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1
INTRODuçãO E BASES TEóRICAS

Modelos de bielas e tirantes e campos de tensões são fundamentados no teorema 

estático da teoria da plasticidade e permitem o dimensionamento e o detalha-

mento de estruturas de concreto estrutural. Essa ferramenta de cálculo, baseada 

em observações cuidadosas do comportamento das estruturas de concreto e em 

diversos ensaios experimentais, tem clareza e grande aplicabilidade, devendo 

fazer parte da “caixa de ferramentas” de todo projetista estrutural.

Os modelos de bielas e tirantes foram um marco no que diz respeito ao modo 

racional e adequado de tratar o dimensionamento e o detalhamento das armadu-

ras em elementos especiais de concreto. Antes disso, o detalhamento das regiões 

denominadas especiais era realizado de forma empírica e com detalhes padrões 

que se baseavam na experiência dos engenheiros estruturais. No entanto, essas 

regiões eram as causas mais frequentes de acidentes estruturais.

O insucesso de algumas soluções, aliado à simplicidade dos modelos de bielas 

e tirantes, em uma época em que soluções complexas eram difíceis ou impos-

síveis de se obter, permitiu o rápido sucesso do método. Atualmente, existem 

modelos sofisticados de análise e ferramentas computacionais que permitem a 

sua aplicação em projetos, entretanto modelos de bielas e tirantes continuam 

extremamente importantes, pois permitem a análise do fluxo de forças e o corre-

to detalhamento das estruturas de concreto, o que nem sempre é possível ao se 

utilizarem modelos complexos, que obscurecem o entendimento.

Por outro lado, modelos complexos – ou científicos, como definido por Schlaich 

(1991) – podem servir para validar ou orientar um modelo de bielas e tirantes. 

Pode-se utilizar conceitos de modelos hierárquicos para ajustar o melhor modelo 

de bielas e tirantes para uma determinada situação. Contudo, essa análise não 

é, normalmente, uma tarefa do engenheiro estrutural durante o projeto de uma 

estrutura, exceto no caso de elemento ou região especial muito complexo que 
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em que:

Z é o módulo plástico e  = Z/W é o fator de forma da seção transversal. No caso 

da seção transversal retangular,  = 1,5.

O diagrama momento-curvatura bili-

near (fator de forma  = 1) mostrado na Fig. 

1.9 por OA’B’ é uma aproximação muito 

empregada na prática. A utilização desse 

diagrama subestima os deslocamentos, 

entretanto o comportamento também é 

influenciado pelo endurecimento plástico 

(strain hardening) do material. Essa aproxi-

mação permite assumir rótulas plásticas 

ideais que tornam os cálculos mais simples.

Viga biengastada

A Fig. 1.10 mostra uma viga biengastada com 

carregamento uniforme (p). É assumido que 

inicialmente, para p = 0, a viga está livre de tensões residuais e que o diagrama 

momento-curvatura é bilinear para todas as seções. A carga (p) é aumentada 

monotonicamente até que os momentos fletores nas duas extremidades atinjam 

o limite Mp, ou seja:

− =− ⇒ = =M
pL

p p
M

Lp y
p

2

212

12
(1.17)

Nessa fase, a viga reage de forma elástica com momento mínimo nas extre-

midades igual a –pL²/12 e momento máximo no meio do vão igual a pL²/24.

A partir do diagrama M-, pode-se concluir que as extremidades não permi-

tem incrementos de momentos, mas permitem acréscimos na curvatura. Isso 

significa que rótulas plásticas são formadas nas extremidades para incrementos 

de carga ∆p e que a viga reage como uma viga biapoiada cujo momento máximo 

no meio do vão é igual a ∆pL²/8.

O fim da fase elastoplástica (p = pr) ou o estado-limite ocorre quando o momen-

to no meio do vão também atinge o limite plástico e a viga se torna um mecanismo.
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e a carga última é:
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Fig. 1.9 Diagrama momento-curvatura de uma viga com 

material elastoplástico



2
MODELO DE BIELAS E TIRANTES 
E CAMPOS DE TENSõES

Neste capítulo serão tratados, de forma geral e simples, o comportamento e a 

resistência de alguns elementos estruturais. Esses conceitos são importantes 

para a aplicação em elementos (ou regiões) mais complexos e para a sequência 

do livro.

2.1 Introdução ao modelo de bielas e tirantes e campos de tensões 

Um modelo de bielas e tirantes é uma idealização estrutural na qual a estrutura 

real se assemelha a uma treliça equivalente onde se calculam, dadas as ações, os 

esforços axiais de cada elemento. Essa treliça deve satisfazer as hipóteses do teo-

rema do limite inferior da plasticidade discutido no Cap. 1. O cálculo dos esforços 

axiais nos elementos permite dimensionar as armaduras necessárias e verificar 

a adequada resistência das bielas e dos nós.

Um modelo de campos de tensões é uma idealização estrutural em que as 

tensões no aço e no concreto são impostas (ou verificadas) pela aplicação de um 

conjunto de ações sobre um elemento estrutural. Os campos de tensões devem 

satisfazer as condições de equilíbrio e as condições estáticas de plasticidade e 

respeitar as condições de contorno da estrutura real.

Em um modelo de bielas e tirantes, as bielas representam os campos de tensões 

de compressão, os campos de tensões de tração são representados por uma ou mais 

camadas de armadura ou tirantes de concreto, e os nós são os volumes de concreto 

em que as forças que agem nas bielas e nos tirantes se encontram e se equilibram.

Neste livro, serão adotados apenas campos de tensões de tração representados 

por armaduras, pois a maioria das aplicações práticas costuma desprezar a resis-

tência à tração do concreto, que é muito pequena. Entretanto, existem situações 

em que a resistência estrutural só poderá ser explicada se a resistência à tração 

do concreto não for nula (por exemplo, lajes sem estribo e ancoragem de barras).
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Fig. 2.3 Idealização do equilíbrio interno de uma viga biapoiada com duas forças iguais e simétricas e  

próximas aos apoios

Boxe 2.1 Exemplo de determinação da largura da biela

Dados:

•	 resistência efetiva do concreto: fcp = 15 MPa;

•	 resistência plástica do tirante de aço: fyd = 435 MPa.

I. Estima-se a largura y, por exemplo, y = 0,2h = 21 cm.

II. Determina-se o braço de alavanca e, por consequência, o ângulo de inclinação da biela:

z = h – y = 105 – 21 = 84 cm

e

tg  = z/a = 84/80 = 1,05    46,4°

III. Determina-se o binário de forças (banzo comprimido e tirante) e a espessura do banzo:

Fcd = Ftd = Fd cotg  = 600/1,05 = 571,4 kN 

y = Fcd/(bw fcp) = 642,8/20  1,5 = 19,0 cm



3PROPRIEDADES E 
CARACTERíSTICAS RESISTENTES 
DOS MATERIAIS

3.1 Aço

A relação tensão-deformação dos 

aços usuais (para concreto armado) 

é mostrada na Fig. 3.1.

O aço possui deformações 

plásticas muito elevadas se com-

paradas com a deformação de 

escoamento ey e, por isso, a teoria 

da plasticidade pode ser empre-

gada em elementos de concreto 

estrutural. O diagrama elastoplás-

tico perfeito pode ser utilizado.

3.2 Concreto

A relação tensão-deformação do 

concreto para ensaios uniaxiais 

com deformação controlada é 

mostrada na Fig. 3.2.

É possível observar três 

regiões distintas (Muttoni; Sch-

wartz; Thürlimann, 1997):

•	Região quase elástica linear: no- 

ta-se um comportamento que 

pode ser considerado como 

elástico linear, em que a re- 

lação entre tensão de com-

fy

ε
εy

σ

Fig. 3.1 Relação tensão-deformação do aço para 

concreto armado

f
c

f
c

f
c

= 44 MPa

= 28 MPa

= 12 MPa

σ

ε

Fig. 3.2 Relação tensão-deformação de um espécime 

de concreto submetido à compressão uniaxial (ensaio 

com deformação lateral controlada)

Fonte: adaptado de Muttoni, Schwartz e  

Thürlimann (1997).
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No caso de um estado de deformações imposto pelo alongamento de armadu-

ra transversal tracionada, a resistência do concreto é reduzida. A deformação da 

armadura produz fissuras que amolecem o concreto, conforme a Fig. 3.4.

O dimensionamento de um elemento de concreto estrutural segundo a teoria 

da plasticidade não permite determinar as deformações, por isso esse fenômeno 

é considerado indiretamente na redução da resistência efetiva do concreto.

3.3  Resistência de tirantes, bielas e nós segundo a NBR 6118 

(ABNT, 2014)

3.3.1 Tirantes

A NBR 6118 (ABNT, 2014) estabelece o diagrama tensão-deformação de mate-

rial com comportamento elastoplástico perfeito para aços passivos (Fig. 3.5a) 

e, para aços ativos, um diagrama bilinear que, para as deformações últimas 

σ

ε

fc

Triaxial

Uniaxial

Fig. 3.3 Relação 

tensão-deformação 

em ensaio triaxial e 

uniaxial de compressão 

em espécime 

de concreto

Fonte: adaptado de 

Muttoni, Schwartz e 

Thürlimann (1997).

Fig. 3.4 Influência de deformações laterais impostas na relação tensão-deformação do concreto

Fonte: adaptado de Muttoni, Schwartz e Thürlimann (1997).

Ruptura

Variações da deformação lateral

fc

fc,ef

σ

σ



4
TRANSFERêNCIA DE FORçA ENTRE 

A ARMADuRA E O CONCRETO

A transferência de força entre armadura e concreto é um problema muito 

complexo e é caracterizada por ruptura brusca. Esse tipo de comportamento 

não deve governar o dimensionamento de um elemento e, por isso, fatores de 

segurança adicionais embutidos nas prescrições normativas normalmente 

são utilizados.

Existem algumas tentativas de criar uma teoria racional para o problema de 

aderência e ancoragem, mas os modelos são muito complexos para o uso corren-

te em projeto e, portanto, o seu emprego é limitado à comunidade científica e, 

possivelmente, à engenharia forense.

As expressões de resistência de aderência aço-concreto que governam a 

ancoragem e o transpasse entre barras são baseadas em regras semiempíricas 

obtidas através de ensaios.

4.1 Aderência de barras retas isoladas

4.1.1 Mecanismo de transferência por aderência

O mecanismo principal de transferência de forças entre barras lisas e o con-

creto é a adesão entre aço e concreto, sendo que o modo de ruptura é o des-

lizamento da armadura ou o seu arrancamento. Em barras de alta aderência 

(barras corrugadas), a transferência de forças é realizada através de saliências 

na armadura.

A distribuição de tensões nas regiões de ancoragem e transpasse por ade-

rência é complexa, mas pode simplificadamente ser descrita por um campo de 

tensões axissimétrico, que pode ser visualizado na Fig. 4.1. Nesse caso, é possí-

vel perceber que o desvio das forças de compressão diagonais (bursting forces) é 

garantido por um campo de tensões de tração em forma de anel.
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Barras transversais soldadas

Desde que a resistência ao cisalhamento da solda para uma força mínima de Asfyd 

(força resistente da barra ancorada) seja comprovada por ensaio, pode ser feita a 

ancoragem de estribos por meio de barras transversais soldadas, de acordo com 

a Fig. 4.10, obedecendo às condições dadas a seguir:

•	duas barras soldadas com diâmetro Øt1 > 0,7Øt para estribos constituídos 

por um ou dois ramos;

•	uma barra soldada com diâmetro Øt1 ≥ 1,4Øt para estribos de dois ramos.

No caso de regiões especiais (em nós singulares), em que as forças são eleva-

das e, por consequência, as tensões também, apenas estribos fechados devem 

ser usados.

4.2.5 Armaduras transversais na zona de ancoragem (NBR 6118 – 

ABNT, 2014)

Se o diâmetro da barra for menor ou igual a 32 mm, deve ser prevista armadura 

transversal capaz de resistir a 25% da força longitudinal de uma das barras anco-

radas ao longo do comprimento de ancoragem. Se a ancoragem envolver barras 

diferentes, prevalece, para esse efeito, a de maior diâmetro.

Por não ser usual, não será discutido o caso de diâmetro da barra maior que 32 

mm. Para maiores detalhes, ver NBR 6118 (ABNT, 2014) e Ibracon (2015).

4.3 Emendas entre armaduras

A transmissão de esforços de uma barra para outra pode ser realizada por:

•	 transpasse;

•	dispositivos mecânicos;

•	 solda.

≥ 5Ø
t

≥ 10Øt

≥ 
5 

m
m

≥ 
1,

4Ø
t

≥ 
5 

m
m

Øt Øt

≥ 20 mm
≥ 2 Øt

≤ 50 mm

≥ 
0,

7Ø
t

≥ 50 m
m

≥ 70 mm

Øt Øt

a) b)

Fig. 4.10 Ancoragens de estribos: a) gancho e b) barras transversais soldadas



5
VIGAS-PAREDE

Vigas-parede são elementos constituídos de chapa de concreto fletidos em rela-

ção ao seu plano médio.

A NBR 6118 (ABNT, 2014) define uma viga-parede como sendo aquela em que 

a relação entre o vão e a altura (L/h) é inferior a 2, no caso de vigas biapoiadas, e 

inferior a 3, no caso de vigas contínuas. No entanto, o ideal é analisar cada caso 

pelo princípio de Saint-Venant, pois a definição da norma é válida para carrega-

mento uniformemente distribuído.

5.1 Viga-parede biapoiada

Em uma viga-parede biapoiada com carregamento uniformemente distribuído, é 

possível definir um modelo de bielas e tirantes baseado no fluxo de tensões prin-

cipais mediante análise elástica (Fig. 5.1a). A solução “elástica” pode ser bastante 

conservadora em relação a um modelo plástico (Fig. 5.1b). A diferença é ainda 

maior quando se observa que as normas nacionais e internacionais prescrevem 

armaduras secundárias mínimas que contribuem para aumentar a carga resis-

tente da viga-parede.

Por outro lado, é importante salientar que o dimensionamento plástico 

mostrado na Fig. 5.1b pode levar à fissuração excessiva do concreto em serviço. 

Uma forma indireta de respeitar o ELS é assumir inclinações máximas de bielas 

em relação às armaduras dentro dos limites normativos e utilizar armaduras 

secundárias que “costuram” as trações que atravessam o campo de compres-

sões (Fig. 5.2).

No caso de vigas-parede biapoiadas com carga uniformemente distribuída, 

algumas regras já consagradas podem ser empregadas. Por exemplo, é usual assu-

mir o braço de alavanca z = 0,6h, para 1 < L/h ≤ 2, ou z = 0,6L, caso h ≥ L (Fig. 5.3).
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Boxe 5.1 Exemplo de viga-parede isostática

Considere-se a viga-parede da Fig. 5.6. Dados adicionais: fck = 30 MPa, aço CA-50 e 

c = 3 cm. Observação: ações já combinadas.

•	Modelo de bielas e tirantes (Fig. 5.7):

400

40 40

40
0

200 kN/m

200 kN/m

20

Fig. 5.6 Exemplo de viga-parede isostática

20
0

63,4 o

400 kN 400 kN

400 kN 400 kN

800 kN 800 kN

100

400 kN

400 kN

Fig. 5.7 Modelo de bielas e tirantes do exemplo de viga- 

-parede isostática



6
CONSOLOS

Os consolos são elementos curtos em balanço frequentemente utilizados em 

estruturas de concreto pré-moldado.

6.1 Modelos de bielas e tirantes aplicados a consolos

6.1.1 Modelo principal

Um modelo de bielas e tirantes aplicado a consolo é muito simples de definir e 

pode ser derivado com o auxílio das trajetórias de tensões principais em domínio 

elástico, conforme a Fig. 6.1.

Por simplicidade, pode-se analisar o consolo isolado, assumindo o modelo 

indicado na Fig. 6.2. Esse modelo permite a análise apenas do consolo; o equilí-

brio na região do pilar será tratado no Cap. 8.

A força vertical é transmitida diretamente a um nó comprimido (nó A) no 

topo do pilar inferior. Em geral, essa força é resistida por um banzo comprimido 

no pilar inferior e por um tirante proveniente do pilar superior (ver Fig. 6.1b). 

Usualmente, a tração desse tirante é pequena em relação à compressão do banzo 

inferior.

Assumindo que o apoio dado à biela diagonal é fornecido apenas pelo banzo 

comprimido do pilar inferior, é possível determinar a largura desse apoio consi-

derando que a tensão é igual ao limite de resistência do nó CCC ( fcd1), logo:

a
V

bf
d

cd
1

1

 (6.1)

Uma vez determinado o apoio da biela diagonal, o binário de forças 

atuante é estabelecido e deve ser resistido por um binário interno dado pela 

tração (Ftd1) do tirante principal e pela compressão horizontal (Fcd). Fazendo o 



7
DENTES GERBER

Dente Gerber é um detalhe muito comum em construções de concreto pré-mol-

dado. As vantagens arquitetônicas são a redução da altura total da construção e 

a harmonia com os consolos, permitindo uma transição suave.

7.1 Modelos de bielas e tirantes aplicados a dente Gerber

Existem dois modelos principais aplicados a dentes Gerber, um de suspensão 

vertical (Fig. 7.1a) e outro com tirante diagonal (Fig. 7.1d). Ensaios experimentais 

disponíveis na literatura mostram a viabilidade do modelo de suspensão verti-

cal (Jirsa et al., 1991) e, também, da combinação dos dois modelos (Mata Falcón;  

Fernández Ruiz; Muttoni, 2014), cujo resultado é apresentado na Fig. 7.1e.

Segundo Steinle, Bachmann e Tillmann (2019), o modelo de suspensão 

vertical, que tem um detalhamento mais simples, é utilizado para cargas leves e 

moderadas, e o modelo combinado, para cargas pesadas. Os modelos de suspensão 

vertical e com tirante inclinado têm vantagens e desvantagens; enquanto o 

primeiro não controla muito bem as fissuras críticas que aparecem no canto, 

o segundo não é eficiente para resistir aos esforços de tração que aparecem no 

dente, além de apresentar difícil viabilidade da ancoragem do tirante. O modelo 

mais adequado é a combinação dos dois.

Segundo Schlaich e Schäfer (2001), o modelo com tirante inclinado não deve 

absorver mais que 70% da reação Vd. Uma proposta de distribuição da carga é 

(Zilch; Zehetmaier, 2010):

V
h
h

V Vd d d1
11 0 3= −









 ≥ ,

V
h
h

V Vd d d2
1 0 7= ≤ ,

(7.1)
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Boxe 7.1 Exemplo de dimensionamento de dente Gerber

Dados:

•	 concreto C35 ( fck = 35 MPa);

•	aço CA-50 ( fyk = 500 MPa);

•	bw = 35 cm;

•	 cobrimento: 3 cm;

•	aparelho de apoio: 25 cm × 10 cm;

•	Vd = 200 kN;

•	Hd = 40 kN.

A geometria do dente Gerber é mostrada na Fig. 7.7.

Dados auxiliares:

fcd2 0 6 1
35

250
35
1 4

12 90= −








× =,

,
, MPa

fcd3 0 72 1
35

250
35
1 4

15 48= −








× =,

,
, MPa

•	Passo 1: estimativa da armadura de suspensão

F V Htd d d2 2 200 20 220≈ + = + =/ kN   As2 = 220/43,5 = 5,06 cm²

Assumindo inicialmente 4EØ10 c/5, têm-se:

a1 3 5 1 16= × + = cm

a = + + + × =15 3
16
2

40
200

5 27 cm

•	Passo 2: cálculo de y

y d d
V a

bf
d

cd
= − − = − −

× ×

×
=1 1

2

3

22
25 25

2 200 27
35 1 548

4 37
,

, cm

d
' =

 5

h
2 

=
 3

0

10 5 5 10

h
1 

=
 3

0

d
' =

 5 30
d

  =
 2

5

h
 =

 6
0

1

d
 =

 5
5

Hd

Vd

Fig. 7.7 Exemplo de dente Gerber



8
Nó DE PóRTICO

Os nós de pórtico ou as ligações entre vigas e pilares são regiões delicadas de 

uma estrutura de concreto.

Diversos ensaios com diferentes detalhamentos de armadura e diferentes 

esforços solicitantes mostram que o nó de pórtico tem grande potencial de ser 

o elo fraco da estrutura. Esses ensaios indicam que muitos detalhes, inclusive 

bastante utilizados no passado, têm resistência à flexão menor que as partes do 

pórtico (viga ou pilar).

Neste capítulo serão discutidos modelos e detalhes de armação para o caso 

mais crítico de variação brusca de seção, ou seja, o nó de pórtico de canto, em que 

nem viga nem pilar têm continuidade.

8.1 Nó de canto submetido a momento negativo

Os campos de tensões e o modelo de bielas e tirantes resultante de um nó de 

pórtico submetido a momento negativo, como mostrado na Fig. 8.1a, são relativa-

mente simples de definir e mostrados na Fig. 8.1c.

M

M

a) b) c)

Fig. 8.1 Nó de pórtico 

de canto: a) geometria e 

carregamento, b) armadura da 

viga e c) campos de tensões
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do nó de pórtico. A Fig. 8.11 mostra os campos de tensões e o modelo de bielas 

e tirantes resultante. Segundo Muttoni, Schwartz e Thürlimann (1997), dessa 

maneira a biela pode ser desviada continuamente.

No modelo dessa figura, as forças de tração na armadura começam a reduzir 

a partir do ponto de encontro das armaduras principais de viga e pilar.

Ft

Fc

FtFc

h

h

z

z

0,7Ftd

ℓb

ℓb

a) b)

Fig. 8.10 Ligação viga-pilar para momentos positivos moderados: a) modelo de bielas e tirantes e  

b) alternativas de detalhamento

Fonte: Schäfer (2010b).

a) b)

c) Armadura em laço

Fig. 8.11 

Armaduras 

secundárias 

distribuídas: 

a) campos de 

tensões, b) modelo 

de bielas e tirantes 

e c) detalhamento




