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RESUMO 

 

Peças de concreto armado com seções transversais circulares vazadas são usadas com muita 

frequência na engenharia. Em Recife, particularmente, o número de edificações com mais de 

30 pavimentos tem apresentado crescimento notável; Muitas dessas edificações são projetadas 

sobre fundações de estacas circulares vazadas. Os elementos estruturais dessas edificações 

devem transmitir, de forma segura, momentos, carregamentos axiais e esforços cortantes para 

as suas fundações. Desta forma, com o aumento da altura das edificações, ocorre também o 

aumento dos esforços cisalhantes que são transmitidos para suas fundações. Por outro lado, 

estes elementos vazados são mais críticos em relação ao cisalhamento devido ao seu núcleo 

vazio. As normas e diretrizes para avaliação da resistência ao cisalhamento de peças com tais 

seções transversais são praticamente não existentes, e a maioria dos requisitos das normas 

existentes, dentre elas a NBR 6118, foram baseados em modelos de cisalhamento para seções 

retangulares. Este estudo buscou avaliar, de forma comparativa, a resistência ao cisalhamento 

de peças com seções transversais circulares vazadas, obtidas de ensaios experimentais 

encontrados na literatura, com valores calculados utilizando a Teoria do Campo de 

Compressão Modificada através da norma canadense (CSA A23.3-04). Ao final, foi proposto, 

baseado nas normas existentes e nos dados experimentais, parâmetros para avaliação da altura 

útil, d, e largura efetiva, bw, a serem sugeridos para a NBR 6118, de forma a possibilitar o 

calculo das forças cortantes resistentes em peças com seções circulares vazadas, e ao mesmo 

tempo garantir que cada resistência calculada seja menor que a obtida experimentalmente. 

 

 

Palavras Chave: Seção Circular Vazada, Resistência ao Cisalhamento, Teoria do Campo de 

Compressão Modificada. 
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ABSTRACT 

 

Member of reinforced concrete with circular cross sections are used very often in engineering. 

In Recife, particularly, the number of buildings that are higher than 30 floors has shown 

remarkable growth; many of these buildings are designed on foundations hollow circular 

piles. The structural elements of these buildings must carry, safely, moments, shear and axial 

loads to its foundation. Thus, with increasing height of the constructions, there is an increase 

of the shear stresses that are transmitted to their foundations as well. On the other hand, these 

hollow elements are more critical shear due to the hollow center. Codes and guidelines for 

assessment of shear strength of members with such cross sections are practically non-existent, 

and most of the requirements of existing codes, among them the NBR 6118, were based on 

shear models for rectangular sections. This study sought to evaluate, on a comparative basis, 

the shear strength of elements with hollow circular cross sections, obtained from experimental 

tests in the literature, with values calculated using the Modified Compression Field Theory 

through the Canadian Standard (CSA A23.3-04). At the end will be proposed, based on 

existing codes and experimental data, parameters for assessing the effective depth, d, and 

effective width, bw, to be adopted by NBR 6118. O objective is to enable the calculation of 

shear strength for elements with hollow circular cross sections and also guarantee that each 

calculated shear strength has presented a lower value than the one obtained experimentally. 

 

Key Words: Hollow Circular Cross Section, Shear Strength, Modified Compression Field 

Theory 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Na construção civil são utilizadas frequentemente estruturas de concreto armado que 

apresentam peças com seção transversal circular, como por exemplo, pilares de pontes e 

estacas utilizadas nas fundações de diversos tipos de edificações. Dentre as vantagens obtidas 

pela geometria circular, pode-se citar a igualdade entre as características de resistência em 

todas as direções transversais e a simplicidade de construção. Muitas vezes estas seções 

circulares são projetadas com seu núcleo vazado, o que resulta em uma resistência ao 

cisalhamento menor. 

Apesar do uso frequente de peças com seções transversais circulares vazadas, poucas 

pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de realizar análise do comportamento de peças 

com tais seções quanto submetidas a esforços cortantes, normais e de flexão. Os requisitos 

presentes nas normas, para o projeto de elementos em relação aos esforços cortantes, são 

baseados em modelos de seções retangulares. Alguns códigos, como ACI 318-11(2011), por 

exemplo, recomendam a transformação das seções circulares cheias em seções retangulares 

equivalentes, no entanto tal aproximação pode ser questionada, já que a os estribos 

contribuem de maneira diferente para a resistência ao cisalhamento em ambas às seções. 

RUIZ & TURMO (2004) publicaram um trabalho que descreve um modelo para contribuição 

dos estribos na resistência ao cisalhamento (Vs) em peças circulares vazadas, tendo em vista 

que as formulações propostas nas normas atuais considera o esforço máximo de cada tramo 

do estribo atuando na vertical, e consequentemente sobrestimam os valores de Vs para o caso 

de seções circulares. 

Na literatura é possível encontrar alguns poucos modelos desenvolvidos especialmente 

para peças circulares. ANG et al. (1989) desenvolveu um modelo para peças submetidas a 

carregamentos cíclicos, que adota uma contribuição do concreto puramente empírica e com a 

inclinação da fissura determinada pelo uso de um modelo de plasticidade limite inferior. 

Segundo COLLINS et al. (2002), este modelo não considera os efeitos de escala da peça (size 

effect). De acordo com JENSEN et al. (2010), Collins defende aplicação da Teoria do Campo 

de Compressão Modificada (MCFT) para prever a resistência ao cisalhamento em peças 

circulares. 

A MCFT, desenvolvida por Michael P. Collins e Frank J. Vechio em 1986, é um 

modelo geral para obtenção da resposta carga deformação de elementos de concreto armado 

fissurado, submetidos a esforços cortantes, que considera o equilíbrio, a compatibilidade das 

deformações e as relações tensão-deformação dos materiais. Vários autores no mundo 

consideram a MCFT um dos modelos que apresentam os resultados mais próximos de valores 

experimentais, e também um modelo que possui boa parte de sua formulação baseada em 

modelos não empíricos e sim em modelos mecânicos. Um exemplo é o trabalho de RUIZ 

&TURMO (2004) que compara a ASSHTO LFRD com a norma espanhola (EHE 1999). 

RUIZ &TURMO (2004) afirmam que as previsões de resistência ao cisalhamento para peças 

com estribos pela ASSHTO LFRD são muito mais ajustadas à realidade, e ressalta que a 

norma americana é baseada na Teoria do Campo de Compressão Modificada. 

Já em 2006, BENTZ & COLLINS (2006) demonstram a qualidade das previsões do 

MCFT para uma grande quantidade de painéis de cisalhamento, como pode ser visto na 
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Figura 1.1. Os pontos na figura representam os resultados medidos experimentalmente, e as 

linhas são as previsões da MCFT. BENTZ et al. (2006) também apresentou uma simplificação 

para o modelo, que antes precisava de algoritmos em programas computacionais para ser 

utilizado. O modelo simplificado, proposto por BENTZ et al. (2006), forma a base da 

AASHTO LFRD (2012) e CSA A23.3-04 (2004).  

 

 
Figura 1.1 - Comparação entre resultados experimentais e MCFT em painéis de cisalhamento. 

(Reproduzida de BENTZ et al, 2006) 

 

Na literatura existem poucos dados experimentais nos quais são analisadas as 

resistências ao cisalhamento de peças de seções transversais circulares vazadas. Dentre eles, 

pode-se mencionar: estudo desenvolvido por REGIS (1990); estudo desenvolvido por RUIZ 

& TURMO (2004); estudo apresentado por JENSEN & HOANG (2010), baseado em dados 

experimentais apresentados por KISHIDA et al. (1998); e estudo desenvolvido por VÖLGYI  

et al. (2014). Atualmente dentre as normas, AASHTO LFRD (2012), ACI 318-11 (2011), 

CSA A23.3-04 (2004) e NBR 6118 (2014), não existe qualquer abordagem para seções 

circulares vazadas, embora as três primeiras estabelecem parâmetros para a determinação da 

altura útil d para seções circulares cheias. 

A NBR 6118 (2014) considera dois modelos de cálculo, ambos baseados na analogia 

com o modelo de treliça de banzos paralelos, conjuntamente com mecanismos resistentes 

complementares que se desenvolvem no interior do elemento. O modelo de treliça foi 

desenvolvido por RITTER (1899) e MÖRSCH (1902) respectivamente. Tal modelo faz uma 

analogia a uma treliça com banzos paralelos, um comprimido em concreto, e outro tracionado 

(formado pelas barras longitudinais de aço). Esses dois banzos, submetidos a esforços com 

sentidos opostos, equilibram o momento fletor. Além dos banzos mencionados, o modelo de 

treliça também apresenta bielas diagonais comprimidas (em concreto) e pendurais tracionados 

(estribos). 

O modelo de treliça tem sido considerado a base do dimensionamento das armaduras 

transversais das vigas de concreto armado há mais de meio século e está muito longe de ser 

Ta
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e 

C
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Deformação de Cisalhamento (x 10-3) 
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superado. As pesquisas sugerem apenas modificações ou complementações à teoria, 

mantendo seu aspecto fundamental, a analogia entre a viga de concreto armado, depois de 

fissurada, e a treliça. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Como mencionado no item anterior existem poucos estudos que apresentam modelos 

de cálculo para analise da resistência ao cisalhamento de peças de concreto armado com 

seções transversais circulares vazadas. Devido falta de dados experimentais, os modelos 

existentes são bastante limitados, não podendo ser aplicados de uma forma mais generalizada, 

e ainda apresentam formulações relativamente complexas, o que dificulta ainda mais a 

utilização de tais modelos pelos projetistas no dia-a-dia. 

Adicionalmente as principais normas de concreto armado do mundo não determinam 

parâmetros que possibilitem a determinação da resistência ao cisalhamento em peças com 

seções transversais circulares vazadas. Neste contexto, fica a cargo dos projetistas 

estabelecerem tais parâmetros, os quais, muitas vezes são determinados sem qualquer 

embasamento técnico. 

Diante da problemática apresentada acima, este trabalho teve como objetivo apresentar 

sugestões para NBR 6118, de forma a incluir uma análise simples e segura da resistência ao 

cisalhamento em peças com seções circulares vazadas, submetidas esforços normais, cortantes 

e momentos fletores. Para tanto, serão propostos os parâmetros, bw e d (largura efetiva e altura 

útil), a serem utilizados pelo modelo de cálculo, já proposto pela norma brasileira, buscando 

garantir que todos os dados experimentais encontrados na literatura apresentem resistências 

aos esforços cortantes superiores àquelas calculadas através da norma brasileira com as 

alterações sugeridas. Paralelamente, a fim de comparar os resultados encontrados utilizando a 

norma brasileira com resultados encontrados utilizando um norma considerada mais moderna, 

serão calculadas para todas as peças encontradas na literatura, as resistências ao cisalhamento 

utilizando a norma canadense CSA A23.3-04 (2004) que  tem como base a Teoria do Campo 

de Compressão Modificada (MCFT). 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO 

 

Além deste capítulo de introdução, esta dissertação apresenta seis capítulos. No 

segundo capítulo serão apresentados os conceitos gerais e princípios básicos do cisalhamento 

em vigas. Dentre outras coisas, serão discutidos: as forças internas em vigas com e sem 

armadura de cisalhamento; fatores que influenciam a resistência ao cortante em peças sem 

estribos; o modelo de treliça; e de forma bastante breve os tipos de ruptura devido ao cortante. 

No terceiro capítulo será abordada a Teoria do Campo de Compressão Modificada. 

Trata-se de um modelo que prevê as respostas em termos de resistência e deformação de vigas 

submetidas aos esforços cortantes, normais e de flexão, utilizando além das condições de 

equilíbrio, condições de compatibilidade de deformações e relações tensão-deformação do aço 

e concreto fissurado.  
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No quarto capítulo será apresentado um resumo da análise da resistência a força 

cortante dada pela NBR 6118 e CSA A23.3-04. Neste mesmo capítulo será apresentada uma 

breve análise das normas e estudos existentes, referentes a elementos de seções circulares 

vazadas. 

Os estudos encontrados na literatura e os dados retirados de tais estudos serão tratados 

no quinto capítulo.  

O sexto capítulo apresentará as análises feitas, baseado nos estudos e normas 

existentes, que levaram a sugestão dos parâmetros (d e bw) a serem adotados pelas normas 

brasileiras e canadenses, quando da análise da resistência à força cortante de peças com 

seções transversais circulares vazadas. Serão apresentados os resultados e análises das 

resistências ao cortante, calculadas pelas normas, e comparadas com as resistências 

experimentais.  

As sugestões para estudos futuros, as conclusões tiradas ao longo deste estudo, bem 

como a proposta para a NBR 6118 serão apresentadas no sétimo e último capítulo. 
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CAPÍTULO 2 - CISALHAMENTO EM VIGAS 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A resistência aos carregamentos aplicados em uma viga ocorre por meio de momentos 

e cortantes internos. No dimensionamento de uma peça de concreto armado a flexão é 

geralmente analisada primeiro, o que leva as dimensões da seção transversal e a disposição da 

armadura longitudinal. Limites são estabelecidos na quantidade de armadura de flexão de 

forma garantir que se a falha acontecer em algum momento, ela acontecerá gradualmente, 

consequentemente avisando aos ocupantes da edificação. Só então a viga é dimensionada para 

o cisalhamento o que deve ser feito com bastante cuidado, pois no caso de falha por 

cisalhamento, esta ocorrerá de forma frágil e repentina. 

De acordo com MACGREGOR & WIGHT (2012) a falha por cisalhamento pode 

ocorrer de diversas maneiras sendo influenciada pelas dimensões, geometria, carregamento e 

propriedades das peças. Por isso não existe uma maneira única para se dimensionar uma peça 

quanto ao cisalhamento. Os múltiplos fatores que influenciam no cálculo da armadura 

transversal fez com que se estudasse em detalhe a resistência de elementos sem armadura 

transversal, quantidade mínima de armadura de cisalhamento, o efeito da altura do elemento e 

a contribuição do concreto na resistência ao cisalhamento. 

 

2.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

2.2.1 Estado de tensões em uma viga não fissurada 

 

Analisando um diagrama de corpo livre de um segmento dx de uma viga submetida a 

um esforço cortante, pode-se perceber que os esforços e tensões de cisalhamento ocorrerão 

nos trechos onde os momentos variam de seção para seção, conforme Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1 - Condições de equilíbrio de um segmento de uma viga submetida a um esforço 

cortante.  

 

Pela teoria tradicional de Resistência dos Materiais, para vigas homogêneas, não 

fissuradas e elásticas, pode-se calcular a tensão de cisalhamento, v, em um elemento a uma 

distância da linha neutra, y, e com espessura, b, usando a Equação (2.1). 

 

  
   

   
            (2.1) 
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onde, V é a força cortante na seção transversal, I é o momento de inercia da seção transversal, 

Q é o momento estático em relação à linha neutra da área localizada acima ou abaixo do ponto 

onde a tensão de cisalhamento é calculado, e b é a espessura da seção onde a tensão está 

sendo calculada. 

Tensões de cisalhamento iguais ocorrem em ambos os planos horizontal e vertical. 

Para uma peça retangular não fissurado a Equação 2.1 produz a distribuição de cisalhamento 

mostrada na Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 - Tensões de cisalhamento e normal em uma peça não fissurado homogênea.  

(adaptada de MACGREGOR & WIGHT, 2012 ) 

 

Os elementos 1 e 2 da Figura 2.2 estão sujeitos a tensões normais devido a flexão, f, e 

tensões  de cisalhamento, v. A maior e menor tensão normal agindo em um elemento são 

conhecidas como tensões principais. As superfícies nas quais as tensões de tração principal 

atuam, em uma viga não fissurada, estão plotadas pelas linhas curvas na Figura 2.3. Observa-

se que as trajetórias das tensões apresentam elevadas inclinações próximas a borda de tração e 

inclinações tendendo a zero próximas a borda de compressão, o que indica que as tensões de 

tração tendem a zero próximo ao bordo comprimido. 

 

 
Figura 2.3 - (a) Trajetórias das tensões principais em uma viga não fissurada; (b) Foto de 

uma viga de concreto armado sem armadura transversal fissurada.  

 

O padrão de fissuração inicial em uma peça deve lembrar as trajetórias das tensões de 

tração. Na Figura 2.3(b), são apresentados dois tipos de fissuras: As fissuras verticais que 

ocorrem primeiro devido as tensões de flexão, também chamadas fissuras de flexão; e as 

fissuras inclinadas ou fissuras de cisalhamento que ocorrem devido a combinação das tensões 

Carregamento 

Reação 
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de flexão e cisalhamento, próximo as extremidades da viga, e em alguns casos podendo 

estender-se ao longo da armadura de flexão em direção ao apoio, enfraquecendo a ancoragem. 

 

2.2.2 Fissuração diagonal - Tensão média de cisalhamento entre fissuras  

 

Uma fissura se formará no concreto quando a tensão de tração principal em algum 

ponto atingir a resistência à fissuração do concreto. A fissura se formará na direção normal a 

direção da tensão de tração principal. Em peças submetidas à tração axial pura ou flexão pura, 

as tensões de tração principal são paralelas ao eixo longitudinal da peça, e como consequência 

as fissuras serão perpendiculares ao eixo da peça. Se a seção transversal de uma peça é 

submetida a uma tensão de cisalhamento, as tensões principais passam a ser inclinadas em 

relação ao seu eixo longitudinal. Desta forma, se uma fissura se forma onde existe uma tensão 

de cisalhamento significativa, a fissura será inclinada ao eixo da peça. 

De acordo com COLLINS & MITCHELL (1990), a força cortante resistida pelo 

concreto será igual ao esforço cortante aplicado, V, menos a componente vertical da força da 

tensão inclinada provocada pela protensão, Vp. No centroide desta viga, o concreto estará 

sujeito à tensão de cisalhamento, v, e a uma tensão de compressão longitudinal, fpc, provocada 

pela protensão. Desta forma, a tensão de tração principal resultante, f1, pode ser determinada a 

partir do circulo de Mohr de tensão conforme Equação (2.2).  

 

 
Figura 2.4 - Fissuração diagonal na alma de uma viga protendida.  

(adaptada de COLLINS & MITCHELL,1990) 

 

   √      

 

 

 
   

 
         (2.2) 

 

Se o concreto fissura quando f1 atinge a tensão de fissuração fcr, então a tensão de 

cisalhamento que provocará a fissuração diagonal, vcr, poderá ser obtida rearranjando a 

Equação (2.2) da seguinte forma:  

 

Cabo de 

protensão 

Seção Transversal 

Centroide 

Elevação 
Tensões de 

Cisalhament

Tensões de Comp. 

Longitudinais 

Tensões do 

elemento 

Tensões 

Principais 

Circulo de Morh 
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diagonais 
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       √  
   

   
           (2.3) 

 

De acordo com COLLINS & MITCHELL (1990), as fissuras inclinadas se formarão 

paralelamente a direção da tensão de compressão principal, e a inclinação de tais fissuras, θ, 

podem ser obtida também pelo circulo de Mohr, como segue na Equação (2.4): 

 

      
  

   
          (2.4) 

 

Observando-se as Equações (2.3) e (2.4), pode-se inferir que à medida que a tensão de 

compressão axial aumenta, a tensão de cisalhamento necessária para causar a fissuração 

também aumenta, e o ângulo de inclinação da fissura diminui. 

Se as tensões de flexão de uma viga são conhecidas em diferentes seções, então as 

tensões de cisalhamento podem ser determinadas a partir do equilíbrio da peça. MÖRSCH 

(1902) usou tal aproximação para determinar a distribuição da tensão de cisalhamento para 

uma viga de concreto armada contendo fissuras de flexão. De acordo com MÖRSCH (1902) a 

tensão de cisalhamento alcançaria seu valor máximo no eixo formado pela linha neutra e 

então permaneceria constante até a armadura de flexão do bordo inferior conforme 

apresentado na Figura 2.5. 

 

  
 

    
          (2.5) 

 

onde, bw é a largura da seção transversal e jd é o braço de alavanca de flexão. 

Na realidade, para um típico percentual de armadura, a distribuição da tensão de 

cisalhamento de MÖRSCH (1902) prevê que apenas 30% do esforço cortante é transmitido 

pela zona comprimida não fissurada. 

 

 
Figura 2.5 - Distribuição de tensão de cisalhamento em uma viga de concreto armado com 

fissuras de flexão.  
 

2.2.3 Regiões B e regiões D - Efeito de viga e efeito de arco 
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De acordo com RUIZ & TURMO (2004), em uma região tipo B (B do inglês significa 

beam ou Bernoulli) a distribuição de deformações é linear, e a resposta de um elemento de 

concreto será primordialmente devido ao Efeito de Viga, o que resulta em um braço mecânico 

jd constante. Tais regiões ocorrem em vãos de cisalhamento (a/d) maiores do que 2,5 

aproximadamente. Vãos de cisalhamento menores que dois suportam o carregamento 

primariamente pelo efeito de arco que acontece quando a tração na armadura longitudinal (T) 

permanece constante e o braço de alavanca, jd, varia (ver Figura 2.6), o que ocorre devido ao 

fluxo de cisalhamento não poder ser transmitido, ou por falta de aderência da armadura 

longitudinal, ou se o fluxo de cisalhamento é impedido devido a uma fissura inclinada que se 

estende desde a carga aplicada até as reações. Tais regiões são definidas como regiões D que 

significa descontinuidade ou perturbação, onde a distribuição de deformações é 

significativamente não linear e o efeito de bielas e tirantes é especialmente importante. 

O principio sugerido por St. Venant`s afirma que uma perturbação local, como por 

exemplo, uma carga concentrada, ou uma reação se dissipará em um comprimento 

aproximadamente igual a uma altura efetiva da peça, d, a partir do ponto onde a carga é 

aplicada. Baseado neste principio, costuma-se assumir que as regiões D estende-se 

aproximadamente uma altura, d, para ambos os lados a partir da carga, reação, mudanças 

abruptas na direção ou seção. A Figura 2.6 exemplifica o exposto. 

 

 

 
Figura 2.6 - Regiões B e D e ação de arco. 

 

Segundo MACGREGOR & WIGHT (2012), em geral, o efeito de arco aumenta a 

resistência ao cisalhamento da seção, ou seja, regiões tipo B tende a ter resistências menores 

do que as regiões D correspondentes. 
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2.3 COMPORTAMENTO DE PEÇAS FALHANDO POR CISALHAMENTO 

 

2.3.1 Peças sem armadura de cisalhamento 

 

Uma viga, rompendo-se por cisalhamento, apresenta comportamento que varia em 

função da contribuição da ação de arco ou da ação de viga e da quantidade de armadura de 

cisalhamento. 

A Figura 2.7 apresenta um gráfico dos momentos, na fissuração inclinada e falha, em 

função da razão entre o vão de cisalhamento, a, e a altura efetiva, d, de uma viga sem 

armadura de cisalhamento. Em tal análise a seção transversal permanece constante, variando 

apenas o vão a. O momento fletor e cortante máximo, que podem se desenvolver, corresponde 

à capacidade de momento nominal, Mn. Pode-se perceber que a resistência equivalente ao 

momento Mn é alcançada apenas para peças muito esbeltas (com a/d maior que 6,5), e mesmo 

assim, a viga falhará por flexão sem ocorrência de fissuras inclinadas. Desta forma, percebe-

se que em peças sem armadura transversal há uma redução na resistência da peça devido ao 

cisalhamento, representada pela área sombreada do gráfico. Por isso a armadura de 

cisalhamento é provida normalmente para garantir que a viga alcance toda a sua capacidade 

de flexão Mn. 

 

‘  

Figura 2.7 - Efeito de a/d na resistência ao cisalhamento de vigas s em armadura de 

cisalhamento.  (adaptada de MACGREGOR & WIGHT, 2012) 

 

De acordo com MACGREGOR & WIGHT (2012) vãos de cisalhamento muito curtos, 

com a/d entre zero (0) e um (1), desenvolvem fissuras inclinadas que se estendem do 

carregamento ao apoio. Tais fissuras, como mencionado no item 2.2.3, impedem o fluxo de 

cisalhamento horizontal da armadura longitudinal para a zona de compressão, mudando o 
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comportamento de ação de viga para ação de arco. Desta forma, a armadura longitudinal serve 

como uma tirante com tensão uniforme. Geralmente, uma viga com vão de cisalhamento 

muito curto apresenta falha na ancoragem nas extremidades da armadura longitudinal. Vão 

curtos de cisalhamento variando de 1 a 2,5 desenvolvem fissuras inclinadas, e após a 

redistribuição de tensão são capazes de suportar carregamento adicional, em parte pelo efeito 

de arco. Como a fissura inclinada se prolonga a uma altura maior, dentro da viga, do que a 

fissura de flexão, a falha ocorre antes que seja atingido o momento de flexão máximo. 

Em vigas esbeltas (vãos com a/d variando de 2,5 a 6,5) as fissuras inclinadas quebram 

o equilíbrio em tal magnitude que a viga falha no carregamento que provoca a fissuração 

inclinada. Vigas muito esbeltas (a/d maiores que 6,5) falharão por flexão antes da formação 

de fissuras inclinadas. 

 

2.3.2 Forças internas em peças sem estribos  

 

Analisando a Figura 2.8 que trata das forças internas em uma viga fissurada sem 

estribos, pode-se perceber que o esforço cortante é transmitido através da superfície ABC, 

sendo este composto pelo cortante na zona comprimida (Vcy); pela componente vertical do 

cortante, transmitida pelo engrenamento entre os agregados, que ocorre nas duas faces da 

fissura (Vay); e pela ação de pino da armadura longitudinal (Vd) que trabalha de forma a evitar 

que a parte da fissura inferior não se desprenda da viga. 

Logicamente, quanto maior a largura da fissura, menor a contribuição de Va, e quanto 

menor a contribuição de Va, maiores serão as parcelas Vd e Vcy. De acordo com 

MACGREGOR & WIGHT (2012), o aumento de Vd faz com que haja uma divisão da fissura 

no concreto ao longo da armadura longitudinal, o que por sua vez provocará a queda de Vd, se 

aproximando de zero. 

Uma vez que Va e Vd  tenham desaparecido, V`cy  e C
`
1 se tornarão nulos, o que pode ser 

demonstrado calculando-se o somatório dos esforços verticais e somatório do momento em 

torno do ponto E, ambos da porção DEF. Após V`cy e C
`
1 se tornarem nulos, todo o esforço 

cortante e compressão passam a ser transmitidos através da altura AB acima da fissura, que é 

insuficiente para resistir às forças de compressão necessárias para o equilíbrio, ocasionando o 

esmagamento ou encurvamento. 

 

 
Figura 2.8 - Forças internas em uma viga sem estribos. (reproduzida de MACGREGOR & 

WIGHT, 2012) 
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Pode-se perceber ainda que se C
`
1 for igual zero (0), então T2  será igual a T1, e como 

resultado T2 será igual a C1, ou seja, a fissura inclinada tornou a força de tração no ponto C 

uma função do momento na seção ABDE. Esse deslocamento na força de tração deve ser 

considerado ao se detalhar os pontos de corte e ancoragem das barras longitudinais. 

 Existem diversos modelos para se determinar a resistência ao esforço cortante de 

peças sem armadura de cisalhamento (Vc), muitos apresentando opiniões controversas sobre a 

importância e determinação de cada mecanismo resistente, no entanto todos, de uma forma ou 

de outra, recaem em algum método empírico quando da sua determinação. A Teoria do 

Campo de Compressão Modificada bem como a norma canadense, por exemplo, não 

considera o efeito de pino e assume que a resistência ao cisalhamento na região de 

compressão é maior que a resistência ao cisalhamento na região fissurada; assim a capacidade 

da fissura resistir às tensões de cisalhamento controlará a resistência da viga para peças sem 

estribos. 

Segundo RUIZ & TURMO (2004), o cortante transmitido na zona comprimida não 

fissurada não é um mecanismo resistente muito importante para vigas esbeltas sem esforço 

axial de compressão, pois a profundidade da zona de compressão é relativamente pequena. 

Por outro lado, grande parte da resistência ao cisalhamento ocorre por este mecanismo após a 

ocorrência de uma significativa plastificação da armadura longitudinal, em pontos de 

momento máximo. 

Como dito anteriormente, o efeito de arco que aparece na Figura 2.6 é diretamente 

proporcional à relação entre o vão de cisalhamento, a, e a altura efetiva, d. Vigas com 

coeficiente a/d menor que 2,5 desenvolvem fissuras inclinadas e, após a redistribuição interna 

de tensões, são capazes de resistir a um incremento de carga devido ao efeito de arco. 

 

2.3.3 Fatores que influenciam a resistência ao esforço cortante em peças sem armadura 

de cisalhamento 

 

A falha de uma viga esbelta sem armadura ao cisalhamento é repentina e ocorrerá 

quando acorrer à fissuração inclinada ou um pouco depois. Por esta razão, a capacidade de 

cisalhamento de tais peças é adotada como sendo igual ao esforço cortante que provoca a 

fissuração inclinada. De acordo com MACGREGOR & WIGHT (2012), a carga capaz de 

provocar a fissuração inclinada de uma peça é afetada por seis variáveis principais, quais 

sejam: 

  

Resistência à tração do concreto – O estado de tensões na alma de uma viga envolvem tensões 

biaxiais de tração e compressão. A fissuração de flexão, que ocorre anteriormente à fissuração 

inclinada, rompe o campo de tensão elástica de tal forma, que a fissuração inclinada ocorre 

com uma tensão de tração principal que é aproximadamente metade da resistência à tração de 

uma peça não fissurada. 

 

Taxa de Armadura Longitudinal – Quando a taxa de armadura longitudinal é pequena, as 

fissuras de flexão se prolongam mais dentro da viga e ocasionam aberturas maiores. O 
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aumento da abertura da fissura provoca a diminuição dos valores máximos das componentes 

verticais devido ao efeito de pino, Vd, e engrenamento dos agregados, Vay. Eventualmente a 

resistência ao longo da fissura cai abaixo da necessaria para resistir aos carregamentos e a 

viga falha repentinamente por cortante. A norma americana, ACI 318-11(2011), não leva em 

consideração o efeito da taxa de armadura longitudinal, já que Vc /bw.d.f`c
1/2

 é igual a dois, 

independentemente da taxa de armadura longitudinal adotada. De acordo com MACGREGOR 

& WIGHT (2012), para peças com taxa de armadura longitudinal inferior a 0.0075, a norma 

americana sobre-estima a resistência à força cortante (Vc), embora na grande maioria dos 

casos, a taxa de armadura longitudinal varia entre 0,0075 e 0,025. 

 

Razão entre o vão de cisalhamento e altura efetiva a/d (M/Vd) – A Figura 2.9 foi obtida 

dividindo Mn da Figura 2.7 pelo vão de cisalhamento, a. Pode-se perceber que para peças que 

apresentam a/d menor que dois, ou seja, vãos considerados curtos, a razão a/d ou M/Vd afeta o 

cortante de fissuração inclinada e cortante último. Para vãos maiores, onde prevalece o 

comportamento de regiões tipo B, a influencia da razão a/d exerce pouca influencia sobre Vc, 

podendo ser negligenciada.  

 

 
Figura 2.9 - Cortante na fissuração e falha em função de a/d.   

(adaptada de MACGREGOR & WIGHT, 2012) 

 

Altura da Viga – Para uma peça com resistência a compressão (f`c), taxa de armadura 

longitudinal (ρw) e vão de cisalhamento (a) constantes, ao aumentar a altura da viga, a largura 

das fissuras e espaçamento entre as mesmas tendem a aumentar. Isto reduz a tensão de 

cisalhamento máxima vci max que pode ser transferida através do engrenamento dos agregados. 

Quando a tensão transmitida através da fissura excede a resistência ao cisalhamento máxima, 

as faces da fissura deslizam uma em relação à outra, desenvolvendo uma situação instável. 

Tal comportamento não é observado quando a viga possui a armadura transversal mínima 

necessária, já que a armadura de cisalhamento mantem as faces da fissuras juntas, evitando o 

desaparecimento do cisalhamento. A Figura 2.10 é baseada em uma adaptação feita por 

MACGREGOR & WIGHT (2012), nela pode-se perceber uma significante diminuição da 

resistência ao cisalhamento de vigas carregadas uniformemente e geometricamente 

semelhantes. 
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Figura 2.10 - Efeito da altura da viga, d, na falha por cisalhamento de vigas de vários 

tamanhos.  (adaptada de MACGREGOR & WIGHT, 2012) 

 

Esforços Normais – À medida que o esforço normal de compressão aumenta, o inicio da 

fissuração de flexão é retardado, observa-se também que a fissura penetra menos no interior 

da viga, o que provoca o aumento do carregamento de fissuração inclinada. Já o aumento da 

tensão de tração provoca o aumento da deformação da armadura longitudinal, provocando o 

aumento da largura da fissura inclinada, o que por sua vez reduz a tensão de cisalhamento 

máxima vci max que pode ser transmitida através das fissuras e consequentemente a carga de 

falha ao cisalhamento  

No entanto segundo JENSEN & HOANG (2010), a resistência ao esforço cortante 

sofre um efeito de deterioração quando uma tensão de compressão muito grande é aplicada a 

peça. A literatura apresenta muita pouca informação sobre este efeito. A última revisão do 

EUROCODE-2 (2005) incorpora de forma empírica, através do fator de eficiência, os efeitos 

de aumento e deterioração da força de compressão normal, N, na resistência a força cortante 

de uma peça. Para σN/fc maior que 0,6 e menor que 1, o fator de eficiência diminui 

linearmente até 0. Segundo JENSEN & HOANG (2010), a aproximação empírica proposta 

pela norma Europeia se demonstrou conservativa quando comparada com os resultados dos 

ensaios em vigas protendidas de seção transversal I e T. 

 

Dimensão do Agregado Graúdo – À medida que o agregado graúdo aumenta o seu diâmetro, 

aumenta também a rugosidade das superfícies das fissuras, permitindo desta forma, que uma 

tensão de cisalhamento maior seja transferida através das fissuras. No entanto, em concreto de 

alta resistência, as fissuras são mais suscetíveis a penetrar no agregado do que contorna-lo, 

resultando em uma superfície de fissura mais suavizada, o que por usa vez diminui o 

cisalhamento transferido pelo engrenamento do agregado. Observando a Figura 2.10, pode-se 

perceber que uma viga com um agregado graúdo de diâmetro máximo igual a uma polegada e 

Ensaios do PCA 
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altura efetiva, d, igual a 40 polegadas, apresenta o carregamento de falha ao cisalhamento 

igual a aproximadamente 150% do carregamento de uma viga com mesma altura e diâmetro 

máximo do agregado igual um décimo de polegada. 

 

2.3.4 Comportamento de vigas com armadura de cisalhamento após a fissuração 

diagonal 

 

Observando a Figura 2.7, pode-se perceber que para uma peça sem armadura de 

cisalhamento, a fissuração inclinada faz com que a resistência ao cisalhamento seja menor que 

a capacidade de flexão de uma peça. Desta forma, a armadura de cisalhamento atua no sentido 

de garantir que toda a capacidade de flexão seja desenvolvida. Os estribos, no entanto, não 

evitam a formação de fissuras inclinadas; estes começam a trabalhar somente após a formação 

das fissuras. 

Antes de fissurar, o cisalhamento na alma de uma viga de concreto é transmitido por 

um conjunto de tensões de compressão em uma direção, somados a um conjunto de tensões de 

tração em direção perpendicular as tensões de compressão. De acordo com COLLINS & 

MITCHELL (1990), uma vez que as fissura diagonais tenha se formado, a capacidade do 

concreto transmitir tensão de tração é bruscamente reduzida até que haja a falha, caso não 

haja estribos. Havendo armadura de cisalhamento, um novo sistema de tensões internas será 

desenvolvido depois da fissuração, o que fará com que a peça possa continuar a suportar o 

cisalhamento. A Figura 2.11 compara os campos de tensão em uma vida de concreto armado, 

submetida a cisalhamento, antes e depois de fissurar. 

Pode-se perceber que, antes de fissurar, as tensões principais de compressão e tração 

desempenham funções iguais ao resistir ao cisalhamento, ou seja, f1 é igual a f2 que é igual a v. 

Depois de ocorrer à fissuração, a tensão de tração do concreto, f1, cai para zero, e se a tensão 

de compressão do concreto, f2, permanecer inclinada a 45
o
, então esta tensão de compressão 

terá que dobrar o seu valor para transmitir o mesmo cisalhamento, v, ou seja, f2 será igual a 2v. 

Considerando que tensão de tração é zero, a tração na armadura longitudinal será necessária 

para equilibrar a componente horizontal da tensão de compressão e a tração na armadura de 

cisalhamento para equilibrar a componente vertical de f2.  
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Figura 2.11 - Campos de tensão resistindo ao cisalhamento antes e depois de fissurar em 

uma viga de concreto armado.  

 

Observando as forças em uma viga com estribos na Figura 2.12, pode-se perceber que 

como o cisalhamento transferido pela tensão nos estribos, Vs, não desaparece quando a largura 

da fissura aumenta, sempre haverá a força de compressão, C’1, bem como a força cortante, 

V’cv, agindo na parte abaixo da fissura. Consequentemente, T2 será menor que T1, no entanto 

T2 será maior que a tração de flexão, M/jd, referente ao momento fletor no ponto C.  

 
Figura 2.12 - Forças internas em uma Viga com estribos.  

(reproduzida de MACGREGOR & WIGHT, 2012)  
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A Figura 2.13 apresenta uma ótima perspectiva da distribuição interna de cortante em 

uma viga com estribos. Como dito anteriormente, pode-se ver que antes da fissuração 

inclinada, todo o esforço cortante é transmitido pelo concreto não fissurado. A partir da 

fissuração de flexão até a fissuração inclinada, o esforço cortante é resistido por Vcy, Vay e Vd. 

Após o aparecimento das fissuras inclinadas, em determinado momento, os estribos 

atravessando a fissura escoam. A partir deste ponto, Vs permanece constante para esforços 

cortantes maiores. Depois que os estribos escoam, a largura das fissuras inclinadas aumentam 

mais rapidamente, o que provoca a diminuição de Vay e o consequente aumento brusco de Vd e 

Vcy, segundo MACGREGOR & WIGHT (2012), até que aconteça tanto a falha por flexão da 

armadura longitudinal de tração (splitting failure), como o esmagamento da região de 

compressão devido à combinação de cisalhamento e compressão, ou esmagamento da alma. 

Segundo MACGREGOR & WIGHT (2012), exceto Vs, cada um desses componentes 

internos tem uma resposta carga-deflexão frágil, e como consequência, torna-se muito difícil 

quantificar a contribuição de cada um. Geralmente no desenvolvimento do projeto, tais 

componentes são agrupadas como Vc, o qual é referenciado como o cortante transmitido pelo 

concreto. 

 

 
Figura 2.13 - Distribuição de forças internas em uma viga com armadura de cisalhamento.  

(adaptada de MACGREGOR & WIGHT, 2012) 

 

2.3.5 Modelos de treliça 

 

Antes que os projetistas possam fazer uso do seu conhecimento quanto ao 

comportamento de vigas falhando por cisalhamento, quando da elaboração de um projeto, tal 

comportamento deve ser expresso em termos de um modelo Mecânico-Matemático. Segundo 

MACGREGOR & WIGHT (2012), o modelo de treliça é o melhor dos modelos com 

armadura de cisalhamento. Há mais de meio século tem sido à base do dimensionamento das 

armaduras transversais das vigas de concreto armado e está muito longe de ser superada. As 

pesquisas sugerem apenas modificações ou complementações na teoria, sempre mantendo, 
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seu aspecto fundamental, a analogia entre a viga de concreto armado, depois de fissurada, e a 

treliça. O funcionamento como treliça ocorre em virtude da intensa fissuração da viga nas 

proximidades do estado limite ultimo convencional. 

O modelo teórico, associado à viga de concreto armado, apresenta dois banzos 

paralelos, um comprimido em concreto, o outro tracionado, formado pela armadura 

longitudinal. Esses dois banzos, submetidos a esforços com sentidos opostos, equilibram o 

momento fletor. Além dos banzos mencionados, o modelo de treliça também apresenta bielas 

diagonais comprimidas (em concreto) e pendurais tracionados (estribos). Como as diagonais 

comprimidas são delimitadas pelas fissuras, o ângulo de inclinação das bielas, θ, é dado pela 

inclinação das fissuras. 

 

 
Figura 2.14 - Modelo de Treliça para vigas de concreto submetidas a esforço cortante.  

 

2.3.5.1 - Modelo de Treliça de 45
o 

 

RITTER (1899) e MÖRSCH (1902) apresentaram artigos independentes propondo um 

modelo conceitual no qual, as forças que agem em uma viga de concreto armado fissurada 

foram comparadas com uma treliça. 

Tanto RITTER (1899) como MÖRSCH (1902) negligenciaram as tensões de tração no 

concreto fissurado. MÖRSCH (1902) concluiu que seria matematicamente impossível 

determinar a inclinação da biela, sendo conservativo admitir que as tensões de compressão 

diagonais permaneceriam com inclinação igual a 45º. 

As condições de equilíbrio do modelo de treliça de RITTER (1899) e MÖRSCH 

(1902) estão resumidas na Figura 2.15. Analisando a figura mencionada, admitindo que a 

tensão de cisalhamento está uniformemente distribuída sobre a área efetiva de cisalhamento 

(bw .jd) e que o ângulo θ é igual a 45
o
, pode-se determinar a tensão de compressão principal, 

f2, e as componentes longitudinal e vertical das forças resultantes da tensão principal.  

 

   
  

     
          (2.6) 

Nv = V           (2.7) 
    

 
 

 

  
          (2.8) 

 

onde, f2 é a tensão principal de compressão, Nv é a componente longitudinal da força 

resultante de f2 e Av..fv  é a componente vertical da força resultante de f2. 

Banzo Comprimido 

Banzo Tracionado 

Pendurais Tracionados  
- Estribos 

Biela de concreto 
inclinada a 45o 
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Figura 2.15 - Considerações de equilíbrio para o modelo de treliça.  

 

2.3.5.2 - Modelo de Treliça de Ângulo Variável 

 

Segundo VECHIO & COLLINS (1988), a experiência com a analogia de treliça de 45
o
 

demonstrou que os resultados desta teoria são bastante conservativos, particularmente para 

vigas com pequenas quantidades de armadura de cisalhamento. Por isso se tornou corriqueiro 

adicionar uma parcela empírica as equações da treliça. O ACI 318-11 (2011), por exemplo, 

modificou o modelo de treliça de 45
o
, adicionando o que eles denominaram a contribuição do 

concreto. Alternativamente ao modelo de MÖRSCH (1902), pode-se calcular a resistência ao 

cisalhamento de uma peça utilizando inclinações menores que 45
o
. O modelo de treliça de 

ângulo variável foi introduzido em 1978 pelo CEB FIP. Neste modelo o projetista podia 

escolher θ variando entre 31º e 59º, intervalo que permanece até hoje. 

Observando a Figura 2.15, a partir do diagrama do corpo livre, pode-se verificar que a 

resultante da componente vertical da força derivada da compressão diagonal 

(f2.bw.jd.cosθ.senθ), deve se igualar V. Desta forma, tem-se que, após algumas simplificações, 

a tensão principal de compressão, a componente longitudinal e vertical das forças resultantes 

da tensão principal são dadas por: 

 

    
 

     
                     (2.9) 

Nv = V cot θ          (2.10) 
    

 
 

 

         
         (2.11) 

 

Observando novamente a Figura 2.15, pode-se perceber também que existem quatro 

incógnitas a serem determinadas (f2, Nv, fv, e θ), no entanto apenas três equações de equilíbrio. 

Evidentemente, apenas as Equações (2.9) a (2.11) não são suficientes para encontrar as 

tensões causadas pelo esforço cortante em uma viga.  

No modelo de treliça tradicional, a falha de cisalhamento de uma viga é determinada 

pela Equação (2.11), admitindo que os estribos escoam (fv = fy) e θ = 45
o
. Uma solução para 

problemática apresentada no parágrafo anterior seria admitir a tensão de compressão, f2, no 

jd 

jd 
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concreto no momento da falha, e então encontrar V e θ. Alternativamente, pode-se admitir que 

na falha a armadura longitudinal e os estribos escoam, e desta forma, utilizar as Equações 

(2.9) e (2.10) para determinar V e θ. Tais aproximações, que consideram o mecanismo da 

falha são referenciadas como métodos plásticos segundo VECHIO & COLLINS (1988).  

Analisando as Equações (2.9) a (2.11), observa-se que para valores de θ menores há 

uma diminuição da quantidade de estribos necessários, no entanto há um aumento da tensão 

de compressão na alma, f2, bem como de Nv. 

É importante notar que no desenvolvimento das equações de treliça, considerou-se um 

comprimento de viga no qual o cortante permanecia constante, no entanto tornam-se 

necessárias algumas considerações adicionais quando a força cortante varia ao longo de tal 

comprimento. 

 Geralmente o modelo de treliça gera um sistema estaticamente indeterminado 

internamente. Um modelo de treliça estaticamente determinado mais simples pode ser 

desenvolvido fazendo uso dos procedimentos descritos por MARTI (1985). Em tal modelo 

considera-se que os a força em cada estribo provoque o seu respectivo escoamento, que o 

membro vertical representa um grupo de estribos dentro do comprimento jd.cotθ (ver Figura 

2.17). De maneira semelhante, cada membro diagonal da treliça simplificada representa uma 

zona de compressão diagonal.  

 

 
Figura 2.16 - Desenvolvimento do modelo de treliça para análise de cisalhamento.  

 

Após a simplificação mencionada no paragrafo anterior, pode se então determinar as 

forças nos estribos ao longo da viga. Analisando a Figura 2.17, pode-se perceber que as forças 

nos estribos, em uma determinada localização, não estão diretamente relacionadas ao esforço 

cortante em tal seção. Pode-se demonstrar que os estribos entre A e B são projetados para 

resistir ao menor esforço cortante ao longo do comprimento jd.cotθ, fazendo a mesma análise 

feita anteriormente para a Figura 2.8. 
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Figura 2.17 - Decalagem no dimensionamento do cortante.  

(adaptada de COLLINS & MITCHELL,1990) 

 

Como visto anteriormente, a força cortante provoca tensão não somente na armadura 

de cisalhamento mais também na armadura longitudinal. A Figura 2.18 apresenta a força que 

deve ser resistida pela armadura longitudinal devido ao esforço cortante e ao momento fletor, 

em função da distância do centro do apoio até o meio do vão de uma viga bi apoiada. Pode-se 

perceber que a tensão na armadura longitudinal depende não somente do momento fletor, mas 

também do esforço cortante aplicado. Esta interação pode ser particularmente importante em 

regiões onde os momentos são baixos, próximo aos apoios simples, onde a demanda de flexão 

na armadura longitudinal é baixa, mas a demanda causada pelo esforço cortante pode requerer 

ancoragem especial. 

 

 
Figura 2.18 - Forças de tração resistidas pela armadura longitudinal devido ao esforço 

cortante e momento fletor.  

(Reproduzida de CEMENT ASSOCIATION OF CANADA, 2006)  

 

 

Distância do centro do apoio (m) 

Fo
rç

a 
d

e 
tr

aç
ão

 n
a 

ar
m

ad
u

ra
 lo

n
gi

tu
d

in
al

 (
k

N
) 

Faixa de Estribos 1 
Faixa de Estribos 2 

Cortante de projeto Vf 

Capacidade total de estribo 
requerida na faixa 1 

Capacidade total de estribo 
requerida na faixa 2 



22 
 

 
 

2.3.6 Modos de ruptura 

 

2.3.6.1 Ruptura em peças sem armaduras transversais ou com armaduras transversais 

ineficazes 

 

A ausência de armadura transversal eficaz, que seja capaz de interceptar a superfície 

da fratura, faz com que a resistência da peça dependa da resistência a tração do concreto e de 

outros mecanismos complementares associados à estrutura interna da peça. Um exemplo de 

armadura ineficaz ocorre quando se dispõe a armadura de cisalhamento com espaçamentos 

excessivos. Como já mencionado a segurança em relação à ruptura é frágil, ou seja, não há 

aviso prévio.  

 

2.3.6.2 Ruptura em peças com armaduras transversais eficazes 

 

Mesmo com armaduras de cisalhamento eficazes pode ocorrer a ruptura por 

cisalhamento da peça devido à resistência insuficiente das armaduras ou do concreto. Essa 

ruptura pode ser de quatro tipos, conforme será apresentada nos itens que seguem. 

 

2.3.6.2.1 Ruptura causada pela plastificação dos estribos 

 

Assumindo-se que todos os estribos que atravessam uma fissura se plastificam na 

ruptura, e que a inclinação (θ) é igual a 45
o
, o cortante resistido pelos estribos será 

determinado substituindo fv da Equação (2.8) por fy. No entanto, a armadura de cisalhamento 

não trabalhará se não for atravessada por uma fissura inclinada. Desta forma, se o 

espaçamento entre os estribos for maior que d (altura efetiva), pode ocorrer de uma fissura se 

formar a 45
o 

sem interceptar qualquer estribo. Por isso o espaçamento máximo, s, não pode 

ser maior ou igual a d, adicionalmente os estribos devem estar corretamente ancorados. 

Igualmente, fissuras inclinadas com aberturas muito grandes podem permitir a entrada 

de água e outros agentes corrosivos no interior da fissura, provocando corrosão da armadura, 

além de serem esteticamente inaceitáveis. Tal fato pode ser mitigado utilizando-se estribos de 

pequeno diâmetro e com espaçamentos menores. 

A ruptura causada pela plastificação dos estribos pode ser de duas formas segundo 

FUSCO (2008): 

Ruptura de força cortante-tração – Esse tipo de ruptura ocorre quando a resistência da 

armadura transversal é superada, ocasionando a ruptura da diagonal tracionada.  

Ruptura de força cortante-flexão – Esse tipo de ruptura ocorre da combinação entre a força 

cortante e o momento fletor, nas proximidades onde as cargas concentradas elevadas são 

aplicadas. Ocorre quando as fissuras diagonais cortam uma parte do banzo comprimido da 

peça.  
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2.3.6.2.2 Ruptura causada pelo esforço cortante devido à plastificação do concreto- 

Ruptura por força cortante-compressão 

 

 Conforme apresentado anteriormente e expressos pelas Equações (2.6) e (2.9), o 

esforço cortante provoca tensões de compressão na alma de uma peça submetida a 

cisalhamento. Em vigas com alma muito delgada, pode-se ocasionar o seu esmagamento. A 

fim de se prever a resistência ao esforço cortante, utilizando o modelo de treliças de ângulo 

variável, torna-se necessário utilizar a resistência efetiva do concreto que frequentemente é 

recomendado como sendo aproximadamente igual a 0,6.fck.  

 

2.3.6.2.3 Ruptura causada pelo esforço cortante devido da armadura longitudinal 

tracionada - Ruptura por flexão da armadura longitudinal 

 

Como abordado neste estudo, a componente longitudinal das tensões diagonais de 

compressão devem ser contrapostas por uma força de tração na armadura longitudinal. Esse 

incremento de tração pode provocar a plastificação da armadura longitudinal, e 

consequentemente o colapso da viga quando tensões de flexão muito elevadas são 

transmitidas para essas armaduras. Pode ser provocado pelo espaçamento excessivo dos 

estribos, ou pela ancoragem deficiente dos estribos. A Figura 2.20 abaixo apresenta os quatro 

modos de ruptura apresentados nos parágrafos anteriores. 

 

 
Figura 2.19 – Modo de ruptura em peças com armaduras transversais eficazes.  

(Reproduzida de FUSCO, 2008) 
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CAPÍTULO 3 – TEORIA MODIFICADA DO CAMPO DE 

COMPRESSÃO  

 

3.1 TEORIA DO CAMPO DE COMPRESSÃO 

 

Como mencionado nas seções anteriores, as três equações de equilíbrio do modelo de 

treliça com θ variável não são suficientes para determinar as quatro incógnitas (tensão de 

compressão principal, a força de tração na armadura longitudinal, tensão nos estribos e a 

própria inclinação θ). Sendo assim, para dimensionar uma peça para o cisalhamento 

utilizando as equações de equilíbrio do “Modelo de Treliça de Angulo Variável”, deve-se 

antes determinar o angulo de inclinação, θ, das bielas comprimidas. 

WAGNER (1929), ao analisar a resistência ao cisalhamento de vigas metálicas de 

alma delgada pós flambagem, assumiu que depois de flambar, a alma deixa de resistir à 

compressão e que o cisalhamento era transmitido por um campo diagonal de tração. Ele 

assumiu que o ângulo de inclinação da tensão de tração diagonal coincidiria com o ângulo da 

deformação de tração principal. Essa aproximação tornou-se conhecida como “Teoria do 

Campo de Tração”.  

 

 
Figura 3.1 - Condições de compatibilidade para a alma fissurada de um elemento.  

 

Considerando que depois de fissurado o concreto não transmite tração e que o esforço 

cortante é transmitido por um campo diagonal de compressão, de forma análoga ao que foi 

proposto por WAGNER (1929), pode-se, a partir do circulo de Mohr apresentado na Figura 

3.1, chegar a seguintes expressões para a inclinação da diagonal de compressão, θ, 

deformação principal de tração, ε1 e deformação de cisalhamento, γxy: 

 

      
     

     
          (3.1) 

                    (3.2) 

                          (3.3) 
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onde, εx é a deformação longitudinal da alma (tração – positiva), εy é a deformação transversal 

(tração – positiva) e ε2 é a deformação de compressão principal (negativa). 

De acordo com COLLINS & MITCHELL (1990), para um dado valor de θ, a Equação 

(3.1) pode ser considerada como uma condição de compatibilidade, relacionando às três 

deformações descritas acima. Importante ressaltar que, para o concreto fissurado, as relações 

de compatibilidade são expressas em forma de deformações médias, ou seja, tais deformações 

são medidas sobre comprimentos que incluem varias fissuras. No caso de um elemento da 

alma da viga de concreto armado fissurado e costurado por estribos, considerando que não há 

deslizamento entre o concreto e a armadura, as deformações do concreto e da armadura 

devem ser as mesmas. 

Analisando a Figura 3.1 e Equações (3.1) a (3.3), pode-se perceber que para pequenas 

inclinações das fissuras (θ), a armadura transversal se deformará muito, enquanto que para 

grandes inclinações de θ, é a armadura longitudinal que se deforma muito. 

Analisando uma viga de concreto armada simetricamente, protendida 

longitudinalmente e submetida a esforços cortante, pode-se perceber que, para um dado 

cortante V, existem 5 incógnitas a serem determinadas, quais sejam: Tensão da armadura 

longitudinal, fx, tensão nos cabos protendidos, fp, tensão nos estribos, fv, tensão da diagonal de 

compressão do concreto, f2, e a inclinação das tensões de compressão diagonal, θ. A proposta 

da Teoria do Campo de Compressão é determinar a resposta carga-deformação de uma peça 

encontrando essas cinco incógnitas. Para tanto, são utilizadas três equações de equilíbrio, duas 

equações compatibilidade e as relações tensão-deformação dos materiais.  

As equações de equilíbrio já foram apresentadas quando da análise do modelo de 

treliça. Já as relações tensão-deformação dos materiais são normalmente determinadas através 

de ensaios.  

A relação tensão deformação para o concreto é normalmente definida a partir do 

ensaio de um cilindro de concreto padronizado que produz geralmente uma parábola ou por 

uma expressão mais complexa. No entanto, segundo COLLINS & MITCHELL (1990), ao se 

formular a relação tensão deformação para a alma de uma viga de concreto fissurada, sujeita a 

um esforço cortante, deve-se considerar que as condições de deformação são diferentes das 

verificadas quando testadas no cilindro. Quando no cilindro, o concreto fica exposto a 

pequenas deformações de tração devido ao efeito de Poisson. Já em uma alma fissurada 

diagonalmente, o concreto fica sujeito a grandes deformações de tração. Desta forma, o 

concreto de uma alma diagonal submetido a compressão, de uma viga submetida a um esforço 

cortante, é menos resistente e menos rígido, o que pode ser observado na Figura 3.2. No que 

concerne à equação constitutiva da armadura de cisalhamento, geralmente adota-se tensão 

deformação bi linear. 
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Figura 3.2 - Diagrama tensão deformação para um cilindro de concr eto e concreto 

fissurado em comparação.  (reproduzida de COLLINS & MITCHELL,1990) 
 

Para investigar as características do concreto fissurado diagonalmente, VECHIO & 

COLLINS (1982) ensaiaram painéis em cisalhamento puro e encontraram que a tensão de 

compressão principal no concreto, f2, é uma função não somente da deformação ε2, mas 

também da deformação principal de tração ε1,  sendo f2 expressa conforme Equação (3.4). 

 

             (
  

   
)  (

  

   
)
 

         (3.4) 

       
   

            
           (3.5) 

 

onde f2,max é a resistência ao esmagamento do concreto. 

Desta forma, tem-se que utilizando as condições de equilíbrio determinadas no modelo 

de treliça; as condições de compatibilidade de deformações expressas pelas Equações (3.1) a 

(3.3); e as relações  de tensão versus deformação para o aço e para o concreto armado 

fissurado diagonalmente; é possível prever as respostas em termos de resistência e 

deformação, para vigas submetidas aos esforços cortantes. No entanto, deve-se notar que a 

Teoria do Campo de Compressão negligencia a contribuição das tensões de tração no concreto 

fissurado, tal teoria superestima a deformação, produzindo assim resistências conservadoras. 

 

3.2 TEORIA MODIFICADA DE CAMPO DE COMPRESSÃO (MCFT) 

 

Como mencionado no parágrafo anterior, a CFT superestima as deformações e 

consequentemente proporciona resistências ao cisalhamento menores, devido ao fato de não 

considerar as tensões de tração no concreto fissurado.  

A Figura 3.3 apresenta o campo de tensões em uma viga não protendida antes e depois 

de fissurar. Pode-se perceber que antes de fissurar, o esforço cortante é transmitido 

igualmente pelas tensões diagonais de compressão e tração que atuam a 45
o
. Depois que as 

fissuras diagonais se formam, as tensões de tração no concreto são substancialmente 

reduzidas. Na teoria do campo de compressão, considera-se que a tensão de tração principal, 

f1, é igual a zero depois que o concreto fissura. Por outro lado a MCFT considera a 

contribuição das tensões de tração entre as fissuras, proporcionando, desta forma, 

deformações menores e resistências ao cisalhamento menos conservativas quando comparadas 

com CFT.  
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Figura 3.3 - Campos de tensão na alma de uma viga de concret o armado antes e depois da 

fissuração.  

 

As condições de equilíbrio agora serão diferentes daquela apresenta CFT e no modelo 

treliça com θ variável devido ao aparecimento da tensão de tração principal, f1. 

Observe a Figura 3.4 onde está apresentada uma seção transversal simétrica, 

submetida a cisalhamento de uma viga fissurada. O cisalhamento aplicado será resistido pela 

tensão de compressão, f2, juntamente coma tensão de tração, f1, a qual varia em magnitude 

desde zero na fissura até atingir seu valor máximo entre as fissuras. Como as equações de 

equilíbrio são obtidas integrando as tensões sobre as seções transversais, é natural que se use 

os valores médios das tensões de tração ao se formular as expressões de equilíbrio. 

Observando o circulo de Mohr da Figura 3.4, pode-se chegar à Equação (3.6) para tensão de 

compressão principal, f2, onde v foi definida por MÖRSCH (1902) para uma viga de concreto 

armado com fissuras de flexão, conforme a Equação (2.5). 

 

 
Figura 3.4- Condições de equilíbrio para MCFT em viga fissurada.   

(reproduzida de COLLINS & MITCHELL,1990) 
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                           (3.6) 

 

Pode-se perceber que a tensão de compressão tende a separar as mesas da viga, 

enquanto que as tensões de tração tende a aproximá-las. A componente vertical não 

equilibrada deve ser compensada pela tração na armadura transversa que será dada por: 

 

             
                      (3.7) 

 

Substituindo f2 da Equação (3.6) na Equação (3.7) e isolando V da Equação (2.5), tem-

se: 

 

                 
     

 
               (3.8) 

 

onde, fv é a tensão média nos estribos.  

Pode-se perceber então que a resistência ao cisalhamento é formada pela soma da 

contribuição do concreto, a qual é função da tensão de tração no concreto, e contribuição da 

armadura de cisalhamento, ou seja, Vc mais Vs,. que são os dois termos da equação 3.8. 

Já as componentes longitudinais não equilibradas das tensões do concreto diagonal 

devem ser absorvidas pelas tensões de tração da armadura longitudinal. Desta forma, para um 

o esforço normal nulo em uma viga de concreto não protendido, tem-se: 

 

                      
              (3.9) 

 

onde fl e Asx são respectivamente a tensão média e área da seção da armadura longitudinal. 

Substituindo f2 da Equação (3.6) na Equação (3.9) pode-se encontrar: 

 

                              (3.10) 

 

Como mencionado anteriormente, VECHIO AND COLLINS (1988), baseados em 

ensaios realizados em painéis de concreto armado, submetidas a cisalhamento puro, 

recomendaram a seguinte relação para tensão de tração média, fc1: 

 

    
   

   √       
         (3.11) 

           √            (3.12) 

 

onde, λ um fator referente à densidade do concreto e fcr tensão tração na qual o concreto 

fissura. 

Até este momento, somente foi abordado MCFT em termos de tensões e deformações 

médias, não sendo avaliadas as variações locais. Segundo COLLINS & MITCHELL (1990), a 

tensão que ocorre na fissura difere dos valores médios calculados. Na fissura a tensão de 

tração no concreto tende a zero, enquanto a tensão na armadura se torna maior. Assim, a 
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resistência ao cisalhamento de uma peça pode ser limitada pela capacidade da peça de 

transmitir forças através da fissura. 

Para esforços cortantes pequenos, a tensão é transmitida através da fissura por meio de 

um aumento na tensão nos estribos. Ao aumentar-se o esforço cortante, a tensão na armadura 

transversal atingirá, em algum momento, a tensão de escoamento do aço (fy) nos locais das 

fissuras. Se continuar a aumentar os esforços cortantes, a única forma de transmitir a tração 

adicional através da fissura será por meio de tensões de cisalhamento local, νci, na superfície 

da fissura. Observe a Figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5 - Forças transmitidas através das fissuras.  

 

Para se determinar a capacidade da interface da fissura de transmitir tensão de 

cisalhamento, COLLINS & MITCHELL (1990) sugere, baseado em dados experimentais de 

WALRAVEN (1981), que o valor de νci, o qual é função da abertura da fissura, ω, seja 

expresso por (em MPa e mm): 

 

    
    √   

     
    

    
 
         (3.13) 

 

onde a é dimensão máxima do agregado graúdo. 

WALRAVEN (1981) realizou numerosos ensaios e desenvolveu um modelo que 

considera a probabilidade dos agregados, idealizados como esferas, se estender para além da 

superfície da fissura (ver Figura 3.6). Ao produzir esse deslocamento, a matriz se deforma 

plasticamente na superfície de contato com o agregado. Segundo WALRAVEN (1981), as 

tensões nas zonas de contato, σp, são constantes, assim como o cisalhamento μ.σp. A 

geometria da superfície da fissura é descrita de forma estatística em termos da dosagem e da 

probabilidade de que os agregados se estendam além da superfície da fissura.  

 
Figura 3.6 - Modelo de Walraven de Cisalhamento.  

(Reproduzida de RUIZ & TURMO, 2004) 
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Na Equação (3.13), a abertura da fissura, ω, pode ser tomada com o produto da 

deformação de tração principal, ε1,  e o espaçamento médio das fissuras diagonais Smθ, o qual 

dependerá das características de controle das fissuras de ambas as armaduras transversais e 

longitudinais. 

 

                  (3.14) 

 

Segundo COLLINS & MITCHELL (1990), embora diferentes, as tensões mostradas 

na Figura 3.5 (fv e fy) devem ser estaticamente equivalentes, ou seja, para que as duas tensões 

produzam a mesma força vertical tem-se: 

 

Av fv ( jd/s tan θ) + f1 ( cosθ bwjd/ sinθ) = Av fy ( jd/s tan θ) + νci ( sinθ  bwjd/ sinθ) 

 

ou ainda, de forma simplificada: 

 

            (      ) 
  

    
        (3.15)  

 

A teoria do campo de compressão modificado foi apresentada como um método de 

análise capaz de prever a resposta de uma seção particular de uma peça de concreto, quando 

aquela seção era submetida a esforço cortante, normal e flexão. Com a utilização de 

programas apropriados, tal método pode ser usado para avaliar a adequação da seção 

escolhida e consequentemente pode ser usado para dimensionar seções quanto ao 

cisalhamento. 
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CAPÍTULO 4 – NORMAS E ESTUDOS 

 

4.1 METODOLOGOA SEGUIDA 

 

Como mencionado no Capítulo 1, este trabalho tem como objetivo apresentar 

sugestões para NBR 6118, de forma a incluir no dimensionamento e análise de elementos 

lineares submetidos a esforços cortantes e normais, um procedimento simples e seguro para 

incluir peças de concreto armado com seções circulares vazadas. 

A fim de alcançar o objetivo mencionado no parágrafo anterior, o estudo foi dividido 

em seis etapas metodológicas, quais sejam: Pesquisa de normas e obtenção de dados 

experimentais; Determinação de parâmetros baseados nas normas e estudos encontrados na 

literatura; Cálculo das resistências ao cisalhamento utilizando a NBR 6118 e CSA A 23.3-04; 

Comparação dos resultados obtidos com os valores experimentais; e por fim sugestão para a 

norma brasileira NBR 6118. 

Na fase de pesquisa de normas e obtenção de dados experimentais buscou-se na 

literatura existente, o maior número possível de ensaios realizados em peças com seções 

circulares vazadas, submetidas a esforços cortantes e/ou esforços normais. De forma 

semelhante, foi realizado um levantamento das normas mais utilizadas pela comunidade 

internacional, a fim de encontrar aspectos que pudessem contribuir de alguma forma para a 

este estudo. 

 Baseados nas normas e estudos encontrados na primeira etapa, e após as análises 

necessárias, foi proposta uma forma segura de se determinar a altura útil (d) e largura efetiva 

(bw) para peças de seções circulares vazadas. 

 Adotando os parâmetros propostos (bw e d) na etapa anterior, foram calculadas as 

resistências ao cisalhamento de todas as peças submetidas a ensaios, encontradas na literatura. 

Para isto, foram utilizados os modelos de cálculo já propostos pelas normas NBR 6118 e CSA 

A23.3-04. Como mencionado no Capítulo 1, a norma canadense foi escolhida por ser baseada 

na Teoria do Campo de Compressão Modificada (MCFT). Desta forma, foi possível comparar 

os resultados encontrados utilizando a norma brasileira com os resultados encontrados 

utilizando uma norma que é considerada bastante moderna pela comunidade internacional. 

 Após a realização dos cálculos mencionados no parágrafo anterior, os resultados 

encontrados utilizando as duas normas foram comparados entre si e com os resultados obtidos 

através dos ensaios experimentais. Nesta etapa também foram realizadas algumas análises do 

comportamento da resistência ao cisalhamento das peças em função de algumas variáveis, 

como por exemplo, esforço normal de compressão. 

 Por fim, foi apresentada uma proposta para a NBR 6118, de forma a incluir na análise 

da resistência ao cisalhamento peças de concreto armado, peças com seções circulares 

vazadas. 
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4.2 RESISTENCIA AO ESFORÇO CORTANTE SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES 

DA NORMA BRASILEIRA (NBR 6118) 

 

A NBR 6118 (2014) considera dois modelos de cálculo, ambos baseados na analogia 

com o modelo de treliça de banzos paralelos, conjuntamente com mecanismos resistentes 

complementares que se desenvolvem no interior do elemento (Vc). O modelo I considera o 

ângulo θ igual a 45º, e o modelo II permite que o projetista escolha o ângulo que deve variar 

entre 30º e 45º. Nos dois modelos, o ângulo de inclinação dos estribos, α, pode ser adotado 

entre 45º e 90º, no entanto devido às facilidades de montagem e também de concretagem, 

estribos com inclinação igual a 90º são bem mais utilizados.  

Embora a norma brasileira trate também de peças submetidas à flexo-compressão 

quando abordando a determinação de Vc, não aborda peças submetidas predominantemente a 

esforços de compressão, com linha neutra fora da seção transversal, já que define a altura útil 

d em função do centro de gravidade da armadura longitudinal de tração. Segundo GIONGO 

(2011), a norma brasileira propõe um modelo de Bielas de Tirantes para vigas usuais 

solicitadas por momento fletor e força cortante, sem força de compressão de valor 

significativo em virtude das ações externas. A seção 17.4 da NBR 6118 (2014) não menciona 

nada sobre seções circulares e seções circulares vazadas. 

 

4.2.1 Armadura de cisalhamento mínima 

 

Como a falha de cisalhamento para elementos sem armadura de cisalhamento pode 

ocorrer de forma repentina e frágil, e como os carregamentos que provocam a falha por 

cisalhamento variam largamente, a NBR 6118(2014) estabelece que todos os elementos 

lineares submetidos a esforços cortantes devem possuir armadura de cisalhamento mínima 

com taxa geométrica dada por: 

 

    
   

         
      

    

    
        (4.1) 

 

onde Asw é a área de seção transversal dos estribos; α é a  inclinação dos estribos em relação 

ao eixo longitudinal; fywk é a resistência característica ao escoamento do aço da amadura 

transversal; fct,m  é a resistência média a tração do concreto, adotado como 0.3fck
2/3

 para 

concretos com resistência até 50MPa, ou 2.12ln (1+0.11 fck) para concretos classe C50 até 

C90; e fck é a resistência característica a compressão do concreto. 

Importante lembrar que, para alguns elementos estruturais, a Equação (4.1) não se 

aplica. Sendo de interesse para esse estudo o caso de pilares e elementos lineares de fundação 

submetidos predominantemente à compressão, desde que, na combinação mais desfavorável 

de estado limite último, calculada a seção em estádio I, em nenhum ponto deve ser 

ultrapassada a tensão fctk e Vsd ≤ Vc. 

 

4.2.2 Largura efetiva da alma bw e altura útil d 
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Semelhante à maioria das normas, bw é adotada pela norma brasileira como sendo a 

menor largura da seção compreendida ao longo da altura útil, d, definida como sendo igual à 

distância da borda comprimida ao centro de gravidade da armadura de tração. 

 

4.2.3 Dimensionamento quanto ao esforço cortante em regiões de flexão 

 

4.2.3.1 Cálculo da resistência ao cisalhamento 

 

De acordo com a NBR 6118(2014), as peças submetidas a esforços cortantes devem 

ser dimensionadas de tal forma que a força cortante resistente de cálculo (VRd) seja pelo 

menos igual a força cortante solicitante da cálculo (VSd), em cada seção. No entanto, são 

avaliadas duas forças cortantes resistentes, VRd3 e VRd2, as quais devem atender 

simultaneamente o requisito. Logo tem-se:  

 

                  (4.2) 

                        (4.3) 

 

onde VRd2 é a força cortante resistente de cálculo, relativa a ruína das diagonais comprimidas 

de concreto; VRd3 é a força cortante resistente de cálculo, relativa a ruína por tração diagonal; 

Vc é a  força cortante absorvida pelos mecanismos complementares ao de treliça; e Vsw é a 

força cortante resistida pela armadura transversal. 

 

4.2.3.2 Seções próximas aos apoios 

 

A NBR 6118 considera o efeito de arco, o qual foi tratado no item 2.2.3, por meio de 

uma redução na força cortante solicitante de cálculo, quando do dimensionamento da 

armadura transversal nas seções próximas aos apoios (ver Figura 2.17 do item 2.3.5.2). Desta 

forma, para seções localizadas próximas ao apoio, desde que a força de reação na direção do 

esforço cortante aplicado introduza compressão na peça, aplicam-se as seguintes prescrições: 

a) Para solicitações devido à carga distribuída, as seções situadas até uma distância d/2 

da face do apoio, pode-se utilizar o esforço cortante em d/2 da face do apoio;  

b) Para solicitações devido à carga concentrada a uma distância a menor ou igual a 2d do 

eixo teórico  do apoio, pode-se utilizar o esforço cortante na seção a ser calculada 

multiplicado pelo fator de redução a/2d. 

Importante ressaltar que as reduções indicadas nesta seção não se aplicam à 

verificação de resistência a compressão diagonal do concreto e no caso de apoios indiretos, 

como por exemplo, no caso de vigas apoiadas sobre vigas.  

 

4.2.3.3 Cortante resistente de projeto 

 

Conforme mencionado no item 4.1.3.1, existem duas verificações de segurança que 

precisam ser atendidas, no que concernem as resistências ao esforço cortante, quais sejam: a 
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resistência da diagonal comprimida (biela) e a resistência da armadura transversal constituída 

pelos estribos. As demonstrações das equações apresentadas a seguir podem ser facilmente 

obtidas a partir da treliça generalizada de Mörsch, que nada más é que uma adequação a 

treliça clássica de Mörsch (modelo de treliça de 45º) para levar em conta as diferentes 

inclinações das bielas em compressão, apresentada no item 2.3.5.1. A Figura 4.1 apresenta o 

modelo da treliça generalizada de Mörsch. 

 

 
Figura 4.1– Modelo clássico da treliça generalizada de Mörsch. 

 

4.2.3.3.1 Modelo I  

 

O modelo I considera que a diagonal comprimida apresenta inclinação θ igual a 45º, 

em relação ao eixo longitudinal da peça. 

 

Verificação da compressão diagonal do concreto 

Para estribos perpendiculares ao eixo longitudinal do elemento estrutural (α igual a 

90º) e θ igual a 45º, tem-se que a força cortante resistente, VRd2,  é dada por: 

 

                                 (4.4) 

 

A Equação (4.4) pode ser deduzida a partir do modelo clássico de treliça, apresentada 

no item 2.3.5.1 pela Equação (2.6). Calcula-se a tensão teórica na diagonal comprimida, de 

modo a não permitir que esta tensão ultrapasse o valor último que poderia provocar a ruptura 

do concreto, ou seja, não ultrapassar a resistência à compressão reduzida fcdr que é igual a 

0,6.αv2.fcd. Onde, αv2 é um fator de redução da resistência de cálculo do concreto, indicado em 

virtude das tensões no concreto não serem uniformes, sendo este igual a 1 – (fck/ 250) com fck 

dado em MPa. 

 

 

Verificação da tração diagonal - Cálculo da armadura transversal (VSW) 
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A área das barras da armadura transversal também é deduzida a partir de condições de 

equilíbrio do modelo clássico de treliça, apresentado no item 2.3.5 pela Equação (2.8), sendo 

jd naquela equação igual a 0,9d, e a tensão no aço, fv, igual à tensão que provoca o seu 

escoamento, fvyd. Desta forma, a força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína por tração 

diagonal, será dada conforme Equação (4.3), sendo a parcela resistida pela armadura 

transversal dada por: 

 

    
            

 
                             (4.5) 

 

Verificação da tração diagonal - Mecanismos Complementares (Vc) 

Como mencionado no item 2.3.5.2, resultados experimentais demonstraram que o 

modelo de treliça de 45º fornece armaduras excessivas, já que este não considera os diversos 

fatores que contribuem para a resistência ao esforço cortante, como apresentado nos itens 

2.3.2 e 2.3.3. A fim de diminuir tal erro, a NBR 6118 (2014) propõe uma redução da tensão 

convencional de cisalhamento, introduzindo o fator de redução τc (Vc/bwd), ou seja, 

aumentando a resistência ao cisalhamento através da introdução dos mecanismos 

complementares não considerados no modelo de treliça. 

Contudo, de forma empírica, a NBR 6118 estabeleceu que a parcela resistida por 

mecanismos complementares, Vc, é igual a zero nos elementos estruturais tracionados quando 

a linha neutra se situa fora da seção. Para elementos submetidos à flexão simples e flexo-

tração com linha neutra cortando a seção, Vc é dado conforme a Equação (4.7). Já para os 

elementos submetidos à flexo-compressão, Vc é dado conforme Equação (4.6). 

 

           
  

       
               (4.6) 

                           (4.7) 

      
        

  
 

                   

 

onde, 

fywd é a tensão na armadura transversal passiva, limitada ao valor fyd, no caso de estribos, e a 

70% desse valor, no caso de barras dobradas, não se tomando, para ambos os casos, valores 

superiores a 435 MPa; entretanto, no caso de armaduras transversais ativas, o acréscimo de 

tensão devida à força cortante não pode ultrapassar a diferença entre fpy e a tensão de 

protensão, nem ser superior a 435 MPa; 

Mo é o valor do momento fletor que anula a tensão normal de compressão na borda da seção 

(tracionada por Md,máx), provocada pelas forças normais de diversas origens concomitantes 

com Vsd, sendo essa tensão calculada com os valores γf e γp iguais a 1,0 e 0,9 respectivamente; 

os momentos correspondentes a essas forças normais não devem ser consideradas no cálculo 

dessa tensão, pois já são considerados em Msd. Devem ser considerados apenas momentos 

isostáticos de protensão;  
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MSd,máx é o momento fletor de cálculo máximo no trecho em análise, que pode ser tomado 

como o de maior valor no semitramo considerado ( para esse cálculo não se consideram os 

momentos isostáticos de pretensão, apenas os hiperestáticos) 

 

4.2.3.3.2 Modelo II  

 

O modelo II de dimensionamento permite que o projetista escolha o ângulo de 

inclinação das diagonais, podendo variar entre 30º e 45º, e admite que a parcela complementar 

Vc sofra redução com o aumento de Vsd. 

 

Verificação da compressão diagonal do concreto 

A Equação (4.8) foi deduzida da mesma forma que a Equação (4.4), sendo que aquela 

é função do ângulo θ e α, como mostrado no item 2.3.5.2, pela Equação (2.9). Desta forma, a 

força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais comprimidas do concreto, 

para o modelo II é dada por: 

 

                                             (4.8) 

 

Verificação da tração Diagonal - Cálculo da armadura transversal (Vsw) 

Para o modelo II a parcela resistida pela armadura transversal é dada pela Equação 

(4.9) que pode ser demostrada da mesma forma que a Equação (4.5), sendo que a Equação 

(4.9) é função do ângulo θ e α, como mostrado no item 2.3.5.2, pela Equação (2.11). 

 

    
            

 
                                   (4.9) 

 

Verificação da tração Diagonal - Mecanismos Complementares (Vc) 

A parcela resistida por mecanismos complementares, Vc, é dada por: 

a) Zero, nos elementos estruturais tracionados quando a linha neutra se situa fora da 

seção. 

b) Conforme a Equação (4.7), para elementos submetidos à flexão simples e flexo-tração, 

com linha neutra cortando a seção, desde que VSd seja menor ou igual a Vc0, ou zero 

para VSd igual a VRd2. Para peças submetidos à flexão simples e flexo-tração, com linha 

neutra cortando a seção, que apresente valores intermediários de Vsd entre Vc0 e VRd2, 

pode-se interpolar linearmente o valor de Vc. 

c) Conforme a Equação (4.6), para elementos submetidos à flexo-compressão, desde que 

VSd  seja menor ou igual a Vc0, ou zero para VSd igual a VRd2. Para peças submetidos à 

flexo-compressão, que apresente valores intermediários de Vsd entre Vc0 e VRd2, pode-

se interpolar linearmente o valor de Vc. 

 

4.2.3.4 Espaçamento máximo da armadura transversal 
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De acordo com a Norma brasileira o espaçamento máximo deve atender às seguintes 

condições: 

a) Para Vd menor ou igual a 0,67.VRd2, o espaçamento máximo entre os estribos deverá 

ser o menor valor entre 0,6 d e 300 mm; 

b) Para Vd maior que 0,67.VRd2, o espaçamento máximo entre os estribos deverá ser o 

menor valor entre 0,3 d e 200 mm. 

 

4.3 RESISTENCIA AO ESFORÇO CORTANTE SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES 

DA NORMA CANADENSE (CSA STANDART A23.3-04) 

 

4.3.1 Geral 

 

Segundo o capítulo 11 da norma canadense, regiões de peças nas quais é razoável 

assumir que as seções planas permanecem planas, devem ser dimensionadas para o esforço 

cortante usando tanto os métodos especificados a seguir, baseados na MCFT, ou método das 

bielas-e-tirantes. Desta forma, vigas, colunas e paredes típicas são projetadas utilizando a 

“engineering beam theory” que assume que as seções planas permanecem planas e que as 

tensões de cisalhamento são distribuídas ao longo da altura da peça. 

A norma canadense na sua parte geral deixa claro que a seção de cisalhamento e torção 

também é aplicável a colunas submetidas à esforços axiais de compressão. No entanto não 

existe previsão para seções circulares vazadas. 

 

4.3.2 Armadura de cisalhamento mínima 

 

A armadura de cisalhamento mínima controla a propagação de fissuras diagonais e 

muda o padrão de fissuração antes da falha. Regiões com tais armaduras, se sobrecarregadas 

por cortante, apresentarão um número de fissuras inclinadas com certo grau de aberturas antes 

da falha. Por outro lado, regiões sem tais armaduras podem falhar por cortante já na formação 

da primeira fissura diagonal. Os benefícios de uma armadura de cisalhamento mínima são 

particularmente significativos para vigas altas (h maior que 750 mm), e por isso é requerido 

em todas as áreas de tais peças independentemente do valor de esforço cortante de cálculo 

(Vf). De acordo com a norma canadense, uma área mínima de armadura, conforme Equação 

(4.10), deve ser provida nas seguintes regiões: 

a) Em regiões de peças flexionadas onde a força cortante de projeto Vf , exceda Vc 

somada Vp; 

b) Em regiões de vigas com uma altura h média maior que 750 mm; 

 

         √       
 

  
        (4.10) 
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onde Av é a área de armadura de cisalhamento em uma distância s, f’c é a resistência de 

compressão especificada do concreto, e fy é a resistência ao escoamento especificada da 

armadura não protendida ou aço ancorado. 

É importante perceber que à medida que a resistência do concreto aumenta, a 

quantidade de armadura mínima requerida para controlar à propagação de fissuras diagonais 

também aumenta. 

 

4.3.3 Largura efetiva da alma bw  e altura útil d 

 

A menos que de outra forma permitido, a largura efetiva da alma, bw, deve ser tomada 

como a largura mínima do concreto dentro da altura útil d, onde d é distância da fibra de 

compressão extrema ao centroide da armadura longitudinal de tração, mas não pode ser menor 

que 0,8 multiplicado pela altura da seção, para peças protendidas e seções circulares. 

Para seções circulares, as tensões de cisalhamento mais altas ocorrem tipicamente 

próximas ao meio da seção, onde a largura da seção é igual ao diâmetro. Desta forma, de 

acordo com a norma canadense, bw deve ser tomado como o diâmetro da seção. 

 

4.3.4 Dimensionamento quanto ao esforço cortante em regiões de flexão 

 

4.3.4.1 Resistência ao cisalhamento 

 

As peças submetidas a esforço cortantes devem ser dimensionadas de tal forma que 

em cada seção, a resistência ao esforço cortante de projeto seja pelo menos igual à força de 

cisalhamento de projeto (Vr ≥ Vf ), onde Vr é a resistência ao cortante de projeto e Vf é a força 

de cisalhamento de projeto. 

 

4.3.4.2 Seções próximas aos apoios 

 

Seções localizadas a menos que dv da face do apoio podem ser projetadas para o 

mesmo esforço cortante Vf, a uma distância dv, desde que: 

a) A força de reação, na direção do esforço cortante aplicado, introduz compressão na 

peça; e  

b) Nenhuma carga concentrada que causa uma força cortante maior que 0,3.λ.φc .(f’c)
1/

.
2 

bw.dv seja aplicada dentro de uma distância dv da face do apoio. 

onde dv é a altura de cisalhamento efetiva, adotada como o maior valor entre 0,9.d ou 0,72.h, e 

λ é o fator que considera a baixa densidade do concreto. 

Carregamentos aplicados próximos aos apoios diretos são transferidos para estes por 

meio de ações de bielas, e não causam tensão adicional nos estribos (ver Figura 2.17 no item 

2.3.5.2). Desta forma, os estribos nestas regiões podem ser projetados para um esforço 

cortante a uma distância dv do apoio. No entanto, se o apoio é tal que a ação de biela direta 

seja ineficiente, os estribos devem ser dimensionados para o esforço cortante na face do 

apoio. Outra situação ocorre quando um carregamento concentrado é aplicado dentro de uma 
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distância dv da face do apoio, neste caso, a força cortante total na face do apoio deve ser usada 

no dimensionamento de cisalhamento. 

 

4.3.4.3 Cortante resistente de projeto 

 

A resistência ao esforço cortante pode ser separada em uma componente Vc que 

depende da tensão de tração transmitida através das fissuras por meio do engrenamento do 

agregado, uma componente Vs que depende da tensão de tração na armadura transversal, e Vp 

que depende da componente vertical da força de protensão efetiva de projeto. A Equação 

(4.12) visa garantir que a armadura transversal escoará antes do esmagamento diagonal da 

alma do concreto, podendo ser demonstrada por meio das equações de equilíbrio apresentada 

pelo MCFT, no item 3.2, pela Equação (2.17). No entanto, de forma conservativa, a norma 

canadense considera a fissura inclinada a 45º e os estribos a 90º. Desta forma, de acordo com 

a norma canadense, o cortante resistente de projeto não pode ser maior que Vr,max e deve ser 

determinado por: 

 

                    (4.11) 

                                    (4.12) 

 

4.3.4.4 Componente da resistência ao esforço cortante devido ao concreto - Vc 

 

De acordo com a norma canadense o valor de Vc  é dado por: 

 

          √                 (4.13) 

 

onde (f’c)
1/2

 não deve ser tomado maior que 8 MPa, sendo β o fator que considera a resistência 

ao esforço cortante do concreto fissurado.  

A Equação (4.13) considera a habilidade do concreto de transmitir tensão de 

cisalhamento através das fissuras por meio da ação do engrenamento do agregado. Trata-se da 

componente vertical da força resultante do cisalhamento, vci, conforme apresentado na Figura 

3.5. Logo, a força resultante do cisalhamento, na direção paralela a fissura, seria dada por vci 

bw jd/sinθ, e a sua componente vertical seria dada por vcibwjd, onde   √    nada mais é do 

que tensão de cisalhamento, também chamado de engrenamento do agregado conforme dado 

pela Equação (3.13). 

O limite superior de 8 MPa para o valor de (f’c)
1/2

 foi estabelecido para considerar que 

o engrenamento do agregado é menos efetivo em concreto de alta resistência. 

 

4.3.4.5 Componente da resistência ao esforço cortante devido a armadura de 

cisalhamento - Vs 

 

As expressões para Vs são as equações tradicionais, já apresentadas pelo modelo de 

treliça no item 2.3.5. Para peças com armadura transversal perpendicular e inclinada de um 
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ângulo α em relação ao eixo longitudinal, Vs é dado respectivamente pelas Equações (4.14) e 

(4.15). 

 

    
                

 
         (4.14) 

    
                            

 
       (4.15) 

 

Observando as duas equações, pode-se perceber que os estribos inclinados são mais 

eficientes em resistir o cortante. 

É interessante notar que a expressão para o esforço cortante no qual a alma do 

concreto se esmagará, Vr,max, não leva em consideração a inclinação da armadura transversal 

e/ou armadura inclinada. No entanto, para a mesma força cortante, peças com estribos 

inclinados terão tensões de compressão diagonais menores na alma do concreto, e 

consequentemente podem tolerar esforço cortantes maiores antes do concreto ser esmagado. 

 

4.3.4.6 Determinação de β e θ 

 

De acordo com a norma canadense, existem três diferentes procedimentos para 

determinar o valor do fator β e angulo θ. O mais direto destes procedimentos especifica que 

para alguns tipos de peças especiais, β pode ser adotado como 0,21 e θ igual a 42
0

. No entanto, 

como as seções especiais mencionadas não são de interesse para esse estudo, as mesmas não 

serão a abordadas. O procedimento mais geral estabelece equações para β e θ. Tal 

procedimento leva em consideração a força axial, protensão, espaçamento de fissuras, taxa de 

armadura longitudinal e razão cortante-momento. O terceiro procedimento, o qual pode ser 

usado na maioria dos projetos práticos é o método simplificado, também descrito a seguir.  

 

4.3.4.6.1 Método simplificado 

 

Se a resistência ao escoamento da armadura de aço longitudinal não exceder 400 MPa 

e a resistência do concreto especificado não exceder 60 MPa, θ deve ser 35
o
 e β deve ser 

determinado como segue: 

 

a) Se a seção contem pelo menos um mínimo de armadura transversa, β deve ser igual a 

0,18. 

b) Se a seção não contem armadura transversal, e se o tamanho máximo especificado do 

agregado graúdo não é menor que 20 mm, β é dado como segue na Equação (4.16): 

 

  
   

         
          (4.16) 
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c) Alternativamente, o valor de β pode ser determinado para todos os tamanhos de 

agregado, substituindo o parâmetro dv na Equação (4.16) pelo parâmetro de 

espaçamento de fissura equivalente, sze, conforme Equação (4.17): 

 

    
     

       
               (4.17) 

 

onde sz é o parâmetro de espaçamento da fissura que depende das características de controle 

da armadura longitudinal; sze é o valor equivalente de sz  que permite a influência da dimensão 

do agregado graúdo; ag é o diâmetro máximo nominal especificado do agregado graúdo. 

O parâmetro de espaçamento de fissuras, sz,, deve ser adotado como dv, ou como a 

distância máxima entre camadas de armadura longitudinal distribuídas, o que for menor. No 

entanto, cada camada de tal armadura deve ter uma área pelo menos igual a 0,003bwsz. 

Como apresentado pela Equação (3.14) do item 3.2, a abertura da fissura, w, pode ser 

dada como a deformação média perpendicular a fissura, ε1, multiplicado pelo espaçamento 

médio da fissura na mesma direção, smθ. Segundo BENTZ & COLLINS (2006), estudos 

demonstraram que à medida que a viga se torna maior, o espaçamento da fissura também se 

torna maior proporcionalmente. Desta forma, é esperado que vigas mais altas apresentem 

aberturas de fissura maiores e consequentemente apresentem menor resistência ao esforço 

cortante. Isto é conhecido como efeito de escala (size effect), conforme já abordado no item 

2.3.3. 

Observa-se na Equação (4.17) a influência do tamanho do agregado no parâmetro de 

espaçamento das fissuras, w, e consequentemente na resistência ao esforço cortante, como 

mencionado também no item 2.3.3. 

Os valores de β e θ dados pelo método simplificado, são simplificações ao método 

geral, nas quais se assume que a deformação longitudinal na altura média da seção, εx, é igual 

a 0,85 x 10
-3

. Isto corresponde a uma deformação da armadura de tração de flexão um pouco 

menor que a deformação de escoamento de 400 MPa da armadura. Para peças sem armadura 

transversal, as tensões do engrenamento dos agregados transmite uma grande porção do 

cortante através das fissuras de flexão. Desta forma, a resistência de cisalhamento de tais 

peças depende do diâmetro máximo do agregado. Se a resistência do concreto excede 60 

MPa, as fissuras abrem caminho através das partículas do agregado. Desta forma, a dimensão 

do agregado não mais influencia a resistência ao esforço cortante. Consequentemente para os 

concretos de alta resistência, as superfícies de fissuras mais suaves reduz a capacidade de 

engrenamento do agregado.  

 

4.3.4.6.2 Método geral 

 

Fator β 

A edição previa da norma canadense estabelecia tabelados os valores de β e θ os quais 

foram baseados no MCFT. BENTZ & COLLINS (2006), posteriormente, provaram possível 

derivar expressões simplificadas para β e θ. A Equação (4.18) deriva-se de simplificação a 

Equação (3.13), na qual a relação entre a largura da fissura, w, e a deformação longitudinal, 

εx, é linearizada e posteriormente incluído a correção do efeito de escala. 
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        (4.18) 

 

Como Vc é diretamente proporcional ao valor de β, pode-se perceber que quanto maior 

a abertura da fissura, menor a tensão de cisalhamento que pode ser transmitida pelo concreto. 

O fator β leva em consideração a habilidade do concreto transmitir tensão de cisalhamento 

através das fissuras por ação do engrenamento do agregado. Assim a equação para β, consiste 

de um fator de deformação multiplicado por um fator de espaçamento. À medida que a 

deformação na peça se torna maior, β se torna menor, o que é chamado de “efeito de escala” 

no cortante. 

Para seções contendo pelo menos armadura transversal mínima requerida, o espaço da 

fissura equivalente, sze, pode ser adotado como 300 mm, ou conforme a Equação (4.17); onde 

ag será adotado como zero, para concretos com f’c maior ou igual que 70 MPa e varia 

linearmente até zero, para concretos com f’c maior que 60 MPa e menor ou igual a 70 Mpa. 

Como mencionado no método simplificado, para concreto de alta resistência, as fissura 

acabam abrindo caminho através das partículas do agregado. 

 

Inclinação θ 

 

O concreto armado na direção longitudinal e transversal pode resistir ao esforço 

cortante em um faixa de diferentes ângulos da tensão de compressão principal, pelo 

mecanismo de treliça plástica. A habilidade da treliça de redistribuir a tensão de cisalhamento 

com diferentes ângulos é baseada em duas condições: que o concreto não esmague; que os 

estribos escoem. São essas duas condições que permitem a norma criar uma faixa de variação 

permitida para os valores de θ. 

Embora θ seja mais importante na determinação da contribuição da armadura de 

cisalhamento para a resistência ao esforço cortante, também é necessário para avaliar a 

demanda na armadura longitudinal. A norma anterior tabulou os valores de θ, tais valores 

dependiam ambos de εx e do nível de tensão de cisalhamento. Na norma atual foi 

desenvolvida uma expressão simplificada para θ, aplicável a ambas as peças com e sem 

armadura transversal, no entanto tal expressão pode ser bastante conservativa para peças 

grandes sem armadura transversal. 

 

                     (4.19) 

 

Para peças sem armadura transversal, o ângulo de inclinação, θ, é singularmente 

determinado pelas equações do MCFT. Estes ângulos teóricos foram tabulados na versão 

prévia desta norma, embora não explicitamente incluído na norma canadense, pode ser 

razoavelmente aproximado por: 

 

                     
   

    
           (4.20) 
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Deformação longitudinal εx 

 

Segundo BENTZ & COLLINS (2006), a resistência última ao cisalhamento em uma 

peça de concreto é influenciada por efeitos geométricos e de carregamento. A fim de se 

capturar todos esses efeitos em um único parâmetro, é utilizada a deformação média na 

direção longitudinal em uma dada altura da seção transversal. O conceito é que quanto maior 

a deformação, maior será a abertura das fissuras, e consequentemente menor o engrenamento 

do agregado e Vc, este efeito é chamado de “efeito de deformação”. 

A cota da seção transversal, na qual a deformação longitudinal é calculada, variou ao 

longo do desenvolvimento do método geral, mas atualmente a norma adota o valor no eixo da 

seção transversal (na altura média da seção transversal). Como a deformação na zona de 

compressão, εc, tende a ser menor devido à rigidez do concreto em compressão, essa 

deformação no meio do vão é aproximada, de forma conservativa, como sendo a metade da 

deformação na armadura de tração de flexão, εt. A equação para determinação da deformação 

longitudinal é dada por: 

 

   
(
  

  
                    )

               
        (4.21) 

 

onde Mf é o momento devido aos carregamentos de projeto; Nf é o carregamento normal de 

projeto, normal a seção transversal, ocorrendo simultaneamente com Vf, incluindo efeitos de 

tração devido a fluência e retração (adotado como positivo para tração e negativo para 

compressão); Ap  é a área da armadura de protensão no lado de tração de flexão da peça; Ep é 

o módulo de elasticidade dos tendões protendidos; As é a área da armadura longitudinal não 

protendida; Es é o módulo de elasticidade da armadura não protendida; e Ec é o módulo de 

elasticidade do concreto. 

As forças resistidas pelas almas de compressão e de tração idealizadas, são mostradas 

na Figura 4.2. Depois que as fissuras diagonais tenham sido formadas na alma, a força 

cortante aplicada na alma do concreto, Vf –Vp, será primariamente transmitida por tensões de 

compressão diagonais na alma do concreto. Estas tensões de compressão resultarão em uma 

força de compressão longitudinal na alma do concreto de (Vf -Vp)cot θ. O equilíbrio requer 

que esta força de compressão longitudinal na alma seja equilibrada por forças de tração nas 

duas mesas, com metade da força, ou seja, 0,5(Vf -Vp)cot θ em cada mesa. Para evitar um 

processo de tentativa e erro, é uma simplificação conveniente e conservativa adotar a força da 

mesa devido ao cortante como (Vf-Vp). 

Como mencionado, a deformação longitudinal, εx, a meia altura da seção pode ser 

calculado como (εt)/2, já que εc será normalmente uma pequena quantidade negativa. No 

entanto, se os esforços solicitantes são grandes o suficiente para provocar o aparecimento de 

fissuras na zona de compressão, tal técnica não será mais conservativa. 
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Figura 4.2 - Desenvolvimento da equação da deformação longitudinal.  

 

Na avaliação da Equação (4.21), as condições a seguir se aplicam: 

a) Vf  e Mf  devem ser adotados como quantidades positivas e Mf não pode ser tomado 

menor que (Vf –Vp)dv. 

b) Ao se calcular As, a área das barras que são terminadas com menos que o comprimento 

de ancoragem da seção considerada deve ser reduzida proporcionalmente a falta de 

ancoragem completa. 

c) Se o valor εx for negativo, deve ser adotado como zero, ou o valor deve ser recalculado 

com o denominador da Equação (4.21) substituído por 2.(AsEs + EpAp + EcAct ). No 

entanto, o valor de εx não pode ser tomado como sendo menor que -0,20 . 10
-3

. Para 

esta nova equação, a área do concreto na mesa de tração, Act, é adotada com a área do 

concreto dentro de 0,5h da face de tração de flexão. Semelhantemente a área de 

concreto na mesa de compressão de flexão é adotada como a área do concreto dentro 

de 0,5h da face de compressão de flexão. 

d) Para seções mais próximas do que dv da face do apoio, pode-se calcular o valor de εx a 

uma distância de dv da face do apoio. 

e) Se a tração axial é grande o suficiente para fissurar a face de compressão de flexão da 

seção, o aumento resultante em εx deve ser levado em conta. Ao invés de cálculos mais 

acurados, o valor calculado da Equação (4.21) deve ser dobrado. 

f) β e θ podem ser determinado pelas Equações (4.18), (4.19) e (4.20) respectivamente, 

usando um valor de εx que é maior que aquele calculado pela equação (4.21), no 

entanto o valor de εx não pode ser maior que 3,0 x 10
-3

. 

Contudo, a deformação longitudinal é um parâmetro muito útil que indica a influencia 

da taxa de armadura longitudinal como mencionado no item 2.3.3. Se a demanda é alta, 

espera-se que a abertura da fissura aumente provocando uma diminuição da resistência ao 

esforço cortante. Por outro lado, havendo um aumento significativo da tensão de compressão 

normal, ou a seção seja massivamente protendida, a abertura da fissura tenderia a diminuir o 

que provocaria o aumento da resistência. 

 

4.3.4.7 Espaçamento máximo da armadura transversal 

 

Força T 

Deformação 
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De acordo com a norma canadense o espaçamento da armadura transversal, s, 

colocado transversalmente ao eixo da peça, não pode exceder 0,7dv  ou 600mm. 

Se Vf for maior que 0.125 Φc λ bw .dv + Vp, o espaçamento máximo especificado acima 

deverá  ser reduzido pela metade. 

 

4.4 NORMAS E ESTUDOS REFERENTES A ELEMENTOS DE SEÇÃO 

TRANSVERSAL CIRCULAR E CIRCULAR VAZADA 

 

4.4.1 Outras normas relevantes para o estudo 

 

De acordo com TURMO (2009), as normas tradicionais, de uma forma geral, têm 

proposto fórmulas empíricas para avaliar a força cortante resistida pelos mecanismos 

complementares ao de treliça (Vc). Tais formulações são geralmente retiradas de ensaios 

realizados em vigas com almas retangulares, e extrapolados os resultados para peças com 

qualquer seção transversal. O mesmo acontece para as formulas analíticas propostas para 

avaliar força cortante resistente pelos estribos (Vs), as quais foram desenvolvidas para vigas 

com seções retangulares, seções T e seções I. Nos parágrafos que seguem será apresentada 

uma abordagem geral das principais normas de concreto armado do mundo, buscando 

apresentar somente as informações relevantes para este estudo. 

A norma americana ACI 318-11, por exemplo, apresenta formulas de 

dimensionamento ao cisalhamento para peças de concreto circular, mas com métodos 

simplificados. Na realidade, tal norma recomenda o cálculo da resistência ao esforço cortante 

em colunas circulares, por meio de uma substituição da seção circular por uma seção 

retangular equivalente com largura igual ao diâmetro, D, e altura efetiva (d) igual a 0,8.D.  

A norma americana AASHTO LRFD (2012) estabelece que para seções circulares, 

como por exemplo, colunas de concreto ou estacas protendidas, dv pode ser determinado da 

mesma forma que para as demais seções com algumas ressalvas, ou alternativamente, dv pode 

ser adotado como 0,9 de, onde: 

 

   
 

 
 

  

 
          (4.22) 

 

sendo D é o diâmetro da seção circular em polegadas, e Dr o diâmetro do circulo passando 

através dos centros da armadura longitudinal, também em polegadas. 
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Contudo, percebe-se que nenhuma das normas mencionadas ate este momento, aborda 

as seções circulares vazadas. No entanto, existe um Relatório ACI 371R (1998), publicado 

pelo Instituto de Concreto Americano, que trata de análise, projeto e construção de torres de 

água pedestal de concreto. Segundo o supracitado relatório, os esforços cortantes causados 

pelo vento e por abalos sísmicos são resistidos por duas paredes de cisalhamento equivalentes 

e paralelas a direção do carregamento aplicado. O comprimento de cada parede de 

cisalhamento não pode exceder 0.78 dw, onde dw é o diâmetro médio do cilindro de concreto. 

O esforço cortante total (Vu) é distribuído para as duas paredes de cisalhamento 

proporcionalmente as suas áreas. Em seções sem aberturas, ou com aberturas simétricas, para 

cada parede de cisalhamento é atribuído 0,5. Vu, conforme pode ser visto na Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4 - Modelo de parede de cisalhamento equivalente para torres de agua pedestal 

segundo o guia da ACI 371R (1998).  

 

O EUROCODE 2(2005) embora não trate nem de seções circulares, tampouco de 

seções circulares vazadas, aborda um aspecto importante não tratado pelas demais normas 

apresentadas neste estudo. A norma europeia considera a influência do efeito degradante da 

resistência ao cisalhamento devido a altas tensões de compressão. Tal influencia é incluída na 

verificação da resistência da biela comprimida, VRd,max, através do coeficiente αcw conforme 

apresentado abaixo: 

 

VRd,max = αcw.bw. z.v.fcd / (cotθ + tan θ)      (6.1) 

onde, 

 

 Figura 4.3 - Ilustração dos termos bw, dv e de para seções circulares segundo a AASHTO 

LFRD (2012). 
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αcw = 1 para seções não protendidas e sem esforços normais de compressão 

(1+ σN /fcd) para 0 < σN /fcd< 0,25 

1,25 para 0,25 < σN /fcd < 0,5 

2,5(1- σN /fcd) para 0,5 < σN /fcd < 1,0 

σN = tensão de compressão no concreto no eixo centroidal, devido ao esforço normal e 

protensão. 

 

Observando o disposto acima, percebe-se que o fator αcw somente será um fator de 

minoração de VRd,max(variando de 1 até 0), quando os valores de σN /fcd forem maiores que 0,6 

e menores que 1. Para os demais casos em que são aplicados esforços normais de compressão 

ou protensão, o fator αcw funcionará majorando a resistência VRd,max.  

 

4.4.2 Estudos encontrados na literatura 

 

Como já mencionado, a determinação de Vc depende de vários fatores, como por 

exemplo, taxa de armadura longitudinal de tração, resistência à tração do concreto, dimensão 

do agregado, vão de cisalhamento, dentre outros. A sua avaliação é muito controvérsia e 

sempre recai de alguma maneira em métodos empíricos. Como o valor de Vs pode ser 

facilmente calculado com os modelos racionais, como por exemplo a analogia de treliça, as 

pesquisas tem se focado na elaboração de métodos para uma avaliação precisa de Vc. Ainda 

assim, os estudos teóricos e experimentais realizados para elementos cilíndricos de seção 

transversal circular vazada são escassos, e os modelos apresentados por tais estudos são 

geralmente limitados, devido principalmente a falta de dados experimentais que possibilite 

apresentar uma formulação com aplicação generalizada. 

REGIS (1990) apresentou em sua tese de mestrado um estudo experimental, no qual 

foi proposto modificações a um programa de computador a fim de tornar possível avaliar a 

resistência de esforços cortantes de peças com seção transversal circular vazada e armadura 

longitudinal uniformemente distribuída no perímetro, sendo considerado como variável 

principal o esforço normal de compressão. O modelo proposto por REGIS (1990) utilizou 

como referência estudo prévio desenvolvido por NAGATO (1987), no qual foi proposto 

expressões para o cálculo do esforço cortante resistente em peças de concreto armado de 

seção transversal circular cheia. 

O estudo de NAGATO (1987) não adota a hipótese de seções planas; é admitida uma 

deformada quebrada na altura da linha neutra. O modelo propõe a substituição da armadura 

longitudinal por uma armadura equivalente concentrada em dois níveis, e a substituição da 

armadura transversal por estribos retangulares equivalentes, colocados entre os dois níveis da 

armadura longitudinal, conforme Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Armadura original e armadura equivalente adotada no modelo proposto por 

NAGATO (1987). 

 

De acordo com REGIS (1990), os mecanismos de ruptura de peças de seção vazada 

diferem substancialmente dos mecanismos para seções cheias, devido ao fato de que as bielas 

tem eixo com curvatura fora do plano de flexão, e consequentemente sofrem um estado de 

tensões mais desfavorável que em peças cheias. Assim as soluções teóricas indicadas para 

peças cheias não são indicadas para peças vazadas. Também foi verificado que a presença de 

estribos exerce uma função importante nas bielas comprimidas, combatendo a flexão lateral; e 

que o esforço normal influi significativamente no comportamento das peças. 

Em um estudo experimental desenvolvido por RUIZ & TURMO (2004), com o 

objetivo de estudar os mecanismos de ruptura, face ao esforço cortante, de pilares cilíndricos 

e ocos para pontes, foi feita uma aproximação da seção vazada a duas almas equivalentes, 

sendo cada uma com largura efetiva igual à espessura da seção vazada (t). Com relação à 

altura útil (d), esta foi adotado igual 90 % do perímetro externo do semi-anel (0,9.π.De/2). 

Neste estudo não foram ensaiada peças submetidas a esforços axiais de compressão. 

De acordo com RUIZ & TURMO (2004), quando a carga começa atuar na peça, o 

esforço cortante é transmitido do ponto de aplicação até o apoio por meio do mecanismo de 

treliça tridimensional, baixando pelas bielas comprimidas e subindo através dos estribos. 

Adicionalmente atua o efeito de arco que transmite a carga do seu ponto de aplicação 

diretamente para o apoio, por meio de duas bielas comprimidas, uma por cada semi-anel, 

sendo este esforço equilibrado pela tração na armadura longitudinal da parte inferior da peça. 

O efeito de arco tem maior importância após iniciado a plastificação dos estribos, quando 

absorve quase toda a carga e resiste até a rotura da peça. 

 

 
Figura 6 - Perspectiva de esforços transmitidos nos modelos de treliça e arco.  
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Figura 7 - Vista lateral de esforços transmitidos nos modelos de treliça e arco.  

 

RUIZ & TURMO (2004) concluem seu trabalho mencionando que a norma espanhola 

(EHE 1999) e o EUROCODE 2 (2005) não abordam seções circulares vazadas, quando da 

análise da resistência ao cisalhamento, e que para o uso das formulações propostas por tais 

normativas é necessário realizar abordagem e interpretações teóricas que podem ou não serem 

acertadas. Por exemplo, a determinação do esforço resistido pelos estribos (Vs) foi 

desenvolvida para estribos que podem ter uma inclinação em relação ao plano longitudinal 

(plano vertical que contem o eixo da peça), mas que sejam verticais em relação ao plano 

transversal (normal ao eixo da peça), ou seja, tais normas sobrestimam o valor de Vs, já que 

considera que o esforço máximo de cada ramo do estribo atua na vertical. Por fim, foi 

proposta uma nova formula adequada para peças circulares vazadas com dimensões próximas 

as ensaiadas, a qual foi obtida por integração da projeção vertical dos esforços máximos ao 

longo da linha sobre a qual atuam. 

JENSEN & HOANG (2010) publicaram um artigo sobre resistência de cisalhamento 

de estacas e pilares de pontes com seção transversal circular vazada, o qual foi baseado em 

dados experimentais apresentados por KISHIDA et al. (1998) e por TURMO(2009).  

Segundo JENSEN & HOANG (2010), estacas e pilares de pontes são mais criticas em 

relação ao cisalhamento devido ao núcleo vazado. Foi apresentado um modelo utilizando uma 

aproximação de plasticidade para determinar a resistência ao cisalhamento de tais peças, 

carregadas com combinações de esforços cortantes e esforços normais de compressão. 

Dependendo da força de compressão normal, foram considerados dois modelos de falha de 

cisalhamento básicos, quais sejam: falha de escorregamento no concreto fissurado e falha no 

concreto não fissurado. Desta forma, foi possível calcular o efeito da elevação da resistência 

ao cisalhamento devido à compressão axial, sendo encontrados valores muito próximos em 

relação aos dados experimentais retirados da literatura. 

Também foi brevemente discutido o efeito de forças normais de compressão muito 

altas, na resistência ao cisalhamento. Segundo JENSEN & HOANG (2010), a resistência de 

cisalhamento sofre um efeito de deterioração quando uma tensão de compressão muito grande 

é aplicada a peça, mas como não se pôde encontrar dados experimentais com tensões normais 

de tamanha grandeza, foi recomendado o que está disposto no EUROCODE 2 (2005), embora 

de acordo com ECP (2008), a formulação empírica proposta pela norma europeia demonstrou 

ser conservativa quando comparadas com resultados experimentais para vigas protendidas de 

seção transversal I e T. 

Recentemente VÖLGYI et al. (2014) publicou um artigo apresentando um programa 

experimental no qual foi estudado o comportamento de peças de concreto armado, com seções 
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circulares vazadas e paredes espessas, submetidas a esforços cortantes e momentos fletores, 

com estribos dispostos na parte externada parede da peça. Algumas peças também foram 

submetidas à compressão por meio de protensão. O estudo analisou a resistência ao 

cisalhamento última, a propagação da fissura característica e a forma das seções de ruptura em 

função da espessura da parede (t) da quantidade armadura longitudinal e transversal, do vão 

de cisalhamento (a) e da força axial, N. Os resultados dos ensaios foram utilizados para 

verificar um modelo de cálculo apresentado por VÖLGYI & WINDISCH (2014). 

De acordo com VÖLGYI  et al. (2014) uma seção de ruptura é formada por uma 

fissura desenvolvida na zona de tração mais uma superfície de deslizamento através da zona 

de compressão. VÖLGYI et al. (2014) concluiu que a resistência das peças de concreto 

armado de seção circular vazada aumenta com o aumento da espessura da parede (t) com a 

quantidade da armadura longitudinal e transversal, com o nível de protensão aplicada e com a 

redução do vão de cisalhamento ( para a/d menor que 3,5). Também foi possível observar que 

a resistência das peças sem armadura de cisalhamento demonstrou ser maior que a resistência 

do aparecimento da primeira fissura de cisalhamento. 

 O novo modelo de cálculo proposto por VÖLGYI & WINDISCH (2014) atribui a 

contribuição da zona comprimida na resistência ao cisalhamento. Tal modelo é baseado na 

análise de seções de ruptura potenciais submetidas à flexão e esforços cortantes. Foi aplicado 

um critério de compatibilidade que considera como uma peça transmite o carregamento 

aplicado, apresentado uma analogia entre a falha da zona de compressão do concreto e a falha 

de um solo ao longo da sua superfície de escorregamento. 

De acordo com VÖLGYI & WINDISCH (2014) a resistência ao cisalhamento de uma 

peça de concreto armado pode ser calculada pela soma da contribuição da zona comprimida 

do concreto e da contribuição da armadura de cisalhamento que atravessa a parte da fissura de 

cisalhamento real, da seção de ruptura com formato de poli linha. O método, que é baseado no 

equilíbrio das forças internas ao longo da seção de falha, propõe uma adequação no calculo da 

resistência dos estribos. Já a contribuição do concreto na zona comprimida foi analisada como 

uma função da distância entre a extremidade da fissura e o ponto de carregamento (lc), onde a 

inclinação da seção de falha da parte central foi adotada como sendo 45º.  

Desta forma, pode-se perceber que o modelo proposto por VÖLGYI & WINDISCH 

(2014) é baseado na geometria do ensaio o que implica em limitações para aplicações mais 

generalizadas. 

 

 
Figura 8 - Esquema do Modelo proposto para a zona de compressão.  

 (adaptada de VÖLGYI & WINDISCH, 2014) 

  

Vista lateral de peça ensaiada 
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CAPÍTULO 5 – OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

EXPERIMENTAIS 

 

Como já mencionado no Capítulo 1 e Capítulo 4, esse estudo não realizou nenhum 

ensaio para obtenção dos dados experimentais. A ideia foi realizar uma busca na literatura 

existente, a fim de encontrar o maior número possível de dados experimentais de ensaios 

realizados para determinação da resistência aos esforços cortantes em peças com seções 

transversais circulares vazadas, de preferência submetidas a esforços normais de compressão. 

Como já dito anteriormente, foi verificado que existem poucos dados disponíveis de estudos 

anteriores, sendo utilizados nesta pesquisa os dados experimentais obtidos dos estudos 

desenvolvidos por REGIS (1990), RUIZ & TURMO (2004), JENSEN & HOANG (2010) e 

VÖLGYI et al (2014). 

 

5.1 DADOS OBTIDOS DO ESTUDO DESENVOLVIDO POR REGIS (1990) 

 

No estudo desenvolvido por REGIS (1990) foram ensaiadas quatro peças, todas 

simétricas com 3100 mm de comprimento, divididas em três trechos. O trecho central 

apresentava seção transversal retangular e os outros dois trechos, de comprimento igual 1250 

mm, apresentava seção circular vazada. 

Todas as peças foram armadas longitudinalmente com 12 barras de 16 mm de 

diâmetro nominal, uniformemente distribuídas na circunferência média da coroa circular, e 

transversalmente com barras de 6.35 mm, divididas em dois grupos: o grupo A, o qual não 

apresenta armadura de cisalhamento no vão de corte; e o grupo B, que apresentam estribos 

circulares, perpendiculares aos eixos das peças, com espaçamentos de 150 mm no vão de 

corte. A Figura 5.1 apresenta o esquema dos ensaios e das dimensões das peças ensaiadas.  

O concreto foi confeccionado buscando obter uma resistência a compressão em torno 

de 35 MPa, com diâmetro máximo do agregado graúdo igual a 9.5 mm. Foi utilizado aço CA-

50A com tensões de escoamento conforme apresentado na Tabela 5.1. Não foi fornecido o 

módulo de elasticidade da armadura longitudinal, sendo este dado estimado como 210 GPa. 

O ensaio foi realizado em um esquema equivalente ao de uma viga horizontal, bi 

apoiada com duas cargas concentradas, aplicadas simetricamente por meio de macacos 

hidráulicos no trecho de seção retangular. Os apoios foram formados por berços cilíndricos de 

concreto armado, ambos apoiados sobre roletes cilíndricos de aço, colocados entre duas 

chapas metálicas e sobre dois blocos de concreto armado, um fixo e o outro livre para 

movimentar-se na direção longitudinal da peça, tratando-se, pois de um esquema isostático.  

O esforço normal foi aplicado através de um dispositivo constituído basicamente por 

duas vigas caixão metálicas, ligadas entre si por dois tirantes com macacos hidráulicos, servo-

controlados de dupla ação em uma das extremidades. A Figura 5.1 apresenta um esquema do 

ensaio e da configuração das peças ensaiadas. 

Segundo REGIS (1990), todas as peças apresentaram ruptura por força cortante flexão. 
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Figura 9 - Esquema de ensaio e seções transversais.  (reproduzida de REGIS, 1990) 

 

A Tabela 5.1 apresenta os dados das peças ensaiadas, bem como o esforço cortante 

ultimo de ensaio que provocou a ruptura da peça. Como mencionado anteriormente, foram 

ensaiadas quatro peças, sendo que duas das quais sem estribos no vão de corte (VA1 e VA2), e 

as outras duas com estribos perpendiculares no vão de corte (VB1 e VB2). 

 

Tabela 5.1 - Dados e resultados das peças ensaiadas por REGIS (1990)  

Peças Ensaiadas VA1 VA2 VB1 VB2 

Força Axial de Compressão (kN) - N 0 -400 0 -400 

Diâmetro Externo (mm) - D 300 300 300 300 

Diâmetro Interno (mm) - D0 180 180 180 180 

Espessura da parede da peça (mm) - t 60 60 60 60 

Relação entre a espessura e o diâmetro externo t/D 0,2 0,2 0,2 0,2 

Resistência a Compressão do Concreto (MPa) - fc 34,2 32,7 35,5 37 

Diâmetro Máximo do Agregado Graúdo (mm) - ag 9,5 9,5 9,5 9,5 

Resistência ao Escoamento dos estribos (MPa) - fy - - 600 600 

Diâmetro das Barras Longitudinais (mm) – Øl 16 16 16 16 

Espaçamento entre barras transversais (mm) – s - - 150 150 

Diâmetro da Barra Transversal (mm) – Øt - - 6,35 6,35 

Esforço Cortante Último de Ensaio (kN) - Vue 55 83 130 158 
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5.2 DADOS OBTIDOS DO ESTUDO DESENVOLVIDO POR RUIZ & TURMO (2004)  

 

No estudo desenvolvido por RUIZ & TURMO (2004) foram ensaiadas quatro peças 

submetidas a esforços cortantes, duas das quais confeccionadas com concreto convencional 

(VC1 e VC2) e as outras duas com concreto auto adensável (VA1 e VA2). Todas as peças foram 

armadas com 12 barras longitudinais de 20 mm de diâmetro nominal, estribos de 6 mm de 

diâmetro a cada 30 cm, e com seções transversais e comprimentos longitudinais iguais, 

conforme Figura 5.2. O trecho central e os trechos das extremidades foram moldados com 

seção transversal circular cheia, de comprimento igual 100 mm e 250 mm respectivamente; os 

trechos intermediários foram moldados com seção transversal circular vazada, de 

comprimentos iguais a 1200 mm. 

O concreto foi confeccionado com diâmetro máximo do agregado graúdo igual a 12 

mm, buscando obter uma resistência característica a compressão (fck) entre 25 MPa e 30 MPa. 

Foi utilizado aço para confecção dos estribos com resistência ao escoamento igual a 600 MPa, 

sendo adotado, neste estudo, o módulo de elasticidade das barras longitudinais como sendo 

igual a 210GPa.  

O ensaio foi realizado em um esquema equivalente ao de uma viga horizontal bi 

apoiada, com uma carga concentrada, aplicada por meio de um macaco hidráulico, no meio do 

vão. Os apoios são rótulas que permitem o giro, e um deles o movimento horizontal, 

formando um esquema isostático. Nenhuma das peças ensaiadas nesse estudo foi submetida a 

esforços axiais de compressão. 

Segundo RUIZ & TURMO (2004), todas as peças apresentaram ruptura por força 

cortante flexão. 

 

 
Figura 10 - Disposição das armaduras longitudinais e transversais e seção transversal.  

(reproduzida de RUIZ & TURMO, 2004) 
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A tabela 5.2 apresenta os dados das quatro peças ensaiadas bem como a carga última 

aplicada P que ocasionou a ruptura de cada peça. 

 

Tabela 5.2 - Dados e resultados das peças ensaiadas por RUIZ & TURMO (2004).  

Peças VC1 VC2 VA1 VA2 

Força Axial de Compressão (kN) – N 0 0 0 0 

Diâmetro Externo (mm) – D 600 600 600 600 

Diâmetro Interno (mm) - D0 400 400 400 400 

Espessura da parede da peça (mm) – t 100 100 100 100 

Relação entre a espessura e o diâmetro externo - t/D 0,17 0,17 0,17 0,17 

Resistência a Compressão Especificada do Concreto 

(MPa) - fc 

31,93 31,93 24,72 24,72 

Diâmetro Máximo do Agregado Graúdo (mm) - ag 12 12 12 12 

Resistência ao Escoamento do armadura de 
cisalhamento (MPa) - fy 

500 500 500 500 

Diâmetro das Barras Longitudinais (mm) – Øl 20 20 20 20 

Espaçamento entre barras transversais (mm) – s 300 300 300 300 

Diâmetro da Barra Transversal (mm) – Øt 6 6 6 6 

Carga última aplicada (kN) - P  466 478 473 433 

 

5.3 DADOS OBTIDOS DO ESTUDO DESENVOLVIDO POR JENSEN & HOANG 

(2010) 

 

O trabalho publicado por JENSEN & HOANG (2010) foi baseado em dados 

experimentais publicados por KISHIDA et al. (1998) e por TURMO et al. (2009). JENSEN & 

HOANG (2010) apresentaram dados de 52 peças, dos quais apenas 26 são apresentados nesse 

estudo. Foram excluídas peças com trecho central de comprimento longitudinal igual a 600 

mm, e peças cujas tensões de compressão, devido à carga axial aplicada e a protensão, não 

foram identificadas com precisão. 

Todas as peças ensaiadas foram moldadas com 3030 mm de comprimento 

longitudinal, divididas em cinco trechos: um localizado no centro com comprimento igual a 

900 e seção transversal circular vazada; dois trechos nas extremidades, de comprimento igual 

165 mm e seção transversal circular vazada com as mesmas dimensões que o trecho central; e 

dois trechos intermediários de 900 mm de comprimento e seção transversal quadrada de 500 

mm por 500 mm (ver Figura 5.3). Todas as peças foram moldadas com concreto de resistência 

a compressão igual 93,5 MPa, diâmetro máximo do agregado de 10 mm e módulo de 

elasticidade do concreto igual 35500 MPa. 

As peças foram confeccionadas com diversas configurações de armaduras 

longitudinais e de cisalhamento. Foram utilizados dois tipos de aço, um com resistência ao 

escoamento de 539 MPa e o outro 589 MPa. De acordo com KISHIDA (2000) o módulo de 

elasticidade das barras de 7.2 mm é igual 193 GPa, enquanto que o das barras de 9.0 mm é 

igual a 189 GPa. 
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A Figura 5.3 apresenta um esquema de como foi realizado os ensaios das peças. 

Verifica-se que a carga P foi aplicada sobre uma viga metálica que transmitiu tal carga para a 

peça por meio de dois apoios. Já a peça de concreto encontrava-se bi apoiada formando um 

esquema isostático. A compressão axial foi aplicada através de forças externas de compressão 

combinadas com protensão ou somente pela protensão. 

 

 
Figura 11 - Esquema de ensaio e dimensões das peças ensaiadas.  (reproduzida de 

KISHIDA et al. 1998) 

 

Observe a figura 5.4 com as disposições das barras longitudinais para as várias seções 

transversais ensaiadas. 

 
Figura 12 - Disposição de armaduras longitudinais nas seções transversais.  

 

A Tabela 5.3 apresenta os dados das peças ensaiadas, bem como o esforço cortante 

último na seção de ruptura de cada peça. As peças estão divididas em quatro grupos, quais 

sejam: JP3 que apresenta D igual a 300 mm e D0 igual a 180 mm; JP6 que apresenta D igual 

300 mm e D0 igual a 210 mm; JP9 que apresenta D igual 300 mm e D0 igual a 220 mm; e 

JP12 que apresenta D igual 300 mm e D0 igual a 225 mm.  

Segundo JENSEN & HOANG (2010), todas as peças apresentaram ruptura por força 

cortante flexão. 
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Tabela 5.3 - Dados e resultados das peças ensaiadas por KISHIDA et al (1998).  

Peças 
D 

(mm) 

D0 

(mm) 
t(mm) t/D 

nº de bar. 

long. 
Øt 
mm  

Øl  
mm 

s 
mm 

fc 
MPa 

fys MPa σN  MPa σN/fc N (kN) Vexp (kN) 

JP3 40 15 70 300 180 60 0,2 6 3,2 7,1 50 93,5 539 18,14 0,194 820,59 259,22 

JP3 40 15 105 300 180 60 0,2 6 3,2 7,1 50 93,5 539 25,62 0,274 1158,98 300,39 

JP3 80 15 300 180 60 0,2 8 3,2 9,0 50 93,5 539 6,92 0,074 313,09 214,43 

JP3 80 15 35 300 180 60 0,2 8 3,2 9,0 50 93,5 539 14,77 0,158 668,32 250,62 

JP3 00 15 35 300 180 60 0,2 10 3,2 9,0 50 93,5 539 8,79 0,094 397,61 198,60 

JP3 100 15 300 180 60 0,2 10 3,2 9,0 50 93,5 539 8,98 0,096 406,07 216,69 

JP3 00 15 70 300 180 60 0,2 10 3,2 9,0 50 93,5 539 15,24 0,163 689,46 239,77 

JP3 100 15 35 300 180 60 0,2 10 3,2 9,0 50 93,5 539 15,99 0,171 723,30 240,67 

JP3 00 15 105 300 180 60 0,2 10 3,2 9,0 50 93,5 539 21,60 0,231 977,10 241,12 

JP6 40 15 70 300 210 45 0,15 6 2,9 7,2 55 93,5 589 23,00 0,246 829,18 228,92 

JP6 40 15 105 300 210 45 0,15 6 2,9 7,2 55 93,5 589 31,14 0,333 1122,43 244,78 

JP6 80 15 300 210 45 0,15 8 2,9 9,0 55 93,5 589 6,83 0,073 246,06 170,88 

JP6 80 15 70 300 210 45 0,15 8 2,9 9,0 55 93,5 589 26,93 0,288 970,75 248,02 

JP6 100 15 300 210 45 0,15 10 2,9 9,0 55 93,5 589 8,98 0,096 323,58 183,85 

JP6-00-15-70 300 210 45 0,15 10 2,9 9,0 55 93,5 589 20,38 0,218 734,80 201,88 

JP6-00-15-105 300 210 45 0,15 10 2,9 9,0 55 93,5 589 28,61 0,306 1031,42 228,56 

JP6-100-15-70 300 210 45 0,15 10 2,9 9,0 55 93,5 589 28,89 0,309 1041,53 211,61 

JP6-100-15-105 300 210 45 0,15 10 2,9 9,0 55 93,5 589 37,03 0,396 1334,78 228,56 

JP9 100 15 300 220 40 0,133 8 2,9 9,0 50 93,5 589 9,16 0,098 299,38 164,67 

JP9 80 15 300 220 40 0,133 10 2,9 7,1 50 93,5 589 7,39 0,079 241,34 159,44 

JP12 80 15 300 225 37,5 0,125 6 2,9 9,0 45 93,5 589 6,64 0,071 205,30 150,91 

JP12 40 15 35 300 225 37,5 0,125 6 2,9 7,2 45 93,5 589 13,74 0,147 425,05 162,36 

JP12-40-15-70 300 225 37,5 0,125 6 2,9 7,2 45 93,5 589 26,18 0,280 809,62 208,74 

JP12 100 15 300 225 37,5 0,125 8 2,9 9,0 45 93,5 589 8,60 0,092 266,02 151,91 

JP12-00-15-70 300 225 37,5 0,125 8 2,9 9,0 45 93,5 589 23,75 0,254 734,44 191,74 

JP12 00 15 35 300 225 37,5 0,125 8 2,9 9,0 45 93,5 589 11,13 0,119 977,10 160,81 
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5.4 DADOS OBTIDOS DO ESTUDO DESENVOLVIDO POR VÖLGYI ET AL. (2014) 

 

No estudo desenvolvido por VÖLGYI et al. (2014) foram ensaiadas 45 peças, todas 

simétricas com 3000 mm de comprimento, seção circular vazada com diâmetro externo igual 

a 300 mm e espessura nominal da parede de 55m ou 90mm, ou seja, diâmetro interno de 

190mm ou 120 mm respectivamente. 

A maioria das peças foi armada longitudinalmente com 12 barras de aço B500B, 

uniformemente distribuídas, com diâmetro nominal de 12,14 ou 16 mm, sendo tais armaduras 

dispostas na parte externa da parede da peça. As barras longitudinais foram completamente 

ancoradas nas extremidades, sendo estas soldadas as extremidades dos estribos. Para a 

armadura transversal, foi utilizado o aço B500B de diâmetro nominal iguala 5 mm, espaçados 

a cada 150, 110 ou 75mm. Algumas poucas peças forma moldadas sem armadura transversal. 

Não foi fornecido o módulo de elasticidade da armadura longitudinal, sendo este dado 

estimado como 210 GPa. 

O concreto apresentou resistência a compressão variando entre 66,1 MPa e 72,9 MPa, 

com diâmetro nominal máximo do agregado graúdo igual a 16mm.  

Em dezoito peças foram aplicadas portensão centralizada, das quais duas peças foram 

moldadas com 12 cabos na direção longitudinal, cada um com área igual a 93 mm
2
. As outras 

dezesseis peças foram confeccionadas com 4 cabos de protensão e 8 barras de aço B500B. 

O ensaio foi realizado em um esquema equivalente ao de uma viga horizontal, bi 

apoiada com uma carga concentrada, aplicada por meio de um macaco hidráulico a distâncias 

iguais a 625, 825 e 975 mm do centro do apoio (ponto E). Os apoios foram formados por 

blocos de aço rígidos que permitiam rotação e deslocamento longitudinal. A Figura 5.5 

apresenta um esquema de como foi realizado os ensaios das peças.  

Segundo, VÖLGYI et al. (2014) todas as peças apresentaram ruptura por força 

cortante flexão. 

 

 

Figura 13 - Configuração do ensaio e carregamento.  

(reproduzida de VÖLGYI et al. 2014) 

 

A Tabela 5.4 abaixo apresenta os dados das peças sem cabos de proteção e a Tabela 

5.5 os dados das peças com cabos de protensão.  

 

Zona de falha 

Piso Rígido 

Seção Transversal 
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Tabela 5.4 - Dados e resultados das peças ensaiadas por VÖLGYI et al.  (2014) - Peças sem protensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peças 
D 

(mm) 

D0 

(mm) 

tmedio 

(mm) 
tmedio/d 

Øl  

(mm) 

Øt 

(mm) 

nº de bar 

long 

s 

(mm) 

a 

(mm) 

fc 

(MPa) 

fys 

(MPa) 

Vexp 

(kN) 

55-12-0-975 300 190 57 0,19 12 0 12 0 975 72,9 581 68,60 

55-12-0-625 300 190 58 0,19 12 0 12 0 625 72,9 581 105,00 

55-12-150-825 300 190 57 0,19 12 5 12 150 825 66,9 581 105,00 

55-12-150-625 300 190 55 0,18 12 5 12 150 625 66,9 581 135,00 

55-14-0-825 300 190 59 0,20 14 0 12 0 825 66,1 581 71,70 

55-14-0-625 300 190 60 0,20 14 0 12 0 625 66,9 581 82,80 

55-14-150-825 300 190 54 0,18 14 5 12 150 825 66,9 581 133,00 

55-14-150-625 300 190 60 0,20 14 5 12 150 625 66,9 581 162,00 

55-14-75-825 300 190 56 0,19 14 5 12 75 825 66,1 581 143,00 

55-14-75-789 300 190 59 0,20 14 5 12 75 789 66,1 581 153,50 

55-16-0-975 300 190 64 0,21 16 0 12 0 975 66,9 581 78,00 

55-16-0-825 300 190 57 0,19 16 0 12 0 825 66,9 581 85,40 

55-16-150-975 300 190 55 0,18 16 5 12 150 975 72,9 581 115,00 

55-16-150-825 300 190 59 0,20 16 5 12 150 825 72,9 581 140,00 

90-12-0-825 300 120 96 0,32 12 0 12 0 825 70,2 581 95,00 

90-12-0-625 300 120 92 0,31 12 0 12 0 625 70,2 581 158,00 

90-16-0-825 300 120 96 0,32 16 0 12 0 825 66,9 581 134,00 

90-16-0-825 300 120 99 0,33 16 0 12 0 825 66,9 581 135,00 

90-16-150-975 300 120 93 0,31 16 5 12 150 975 70,2 581 158,00 

90-16-150-825 300 120 96 0,32 16 5 12 150 825 66,9 581 177,00 

90-16-150-825 300 120 94 0,31 16 5 12 150 825 66,9 581 169,00 

90-16-150-825 300 120 93 0,31 16 5 12 150 825 70,2 581 178,00 

90-16-150-625 300 120 96 0,32 16 5 12 150 625 70,2 581 218,00 

90-16-150-625 300 120 94 0,31 16 5 12 150 625 70,2 581 228,00 

90-16-110-825 300 120 91 0,30 16 5 12 110 825 66,9 581 187,00 

90-16-110-625 300 120 92 0,31 16 5 12 110 625 66,9 581 210,00 

90-16-75-635 300 120 99 0,33 16 5 12 75 635 66,9 581 258,00 
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Tabela 5.5 - Dados e resultados das peças ensaiadas por VÖLGYI et al.  (2014) - Peças cem protensão.  

Peças 
D 

(mm) 

D0 

(mm) 

D0medio 

(mm) 

tmedio 

(mm) 
t/D 

Øl  

(mm) 

Øt 

(mm) 

nº de 

bar. 

long 

nºde 

cabos 

prot. 

s 

(mm) 

σN 

(MPa) 

σN / 

fc 

a 

(mm) 

fc 

(MPa) 

fys 

(MPa) 

Vexp 

(kN) 

55-16-150-F1-825 300 190 184 58 0,19 16 5 8 4 150 3,36 0,05 825 62,5 581 140,00 

55-16-150-F1-625 300 190 180 60 0,20 16 5 8 4 150 3,27 0,05 625 62,5 581 147,00 

55-16-75-F1-825 300 190 178 61 0,20 16 5 8 4 75 3,23 0,05 825 62,5 581 170,00 

55-16-75-F1-625 300 190 184 58 0,19 16 5 8 4 75 3,36 0,05 625 62,5 581 180,00 

90-16-150-F1-975 300 120 116 92 0,31 16 5 8 4 150 1,46 0,02 975 64,8 581 141,00 

90-16-150-F1-975 300 120 114 93 0,31 16 5 8 4 150 1,75 0,03 975 69,8 581 146,00 

90-16-150-F1-825 300 120 108 96 0,32 16 5 8 4 150 1,89 0,03 825 64,8 581 165,00 

90-16-150-F1-825 300 120 116 92 0,31 16 5 8 4 150 2,13 0,03 825 69,8 581 167,00 

90-16-150-F1-625 300 120 110 95 0,32 16 5 8 4 150 1,93 0,03 625 64,8 581 229,00 

90-16-150-F1-625 300 120 110 95 0,32 16 5 8 4 150 1,77 0,03 625 64,8 581 234,00 

90-16-150-F2-975 300 120 114 93 0,31 16 5 8 4 150 3,77 0,06 975 62,5 581 163,00 

90-16-150-F2-975 300 120 110 95 0,32 16 5 8 4 150 3,89 0,06 975 69,7 581 161,50 

90-16-150-F2-825 300 120 106 97 0,32 16 5 8 4 150 4,62 0,07 825 62,5 581 186,00 

90-16-150-F2-825 300 120 110 95 0,32 16 5 8 4 150 4,17 0,06 825 69,7 581 179,00 

90-16-150-F2-625 300 120 102 99 0,33 16 5 8 4 150 4,37 0,07 625 62,5 581 233,00 

90-16-150-F2-625 300 120 108 96 0,32 16 5 8 4 150 4,97 0,08 625 62,5 581 216,00 

90-0-150-F2-825 300 120 116 92 0,31 0 5 0 12 150 3,94 0,05 825 72,2 581 174,00 

90-0-150-F2-975 300 120 120 90 0,30 0 5 0 12 150 3,03 0,04 975 72,2 581 145,00 
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS E ANÁLISES 

 

6.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS  

 

6.1.1 Influência do esforço normal de compressão 

 

Observando os resultados experimentais apresentados por REGIS (1990) na Tabela 

5.1, verifica-se que com a aplicação de esforço normal de compressão, ocorre um aumento da 

resistência ao cisalhamento tanto nas peças sem estribos, como nas peças com estribos. O 

mesmo pode ser verificado analisando os resultados experimentais apresentados por 

KISHIDA et al (1998) na Tabela 5.3. Como exemplo, verifica-se o aumento da resistência ao 

cisalhamento à medida que se aumenta a tensão normal de compressão para as peças JP3-40-

15-70 e JP3-40-15-105, que apresentam mesmas dimensões, mesmas armaduras longitudinais 

e transversais, porém com tensões normais de compressão variando gradativamente. Esse 

ganho pode ser explicado pelo fato de que com uma força normal de compressão maior, a 

deformação específica longitudinal é menor, e consequentemente a abertura da fissura 

também é menor, ocasionando assim uma contribuição do concreto maior. Em alguns casos, 

pode-se observar na Tabela 5.3, que mesmo diminuindo a armadura longitudinal, mas 

aumentando a tensão normal, pode-se obter uma resistência ao cisalhamento maior, como 

ocorre, por exemplo, com as peças JP3-40-15-70 e JP3-80-15-35.  

No entanto, foram observadas que as peças 90-16-150-F1-625, 90-16-150-F2-975, 90-

16-150-F2-625, apresentadas por VÖLGYI et al (2014) na Tabela 5.5, apresentaram 

diminuição da resistência ao cisalhamento com o aumento da tensão de compressão. De 

acordo com VÖLGYI et al (2014), tal fato pode ser explicado devido ao fato que os cabos de 

protensão possuem propriedades de aderência menos eficientes que as barras da aço, o que 

afeta diretamente a altura da zona comprimida e a parcela resistida por esta zona (Vcy). Além 

disso, segundo VÖLGYI et al (2014), cabos protendidos apresentarem efeitos de pino que 

podem ser negligenciáveis. Observa-se também que os resultados apresentados por VÖLGYI 

et al (2014) são os únicos que foram submetidos a esforços normais de compressão somente 

através da proptensão, além de apresentarem as menores tensões de compressão aplicadas. 

 

6.1.2 Influência da taxa entre o vão de cisalhamento e altura efetiva a/d 

 

 Observando os resultados apresentados por VÖLGYI et al (2014) na tabela 5.4 e 5.5 

percebe-se que mantendo-se as demais variáveis constantes, todas as peças apresentaram 

ganho de resistência ao cisalhamento com a diminuição do vão do cisalhamento a, e 

consequentemente da relação a/d. Em alguns casos mesmo diminuindo bastante a área da 

armadura longitudinal, mas também diminuindo o vão de cisalhamento a, obteve-se uma 

resistência ao cisalhamento maior, como por exemplo, as peças 55-16-150-975 e 55-12-150-

625. Também foi verificado para algumas peças que mesmo diminuindo a tensão normal de 

compressão, mas diminuindo o vão de cisalhamento a, obteve-se uma resistência ao 

cisalhamento superior, como pode ser verificado, nas peças 90-16-150-F1-625 e 90-16-150-

F2-975. 
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6.1.3 Influência da espessura da parede t 

 

Comparando as peças 55-16-0-825 e 90-16-0-825 da Tabela 5.4, que apresentam as 

mesmas características, a não ser pela espessura da parede, percebe-se que a peça 90-16-0-825 

apresenta uma resistência ao cisalhamento em torno de 1,57 vezes maior que a da peça 55-16-

0-825, que por sua vez apresenta uma espessura igual 0,6 vezes menor.  

O mesmo pode ser observado comparando as peças 55-12-0-625 e 90-12-0-625 da 

Tabela 5.4. Neste caso, mesmo a peça 55-12-0-625 apresentando uma resistência a 

compressão, fc, um pouco maior, esta apresenta uma resistência ao cisalhamento em torno de 

0,66 vezes menor que a da peça 90-12-0-625, que por sua vez apresenta uma espessura 1,58 

vezes maior. 

De uma forma geral, pode-se verificar que com o aumento da espessura da parede, 

ocorre um aumento da resistência ao cisalhamento, o que se explica devido ao fato de que 

com uma espessura maior, tem-se uma largura efetiva (bw) maior, e consequentemente uma 

maior área de cisalhamento do engrenamento dos agregados. Isto faz com que haja uma maior 

contribuição do concreto na resistência ao cisalhamento. 

 

6.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS UTILIZANDO AS NORMAS (NBR 6118 E CSA A 

23.3-04) 

 

Após a realização de um trabalho de pesquisa das normas, artigos e estudos publicados 

na literatura, foi possível verificar que a Teoria doa Campo de Compressão Modificada 

(MCFT) é considerada por muitos autores um modelo capaz de prever com ótima precisão a 

resistência ao cisalhamento de peças submetidas a esforços cortantes. Diferentemente da 

maioria dos modelos que apresentam formulação basicamente empírica para determinação da 

contribuição concreto (Vc) na resistência aos esforços cortantes, o MCFT apresenta boa parte 

da sua formulação baseada em modelos mecânicos como foi apresentado no Capítulo 3. É 

importante lembrar que este modelo também considera a influência da maioria dos fatores que 

contribuem para a formação de Vc, conforme apresentado no item 2.3.3 desta dissertação. 

No entanto MCFT mostrou-se ser considerado um método complexo pelos projetistas, 

já que o mesmo precisava de algoritmos em programas computacionais para ser utilizado. Até 

que BENTZ et al. (2006) propôs uma simplificação para este modelo que acabou se tornando 

a base da CSA A23.3-04 (2004). Por este motivo, a norma canadense foi escolhida como 

referência para realização da análise da resistência ao cisalhamento dos dados experimentais, 

embora tal norma não aborda, como já mencionado no item 4.3 , seções circulares vazadas. 

Já o relatório americano ACI 371R (1998) aplicado a torres de água pedestal de 

concreto, é o único dado técnico encontrado que trata as seções circulares vazadas submetidas 

a esforços cortantes. Segundo o relatório americano, as torres são consideradas como duas 

paredes de cisalhamento equivalentes e paralelas à direção do carregamento aplicado. O 

comprimento de cada parede de cisalhamento não pode exceder 0.78 dw, onde dw é o diâmetro 

médio da parede de concreto. 

Desta forma, adotando a análise feita pelo relatório ACI 371R-98, bw foi adotado igual 

a duas vezes a espessura da peça. Já altura útil (d), após análises dos valores sugeridos pelas 
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normas CSA A23.3-04, AASHTO LRFD, ACI 318 e ACI 371R, foi adotado o proposto pela 

normas CSA A23.3-04 e ACI 318, ou seja, 0,8h, já que os resultados encontrados foram 

muito próximos dos resultados encontrados utilizando a recomendação ACI 371R-98 (ver 

item 5.3 do capítulo 5). 

Por fim, utilizando os dados experimentais apresentados no Capítulo 5, e adotando a 

largura efetiva (bw) e altura útil (d) conforme parágrafo anterior, foram calculadas as 

resistências aos esforços cortantes de cada uma das peças ensaiadas, utilizando os 

procedimentos de cálculo da NBR 6118 (2014). Os resultados encontrados utilizando a norma 

brasileira foram então comprados com os resultados experimentais e com os resultados 

obtidos utilizando os procedimentos de cálculo da CSA A23.3-04, adotando os mesmos 

valores para bw e d. 

A ideia de utilizar a norma canadense como referência surgiu da necessidade de 

melhor avaliar os resultados encontrados utilizando a NBR 6118. Não se buscou apenas 

encontrar resultados favoráveis a segurança, mas também avaliar se modelo da norma 

brasileira apresenta resultados divergentes ou não, em relação aos resultados utilizando a CSA 

A.23-04, que é baseada em um modelo reconhecido internacionalmente por sua precisão, o 

MCFT. 

É importante que seja ressaltado que este trabalho não teve como objetivo a 

determinação de um novo modelo capaz de determinar com a melhor precisão possível a 

resistência ao cisalhamento de peças com seções transversais circulares vazadas. A ideia fo i 

apresentar sugestões para a norma brasileira, as mais seguras possíveis, e baseadas em normas 

existentes, para permitir a análise da resistência ao cisalhamento em peças com seções 

circulares vazadas. Para tanto, buscou-se propor parâmetros (bw e d) a serem incluídos na 

norma, de forma a garantir que todos os dados experimentais encontrados tenham resistências 

ao cisalhamento superiores àquelas calculadas através da norma NBR 6118.  

 

6.2.1 Análise dos resultados utilizando o MCFT – Norma canadense 

 

Peça VC1 do estudo desenvolvido por RUIZ & TURMO (2004) 

 

Os cálculos a seguir foram realizados utilizando os dados apresentados no quinto 

capítulo e equações do item 4.3 sem os coeficientes de segurança. Desta forma, tem-se para o 

cálculo da resistência ao cisalhamento da peça Vc1: 

 

Ac0 - área de seção transversal vazada do concreto = 157079 mm
2 

Ac - área de seção transversal do concreto maciço = 282743 mm
2
 

ρ - Peso especifico do concreto = 25 . 10 
-6

  N/mm
3
 

q1 - Carga distribuída devido ao peso próprio na seção cheia - ρ.Ac0  = 3,927 N/mm 

q2 - Carga distribuída devido ao peso próprio na seção vazada - ρ.Ac  = 7,069 N/mm 

 

As reações nos apoios devido ao peso próprio serão dadas por:  

 

RA(Peso) = RB(Peso) = (q1.2400 + q2.600)/2 = 6833 N 
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Figura 6.1 - Esboço dos esforços solicitantes, diagrama de momentos fletores e esforços 

cortantes – Peça Vc1 de estudo de Ruiz & Turmo.  

 

Seção crítica 

Interessante perceber que a carga concentrada máxima aplicada no meio do vão é 

muito maior que o peso próprio distribuído ao longo da viga, consequentemente a força 

cortante no meio do vão é aproximadamente igual à força cortante nos apoios. Como o 

momento máximo ocorre no meio do vão, a ruptura ocorrerá próximo ao ponto de aplicação 

da carga. Desta forma, a seção crítica foi adotada a 1450 mm da extremidade esquerda da 

peça, ponto este onde a seção deixa de ser vazada e passa a ser maciça. Os resultados das 

peças ensaiadas apontam rupturas em seções bem próximas das estimadas acima. 

A carga P máxima que pode ser aplicada a peça até a iminência da ruptura, de forma a 

provocar o cortante máximo Vk na seção crítica, será dada por: 

 

P = [Vk + q1.(1450-250) + q2. (250) – RA].2 

 

Para se chegar ao valor final da resistência ao cisalhamento da peça, adota-se 

inicialmente um valor de partida para Vk (esforço solicitante). Iniciam-se os cálculos de 

acordo com as equações apresentadas no item 4.2, até chegar ao valor da força cortante 

resistente (Vr). O processo é então reiniciado substituindo Vk pelo valor Vr encontrado. Este 

procedimento é repetido até que haja a convergência entre o esforço cortante aplicado e a 

força cortante resistente.  

 

Vk = 153 kN 

P = 305,5 kN  

V 

M 

P 

A B 
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Mk = 2262.10
5
 N.mm 

 

Largura efetiva - bw 

bw = 2. t = 2 100 = 200 mm 

 

Altura útil - d 

d = 0,8. h = 0,8 600 = 480 mm 

 

Altura de cisalhamento efetiva – dv 

 dv= 0,9.d = 432 mm 

 

Resistência ao cortante de projeto máxima possível  - Verificação da compressão diagonal do 

concreto 

                                      

 

Armadura de cisalhamento mínima 

            √      
   

   
              

 

Resistência ao cortante de projeto 

Vr = Vc + Vs 

 

Deformação longitudinal na altura média da seção devida aos carregamentos de projeto 

    
 
        

   
        

         (
      

 
)  

             

 

Parâmetro equivalente de espaçamento da fissura  

       (
 

 
)  

   

 
           

          
      

       
                    

 

Fator que considera a resistência ao cortante do concreto de projeto 

   (
    

                  
)  (

    

            
)        

 

Ângulo de Inclinação da tensão de compressão diagonal em relação ao eixo longitudinal da 

peça 

                        
 

   
           

 

Resistência ao cortante devido ao concreto 

          √               94,83 kN 
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Resistência ao cortante devido a armadura de cisalhamento 

                                       

 

Resistência ao cortante de projeto 

 Vr = 94.83 + 58.18 = 153 kN 

 P = 305.5 kN 

 

De forma semelhante foi determinado à resistência ao cisalhamento das demais peças 

apresentadas nos estudos de RUIZ & TURMO (2004), REGIS (1990) e JENSEN & HOANG 

(2010).  

Para o estudo desenvolvido por REGIS (1990), analogamente à análise anterior, foi 

adotada a seção crítica a uma distância de 1250 mm da extremidade esquerda da peça, já que 

a partir deste ponto, a peça muda para uma seção de 400 mm de altura por 350 mm de largura, 

com rigidez maior que a seção circular vazada. A Figura 6.2 apresenta os diagramas de 

esforços cortantes e momentos fletores para as peças ensaiadas por REGIS (1990). 

 

 
Figura 6.2 - Esboço dos esforços solicitantes, diagrama de momentos fletores e esforços 

cortantes – Peça VA1  do estudo de REGIS (1990)  
 

Já para o estudo desenvolvido por JENSEN & HOANG (2010), considerando a 

grandeza dos carregamentos aplicados, desprezou-se o peso próprio de tais peças. Analisando 

a trecho central de 900 mm de comprimento, observa-se que o diagrama de esforços cortantes 

comporta-se de forma constante, enquanto que o diagrama de momentos fletores apresenta 

valores máximos nas extremidades do trecho, sendo estes de sentidos opostos e módulo igual 

a metade do comprimento do vão multiplicado pela força cortante na seção central. 

 

M 

V 

P P 
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Figura 6.3 - Esboço dos esforços solicitantes,  diagrama de momentos fletores e esforços 

cortantes – Estudo de JENSEN & HOANG (2010) 

 

Desta forma a seção crítica das peças ensaiadas por KISHIDA et al. (1998) foi adotada 

nas extremidades dos trechos centrais, onde ocorre a mudança de seção vazada para seção 

quadrada. 

Quanto ao estudo desenvolvido por VÖLGYI et al. (2014), também foi desprezado o 

peso próprio das peças. Analogamente ao que foi verificado nas análises anteriores, observa-

se que a seção crítica ocorrerá no ponto de aplicação da carga P. 

 

 
Figura 4 - Esboço dos esforços solicitantes, diagrama de momentos fletores e esforços 

cortantes – Peças com vão de cisalhamento igual a 975mm  - VÖLGYI et al.  (2014) 
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Importante lembrar que tanto o estudo desenvolvido por REGIS (1990) como os 

estudos desenvolvidos por JENSEN & HOANG (2010) e VÖLGYI et al (2014), foram 

analisadas peças submetidas a esforços axiais de compressão que afetam diretamente o 

cálculo da deformação específica longitudinal. Em alguns casos, as peças apresentadas por 

JENSEN & HOANG (2010), foram encontrados valores de deformações especificas 

negativos. Tais valores foram recalculados com o denominador da Equação (4.21) substituído 

por 2.(AsEs + EpAp + EcAct ), sendo estes limitados a -0,20 x 10
-3

, conforme recomendação da 

norma canadense, e mencionado no item 4.3.4.6 desta dissertação. 

Outro aspecto importante da análise feita baseada na norma canadense é a limitação, 

na determinação de Vc, da resistência a compressão do concreto a 64 MPa. Como apresentado 

anteriormente, a norma limita f’c
1/2 

a 8 MPa para considerar que o engrenamento do agregado 

é menos efetivo em concreto de alta resistência, já que o agregado graúdo sofrerá fissuração 

ao invés da fissura contornar a sua superfície. Isso faz com que a superfície da fissura seja 

menos rugosa do que ela seria nos casos de utilização de concretos menos resistentes.  

As Tabelas 6.1, 6.2 e 6.3 apresentam os resultados das resistências ao cisalhamento 

calculadas, utilizando a norma canadense (MCFT), para todas as peças ensaiadas por REGIS 

(1990), RUIZ & TURMO (2004), KISHIDA et al. (1998) e VÖLGYI et al. (2014) 

 

Tabela 6.1 - Resultados obtidos utilizando a norma canadense – Dados de Regis e Ruiz & 

Turmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peças 
REGIS (1990) RUIZ & TURMO (2004) 

VA1 VA2 VB1 VB2 VC1 VC2 VA1 VA2 

N (kN) 0 400 0 400 0 0 0 0 

Vr,max (kN) 221,6 211,9 230 239,8 689,7 689,7 534 534 

Vc (kN) 45,31 59,35 30,58 37,77 94,83 94,83 85,99 85,99 

Vs (kN) 0 0 76,38 82,17 58,17 58,17 58,87 58,87 

Vr (kN) 45,31 59,35 106,96 119,94 153,0 153,0 144,9 144,9 

Vexp (kN)- 55 83 130 158 233,2 239,2 236,7 216,7 

Vr/Vexp 0,82 0,72 0,82 0,76 0,66 0,64 0,61 0,67 
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Tabela 6.2 - Resultados obtidos utilizando norma canadense  – Dados Kishida. 

Peças N (KN) Vr, max (kN) Vc  (kN) Vs (kN) 
Vr 

(kN) 
Vexp (kN) Vr/ Vexp 

JP3 40 15 70 820,6 414,7 80,88 67,03 147,91 259,22 0,57 

JP3 40 15 105 1159,0 414,7 91,39 68,60 159,99 300,39 0,53 

JP3 80 15 313,1 414,7 72,84 64,61 137,45 214,43 0,64 

JP3 80 15 35 668,3 414,7 81,34 66,21 147,55 250,62 0,59 

JP3 00 15 35 397,6 414,7 76,25 64,98 141,23 198,60 0,71 

JP3 100 15 406,1 414,7 76,92 65,00 141,90 216,69 0,65 

JP3 00 15 70 689,5 414,7 83,45 66,27 149,72 239,77 0,62 

JP3 100 15 35 723,3 414,7 84,35 66,42 150,77 240,67 0,63 

JP3 00 15 105 977,1 414,7 92,25 67,52 159,80 241,12 0,66 

JP6 40 15 70 829,2 311 70,85 55,43 126,28 228,92 0,55 

JP6 40 15 105 1122,4 311 81,27 56,79 138,10 244,78 0,56 

JP6 80 15 246,1 311 54,47 52,81 107,28 170,88 0,63 

JP6 80 15 70 970,7 311 73,65 56,12 129,80 248,02 0,52 

JP6 100 15 323,6 311 57,32 53,15 110,47 183,85 0,60 

JP6-00-15-70 734,8 311 67,56 55,01 122,57 201,88 0,61 

JP6-00-15-105 1031,4 311 76,94 56,34 133,30 228,56 0,58 

JP6-100-15-70 1041,5 311 77,3 56,38 133,70 211,61 0,63 

JP6-100-15-105 1334,8 311 88,84 57,66 146,50 228,56 0,64 

JP9 80 15 241,3 276,5 48,39 57,82 106,21 159,44 0,67 

JP9 100 15 299,4 276,5 48,72 58,21 106,93 164,67 0,65 

JP12 80 15 205,3 259,2 40,3 63,89 104,19 150,91 0,69 

JP12 40 15 35 425,0 259,2 44,41 65,30 109,71 162,36 0,68 

JP12-40-15-70 809,6 259,2 53,69 67,89 121,60 208,74 0,58 

JP12 100 15 266,0 259,2 41,5 60,34 100,84 151,91 0,70 

JP12 00 15 35 344,1 344,09 46,53 58,5 105,00 160,81 0,65 

JP12-00-15-70 734,4 259,2 51,61 67,38 119,00 191,74 0,62 
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Tabela 6.3 -  Resultados obtidos utilizando norma canadense – Dados Völgyi para peças 

com e sem protensão.  

Peças 
N 

(KN) 
Vr,max (kN) Vs (kN) Vc (kN) Vr (kN) Vexp (kN) Vr/Vexp 

55-12-0-975 0 448,77 0,00 40,49 40,49 68,6 0,59 

55-12-0-625 0 456,65 0,00 46,08 46,08 105,0 0,44 

55-12-150-825 0 411,84 42,40 31,69 74,09 105,0 0,71 

55-12-150-625 0 397,39 44,43 33,82 78,25 135,0 0,58 

55-14-0-825 0 421,19 0,00 49,47 49,47 71,7 0,69 

55-14-0-625 0 433,51 0,00 53,29 53,29 82,8 0,64 

55-14-150-825 0 390,16 45,29 34,70 79,99 133,0 0,60 

55-14-150-625 0 433,51 46,61 41,33 87,94 162,0 0,54 

55-14-75-825 0 399,77 82,06 29,34 111,39 143,0 0,78 

55-14-75-789 0 421,19 82,47 31,22 113,69 153,5 0,74 

55-16-0-975 0 462,41 0,00 54,30 54,30 78,0 0,70 

55-16-0-825 0 411,84 0,00 52,26 52,26 85,4 0,61 

55-16-150-975 0 433,03 46,42 36,18 82,60 115,0 0,72 

55-16-150-825 0 464,52 47,20 40,49 87,69 140,0 0,63 

90-12-0-825 0 727,83 0,00 59,25 59,25 95,0 0,62 

90-12-0-625 0 697,51 0,00 62,38 62,38 158,0 0,39 

90-16-0-825 0 693,62 0,00 74,49 74,49 134,0 0,56 

90-16-0-825 0 715,29 0,00 76,02 76,02 135,0 0,56 

90-16-150-975 0 705,09 44,31 54,86 99,17 158,0 0,63 

90-16-150-825 0 693,62 45,10 61,09 106,20 177,0 0,60 

90-16-150-825 0 679,17 45,20 60,12 105,32 169,0 0,62 

90-16-150-825 0 705,09 45,41 58,03 103,44 178,0 0,58 

90-16-150-625 0 727,83 46,90 64,82 111,73 218,0 0,51 

90-16-150-625 0 712,67 46,99 63,78 110,77 228,0 0,49 

90-16-110-825 0 657,49 60,16 55,08 115,25 187,0 0,62 

90-16-110-625 0 664,72 62,50 60,81 123,32 210,0 0,59 

90-16-75-635 0 715,29 87,37 58,63 146,00 258,0 0,57 

55-16-75-F1-825 148 411,75 85,44 35,46 120,90 170,0 0,71 

55-16-75-F1-625 148 391,50 90,01 37,80 127,81 180,0 0,71 

90-16-150-F1-975 88 643,85 43,17 53,96 97,13 141,0 0,69 

90-16-150-F1-975 106 701,07 43,52 52,87 96,38 146,0 0,66 

90-16-150-F1-825 116 671,85 44,42 59,94 104,35 165,0 0,63 

90-16-150-F1-825 128 693,53 44,99 56,33 101,32 167,0 0,61 

90-16-150-F1-625 118 664,85 46,34 65,52 111,86 229,0 0,49 

90-16-150-F1-625 108 664,85 46,24 65,19 111,44 234,0 0,48 

90-16-150-F2-975 228 627,75 44,24 58,30 102,54 163,0 0,63 

90-16-150-F2-975 238 715,12 44,55 56,88 101,42 161,5 0,63 

90-16-150-F2-825 286 654,75 45,80 65,89 111,69 186,0 0,60 

90-16-150-F2-825 255 715,12 45,98 61,23 107,21 179,0 0,60 

90-16-150-F2-625 273 668,25 47,53 73,77 121,30 233,0 0,52 

90-16-150-F2-625 306 648,00 48,01 73,45 121,47 216,0 0,56 

90-0-150-F2-825 237 717,38 41,61 47,51 89,13 174,0 0,51 

90-0-150-F2-975 180 701,78 39,50 42,09 81,59 145,0 0,56 
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Observando os resultados apresentados na Tabela 6.1, 6.2 e 6.3, pode-se verificar, de 

forma semelhante ao verificado na análise dos resultados experimentais, que com o aumento 

do esforço normal de compressão, ocorre o aumento da resistência ao cisalhamento. Tal 

comportamento foi verificado para todas as resistências calculadas utilizando a norma 

canadense. De acordo com a CSA A 23.3-04, à medida que se aumenta o esforço normal de 

compressão a deformação específica longitudinal diminui, provocando o aumento de β e 

consequentemente de Vc. Paralelamente ocorre também a diminuição do ângulo de inclinação 

θ, o que provoca o aumento da parcela de resistência ao cisalhamento suportado pelos estribos 

(Vs). Desta forma, de acordo com a norma canadense, o aumento da tensão de compressão 

provoca o aumento da contribuição do concreto e dos estribos na resistência ao cisalhamento. 

Também foi possível verificar na Tabela 6.3, para as peças semelhantes variando 

apenas o vão de cisalhamento (a), que à medida que se aumentou o vão de cisalhamento, 

ocorreu uma diminuição da resistência ao cisalhamento. Tal comportamento é previsto na 

norma canadense através da influência do momento fletor da seção crítica no cálculo da 

deformação longitudinal. Desta forma, à medida que o vão de cisalhamento (a) diminui, o 

momento (Mk) na seção crítica também diminui, provocando a diminuição da deformação 

longitudinal, e com isso o aumento de Vc  e Vs, como explicado no parágrafo anterior. 

No que concerne a influência da espessura da parede (t), verificou-se o mesmo 

comportamento quando da análise dos resultados experimentais, ou seja, com o aumento da 

espessura da parede das peças, ocorre o aumento da resistência ao cisalhamento. Como 

exemplo, comparando as peças 55-16-0-825 e 90-16-0-825 da Tabela 6.3 que apresentam as 

mesmas características, com exceção da espessura da parede, percebe-se que a peça 90-16-0-

825 apresenta uma resistência ao cisalhamento em torno de 1,42 vezes maior que a da peça 

55-16-0-825, que por sua vez apresenta uma espessura 0,6 vezes menor.  

O gráfico da Figura 6.5 apresenta os resultados das Tabelas 6.1, 6.2 e 6.3. Pode-se 

verificar que todos os valores das resistências ao cisalhamento calculadas utilizando a MCFT, 

através da norma canadense, foram favoráveis a segurança quando comparados com os 

valores das resistências ao cisalhamento encontradas experimentalmente. A média de todos os 

valores Vr/Vexp foi de 0,62 com desvio padrão da população de 0,077. 
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Figura 5 - Resistência ao cisalhamento calculada segundo a Norma Canadense dividido 

pela resistência experimental em função da tensão normal de compressão, para todos os 

dados experimentais.  

 

6.2.2 Análise dos resultados utilizando a norma brasileira - Modelo I 

 

Os cálculos a seguir foram feitos utilizando o modelo I da NBR 6118. Seguindo a 

mesma análise feita para a norma canadense, bw foi adotado como sendo duas vezes a 

espessura da peça. Já a altura útil, d, foi adotada como sendo igual a 0,8 vezes a altura da 

seção transversal, h.  

Importante observar que ao utilizar o modelo I da norma brasileira, para peças 

submetidas à flexão simples ou flexo-tração, não há necessidade de realização de interações 

para determinação da resistência ao esforço cortante, tendo em vista que Vc não será função 

dos carregamentos aplicados, o que não ocorre no caso de peças submetidas à flexo-

compressão, como por exemplo, VA2 e VB2 do estudo realizado por REGIS (1990). 

Os cálculos a seguir foram realizados utilizando os dados apresentados no capítulo 5 e 

equações do item 4.2 sem os coeficientes de segurança. No que concerne à tensão de 

escoamento dos estribos, conforme mencionado no item 4.2.3.3.1, limitou-se a tensão de 

escoamento de dimensionamento a 500 MPa. Todos os resultados calculados com o modelo I 

da NBR 6118 estão apresentados nas Tabelas 6.4, 6.5 e 6.6. 

 

Peça VC1 do estudo desenvolvido por RUIZ & TURMO (2004) 

 

Altura efetiva - d 

d = 0,8.D = 0,8. 600 = 480 mm 

 

Resistência ao cortante de projeto máxima possível  - Verificação da compressão diagonal do 

concreto 

VRd  = 0,27.31,93.200.480 ( 1-31,93/250) = 721.9 kN 
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Armadura de cisalhamento mínima 

 
   

 
                      

        

   
 = 0.242 mm

2
/mm 

 

Resistencia ao cortante de projeto 

VSd ≤ VRd3 = Vc + Vsw 

Vc = Vc0 = 0,6 . fctd .bw.d 

Vc = 0,6 . bw.d. 0,7 . 0.3 . fc
2/3

 = 121.77 kN 

    
   

 
                     ) = 40.71 kN 

VRd3 = Vc + Vsw = 162,48 kN 

 

Peça VB2 do estudo desenvolvido por Paulo Regis em 1990  

 

Ac0 - área de seção transversal vazada do concreto = 45240 mm
2 

Ac - área do bloco do concreto maciço = 140000 mm
2
 

Ix - Momento de Inercia em relação ao eixo x da seção transversal = 3461 x 10
5
 mm

4 

σc - Tensão de compressão no bordo tracionado devido a força de compressão = 8,84 MPa 

ρ - Peso especifico do concreto = 25.10 
-6

  N/mm
3
 

q1 = ρ.Ac0  = 1,131 N/mm 

q2 = ρ.Ac  =3,5 N/mm 

 

Reações nos apoios devido ao peso próprio  

RA(Peso) = RB(Peso) = (q1.2500 + q2.600)/2 = 2464 N 

 

Seção crítica 

Da mesma forma como feito para a norma canadense a seção crítica ocorrerá 1250 mm 

da extremidade esquerda da peça.  

 

Força cortante estimada 

Vk =87,09 kN 

 

Carga aplicada 

P = Vk + q1.x – RA = 86,04 kN 

 

Momento fletor 

       
        

 

 
                                      

           
        

 

 
                                                    

 

Esforço normal 

 Nk = 400 kN 

 

Altura efetiva - d 
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d = 0,8.D = 0,8.300 = 240 mm 

 

Resistência ao cortante máxima possível  - verificação da compressão diagonal do concreto 

                      (  
  

   
)            

 

Armadura de cisalhamento mínima 

 
   

 
                      (

  
 
 

   
)              

 

Resistencia ao cortante de projeto 

VSd ≤ VRd3 = Vc + Vsw 

 

Para elementos submetidos à flexão-compressão tem-se, tem-se: 

                         (     )           

       
  

 
 

 
 
                 

           
  

       
             

    
            

 
                                   

VRd3 = Vc + Vsw =  96.76 kN 

 

Tabela 6.4 -  Resultados obtidos utilizando Modelo I da NBR 6118 – Dados de Regis e Ruiz 

&Turmo.  

Peça 
REGIS RUIZ & TURMO  

VA1 VA2 VB1 VB2 VC1 VC2 VA1 VA2 

N (kN) 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VRd2 206,6  220,6 213,2 220,6 649,7 649,7 519,6 519,6 

Vc (kN) 38,23 58,29 39,20 51,17 121,78 121,78 102,64 102,64 

Vsw (kN) 0,00 0,00 45,60 45,60 40,71 40,71 40,71 40,71 

VRd3 = Vr (kN)  38,23 58,29 84,80 96,77 162,49 162,49 143,36 143,36 

Vexp (kN) 55,00 83,00 130,00 158,00 233,20 239,20 236,70 216,70 

Vr/Vexp 0,70 0,70 0,65 0,61 0,70 0,68 0,61 0,66 
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Tabela 6.5 - Resultados obtidos utilizando Modelo I da NBR 6118 – Dados de KISHIDA 

Peças N (kN) VRd2 kN Vc (kN) Vsw (kN) 
VRd3 = Vr 

(kN) 

Vexp 

(kN) 
Vr/Vexp 

JP3 40 15 70 820,59 505,67 132,33 38,60 170,93 259,22 0,66 

JP3 40 15 105 1158,98 505,67 148,00 38,60 186,60 300,39 0,62 

JP3 80 15 313,09 505,67 105,74 38,60 144,34 214,43 0,67 

JP3 80 15 35 668,32 505,67 125,00 38,60 163,60 250,62 0,65 

JP3 00 15 35 397,61 505,67 110,89 38,60 149,49 198,6 0,75 

JP3 100 15 406,07 505,67 111,33 38,60 149,93 216,69 0,69 

JP3 00 15 70 689,46 505,67 126,11 38,60 164,71 239,77 0,69 

JP3 100 15 35 723,3 505,67 127,78 38,60 166,38 240,67 0,69 

JP3 00 15 105 977,1 505,67 140,22 38,60 178,82 241,12 0,74 

JP6 40 15 70 829,18 379,33 112,67 28,82 141,49 228,92 0,62 

JP6 40 15 105 1122,43 379,33 125,00 28,82 153,82 244,78 0,63 

JP6 80 15 246,06 379,33 80,73 28,82 109,56 170,88 0,64 

JP6 80 15 70 970,75 379,33 118,78 28,82 147,60 248,02 0,60 

JP6 100 15 323,58 379,33 85,56 28,82 114,38 183,85 0,62 

JP6-00-15-70 734,8 379,33 108,33 28,82 137,16 201,88 0,68 

JP6-00-15-105 1031,42 379,33 121,33 28,82 150,16 228,56 0,66 

JP6-100-15-70 1041,53 379,33 121,78 28,82 150,60 211,61 0,71 

JP6-100-15-105 1334,78 379,33 133,11 28,82 161,93 228,56 0,71 

JP9 100 15 299,38 337,11 76,16 31,70 107,86 164,67 0,66 

JP9 80 15 241,34 337,11 72,67 31,70 104,37 159,44 0,65 

JP12 80 15 205,3 316,11 67,00 35,22 102,22 150,91 0,68 

JP12 40 15 35 425,05 316,11 79,70 35,22 114,92 162,36 0,71 

JP12-40-15-70 809,62 316,11 97,67 35,22 132,89 208,74 0,64 

JP12 100 15 266,02 316,11 70,77 35,22 105,99 151,91 0,70 

JP12-00-15-70 734,44 316,11 94,44 35,22 129,67 191,74 0,68 

JP12 00 15 35 977,1 316,11 75,30 35,22 110,52 160,81 0,69 
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Tabela 6.6 - Resultados com Modelo I da NBR 6118 – Dados Völgyi  

Peças Nk (kN) VRd2 (kN) Vsw (kN) Vc (kN) VRd3 (kN) Vexp (kN) Vr/Vexp 

55-12-0-975 0 381,49 0,00 60,16 60,16 68,60 0,88 

55-12-0-625 0 388,19 0,00 61,22 61,22 105,00 0,58 

55-12-150-825 0 361,95 28,27 56,81 85,09 105,00 0,81 

55-12-150-625 0 349,25 28,27 54,82 83,09 135,00 0,62 

55-14-0-825 0 371,79 0,00 58,34 58,34 71,70 0,81 

55-14-0-625 0 381,01 0,00 59,80 59,80 82,80 0,72 

55-14-150-825 0 342,90 28,27 53,82 82,10 133,00 0,62 

55-14-150-625 0 381,01 28,27 59,80 88,08 162,00 0,54 

55-14-75-825 0 352,89 56,55 55,37 111,92 143,00 0,78 

55-14-75-789 0 371,79 56,55 58,34 114,88 153,50 0,75 

55-16-0-975 0 406,41 0,00 63,79 63,79 78,00 0,82 

55-16-0-825 0 361,95 0,00 56,81 56,81 85,40 0,67 

55-16-150-975 0 368,11 28,27 58,05 86,32 115,00 0,75 

55-16-150-825 0 394,88 28,27 62,27 90,54 140,00 0,65 

90-12-0-825 0 588,89 0,00 92,63 92,63 95,00 0,98 

90-12-0-625 0 601,98 0,00 94,69 94,69 158,00 0,60 

90-16-0-825 0 609,61 0,00 95,68 95,68 134,00 0,71 

90-16-0-825 0 628,66 0,00 98,67 98,67 135,00 0,73 

90-16-150-975 0 608,52 28,27 95,72 123,99 158,00 0,78 

90-16-150-825 0 609,61 28,27 95,68 123,96 177,00 0,70 

90-16-150-825 0 596,91 28,27 93,69 121,96 169,00 0,72 

90-16-150-825 0 608,52 28,27 95,72 123,99 178,00 0,70 

90-16-150-625 0 628,15 28,27 98,80 127,08 218,00 0,58 

90-16-150-625 0 615,06 28,27 96,75 125,02 228,00 0,55 

90-16-110-825 0 577,86 38,56 90,70 129,26 187,00 0,69 

90-16-110-625 0 584,21 38,56 91,70 130,25 210,00 0,62 

90-16-75-635 0 628,66 56,55 98,67 155,22 258,00 0,60 

55-16-150-F1-825 148 352,35 28,27 60,98 89,25 140,00 0,64 

55-16-150-F1-625 148 364,50 28,27 64,58 92,86 147,00 0,63 

55-16-75-F1-825 148 370,58 56,55 62,54 119,09 170,00 0,70 

55-16-75-F1-625 148 352,35 56,55 60,99 117,54 180,00 0,65 

90-16-150-F1-975 88 572,36 28,27 92,65 120,93 141,00 0,86 

90-16-150-F1-975 106 606,40 28,27 98,85 127,13 146,00 0,87 

90-16-150-F1-825 116 597,24 28,27 98,09 126,36 165,00 0,77 

90-16-150-F1-825 128 599,88 28,27 99,27 127,55 167,00 0,76 

90-16-150-F1-625 118 591,02 28,27 98,56 126,84 229,00 0,55 

90-16-150-F1-625 108 591,02 28,27 98,09 126,36 234,00 0,54 

90-16-150-F2-975 228 564,98 28,27 95,75 124,02 163,00 0,76 

90-16-150-F2-975 238 618,90 28,27 104,90 133,17 161,50 0,82 

90-16-150-F2-825 286 589,28 28,27 102,71 130,98 186,00 0,70 

90-16-150-F2-825 255 618,90 28,27 106,78 135,06 179,00 0,75 

90-16-150-F2-625 273 601,43 28,27 107,03 135,31 233,00 0,58 

90-16-150-F2-625 306 583,20 28,27 105,61 133,88 216,00 0,62 

90-0-150-F2-825 237 612,24 28,27 105,41 133,69 174,00 0,77 

90-0-150-F2-975 180 598,93 28,27 100,28 128,55 145,00 0,89 
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Observando os resultados apresentados na Tabela 6.4, 6.5 e 6.6, pode-se verificar, de 

forma semelhante ao verificado na análise dos resultados experimentais, bem como na análise 

dos resultados utilizando a norma canadense, que com o aumento do esforço normal de 

compressão, ocorre o aumento da resistência ao cisalhamento. Tal comportamento foi 

verificado para todas as resistências calculadas utilizando a norma brasileira. De acordo com a 

NBR 6118, para elementos submetidos à flexo-compressão, o aumento da tensão de 

compressão provoca o aumento da contribuição do mecanismo resistente complementar do 

concreto (Vc), devido ao aumento do momento de descompressão (M0). Diferente do que 

ocorre com a norma canadense, o aumento da tensão de compressão não provoca o aumento 

da resistência devido aos estribos (Vs), já que o ângulo de inclinação é considerado constante 

e igual a 45º. 

Também foi possível verificar ao analisar a Tabela 6.6, que para os elementos que não 

estão submetidos a tensões de compressão, a variação do vão de cisalhamento (a) não 

influencia a resistência ao cisalhamento das peças. Já para os elementos submetidos à flexo- 

compressão, à medida que o vão de cisalhamento (a) diminui ocorre a diminuição do 

momento fletor de cálculo máximo no trecho em análise (MSd,máx), e consequentemente o 

aumento do mecanismo resistente do concreto (Vc)  

No que concerne a influência da espessura da parede (t), verificou-se o mesmo 

comportamento quando da análise dos resultados experimentais, ou seja, com o aumento da 

espessura da parede das peças, ocorre o aumento da resistência ao cisalhamento. Como 

exemplo, comparando as peças 55-16-0-825 e 90-16-0-825 da Tabela 6.6 que apresentam as 

mesmas características, com exceção das espessuras das paredes, percebe-se que a peça 90-

16-0-825 apresenta uma resistência ao cisalhamento em torno de 1,68 vezes maior que a da 

peça 55-16-0-825, que por sua vez apresenta uma espessura da parede 0,6 vezes menor. 

O gráfico da Figura 6.6 apresenta os resultados das Tabelas 6.4, 6.5 e 6.6. Pode-se 

verificar que todos os valores de resistências ao cisalhamento, calculadas utilizando a NBR 

6118 (Vr), foram favoráveis a segurança quando comparados com os valores das resistências 

ao cisalhamento encontradas de forma experimental (Vexp). A média de todos os valores 

Vr/Vexp foi de 0,69 com desvio padrão da população de 0,084. 

Desta forma, percebe-se que as resistências ao cisalhamento calculadas utilizando a 

norma brasileira apresentaram valores mais próximos das resistências experimentais do que as 

resistências calculadas utilizando a norma canadense, uma vez que a média dos valores 

Vr/Vexp, calculados utilizando a NBR 6118 (2014), foi de 0,69; enquanto que a média dos 

valores Vr/Vexp, calculados utilizando a CSA A23.3-04 (2004), foi de 0,62. No entanto o 

desvio padrão dos valores Vr/Vexp, calculados utilizando a NBR 6118, foi maior que o desvio 

padrão dos valores Vr/Vexp, calculados utilizando a CSA A23.3. 
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Figura 6 - Variação da relação entre a resistência ao cisalhamento calculada segundo a 

NBR 6118 divido pela resistência ao cisalhamento experimental em função da tensão 

normal aplicada de todos os dados experimentais.  

 

Desta forma, percebe-se que a análise da resistência ao esforço cortante em peças com 

seções transversais circulares vazadas, utilizando o modelo I da NBR 6118, adotando altura 

útil como sendo igual a 0,8 vezes a altura da seção transversal (h), e a largura efetiva como 

sendo igual a duas vezes a espessura da parede do tubo (t), apresentaram resultados seguros e 

muito próximos dos valores calculados utilizando uma versão simplificada da Teoria do 

Campo de Compressão Modificada, através da norma canadense. 

No entanto, devido à inexistência de dados experimentais, não se pôde avaliar o 

comportamento das peças com seções circulares vazadas, submetidas a tensões de compressão 

(σN) se aproximando de fc. Se existissem ensaios realizados para valores de σN/fc se 

aproximando de 1, possivelmente seriam encontrados valores de resistências aos esforços 

cortantes sobre-estimados, devido ao efeito degradante de esforços normais de compressão 

muito elevados. 

A falta de dados experimentais se explica pela dificuldade em se projetar peças as 

quais o cortante permanece sendo modo de ruptura determinante, mesmo com tensões de 

compressão tão elevadas. 

A norma brasileira, como já mencionado no item 4.2.3.3.1, considera no calculo de Vc, 

o efeito do aumento da resistência ao cisalhamento, devido ao esforço normal de compressão. 

Desta forma, semelhante ao que foi feito pelo ERUCODE 2(2005), pode-se incluir no calculo 

de VRd2 apenas o efeito degradante da resistência ao cisalhamento, para os valores de σN /fcd 

maiores que 0,6 como apresentado no item 4.4.1.  
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Apesar da existência de poucos dados experimentais disponíveis na literatura, foi 

possível realizar as análises necessárias e assim, após análise dos artigos e normas existentes 

na literatura, bem como dos resultados obtidos neste trabalho, pôde-se concluir que: 

 Apesar do uso frequente de seções circulares vazadas em estacas de concreto armado e 

protendido, as normas de projeto utilizadas para determinação da resistência ao 

esforço cortante não abordam explicitamente essas seções; 

 Dentre os processos para determinação da resistência ao esforço cortante em peças de 

concreto armado e protendido, a Teoria do Campo de Compressão Modificada 

(MCFT) é um ótimo método para prever com boa precisão resistência ao cisalhamento 

de tais peças; É também um dos métodos menos empíricos por apresentar boa parte de 

sua formulação baseada em modelos mecânicos. No entanto, a versão simplificada 

deste método, apresentada pela norma canadense CSA A23.3-04 (2004), não 

estabelece como determinar a largura efetiva (bw) e altura útil (d) para o caso de seções 

circulares vazadas; 

 A fim de se determinar os parâmetros bw e d não abordados pelas normas existentes, 

utilizou-se um banco de dados com resultados experimentais de peças com seções 

circulares vazadas, confeccionadas em concreto armado e protendido. Para peças com 

t/D variando entre 0,125 e 0,330, foi verificado que adotando bw igual a 2.t (t é a 

espessura da seção) e d igual a 0,8.h (h é altura da seção transversal), obteve-se para 

todos os dados experimentais previsões de resistências ao esforços cortantes 

favoráveis a segurança, nas análises realizadas pela norma canadense, CSA A23.3-04 

(2004), e pela norma brasileira, NBR 6118 (2014); 

 Como esperado, foi verificado na análise dos resultados experimentais, e na análise 

dos resultados utilizando a normas brasileira e canadense que o aumento da tensão 

normal de compressão (σN) e/ou aumento da espessura da peça (t) provoca o aumento 

da resistência ao cisalhamento (Vr); 

 Com relação à influência do vão de cisalhamento (a), foi verificado na análise dos 

resultados experimentais, e na análise dos resultados utilizando a norma canadense, 

que quanto menor o vão de cisalhamento (a), maior será a resistência ao cisalhamento. 

Tal comportamento também foi verificado nos resultados utilizando a norma brasileira 

para peças submetidas flexo-compressão. Já as peças não submetidas a tensões de 

compressão, a norma brasileira não prever a influência do vão do cisalhamento (a). 

 As normas A23.3-04 (2004) e NBR 6118 (2014) não consideram o efeito da 

degradação da resistência ao cisalhamento devido a tensões de compressão muito 

elevadas. Devido à inexistência de dados experimentais, não foi possível determinar a 

partir de que nível de σN/fc, as tensões de compressão começam a causar degradação 

da resistência ao cisalhamento. 
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Contudo, a fim de incluir na análise da resistência ao esforço cortante de peças de 

concreto armado e protendido, as seções transversais circulares vazadas e a influência do 

efeito de deterioração das tensões de compressão muito elevadas, propõe-se a seguinte 

redação a ser inserida na seção 17.4.2.2 (a) e (b) da NBR 6118 (2014): 

 

17.4.2.2 Modelo de Calculo I 

[...] 

(a) verificação da compressão diagonal do concreto: 

                           

onde 

αv2 = (1 − fck/250) e fck, expresso em megapascal (MPa); 

αcw = 
1,00 para 0 < σN /fcd < 0,6 

2,5(1- σN /fcd) para 0,6 < σN /fcd < 1,0 

 

(b) cálculo da armadura transversal 

[...] 

onde 

bw é a menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d; entretanto, 

no caso de elementos estruturais protendidos, quando existirem bainhas injetadas 

com diâmetro φ > bw/8, a largura resistente a considerar deve ser (bw- 1/2Σφ), na 

posição da alma em que essa diferença seja mais desfavorável, à exceção do nível 

que define o banzo tracionado da viga; no caso de seções circulares, bw deve ser 

adotado como o diâmetro da peça, ou duas vezes a espessura t para seções 

circulares vazadas, sendo tais parâmetros limitado a 0,125 ≤ t/h ≤ 0,330. 

d é a altura útil da seção, igual à distância da borda comprimida ao centro de 

gravidade da armadura de tração; entretanto no caso de elementos estruturais 

protendidos com cabos distribuídos ao longo da altura, d não precisa ser tomado 

com valor menor que 0,8h, desde que exista armadura junto à face tracionada de 

forma a satisfazer 17.4.1.2.2; para o caso de seções circulares e circulares vazadas, 

d pode ser adotado como 0,8h, sendo tais parâmetros limitado a 0,125 ≤ t/h ≤ 

0,330. 

σN é a tensão de compressão no concreto no eixo centroidal devido ao 

carregamento normal e/ou portensão. 

[..] 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Por fim deixamos as seguintes recomendações para estudos a serem realizados no 

futuro: 

 Realização de ensaios para determinação da resistência aos esforços cortantes, em 

peças com seções transversais circulares vazadas, confeccionados em concreto 

centrifugado; 
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 Realização de ensaios para determinação da resistência aos esforços cortantes, em 

peças com seções transversais circulares vazadas, submetidos a tensões axiais de 

compressão mais elevadas (σN/fc maior que 0,6) para que possa ser determinado o 

limite a partir do qual as tensões de compressão passam a deteriorar a resistência ao 

cisalhamento. 

 Realizar mesma análise feita nesta pesquisa utilizando o modelo II da NBR 6118 e 

adotando o ângulo de inclinação da biela comprimida igual ao ângulo calculado pela 

Teoria do Campo de Compressão Modificada.  
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