐𝑑 =  0,85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ 0,8 ∗ 𝑥 

Como sabe-se que área de concreto está limitada à altura de 7,5 centímetros, é 

plausível afirmar que a força atua em cem por cento da seção disponível para 

compressão, desprezando-se o fator 0,8 da equação original, assim, tem-se que: 

𝑅𝑐𝑑 =  0,85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ 𝑥 

 Portanto, considerando-se concreto de resistência característica à compressão 

de 25 MPA, a porção de superior da viga pode suporta uma força de compressão de 

cálculo de:  

𝑅𝑐𝑑 =  159,38 𝐾𝑁 

 

 Ao realizar a simulação do protótipo no software de elementos finitos Ansys, 

como apresentado na figura 48, é possível identificar o caminho das cargas internas no 

elemento estrutural, destacando a posição das bielas de compressão e dos tirantes 

tracionados apresentados pela treliça da figura 52 representada no programa Ftool. 

 Percebe-se claramente que existe acúmulo de tensões de compressão 

principalmente em duas regiões sendo uma próxima ao apoio e outra sobre a abertura 

mais central à viga.  

 A análise apresentada pela figura 48 auxiliou o processo de visualização das 

distribuições das tensões, facilitando a identificação das posições em que deveriam ser 

aplicados os tirantes. A figura 52 foi importante para o dimensionamento do reforço uma 

vez que mostra claramente as tensões que atuam ao longo da treliça idealizada. 
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Figura 48- Caminho das cargas dentro do protótipo através do software Ansys 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 49: Detalhamento das armaduras longitudinais, transversais e de refoço 
dos protótipos com abertura. 

 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

6.3 Materiais 

 Para o processo de concretagem utilizou-se cimento CP V – ARI, areia média 

natural, brita 1 e água limpa. 

 Anterior ao processo de concretagem procedeu-se com a preparação dos 

agregados. A areia média utilizada passou por um processo de secagem para eliminar 
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a umidade a fim de não interferir na relação água/cimento estabelecida pra obtenção da 

resistência desejada. A brita utilizada foi lavada com água limpa e auxílio de uma 

betoneira e após a lavagem, teve processo de secagem semelhante àquele realizado 

com a areia. 

O procedimento de moldagem dos corpos de prova de concreto consistiu em 

lubrificar o molde metálico e proceder com a concretagem realizada em duas camadas. 

Cada camada foi adensada por 12 golpes, desferidos com aste metálica. Após 24 horas 

de cura inicial os corpos de prova foram desmoldados e submergidos em água para 

finalização da cura do concreto. 

Os corpos de prova utilizados para a caracterização do concreto, moldados 

durante a concretagem das vigas, foram ensaiados à compressão em uma prensa 

universal no Laboratório de Estruturas da Universidade de Santa Cruz do Sul. Os 

resultados dos ensaios de compressão axial dos corpos de prova são apresentados na 

tabela a seguir: 

Tabela 8: Resultados dos ensaios de compressão axial dos corpos de prova 
referentes às vigas 01 e 02. 

Amostra 
𝒇𝒄 

(𝑴𝑷𝒂) 

01 29,13 

02 30,59 

03 29,0 

04 30,05 

 

𝒇𝒄 𝒎é𝒅𝒊𝒐 

 

29,69 

Desvio padrão 0,76 

Coef. De variação (%) 2,49 

Fonte: Autor (2019). 
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 As vigas 1 e 2 foram concretadas em uma única etapa, cujas resistências foram 

apresentadas na tabela número 8, assim, através da média dos valores de resistência 

dos corpos de prova, chega-se a resistência atribuída as vigas 1e 2. 

 Da mesma forma, fez-se uma moldagem para concretagem das vigas 3 e 4. As 

resistências de cada corpos de prova, bem como da média, que é valor atribuído às 

vigas, são apresentadas na tabela 09. 

Tabela 9:Resultados dos ensaios de compressão axial dos corpos de prova 
referentes às vigas 03 e 04. 

Amostra 
𝒇𝒄 

(𝑴𝑷𝒂) 

1 31,95 

2 31 

3 35,09 

4 36,16 

 

𝒇𝒄 𝒎é𝒅𝒊𝒐 

 

33,55 

Desvio padrão 2,46 

Coef. De variação (%) 7,33 

Fonte: autor (2019) 

As formas foram executadas com chapa resinada de 14mm de espessura, 

cortadas nas medidas necessárias para se obter vigas com as medidas detalhadas 

anteriormente.  

 Para execução das aberturas, foram realizados furos circulares com 103mm de 

diâmetro na lateral das formas, onde foram embutidos canos de PVC com 100mm de 

diâmetro. 
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 6.4 Execução da armadura e etapa de concretagem 

Após o processo de dimensionamento presentado no item 6.2, procedeu-se com 

o corte, dobra e amarração das armaduras e reforços detalhados nas imagens 02 e 03. 

Imagem 2: Detalhe da armadura de refoço dimesionada pelo método de  

bielas e tirantes. 

 

 Fonte: autor (2019) 

Imagem 3: Detalhes do reforço aplicado em torno da região com abertura. 

 

Fonte: autor (2019) 

 Após o posicionamento das armaduras dentro da caixa, fez-se a concretagem. A 

imagem 04 mostra a caixa onde os protótipos foram concretados momentos após o a 

conclusão da concretaqgem. 
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Imagem 4: Vigas dentro das caixas após a concretagem.

 

Fonte: autor 

Sete dias após a concretagem, deu-se o processo de desforma. Tratando-se do 

cimento CP V- ARI, transcorrido este período os protótipos estavam prontos para o 

ensaio. 

Como apresentado nas imagens 05 e 06, obteve-se, com sucesso, três vigas 

com aberturas circulares na região da alma e, ao fundo, uma viga sem abertura alguma, 

na qual não foi adicionada armadura de reforço. 

Como procedimento adicional, utilizou-se um disco diamantado de desbaste para 

regularização da face superior a fim de obter-se uma região livre de imperfeições onde 

seriam posicionados os aparelhos de aplicação da carga. Abaixo, imagens das vigas 

que foram ensaiadas. 
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Imagem 5: Protótipos após o processo de desforma.

 

Fonte: autor 

Imagem 6: Viga com aberturas na região da alma.

 

Fonte: autor 

 

6.4 Adaptações no comprimento de ensaio 

  Para realização dos ensaios, no dia em que ocorreram, foi realizado um 

ajuste no comprimento de ensaio devido à constatação de que o comprimento inicial 

gerava risco de comprometer os resultados em virtude da proximidade do apoio com a 

face do protótipo. Inicialmente o comprimento de ensaio adotado fora de 1,25 metros. 
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Como as vigas foram confeccionadas com 1,30 metros, restariam apenas 2,5 

centímetros além dos apoios e o protótipo teria grande concentração de tensões em 

uma região destinada apenas ao cobrimento da armadura. 

 Identificado o problema, optou-se por diminuir o comprimento de ensaio para 

1,10 metros e a distância entre os pontos de aplicação das cargas foi alterado de 25 

centímetros, como era inicialmente, para 20 centímetros. 

Em virtude da situação apresentada, fez-se necessário uma revisão em todos os 

cálculos, bem como a treliça de distribuição de esforços que atuaria internamente. Os 

novos cálculos, com os devidos ajustes nas distâncias de ensaio e com as resistências 

efetivas obtidas através dos corpos de prova, foram revisados e são apresentados a 

seguir: 

 Cálculo do esforço cortante: 

o Resistência média à compressão característica: 

𝑓𝑐𝑡𝑘 = 0,21 ∗ ( 𝑓𝑐𝑘)
2
3 

𝑓𝑐𝑡𝑘 = 0,21 ∗ ( 33,55 )
2
3 

𝑓𝑐𝑡𝑘 = 2,18 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑢 0,218𝐾𝑁/𝑐𝑚² 

 Os valores adotados calculados para altura útil (d) e área de aço por metro não 

sofreram alterações, portanto: 

𝑑 = 22,43𝑐𝑚;  

(
𝐴𝑠𝑤

𝑆
) = (

0,0392

15
) =

0,0261𝑐𝑚2

𝑚
; 

o Resistência característica a tração do aço CA-50 A: 

𝑓𝑦𝑤𝑘 = 50 𝐾𝑁/𝑐𝑚2  

Desta forma, o cálculo do esforço cortante resistente é dado por: 

𝑉𝑟𝑑3 =  𝑉𝑐 +  𝑉𝑤 
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𝑉𝑟𝑑3 = (0,6 ∗  𝑓𝑐𝑡𝑘 ∗  𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ) + ( (
𝐴𝑠𝑤

𝑆
) ∗ 0,9 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦𝑤𝑘) 

𝑉𝑟𝑑3 = (0,6 ∗ 0,218 ∗ 14 ∗ 22,43) + ( 0,026 ∗ 0,9 ∗ 22,43 ∗ 50) 

𝑉𝑟𝑑3 = 41,07 + 26,24 

𝑉𝑟𝑑3 = 67,31 𝐾𝑁 

 A carga pontual 𝑃𝑘 que gera este esforço cortante vale 2* 𝑉𝑟𝑑3, assim: 

𝑃𝑘 = 2 ∗ 67,31 

𝑃𝑘 = 134,62 𝐾𝑁 

o Cálculo do momento fletor atuante para uma carga aplicada de 134,62 KN 

com os novos comprimentos de ensaio, conforme esquemas das figuras 

49 e 50. 

Figura 50: Esquema de reações dos protótipos após os ajustes nas medidas de 
ensaio. 

 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 51: Esquema de reações de equilíbrio das vigas após ajustes nos 
comprimentos de ensaio. 

 

Fonte: autor (2019)  

Como já demonstrado no item 6.2, o cálculo do momento fletor na dseção de interesse 

da-se por: 

𝑀𝑘 = 𝑅1 ∗  𝑑  

𝑀𝑘 = 67,31 𝐾𝑁 ∗  0,45 𝑚 

Portanto: 

𝑀𝑘 = 30,28 𝐾𝑁. 𝑚 

 Verificou-se que o valor de momento com os novos parâmetros não sofreu 

alteração significativa, assim, concluiu-se que a armadura de flexão adotada nos 

protótipos é suficiente para suportar os esforços de momento. 

o Em virtude das alterações realizadas foi necessário redefinir a treliça 

interna de distribuição dos esforços, como apresentado na figura 51. 
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Figura 52: Nova treliça de distribuição de esforços adotado para os protótipos. 

 

Fonte: autor 

Ao realizar a análise das tensões atuantes na nova treliça é possível verificar se 

o reforço aplicado ainda é válido. Identifica-se na treliça que os banzos com coloração 

verde são os banzos tracionados, portanto, com tensão de tração de 45,3 KN. Com o 

valor da tensão de tração atuante se faz a revisão do cálculo de dimensionamento do 

reforço. 

𝐴𝑠 = (
𝑇

𝑓𝑦𝑑 

) 

𝐴𝑠 = (
45,3 𝐾𝑁

43,47 𝐾𝑁/𝑐𝑚2
 

) 

𝐴𝑠 = 1,042 𝑐𝑚2 

Após a verificação conclui-se que área de aço de duas barras de diâmetro 

10.0mm são suficiente para absorver os esforços de tração, portanto, mesmo após a 

alteração do comprimento de ensaio, o reforço proposto é válido. 

o Dimensionamento da biela de compressão: 

Para dimensionamento da biela de compressão será utilizada a equação 

proposta por Schlaich e Schäffer (1991). 
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A equação definida pelos pesquisadores considera uma diminuição de 60% da 

resistência de compressão de cálculo da biela de compressão quando ela for 

atravessada por tirantes tracionados e é definida por: 

𝒇∗
𝒄𝒅

= 0,6 . 𝑓𝑐𝑑 

Como já se tem a informação da resistência característica à compressão do 

concreto utilizado, a fim de se obter valores mais próximos dos reais, será utilizado o 

valor da média das resistências, definido na tabela 08. 

Onde: 

𝑓𝑐𝑑 =  
𝑓𝑐𝑘

𝛶𝑐
 

 𝑓𝑐𝑑 =  
2,969  𝐾𝑁

𝑐𝑚²⁄

1,4
 

Portanto: 

𝑓𝑐𝑑 =  2,12 𝐾𝑁
𝑐𝑚²⁄  

Assim: 

𝒇∗
𝒄𝒅

= 0,6 ∗ 2,12 𝐾𝑁
𝑐𝑚²⁄  

 Concluindo-se que a resistência de cálculo da biela de compressão nos modelos 

vale: 

𝑓∗
𝑐𝑑

= 1,27 𝐾𝑁
𝑐𝑚²⁄   

 Portanto, tem-se que o valor da carga 𝑃𝐾 que deve atuar no centro do protótipo 

para gerar ruptura por excesso de esforço cortante na viga com a seção já definida, e 

tem-se a resistência na biela por cm². Resta apenas definir qual seção mínima deve ter 

a biela de compressão para suportar o momento atuante, no ponto mais crítico, ou seja, 

a seção de viga que passa pelo eixo da abertura. Entende-se que esta é a seção de 
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menor capacidade de carga, pois a zona de compressão foi reduzida devido a presença 

dos furos. 

 Utilizando os valores de momento e força de compressão atuante na biela, já 

definidos na fase dimensionamento, tem-se que: 

𝑀𝑘 = 2690 𝐾𝑁. 𝑐𝑚,         𝑒; 

𝑅𝑐 = 153,54 𝐾𝑁 

 Dividindo-se o esforço de compressão pela capacidade resistente de 

compressão de cálculo da biela (𝑓∗
𝑐𝑑

), é possível conhecer a área mínima que deve ser 

atribuída à biela de compressão para suportar os esforços para o qual a viga foi 

dimensionada. Sendo assim: 

𝐴𝑛𝑒𝑐.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 =
𝑅𝑐

𝑓
∗

𝑐𝑑

 

𝐴𝑛𝑒𝑐.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 =
153,54 𝐾𝑁

1,27 𝐾𝑁/𝑐𝑚²
 

𝐴𝑛𝑒𝑐.  𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 = 120,89 𝑐𝑚² 

 Percebe-se que neste segundo momento, a área necessária à biela de compressão é 

ligeiramente menor que aquela estipulada anteriormente, quando valia 143,49 cm². Isto se 

deve, claramente, ao aumento na resistência característica à compressão (𝑓𝑐𝑘) do concreto que 

efetivamente foi utilizado nos protótipos. Assim, de maneira análoga ao processo de 

dimensionamento do reforço de aço aplicado à biela, calcula-se a área de aço necessária para 

resistir ao excedente da força de compressão na biela, tal que: 

  

𝑅𝐸𝑐𝑥𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝑅𝑐 −  𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

Onde: 

𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝐴𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡.𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 ∗  𝑓
∗

𝑐𝑑
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𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =  105𝑐𝑚2 ∗  1,27 
𝐾𝑁

𝑐𝑚²
 

𝑅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =  133,35 𝐾𝑁 

 Portanto: 

𝑅𝐸𝑐𝑥𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 153,54 𝐾𝑁 −  133,35𝐾𝑁 

𝑅𝐸𝑐𝑥𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 20,19 𝐾𝑁 

Assim, tem-se que 20,19 KN devem ser resistidos pela armadura longitudinal ao 

eixo da biela de compressão, sendo necessário, por tanto, uma área de aço equivalente 

a como apresentado a seguir. 

𝐴𝑠 = (
𝑅𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑓𝑦𝑑  

) 

𝐴𝑠 = (
20,19 𝐾𝑁

43,48 𝐾𝑁
𝑐𝑚²⁄

 

) 

𝐴𝑠 = 0,46 𝑐𝑚² 

 Percebe-se que a armadura definida para o protótipo, composta por duas barras 

com 8.0 milímetros de diâmetro, tem área de aço de 1,004cm², ou seja, 54,2 % maior 

que o necessário, assegurando que o protótipo vai suportar mais que o carregamento 

de 134,62 KN aplicado. 

 É possível estimar a carga de ruptura do protótipo, utilizando-se toda a área de 

compressão da biela de concreto e da área de aço comprimida. Esta estimativa pode 

ser dada por: 

𝑹𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂 = (0,6 . 𝑓𝑐𝑑) + (𝐴𝑠 ∗  𝑓𝑦𝑘) 

𝑹𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂 = 133,35 𝐾𝑁 + (1,004 𝑐𝑚2 ∗ 43,48𝐾𝑁/𝑐𝑚²) 

𝑹𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂 = 177,0 𝐾𝑁 
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 Este valor equivale a força de compressão máxima que a biela comprimida pode 

suportar. Isto leva ao cálculo do momento atuante na seção quando for atingida a carga 

de colapso, dado por: 

𝑀𝑘 = 𝑅1 ∗  𝑑  

Assim: 

𝑀𝑘 = 177,0 𝐾𝑁 ∗  0,45 𝑐𝑚 

𝑀𝑘 = 79,65 𝐾𝑁. 𝑐𝑚 

Concluindo-se que a carga (𝑃𝑘) aplicada deve valer 159,3 KN no momento do 

colapso da viga 02, cuja resistência característica à compressão vale 29,69MPa e, 

aplicando-se a mesma sequência de cálculo, a carga (𝑃𝑘) aplicada no momento do 

colapso da viga 03 e 04 vale 175,17KN.  

 Percebe-se uma notável precisão no modelo de bielas e tirantes quando se 

considera a área da armadura de controle de fissuração como auxiliar na função de 

distribuir os esforços de compressão. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Viga 01 

A viga número 01 foi a primeira a ser ensaiada. Este protótipo tinha as mesmas 

dimensões dos demais, no entanto, era uma viga de alma cheia como é possível 

identificar na imagem 07. 

Imagem 7: Protótipo 01 em posição para o ensaio. 

 

Fonte: autor (2019) 

A viga 01 foi carregada até a ruptura. Sua capacidade limite de carregamento foi 

de 222 KN, embora tenha superado a capacidade de 120 KN, como determinado no 

dimensionamento, a ruína se deu por excesso de esforço cortante, como o previsto. 

A imagem 08 ilustra o protótipo 01 após alcançar o limite de carregamento. 
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Imagem 8: Protótipo 01 após atingir o limite da capacidade de carregamento 

apresenta ruptura característica de excesso de força cortante.

 

Fonte: autor (2019) 

7.2 Viga 02 

A viga de número 02 foi submetida ao ensaio e começou a apresentar fissuras 

quando o carregamento atingiu a grandeza de 110 KN. As fissuras iniciais são 

apresentadas na imagem 09.  

Nota-se que o processo de fissuração se deu como apresentado por Mansur 

(2006), de acordo com o que é ilustrado na figura 22 (b), onde a fissura forma dois 

planos diferentes em torno do eixo da abertura. 

A viga 02, assim como as demais, foi dimensionada para suportar, inicialmente, 

um carregamento de 120 KN. Após a aplicação dos fatores reais como comprimento de 

ensaio e resistência do concreto, a viga 02 deveria suportar uma carga de 134,62 KN. 

O protótipo rompeu-se por excesso de força cortante ao carregamento de 149 KN. 
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Imagem 9: Início do processo de fissuração da viga 02. 

 

Fonte: autor (2019) 

Imagem 10: Momento de ruptura da viga 02 com carregamento de 149 KN.

 

Fonte: autor (2019) 
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7.3 Viga 03 

A viga 03 iniciou o processo de fissuração com carregamento de 111 KN e as 

fissuras assim como na viga 02 formaram dois planos paralelos, nas extremidades 

opostas da abertura como ilustrado na figura a seguir. 

Imagem 11: Início doprocesso de fissuração da viga 03 com carregamento de 
111KN. 

 

Fonte: autor (2019) 

O carregamento que levou a viga 03 ao colapso, por efeito do esforço cortante, 

foi de 155 KN. 
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7.4 Viga 04 

A última viga ensaiada foi a viga de número 4 e teve o processo de fissuração 

idêntico aos protótipos anteriores quando o carregamento foi da ordem de 108 KN. O 

limite de capacidade de carga da viga 04 foi alcançado com carregamento de 154 KN. 

Imagem 12: Início do processo de fissuração d viga 04 com carregamento de  108 
KN. 

 

Fonte: autor (2019) 

Imagem 13: Início do processo de ruptura da viga 04. 

 

Fonte: autor (2019) 
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Imagem 14: Momento em que a viga 04 atingiu o carregamento de 154 KN. 

 

Fonte: autor (2019) 

 A tabela 10 resume os valores onde se verificou o início do processo de 

fissuração e também o carregamento que causou o colapso dos protótipos ensaiados. 

Tabela 10: Compilação das cargas de início de fissuração e ruptura dos 
protótipos ensaiados. 

Protótipo 

Carregamento que iniciou 

o processo de fissuração 

(KN) 

Carregamento que gerou 

o colapso do protótipo 

(KN) 

01 - 222 

02 110 149 

03 111 155 

04 108 154 

 Fonte: autor (2019) 
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7.5 Análise dos resultados 

A partir dos resultados obtidos com os ensaios é possível fazer algumas 

inferências. Destaca-se o fato de que as vigas com abertura tiveram o início do 

processo de fissuração e ruptura na extremidade onde se encontravam as aberturas 

enquanto que a outra extremidade apresentava apenas algumas fissuras diagonais, 

típicas de excesso de esforço cortante, em direção ao apoio como ilustrado na imagem 

seguinte. 

Fissura na extremidade sem abertura na viga 02 

 

Fonte: autor (2109) 

Primeiramente, destaca-se que a abertura executada tem 10 centímetros de 

diâmetro e está localizada no eixo da viga, reduzindo a área de concreto que absorve 

os esforços de compressão. O processo de dimensionamento dos protótipos admitiu 

que a relação x/d fosse igual a 0,45, limite para dimensionamento no estádio 2. 

 Nas extremidades onde não haviam aberturas, significa dizer que havia uma 

área de 157,5 cm² de concreto para compressão, enquanto que nas extremidades onde 

se localizavam ao furos, esta área foi reduzida para 105 cm². Isto implica em uma 

redução de 33,3% da área de concreto destinada a absorver os esforços de 

compressão.  

 Com a área de compressão reduzida, não é surpresa que a ruptura ocorresse 

primeiramente no lado onde se encontravam as descontinuidades, dando sentido às 
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orientações normativas e bibliográficas que contraindicam a execução de aberturas em 

regiões de compressão quando se trata de vigas.   

 Constatou-se que a viga 01, sem abertura, rompeu-se com carregamento de 

222KN enquanto que as vigas com abertura tiveram o colapso registrado com 

carregamentos entre 149 KN e 154 KN, observa-se que as vigas 02 à 04, suportaram 

algo entre 67% e 70% do carregamento da viga sem aberturas. Nota-se que esta 

diminuição coincide com o percentual de área de compressão tomada pelas aberturas. 

 A fim de comparar a capacidade de carga que os protótipos apresentaram com 

os parâmetros definidos pelos autores citados no referencial teórico deste trabalho, será 

desenvolvida a seguir, uma sequência de cálculos para verificar a força de compressão 

aplicada à parcela da seção da viga que fica sobre o furo e a capacidade de carga da 

biela de compressão de concreto. 

 É possível conhecer a força 𝑅𝑐 que atua no banzo superior ao furo a partir da 

expressão: 

𝑅𝑐 =
𝑀𝑘

𝑍
 

 A partir da simulação no software Ftool, é possível verificar o momento atuante 

na seção AA’ quando houve a ruptura dos protótipos. As figuras 03 e 04 mostram a 

simulação com os calores obtidos para a viga 03. 

Figura 53: Esquema de cargas atuantes na viga 03 no momento do colapso. 

 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 54: Momento na seção do eixo da abertura quando foi atingida a 
capacidade de carregamento da viga 03.

 

Fonte: autor (2019) 

 Conhecido o momento atuante na seção AA’ e a distância “Z”, encontra-se o 

valor para 𝑅𝑐, tal como apresentado abaixo: 

𝑅𝑐 =
3100 𝐾𝑁. 𝑐𝑚

17,52𝑐𝑚
 

𝑅𝑐 = 176,94 𝐾𝑁 

 A tabela a seguir apresenta os valores encontrados para as vigas 02, 03 e 04, 

aplicando a sequência de cálculo descrita para a viga 03. 

 

Tabela 11: Força de compressão atuante e tensão de compressão na biela 
comprimida quando se deu o colapso dos protótipos com abertura. 

VIGA 
𝑹𝒄 

(KN) 

Área 

(cm²) 
σc 

(KN/cm²) 

02 170,09 105 1,62 

03 176,94 105 1,68 

04 175,78 105 1,67 

Fonte: autor (2019) 

 Conhecido o valor da carga de compressão atuante na região superior à 

abertura, realiza-se a comparação com os valores preconizados pelas referências 

normativas e pesquisadores abordados neste trabalho. A tabela de número 12 sintetiza 

qual a capacidade de carga suportada pela biela de compressão de acordo com as 
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referencias já abordas e as tensões atuantes no momento de ruptura. Como as vigas 

01 e 02 apresentam concreto de resistência média à compressão de 2,969 KN/cm² e as 

vigas 03 e 04 apresentam concreto de resistência média à compressão de 3,355 

KN/cm², fez-se necessário dividir a resistência de cálculo da biela de compressão em 

dois valores distintos. Na tabela aparecem com fundo colorido os valores referentes às 

vigas 02 e fundo branco os valores referentes às vigas 03 e 04. 

Tabela 12: Capacidade de carg das bielas de compressão de acordo com os 
autores e códigos abordados neste trabalho. 

Referência 

Fórmula de 

verificação da 

biela 

𝒇∗
𝒄𝒅

= 

Resistencia 

de cálculo 

da biela 

(KN/cm²) 

Tensão no 

momento da 

ruptura 

KN/cm² 

Schlaich e 

Schäffer ( 1991) 
0,6 . 𝑓𝑐𝑑 

1,27 

1,44  

1,62 

1,68 e 1,67 

Fusco (1994) 0,6 . 𝑓  
𝑐𝑑

 
1,19 

1,34 

1,62  

1,68 e 1,67 

MacGregor(1988) 

Apud Yun e 

Ramirez(1996) 

0,45 . 𝑓  ′
𝑐
 

1,34 

1,51  

1,62 

1,68 e 1,67 

CEB – FIP Model 

Code (1993) 
0,60 . [1 −

𝑓  
𝑐𝑘

250
] . 𝑓  

𝑐𝑑
 

1,04  

1,16 

1,62  

1,68 e 1,67 

EHE – (1999) 0,60 . 𝑓  ′
𝑐
 

1,27 

1,43 

1,62 

1,68 e 1,67 

NBR 6118:2014 0,60 𝛼𝑉2 . 𝑓  
𝑐𝑑

 
1,27 

1,43 

1,62 

1,68 e 1,67  

Fonte: autor (2019) 
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8. CONCLUSÃO. 

8.1 Conclusões 

O trabalho apresentado desenvolveu-se a partir de uma revisão bibliográfica do 

processo de dimensionamento de reforços para vigas com aberturas, através do 

modelo de bielas e tirantes. 

Os testes desenvolvidos durante a execução deste trabalho dão base para 

algumas afirmações como, por exemplo, o fato de que o modelo de bielas e tirantes é 

um método muito confiável para dimensionamento de reforços em condições onde o 

princípio de Bernoulli não se aplica, fica comprovado que aberturas posicionadas em 

zonas comprimidas interferem de maneira negativa na resistência da viga, no entanto, 

com aplicação de reforço devidamente dimensionado, esta fragilidade pode ser 

corrigida para que a viga suporte o mesmo carregamento de uma viga sem aberturas. 

Pode-se concluir também, através do exposto no item 6.2, que a armadura no 

eixo da biela, ajuda de maneira efetiva a resistir aos esforços de compressão podendo 

inclusive compensar a falta de área de concreto imposta por algum fator qualquer. 

Neste caso, propositalmente, foi imposto ao protótipo uma área de concreto inferior à 

mínima necessária para que se pudesse analisar o comportamento da armadura de 

controle de fissuração como auxiliar na distribuição dos esforços de compressão e ficou 

claro com os resultados, que a armadura foi imprescindível para que as vigas 

suportassem os carregamentos para o qual foram dimensionadas. 

Mansur (2006) e Leonhard e Monning (1978), deixaram explicito a necessidade 

de armadura inclinada nas proximidades de aberturas, embora seus trabalhos se 

voltassem ao estudo de reforço para aberturas retangulares, a armadura inclinada 

mencionada, é tida, como auxiliar, para controle de fissuração. Os estudos realizados 

neste trabalho sugerem que esta armadura pode além de controle de fissuração, 

contribuir no sentido de aumentar a resistência da biela.  

Por fim, verifica-se a relevância das restrições normativas quanto à posição e 

tamanho das aberturas executadas na alma de vigas de concreto armado, sendo muito 

importante a aplicação de reforço em regiões especiais, como regiões onde existem 
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aberturas. Fica evidente através dos estudos apresentados neste trabalho que o 

esmerado procedimento de cálculo e detalhamento do reforço de estruturas com 

aberturas deve ser empregado na prática, no cotidiano da construção civil, sob pena de 

comprometer o adequado funcionamento da estrutura de maneira local ou globalmente.  

8.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 Sugere-se que para trabalhos realizados futuramente, se façam estudos 

comparando a capacidade de resistência de viga com aberturas com e sem reforço 

para expressar numericamente a diminuição de resistência quando não se executa 

reforço nas regiões em que não se aplica a teoria de Bernoulli.  

 Igualmente válido seria o ensaio de protótipos com aberturas em diferentes 

posições da altura da viga a fim de estabelecer se há uma relação linear entre a 

diminuição da área de concreto comprimida e da capacidade de carregamento do 

protótipo. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Resultados dos ensaios da viga 01 
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ANEXO B – Resultados dos ensaio da viga 02 
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ANEXO C – Resultados dos ensaios da viga 03 
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ANEXO D – Resultados dos ensaios da viga 04 

 


