
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

MARCONE ALVES DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES MODELOS 
DE CÁLCULO PARA CONSOLOS DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 
2010



 

 

 
 

 

MARCONE ALVES DE CAMPOS 
 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES MODELOS 
DE CÁLCULO PARA CONSOLOS DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO 
 

 

 

Monografia ao Coordenação do Curso de Engenharia 
Civil, da Universidade Federal de Goiás para obtenção do 
título de Engenheiro Civil. 

Orientador: Prof. Dr. Daniel de Lima Araújo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goiânia 

2010



 

 

 



 

 

M. A. Campos                                                                                                                    Agradecimentos 

Agradecimentos 

À DEUS, pelo dom da vida. 

Ao professor Daniel, pelo precioso tempo dedicado a este trabalho e pela 

excelente orientação fornecida, sem vocês este trabalho não seria possível. 

Aos professores Ademir e Sylvia, pelas correções e sugestões oportunamente 

feitas. 

À Universidade Federal de Goiás e Escola de Engenharia Civil, pela excelente 

formação que recebi durante a graduação. 

À TQS Informática Ltda., pelo uso de seus softwares mediante convênio com a 

EEC/UFG. 

Aos meus avós, Fabiano, Ageu, Marina e Benidita, por todo seu carinho. 

Aos meus queridos pais, serei eternamente agradecido pela educação 

recebida, devo tudo a vocês, que Deus os abençoe por isso. 

Aos meus irmãos, Sheyla e Renan, pela convivência harmoniosa, pelos bons 

conselhos e apoio nas horas difíceis. 

À minha querida namorada Ana Carolina , pelo carinho e paciência. 

A todos aqueles que se preocuparam, oraram e torceram por mim durante 

minha caminhada até aqui. 

A todos que de alguma maneira, contribuíram para a elaboração deste 

trabalho. 

 



 

 

M. A. Campos                                                                                                                                   Resumo 

 

Resumo 

 

Neste trabalho são descritos alguns métodos para o 

dimensionamento de consolos de concreto. Foram escolhidos os 

procedimentos presentes na norma brasileira de estruturas pré-moldadas, a 

NBR 9062, no manual do PCI e na norma européia EUROCODE 2. Para que 

os exemplos de cálculo fossem mais próximos da realidade, foi lançado a 

estrutura de um prédio real, o novo bloco de salas de aula da Escola de 

Engenharia, utilizado um programa de cálculo estrutural, para a determinação 

dos esforços atuantes nos consolos de uma estrutura projetada para ser 

executada em pré-moldados de concreto. Além dos consolos monolíticos, curto 

e muito curto, também é apresentado o procedimento recomendado para o 

dimensionamento de consolos muito curtos moldados em duas etapas, isto é, 

quando o consolo é moldado posteriormente sobre o concreto do pilar já 

endurecido com interface rugosa. Ao final do trabalho é mostrado um 

procedimento para o dimensionamento de chumbadores em consolos 

submetidos a momento de torção quando o chumbador faz parte do 

mecanismo resistente ao momento de torção.. 

 

Palavras chave: Pré-Moldados, consolos, modelos de calculos, 

modelos de bielas e tirantes, modelo de vigas em balanço 
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CAPÍTULO 1                                                                            

INTRODUÇÃO 

A denominação Concreto Pré-Moldado corresponde ao emprego de 

elementos pré-moldados de concreto, ou seja, ao emprego de elementos de 

concreto moldados fora de sua posição definida de utilização na construção. 

O emprego do concreto pré-moldado apresenta duas diretrizes. Uma 

aponta para a industrialização da construção civil, e a outra para a 

racionalização da execução de estruturas de concreto.  

Embora o concreto pré-moldado tenha acompanhado a evolução da 

tecnologia do concreto do século XIX, até o inicio da Segunda Guerra Mundial, 

seu desenvolvimento é geralmente relacionado com o grande impulso no 

quarto de século que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia já não 

há a euforia daquele período, mas o concreto pré- moldado tem ainda 

avançado na Europa ocidental e nos Estados Unidos com o que pode ser 

chamado de “novo concreto pré-moldado”. Com essa nova filosofia, procuram-

se soluções personalizadas a fim de fugir das criticadas mesmices 

arquitetônicas das construções feitas de concreto pré-moldado nas décadas 

passadas e, assim, proporcionar maior flexibilidade de projeto (EL DEBS, 

2000). 

Apesar dos avanços no cenário mundial, o concreto pré-moldado no 

Brasil ainda tem sido pouco explorado. As principais razões de o concreto pré- 

moldado ser subutilizado são: o sistema tributário que penaliza o emprego de 

elementos pré-moldados de fábricas,a falta de conhecimento de alternativas 

em concreto pré- moldado, a escassez de oferta de equipamentos, a 

indisponibilidade comercial de dispositivos auxiliares para realizar as ligações e 

o manuseio de elementos. A primeira razão é de natureza macroeconômica, já 

as restantes são culturais (EL DEBS,2000). 
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Essa conjunção de fatores acarreta um circulo vicioso, responsável, 

em grade parte, pela não exploração da potencialidade do concreto pré-

moldado, que é o de que não se constrói porque não se tem insumos 

tecnológicos (conhecimento, experiência, equipamentos e dispositivos 

auxiliares) e não se tem os insumos tecnológicos porque não se constrói.  

1.1 LIGAÇÕES 

Em geral, as ligações são as partes mais importantes no projeto das 

estruturas de concreto pré- moldado. Elas são de fundamental importância 

tanto para a produção (execução de parte dos elementos adjacentes às 

ligações, montagem da estrutura e execução das ligações propriamente ditas) 

quanto para o comportamento da estrutura montada. O conhecimento do 

comportamento de um sistema estrutural de concreto pré-moldado está 

diretamente relacionado ao conhecimento do comportamento de suas ligações, 

que são responsáveis, entre outros, pela redistribuição dos esforços da 

estrutura. Por sua vez, as ligações são regiões de comportamento complexo, 

onde ocorrem concentrações de tensões, e, portanto, merecem atenção 

especial por parte dos pesquisadores e projetistas.  

As ligações entre elementos pré-moldados, em geral, não se 

comportam da forma considerada na análise estrutural, onde são idealizadas 

de maneira a permitir ou impedir os deslocamentos relativos entre os 

elementos. Sabe-se que aquelas classificadas como articulações 

freqüentemente possuem razoável rigidez à flexão e resistência. Outras 

classificadas como rígidas podem apresentar deformações à flexão e ao 

cisalhamento consideráveis. Enfim, as ligações entre elementos de concreto 

pré-moldado apresentam uma certa deformabilidade quando solicitadas, e por 

isso são denominadas na literatura de semirrígidas. 

Ao se projetar estruturas com ligações semirrígidas, a rigidez dessas 

ligações se torna um parâmetro de projeto. Para estruturas nas quais o esforço 



Comparação entre diferentes modelos de Cálculo para consolos de concreto pré-moldado     18 

 

 

M. A. Campos                                                                                                                               Capítulo 1 

 

 

predominante é o de momento fletor, esse parâmetro é descrito pela curva 

momento-rotação da ligação.  

A maneira mais precisa de se determinar a curva momento-rotação 

de uma ligação é a experimentação em laboratório. O uso dessa técnica, que 

requer dinheiro e tempo, é basicamente limitado a atividades cientificas e pode, 

consequentemente, não ser diretamente aplicável na prática corrente. Portanto, 

também devem ser definidos métodos analíticos capazes de determinar o 

comportamento nodal sob carregamento estático e cíclico para o uso em 

projeto. 

Um pré-requisito para o desenvolvimento de um modelo analítico 

confiável para a ligação é o conhecimento das diferentes fontes de deformação 

e resistência dessa ligação. Esse é o objetivo do Método dos Componentes, 

que permite a determinação da deformabilidade e da resistência. A vantagem 

desse método é que um engenheiro é capaz de calcular as propriedades 

mecânicas de qualquer ligação pela decomposição em seus componentes 

relevantes. 

1Chefdebien (1996, apud MIOTTO, 2002) afirma que o 

desenvolvimento de modelos analíticos, devidamente calibrados por meio de 

resultados experimentais, capazes de simular o comportamento das ligações 

pré-moldadas, parece ser uma tendência bastante atrativa. Porem, essa é uma 

tarefa difícil devido à multiplicidade de interfaces e materiais utilizados. 

Outra opção é a realização de simulações numéricas utilizando 

programas de computador baseados no Método dos Elementos Finitos. Na 

década de 70, 2Krishnamurthy deu início ao desenvolvimento de modelos de 

ligaçõ’es em 3D por meio do uso do Método dos Elementos Finitos na área das 

                                                           

1 CHEFDEBIEN, A. (1998). Precast concrete beam to columm head connections . In CONTROL OF 
THE SEMI-RIGID BEHAVIOUR OF CIVIL ENGENEERING STRUTURAL CONNECTIONS, COST C1 
INTERNACIONAL CONFERENCE, 1998.Cost C1: Proceeding.Liege, Belgium. 

 
2
 KHRISHNAMUTHY, N. et al. 1979. Analithical M-θ curves for end-plate connections. Journal of the 

Strutural Division, v.105, n. ST1, p133-145, January. 
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estruturas metálicas (Krishnamurthy, 1979 apud MIOTTO, 2002). Atuamente, 

existem tanto programas acadêmicos quanto comerciais capazes de simular 

quase todos os fenômenos complexos: atrito, escorregamento, contato, 

interação parafuso-concreto, aderência, entre outros. Entretanto, ainda existem 

dificuldades na elaboração de um modelo de elementos finitos capaz de 

representar de maneira precisa o comportamento real da ligação sem, contudo, 

exigir grande esforço e custo computacional. No caso de ligações entre 

elementos de concreto pré-moldado há ainda um agravante: a modelagem do 

particular comportamento do concreto (não-linearmente físico), que tem sido 

motivo de muita pesquisa. 

Pelo que se conhece, estudos experimentais mais abrangentes em 

ligações entre elementos de concreto pré-moldado foram iniciados na década 

de 60, através da realização de um programa de pesquisa experimental 

desenvolvido pela Portland Cement Association - PCA (MIOTTO, 2002). 

Na Europa, América do Norte e Japão existem resultados 

experimentais para uma grande parte de configurações de ligações (metálicas, 

mistas e pré-moldadas). No Brasil, particularmente no caso das estruturas de 

concreto pré-moldado, não existe essa ampla disponibilidade de dados. Na 

EESC-USP a pesquisa em ligações foi iniciada por Ballarin (1993) que 

escreveu um estado-da-arte onde reuniu as bases de fundamentação teórica e 

apresentou as principais necessidades de pesquisa nessa área no Brasil. 

Ferreira (1993), em sua dissertação de mestrado, desenvolveu 

analiticamente algumas expressões para a determinação da deformibilidade de 

alguns tipos de ligações pré-moldadas. Mais recentemente, Ferreira (1999) 

realizou um estudo experimental sobre dois tipos de ligações pré-moldadas, 

onde foram observados seus comportamentos à torção, cisalhamento e flexão. 

Dessa forma, as expressões primeiramente apresentadas em Ferreira (1993) 

foram aperfeiçoadas com base nos resultados obtidos do estudo experimental. 

Soares (1998), em sua dissertação de mestrado, avaliou teórica e 

experimentalmente a deformabilidade à flexão da ligação viga-pilar executada 
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atraves de consolo e chumbador, encontrada em galpões pré-moldados (Figura 

1.1). 

 

Figura 1.1 - Ligação viga-pilar estudada por Soares (1998) 

Barboza (2002), em sua tese de doutorado, apresenta uma análise 

teórico-experimental do comportamento de juntas de argamasssa solicitadas à 

compressão com o objetivo de propor recomendações de projeto que 

caracterizem a deformabilidade e a resistência da junta, visando um melhor 

aproveitamento da capacidade resistente do sistema pré-moldado. Para o 

preenchimento da junta foram utilizados materiais comercialmente disponíveis 

e almofada de apoio de material flexível. 

1.2 CONSOLOS 

Um dos mais usuais elementos de ligação é o consolo. Estes 

funcionam como elementos em balanço, projetados de pilares e paredes, para 

apoio de outros elementos. O seu comportamento estrutural é tratado de 

maneira diferente das vigas, pois para o seu balanço bastante curto não vale a 

teoria clássica da flexão.  

O elemento consolo é utilizado com grande repetição em estruturas 

pré-moldadas. A produção industrial deste elemento, todavia, apresenta 
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dificuldades devido à grande quantidade de armadura em um espaço pequeno. 

A Figura 1.2 representa o arranjo usual de armadura do consolo. 

 

Figura 1.2 - Armadura típica de consolo de concreto - adaptado de El Debs (2000). 

Além da armadura do tirante principal, normalmente se utilizam 

estribos verticais e horizontais. Entretanto, conforme indicam Leonhardt e 

Mönning (1978): 

“Estribos verticais são inúteis para a transmissão da força ao consolo; 
servem apenas para enrijecer a armadura. Já os estribos horizontais 
abaixo da armadura do banzo, distribuídos ao longo da altura, têm 
sentido. Em consolos com a/h ≈ 0,7 a 0,5 eles aumentam a 
capacidade resistente das bielas de compressão, quando dispostos 
com pequeno espaçamento”. 

1.3 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar os diversos 

métodos de cálculo recomendados pelos códigos de projeto nacionais e 

internacionais para o dimensionamento de consolos monolíticos, ou seja, que 

são concretados juntamente com os pilares. Além disso, tem como objetivos 

secundários verificar a aplicação desses métodos de cálculo aos consolos 

executados em duas etapas, ou seja, aqueles que são executados com o 

concreto dos pilares já endurecido, e apresentar alguns métodos de cálculo 

para o dimensionamento de consolos submetidos a momento de torção. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

A necessidade de realizar ligações entre elementos pré-moldados, 

além da menor rigidez das ligações quando comparada às estruturas em 

concreto moldado no local, é uma das maiores dificuldades para o emprego do 

concreto pré-moldado na construção de edifícios de múltiplos pavimentos.  

Em ligações de vigas com pilares pré-moldados, o elemento mais 

importante é o consolo que deve receber os esforços das vigas e transmiti-los 

para os pilares. Portanto, um melhor conhecimento dos modelos de cálculo 

desses elementos é de grande importância. Além disso, existe pouca ou 

nenhuma literatura nacional detalhando os modelos de cálculo para consolos, 

razão pela qual este trabalho se mostra importante para o meio técnico da 

engenharia civil envolvido com o projeto de estruturas pré-moldadas de 

concreto.  
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CAPÍTULO 2                                                                   

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentados os fundamentos do comportamento 

dos consolos, uma abordagem do seu desempenho estrutural, as formas de 

ruptura dos consolos de concreto e os modelos de cálculo mais usuais. 

2.1 – COMPORTAMENTO DOS CONSOLOS DE 

CONCRETO 

Os consolos foram estudados teórica e experimentalmente por 
3Franz e Niedenhoff (1963 apud LEONHARDT; MÖNNING, 1978, p. 51) e 

posteriormente por 4Mehmel e Freitag (1967 apud LEONHARDT; MÖNNING, 

1978, p. 51). Foram estudados especialmente consolos com a relação a/h 

variando entre 0,5 e 0,6; onde “a” representa a distância entre a face do pilar e 

o ponto de aplicação da força e “h” a altura do consolo. 

De acordo com Franz, os consolos e vigas curtas, cujas alturas são 

maiores que seus comprimentos, têm um comportamento estrutural 

diferenciado em relação aos esforços internos normalmente observados em 

vigas. Neste caso, não vale a teoria clássica de flexão. A distribuição linear de 

tensões na seção transversal não é válida para este tipo de peça. As trajetórias 

de tensões para consolos com a/h = 0,5, com base nos estudos experimentais 

de fotoelasticidade realizados por 5Franz e Niedenhoff (1963 apud 

LEONHARDT; MÖNNING, 1978, p. 51), revelam que em consolos retangulares 

                                                           
3 FRANZ, G.; NIEDENHOFF, H. Die Bewehrung von Konsolen and gedrungenen Balken . Beton -und 
Stahlbetonbau, v. 58, n.5, p. 112-120, 1963. 
 
4  MEHMEL, A. e FREITAG, W. Tragfähigkeitsversuche an Stahlbetonkonsolen. Der Ba uingenieur, v. 
42, n.10, p. 362-369, 1967. 
 
5Idem 4. 
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o canto inferior é livre de tensões, sendo, portanto, dispensável. Por isso têm 

comportamento semelhante ao dos consolos chanfrados (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 - Trajetórias de linhas de tensões principais em consolos com a/h = 0,5 - adaptado de 

Leonhardt e Mönning (1978). 

Nos dois tipos de consolos mostrados na Figura 2.1, a resultante das 

tensões principais de compressão é oblíqua. As tensões principais de tração 

são perpendiculares às de compressão e de valor muito pequeno no corpo do 

consolo, podendo ser absorvidas por armaduras em forma de estribo ou por 

fibras acrescidas ao concreto, devidamente dosadas. As tensões de tração no 

bordo superior, entretanto, são maiores que as determinadas pela teoria da 

distribuição linear de tensões, e são praticamente constantes desde a seção de 

engastamento até o ponto de aplicação da força. Por isso Leonhardt e Mönning 

(1978) indicam que deve haver uma armadura horizontal para resistir a essas 

tensões, distribuída até uma altura de d/4 a partir do bordo superior, sendo “d” 

a altura útil do consolo. 

As tensões de tração no bordo superior, praticamente horizontais, e 

as tensões de compressão inclinadas sugerem que o consolo resiste à força 

solicitante como uma treliça simples, conforme apresentada na Figura 2.2. 
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A direção do fluxo das tensões de tração no bordo superior é 

levemente inclinada em relação à face superior. Entretanto, por motivo de 

simplificação, o tirante é idealizado como sendo horizontal, assim como a 

armadura utilizada para resistir a essas tensões. O fluxo das tensões de 

compressão tem uma direção que vai do ponto de aplicação da força até a 

base do consolo. Nesta mesma direção, portanto, é idealizada uma biela de 

compressão com a resistência do concreto. 

 

Figura 2.2 - Treliça simples idealizada para o comportamento estrutural do consolo - adaptado de 

Leonhardt e Mönning (1978). 

A armadura do tirante principal deve ser dimensionada para resistir 

aos esforços verticais sobre o consolo, predominantes, e também aos esforços 

horizontais. Os esforços horizontais podem surgir por causa do impedimento da 

variação de comprimento da peça estrutural que está apoiada sobre o consolo, 

devido à variação de temperatura ou à retração. Para minimizar os esforços 

horizontais são utilizados elastômeros nos pontos de apoio sobre o consolo 

que permitem, dentro de certos limites, deslocamentos horizontais e pequenas 

rotações, além de proporcionar uma distribuição mais uniforme das pressões 

na superfície de contato. 

O comportamento idealizado na Figura 2.2, entretanto, não 

representa de forma adequada os consolos em que o comprimento é da ordem 

da metade da altura, ou menor, uma vez que a diagonal comprimida se 

aproxima da vertical e o esforço cortante atuando na interface entre o consolo e 
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o pilar se torna predominante. Para este caso, o melhor modelo a ser utilizado 

é o baseado na teoria de atrito-cisalhamento. 

2.2 – MODELO DE BIELAS E TIRANTES 

O modelo de bielas e tirantes aplicado a consolos foi evidenciado 

pelos estudos de 6Franz e Niedenhoff (1963 apud LEONHARDT; MÖNNING, 

1978, p. 51) sobre trajetórias de tensões. Esse modelo, também conhecido 

como modelo de treliça, consiste em idealizar o fluxo de tensões da estrutura, 

substituindo os fluxos de tensões de tração por tirantes e o fluxo de 

compressão por bielas. As bielas e os tirantes são ligados por nós e formam 

uma treliça idealizada. 

O cálculo das forças de tração e compressão na treliça idealizada é 

feito por meio do equilíbrio das forças internas e externas. Na posição dos 

tirantes são colocadas armaduras, dimensionadas para resistir à força de 

tração. A capacidade resistente da biela, normalmente constituída de concreto, 

é verificada quanto à força de compressão e depende da resistência do 

concreto e da área da sua seção transversal. 

El Debs (2000) destaca que “a aplicação completa do modelo de 

biela e tirante, incluindo a verificação da resistência dos nós prevista na teoria 

de biela e tirante, não é usual no cálculo dos consolos”. A treliça mais usual no 

cálculo de consolos é a apresentada por Leonhardt e Mönning (1978), 

mostrada na Figura 2.3. Entretanto, a literatura propõe várias outras treliças, 

com maior ou menor grau de sofisticação. Cabe ressaltar que também existem 

treliças especiais para consolos com carregamento indireto, nos quais devem 

ser colocadas armaduras de suspensão. 

                                                           
6
 Idem 4 
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Figura 2.3 - Modelo de bielas e tirantes para análise de consolos curtos - adaptado de El Debs (2000). 

2.3 - MODELO DE ATRITO-CISALHAMENTO 

O modelo de atrito-cisalhamento consiste na idealização da ruptura 

do consolo pelo escorregamento na interface consolo-pilar devido às tensões 

de cisalhamento. A junção das duas partes (pilar e consolo), então, é garantida 

por armaduras que atravessam a fissura potencial, produzindo força normal 

entre as partes e resistindo diretamente ao corte da armadura (o chamado 

efeito de pino). Ao longo do plano da fissura potencial também ocorre o efeito 

de engrenamento dos agregados que auxilia na resistência do consolo ao 

escorregamento (Figura 2.4). Utilizando a teoria de atrito de Coulomb, pode-se 

então determinar a armadura necessária para garantir a transferência das 

tensões de cisalhamento, do consolo para o pilar, pela fissura potencial.  



Comparação entre diferentes modelos de Cálculo para consolos de concreto pré-moldado     28 

 

 

M. A. Campos                                                                                                                               Capítulo 2 

 

 

Figura 2.4 - Modelo de atrito-cisalhamento - adaptado de Torres (1998). 

A posição das armaduras nesse modelo não é muito clara. 

Conforme comenta El Debs (2000, p.441),  

Um aspecto que merece ser ressaltado no modelo de atrito-
cisalhamento é que não entra a posição da armadura, sugerindo-se 
que ela seja distribuída uniformemente ao longo da fissura potencial. 
Dessa forma, não seria considerado o momento fletor na seção da 
fissura potencial, devido à excentricidade da força V, que implicaria 
uma armadura mais concentrada na parte tracionada da seção. 

Torres (1998) também dá uma indicação quanto ao detalhamento 

das armaduras: “Este modelo não fornece indicações com relação à posição da 

armadura [...] Portanto, o detalhamento deste tipo de consolo é feito seguindo o 

mesmo esquema de armação de consolos curtos”. 

Em relação à quantidade de armadura, El Debs (2000,441) comenta:  

Recomenda-se que a área da armadura, para consolo muito curto, 
não seja menor que aquela calculada com a expressão para consolo 
curto. Para os dois casos, deve-se limitar a tensão da armadura em 
435 MPa. 

Referindo-se ao modelo de atrito-cisalhamento, El Debs (2000,456) 

comenta, ainda:  

Essa idealização, desenvolvida e comumente empregada nos 
Estados Unidos da América, é uma ferramenta de grande interesse 
para o projeto de ligações entre elementos pré-moldados, apesar de 
receber críticas de ser conceitualmente pouco consistente. 
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Entretanto, sua utilização está prevista nas recomendações das 

normas do American Concrete Institute (ACI, 2005) do Precast/Prestressed 

Concrete Institute (PCI, 2004) e mesmo na norma brasileira de estruturas pré-

moldadas, a NBR 9062 (ABNT, 2006). 

2.4 – MODOS DE RUPTURAS DO CONSOLO 

De acordo com os pesquisadores 7Hughes e Fattuhi (1989, apud, 

COSTA 2009), os consolos apresentam quatro modos de ruptura principais: 

ruptura por flexão, fendilhamento da biela de concreto, cisalhamento e corte 

inclinado. Entretanto, o modo de ruptura por corte inclinado não é comum e não 

será aqui destacado. 

Além desses tipos de ruptura, 8Park e Paulay (1983, apud COSTA, 

2009, p. 690-700) ainda sugerem outros tipos de ruptura: 

- Ruptura por falta de ancoragem, que ocorre quando o ponto de 
aplicação da força é muito próximo da extremidade e a ancoragem do 
tirante principal não é suficiente. 
- Ruptura devido à ocorrência de solicitação horizontal não prevista 
no dimensionamento. 
- Ruptura por esmagamento local que ocorre quando a área de 
contato para transmissão da força vertical é muito pequena, e a 
tensão de compressão se torna muito alta. 

O modo de ruptura do consolo depende essencialmente da 

quantidade de armadura utilizada, resistência à compressão do concreto e da 

razão a/d. Em alguns casos é difícil se definir entre dois modos de ruptura, 

especialmente em consolos com fibras. 

2.4.1 - Ruptura por flexão 

Este tipo de ruptura se caracteriza por uma fissura bem aberta ao 

longo da interface do consolo com o pilar devida ao escoamento do aço do 

                                                           
7 HUGHES, B. P.; FATTUHI, N. I. Reinforced Steel and Polypropylene Fibre 
Concrete Corbel Tests. The Structural Engineer, v. 67, n. 4, p. 68-72, fev. 1989. 
8 PARK, R.; PAULAY, T. Reinforced Concrete Structures. New York: John Wiley & Sons, 1983. p. 
690-700. 
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tirante principal. O escoamento das barras da armadura é acompanhado do 

esmagamento do concreto da biela. 

A ruptura por flexão é o modo mais desejável do ponto de vista da 

segurança, porque demonstra grandes deformações e fissuras que são 

indicativos do colapso conseguinte. Desta forma, favorece reparos preventivos 

na estrutura. O aspecto da fissuração é apresentado na Figura 2.5.a. 

 

Figura 2.5 - Ruptura típica de: (a) flexão; (b) fendilhamento da biela de concreto; 

(c) cisalhamento - adaptado de Hughes e Fattuhi (1989, apud, COSTA 2009). 

2.4.2 - Ruptura por fendilhamento da biela comprimi da 

Ocorre quando há o fendilhamento da biela comprimida de concreto. 

Caracteriza-se por uma fissura a aproximadamente 45º, pelo menos 

parcialmente, ao longo de uma linha que vai da junção inferior do consolo com 

o pilar (sob compressão) ao ponto de aplicação do carregamento. O aspecto da 

fissuração é apresentado na Figura 2.5.b. 

2.4.3 - Ruptura por cisalhamento 

Este tipo de ruptura geralmente ocorre quando o ponto de aplicação 

do carregamento é muito próximo ao pilar, e o consolo sofre um 

escorregamento em relação ao pilar. A ruptura se caracteriza pelo 
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aparecimento de múltiplas fissuras pequenas inclinadas ao longo da interface 

consolo-pilar. O aspecto da fissuração é apresentado na Figura 2.5.c. 

2.5 – MODELO DE CÁLCULO SUGERIDO PELO 

MANUAL DO PCI 

Segundo o manual do PCI (2004), existem dois modelos de cálculo 

possíveis para um consolo de concreto: o de viga em balanço e o de bielas e 

tirantes. 

2.5.1 - Modelo de cálculo de viga em balanço. 

O manual do PCI (2004) prescreve um modelo de cálculo para 

consolos baseado nos trabalhos de ACI 336 (ACI,1988) e ACI 550 (ACI,2001). 

Para a aplicação das equações desse modelo, devem ser observadas as 

seguintes limitações (Figuras 2.6 e 2.7) 

 

Figura 2.6 – Consolos parede 
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- a/d ≤ 1 

- Nu ≤ Vu 

- Usar Φ=0,75 para todos os cálculos. 

- A ancoragem do tirante na extremidade do consolo deve ser feita 

por meio de solda ou outro sistema de ancoragem mecânica. 

O procedimento do manual do PCI está, basicamente, apoiado na 

teoria atrito-cisalhamento. Portanto, para a sua aplicação é necessário o 

conhecimento do coeficiente de atrito efetivo do concreto, o qual pode ser 

obtido da Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Avaliação do coeficiente de atrito efetivo do concreto (PCI,2004) 

condição da interface μ 

recomendado 

Maximo 

μe 
Maximo Vu=φVn 

1.concreto com concreto, 

molde monolítico 1,4λ 3,4 0,3λ²f'c Acr≤1000λ² Acr 

2.concreto com concreto 

endurecido, com 

superficie áspera 1λ 2,9 0,3λ²f'c Acr≤1000λ² Acr 

3.concreto com concreto 0,6λ 2,2 0,2λ²f'c Acr≤800λ² Acr 

4.concreto com metal 0,7λ 2,4 0,2λ²f'c Acr≤800λ² Acr 

Para consolos confeccionados com concreto de densidade normal, 

adota-se λ = 1. O coeficiente de atrito efetivo pode ser obtido pela Equação 2.1, 

estando limitado superiormente aos valores mostrados na Tabela 2.1. 

µe=
�����µ��                                                                                           (2.1) 

Onde: 

b: a largura do consolo 

h: a altura do consolo 
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µ : coeficiente de atrito do concreto, que os seus valores são dados 

pela tabela 2.1. 

 Vu : Valores nominais da força vertical aplicadas no consolo. 

Por esse modelo, a área de aço do tirante, As, é o maior valor entre 

Af  + An ou 
�� Avf  + An, calculadas segundo as Equações 2.2 a 2.4: 

Af=
Vu a+Nu (h-d)∅ fyd

                                            .                                      (2.2) 

An=
Nu∅ fy                                                                                                   (2.3) 

Avf=
1,33Vu∅fy�e

                                                                                            (2.4) 

As equações anteriores podem ser reescritas de modo a explicitar a 

área do tirante (As), que neste caso passa a ser o maior entre os valores 

fornecidos pelas Equações 2.5 e 2.6: 

As=
1∅ fy �Vu �a

d
� + Nu �h

d
��                                                                     (2.5) 

As=
∅fy

��Vu��e
+ Nu�                                                                                 (2.6) 

Sendo (Figura 2.7): 

a: a excentricidade da força vertical aplicada 

d: a altura de cálculo do consolo 

h: a altura do consolo 

µe : coeficiente de atrito efetivo, onde a fissura deve ocorrer ao longo 

do plano de corte considerado. A armação necessária para resistir as tensões 

de  atrito-cisalhamento Avf pode ser calculada usando qualquer corte modelo 

transferência de que resultam em previsão de força em um acordo substancial 

com os resultados de muitos estudos. 

 φ: coeficiente minorador da resistência do consolo, igual a 0,75 
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fy: tensão de escoamento do aço 

Vu e Nu: Valores nominais da força vertical e horizontal aplicadas no 

consolo, respectivamente. 

 

1. O tirante As deve ser extendido até a outra face do pilar. Escolher 

para o tirante bitolas de aço pequenas o suficiente para que ele possa 

ser ancorado na largura disponível do pilar (trecho ldh). 

2. O comprimento vertical do gancho a 90o do tirante, junto à face do 

pilar oposta ao consolo, deve ser igual a 12φ, sendo φ o diâmetro do 

tirante. 

Figura 2.7 – Cálculo de consolos de concreto 

A quantidade mínima de armadura exigida para o tirante é de: 

As,min=0,04 f'c
fy

 b d                                                                                 (2.7) 

Sendo b a largura do consolo e f´c a resistência à compressão do 

concreto. 

Quando a altura de cálculo do consolo for maior que o valor previsto 

no seu dimensionamento, pode-se adotar uma altura de cálculo reduzida para 

o consolo, desde que seja garantida uma quantidade mínima de estribos 

horizontais (Ah) igual a: 
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Ah ≥ 0,5 (As - An)                                                                                      (2.8) 

Neste caso, os estribos horizontais (Ah) devem ser distribuídos, a 

partir da parte superior do consolo, em uma distância igual a 2/3 d. 

2.5.2 - Modelo de cálculo de bielas e tirantes 

O manual do PCI (2004) também permite o cálculo de consolos por 

meio do modelo de bielas e tirantes. Neste caso, os passos para a aplicação 

desse modelo no dimensionamento de consolos são: 

1. Determinação da dimensão da área de contato do apoio sobre o 

consolo. 

2. Determinação da geometria da treliça que se forma no interior do 

consolo (Figura 2.8). 

3. Determinação das forças nos elementos da treliça. 

4. Dimensionamento dos tirantes tracionados. 

5. Dimensionamento dos nós da treliça. 

6. Verificação das tensões nas bielas comprimidas. 

7. Determinação da área das armaduras suplementares. 

8. Detalhamento da armadura. 

 

Figura 2.8 – Modelo de cálculo de bielas e tirantes 
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Deve-se utilizar no dimensionamento um coeficiente minorador da resistência 

do consolo (φ) com valor igual a 0,75. Esse coeficiente deve ser aplicado no 

dimensionamento dos tirantes e na verificação das tensões nas bielas e nos 

nós da treliça. 

A área de apoio sobre o consolo é dada pela Equação 2.9. Neste 

caso, é admitido que o apoio é formado por uma placa de aço fixada à face 

superior do consolo. Apoios de neoprene podem ser utilizados, desde que se 

previna a ruptura do concreto na borda externa do consolo. 

Apl=
Vu∅(0,85)f'c

                                                                                          (2.9) 

A geometria da treliça que se forma no interior do consolo é 

determinada a partir da definição dos seus nós. De acordo com o fluxo de 

tensões no consolo, essa treliça tem quatro nós (m, n, o, p) e a sua geometria é 

a mostrada na Figura 2.8. Nessa figura, tem-se que: 

-o nó m está localizado na intersecção da armadura do pilar com o 

tirante que se forma na parte inferior do consolo. 

- o nó n está localizado na intersecção da armadura do pilar com o 

tirante que se forma na parte superior do consolo. 

- o nó o está localizado na intersecção da resultante das forças 

externas aplicadas (Vu e Nu) com o tirante que se forma na parte superior do 

consolo.  

- o nó p está localizado na intersecção da biela de compressão 

longitudinal que se forma no pilar com o tirante que se forma na parte inferior 

do consolo. A largura da biela de compressão do pilar (ws), que define a 

localização do nó p, é determinada pelo equilíbrio de momentos no nó m. 

A tensão de compressão nos nós deve ser limitada ao valor máximo 

apresentado na Equação 2.10.  

fcu=0,85 βn f’c                                                                                          (2.10) 



Comparação entre diferentes modelos de Cálculo para consolos de concreto pré-moldado     37 

 

 

M. A. Campos                                                                                                                               Capítulo 2 

 

Sendo: 

βn = 1,0 nos nós localizados abaixo de regiões de aplicação de 

carregamento por meio de aparelho de apoio. 

βn =  0,8 nos nós onde se ancora um tirante (por exemplo, o nó p da 

Figura 2.7). 

βn = 0,6 nos nós onde se ancoram dois ou mais tirantes (por 

exemplo, o nó m da Figura 2.7). 

2.5.3 - Comparação entre os métodos de cálculo 

As seguintes observações podem ser feitas com relação aos dois 

métodos de cálculo para consolos apresentados pelo PCI (2004):  

1. A armadura do tirante calculada pelo método de bielas e tirantes 

geralmente é maior que a obtida pelo método da viga em balanço. Entretanto, 

no método de bielas e tirantes não são necessárias armaduras suplementares 

(estribos verticais e horizontais), tendo em vista que neste modelo o esforço 

aplicado no consolo é transmitido diretamente para o centro do pilar por meio 

das bielas. Por outro lado, no método da viga em balanço o momento gerado 

pela força aplicada no consolo é transmitido para a face do pilar. Vale ressaltar 

que, segundo o PCI (2004), o modelo da viga em balanço apresenta 

comprovaçao experimental (9KRIZ, 1965 apud PCI, 2004).  

2. Se for ermpregado o menor valor de βn para avaliação das 

tensões de compressão nas bielas, segundo o método de bielas e tirantes, não 

há necessidade da considerção de armadura transversal nas faces do consolo. 

3. O método de bielas e tirantes exige, para o equlíbrio de esforços, 

um tirante horizontal colocado na face inferior do consolo, que deve ser 

efetivamente ancorado no consolo e no pilar. Esse tirante não é necessário no 

método da viga em balanço. 

                                                           
9
 KRIZ, L. B., and RATHS, C.H.,”Conections in Prescast Concrete Strutures – Strength of Corbels,” PCI 

Journal, V. 10, Nº1, February 1985. 
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Figura 2.9 – Comparação entre os modelos de vigas em balanço e o modelo de bielas e tirantes  

2.6 – MODELO DE CÁLCULO SUGERIDO PELO 

EUROCODE 2 

É apresentado no anexo J da norma européia para estruturas de 

concreto, o EUROCODE 2 (CEN, 2004), um modelo de bielas e tirantes para o 

cálculo de consolos de concreto. Neste caso, a sugestão de orientação das 

bielas e dos tirantes é a mostrada na Figura 2.10. Essa sugestão é válida 

desde que a distância do ponto de aplicação do carregamento no consolo até a 

face do pilar (ac) seja menor que a distância entre a resultande do tirante 

horizontal e intersecção da biela de compressão com a face do pilar (z0), 

conforme mostrado na Figura 2.10. Deve-se considerar, ainda, que a inclinação 

da biela de compressão deve estar no seguinte intervalo: 1,0 ≤ tan θ ≤ 2,5. 
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Figura 2.10 - Modelo de bielas e tirantes para consolos segundo o EUROCODE 2 (CEN, 2004) 

Se a distância do ponto de aplicação do carregamento no consolo 

(ac) for menor que sua altura (hc), devem ser adicionados ao consolo estribos 

horizontais, ou inclinados, com área mínima de As,lik ≥ k1As,main , sendo As,lik  a 

área de um estribo horizontal e As,main a área do tirante principal (Figura 2.11). 

Para o coeficiente k1, o EUROCODE 2 sugere utilizar o valor de 0,25. Deve-se 

observar, ainda, que a somatória das áreas dos estribos horizontais seja, pelo 

menos, igual à área do tirante principal. 
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A:dispositivos de ancoragem B:Estribos 

Figura 2.11 – Detalhe da armadura do consolo segundo o EUROCODE 2 (CEN, 2004) 

Por outro lado, se a distância do ponto de aplicação do 

carregamento no consolo (ac) for maior que sua altura (hc) e a força de 

compressão na biela que se forma no pilar (FEd) for maior que a resistência do 

concreto ao cisalhamento (Vrd,c), devem ser adicionados ao consolo estribos 

verticais com área mínima As,lik ≥ k2FEd/fyd, sendo As,lik  a área total de estribos 

verticais e As,main a área do tirante principal (Figura 2.11). Para o coeficiente k2, 

o EUROCODE 2 sugere utilizar o valor de 0,5. O valor de Vrd,c pode ser obtido, 

segundo o EUROCODE 2, pela Equação 2.11. 

!��,# = %&��,#'(100*+#,-/� + '.#/0123                                              (2.11) 

Com relação ao detalhamento da armadura do consolo, o 

EUROCODE 2 recomenda que o tirante principal seja ancorado em ambas as 

extremidades. Na extremidade junto ao pilar, o tirante deve ser ancorado na 

face mais externa do pilar, sendo que o comprimento de ancoragem deve ser 

medido a partir da armadura vertical do pilar nessa face. Na outra extremidade, 

o comprimento de ancoragem deve ser garantido a partir da face interna do 

aparelho de apoio. Se houver algum requisito específico relativo à limitação de 
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fissuras no consolo, podem ser utilizados estribos inclinados a partir do canto 

reentrante superior formado pela ligação do consolo com o pilar. 

2.6.1 – Recomendações para a verificação das bielas  de 

compressão 

A resistência à compressão de bielas de concreto (σRd,máx) 

submetidas a tensões transversais de compressão, ou sem tensões 

transversais, pode ser avaliada pela Equação 2.12. 

σRd,max = fcd                                                                                   (2.12) 

Já nas bielas de compressão submetidas a tensões transversais de 

tração (Figura 2.11), a resistência à compressão da biela deve ser reduzida. 

Neste caso, a resistência da biela pode ser avaliada pela Equação 2.13. 

σRd,máx = 0,6 ν fcd                                                                                     (2.13) 

Para o valor de ν, o EUROCODE 2 (CEN, 2004) recomenda o valor 

obtido da Equação 2.14. 

ν = 1-fck/250                                                                                           (2.14) 

 

Figura 2.12 – Biela de compressão submetida tensões transvesais de tração  

2.6.2 – Recomendações para os tirantes 

Segundo o EUROCODE 2 (CEN, 2004), a armadura necessária para 

equilibrar os esforços nos nós formados no modelo de biela e tirante pode ser 

distribuída ao longo de toda a região de descontinuidade (região D na Figura 

2.13). Neste caso, essa armadura deve ser distribuída ao longo de toda a 

região onde a trajetória das tensões principais de compressão é curva. A força 

de tração T pode, então, ser obtidas pelas Equações 2.15 e 2.16. 
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a) Para as regiões de descontinuidade parcial (1 ≤ 4/2-, conforme 

Figura 2.13: 

6 = 7 �89� F                                                                                  (2.15) 

b) Para as regiões de descontinuidade total (1 > 4/2-, conforme 

Figura 2.13: 

6 = 7 �1 − 0,7 9�� F                                                                              (2.16) 

 

B= região de continuidade    D= Região de descontinuidade 

a)Descontinuidade parcial    b) Descontinuidade total 

Figura 2.13 – Representação dos tirantes em regiões de continuidade e descontinuidade 

2.6.3 – Recomendações para a verificação dos nós 

Para a verificação das tensões nos nós da treliça que se forma no 

modelo de bielas e tirantes, é importante que os nós estejam em equilíbrio. 

Além disso, caso existam tensões de tração perpendiculares ao plano onde se 

forma a treliça, essas tensões devem ser consideradas na verificação dos nós.  

Segundo o EUROCODE 2 (CEN, 2004), a máxima tensão de 

compressão admissível nos nós do modelo de biela e tirante vale: 

a) nós em que não são ancorados tirantes (Figura 2.14): 

σRd,Max = k1 ν fcd                                                                                       (2.17) 
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Neste caso, σRd,máx é a máxima tensão de compressão que pode ser 

aplicada ao nó por cada biela que nele chega. O EUROCODE2 recomenda 

para o coeficiente k1 o valor de 1,0, sendo o coeficiente ν calculado pela 

Equação 2.14.  

 

Figura 2.14 – Nó onde tirantes não são ancorados (CEN, 2004) 

b) nós em que é ancorado apenas um tirante (Figura 2.15) 

 

σRd,Max = k2 ν fcd                                                                            (2.18) 

Neste caso, σRd,máx é a máxima tensão de compressão que pode ser 

aplicada ao nó por cada biela que nele chega (são as tensões σRd,1 e σRd,2 da 

Figura 2.15). O EUROCODE 2 recomenda para o coeficiente k2 o valor de 0,85, 

sendo o coeficiente ν calculado pela Equação 2.14. 

 

Figura 2.15 – Nó em que apenas um tirante é ancorado (CEN, 2004) 
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c) nós em que é ancorado mais de um tirante (Figura 2.16) 

 

σRd,Max = k3 ν fcd                                                                             (2.19) 

Neste caso, σRd,máx é a máxima tensão de compressão que pode ser 

aplicada ao nó pela biela que nele chega. O EUROCODE 2 recomenda para o 

coeficiente k3 o valor de 0,75, sendo o coeficiente ν calculado pela Equação 

2.14. 

 

Figura 2.16 – Nó onde mais de um tirante é ancorado (CEN, 2004) 

A ancoragem da armadura em um nó submetido a tensões 

simultâneas de tensão e compressão se inicia no começo do nó, por exemplo, 

na face interna do nó mostrado na Figura 2.16. O comprimento de ancoragem 

da armadura se estende ao longo de toda a largura do nó (é a distância lbd 

indicada na Figura 2.16). Em certos casos, a armadura pode ser ancorada por 

trás do nó, por exemplo, quando se ancora a armadura dobrada em forma de 

laço. 

2.7 – MODELO DE CÁLCULO SUGERIDO PELA 

NBR9062 

A norma brasileira para projeto de estruturas pré-moldadas de 

concreto, a NBR 9062 (ABNT, 2006), também apresenta modelos de cálculo 

para consolos de concreto. Basicamente, ela sugere um modelo baseado na 

teoria atrito-cisalhamento para consolos muito curtos e um modelo baseado na 

teoria de bielas e tirantes para consolos curtos. 
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Sendo a a distância entre a face do pilar e o ponto de aplicação da 

força, e d a altura útil do consolo, a norma NBR 9062 faz a seguinte 

classificação dos consolos, com indicação do modelo de cálculo a ser utilizado: 

- consolos com 1,0 < a/d < 2,0: o dimensionamento deve ser feito 

como uma viga em balanço; 

- consolos com 0,5 < a/d < 1,0 (consolos curtos): o dimensionamento 

se faz segundo o modelo matemático de uma treliça de duas barras, uma 

tracionada (tirante) e outra comprimida (biela); 

- consolos com a/d < 0,5 (consolos muito curtos): o 

dimensionamento se faz supondo a ruptura ao longo da interface entre o 

consolo e o pilar, podendo-se considerar o efeito favorável do engrenamento 

dos agregados desde que a interface seja atravessada por barras de aço 

perpendiculares a essa interface. 

Na sequência deste item é apresentada a descrição do modelo de 

cálculo sugerido pela norma NBR 9062 para os consolos de concreto. O texto 

que se segue, por questão de simplicidade, foi retirado do item 7.3 da 

NBR 9062 (ABNT, 2006). 

2.7.1 Segurança  

Os critérios adotados quanto à segurança, valores característicos, 

valores de cálculo, coeficientes de minoração e de majoração a serem 

adotados em ligações por meio de consolos de concreto são os da NBR 

6118 (ABNT, 2003a) e da NBR 8681 (ABNT, 2003b), multiplicando-se o 

coeficiente de majoração por um fator γn, sendo que:  

a) no caso de elementos pré-fabricados, isto é, executados 

industrialmente em instalações permanentes de empresa destinada para este 

fim, utilizando mão de obra é treinada e especializada,  matéria-prima 

previamente qualificada por ocasião da aquisição e posteriormente através da 

avaliação de seu desempenho com base em inspeções de recebimento e 
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ensaios, estrutura específica para controle de qualidade, laboratório e inspeção 

das etapas do processo produtivo, devem ser mantidos permanentemente pelo 

fabricante,a fim de assegurar que o produto colocado no mercado encontra os 

requerimentos desta norma e esteja em conformidade com os valores 

declarados ou especificados. O concreto utilizado na moldagem dos elementos 

pré-fabricados deve atender às especificações da NBR 12655 (ABNT, 1996), 

bem como ter um desvio-padrão Sd máximo de 3,5 MPa a ser considerado na 

determinação da resistência de dosagem (fcj), exceto para peças com 

abatimento nulo (abatimento zero). Os métodos de fabricação destes 

elementos devem atender à NBR 14931 (ABNT, 2003) e à 

NBR 12655 (ABNT, 1996), atendendo a procedimentos catalogados e 

registrados disponíveis para consultas eventuais de clientes e outros, 

apresentando características de rastreabilidade de projeto. A conformidade dos 

produtos com os requerimentos relevantes desta norma e com os valores 

específicos ou declarados para as propriedades dos produtos devem ser 

demonstrados através da adoção das normas de projeto pertinentes ou ainda 

através de ensaios de avaliação da capacidade experimental, conforme 5.5 

item da NBR 9062 (ABNT, 2006) e através do controle de produção de fábrica, 

incluindo a inspeção dos produtos. A freqüência de inspeção dos produtos 

deve ser definida de forma a alcançar conformidade permanente do produto. 

Os elementos são produzidos com auxílio de máquinas e de equipamentos 

industriais que racionalizam e qualificam o processo.  Após a moldagem, estes 

elementos são submetidos a um processo de cura com temperatura controlada:  

γn = 1,0 quando a carga permanente for preponderante;  

γn = 1,1 em caso contrário;  

b) nos elementos pré-moldados, isto é, elemento moldado 

previamente e fora do local de utilização definitiva da estrutura. Os elementos 

pré-moldados devem ser executados conforme prescrições da 

NBR 14931 (ABNT, 2003a), NBR 12655 (ABNT, 1996) e controle de qualidade 

estabelecido no capítulo 12 da NBR 9062 (ABNT, 2006) no qual se dispensa a 

existência de laboratório e demais instalações congêneres próprias. 
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γn = 1,1 quando a carga permanente for preponderante;  

γn = 1,2 em caso contrário.  

Esse coeficiente de majoração não considera os efeitos de impacto, 

choques e vibrações, que devem ser avaliados caso a caso. Não se deve 

considerar para γn valores inferiores aos descritos anteriormente.  

As ações devidas à variação volumétrica das estruturas ligadas ao 

consolo devem ser obrigatoriamente levadas em consideração. Devem ser 

adicionadas ao cálculo dos consolos, também, as ações horizontais atuantes, 

ou as componentes horizontais de forças provenientes de consolos inclinados.  

Na falta de um cálculo rigoroso, a norma NBR 9062 (ABNT, 2006) 

permite adotar para as ações horizontais (Hd) uma fração das ações verticais 

(Fd), como descrito a seguir:  

a) Hd = 0,8 Fd para juntas a seco;  

b) Hd = 0,5 Fd para elemento assentado com argamassa;  

c) Hd = 0,16 Fd para almofadas de elastômero;  

d) Hd = 0,08 Fd para almofadas revestidas de plástico 

politetrafluoretileno (PTFE);  

e) Hd = 0,25 Fd para apoios realizados entre chapas metálicas não 

soldadas;  

f) Hd = 0,4 Fd para apoios realizados entre concreto e chapas 

metálicas;  

g) Para a concretagem no local, ligação por meio de solda ou apoio 

com graute, é obrigatório o estudo detalhado do valor da força horizontal 

aplicada na ligação.  
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A norma exige, ainda, que deve ser levado em conta o efeito da 

torção no modelo de biela e tirante espacial, fora do plano médio do consolo, 

particularmente nos consolos destinados a receber vigas submetidas à torção.  

2.7.2 Dimensionamento dos consolos  

As Figuras 2.17 e 2.18 mostram as armaduras típicas e o modelo de 

biela e tirante recomendado pela norma NBR 9062 (ABNT, 2006) para um 

consolo curto. Segundo essa norma, algumas hipóteses básicas para o 

dimensionamento dos consolos são: 

a) despreza-se o eventual efeito favorável de cargas horizontais que 

comprimam o plano de ligação entre o consolo e o elemento de sustentação;  

b) considera-se que o efeito de cargas horizontais que tracionem o 

plano de ligação entre o consolo e o elemento de sustentação seja absorvido 

integralmente pelo tirante;  

 

Figura 2.17 – Armadura típica de um consolo curto (ABNT, 2006) 
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Figura 2.18 – Modelo biela e tirante para consolo curto (ABNT, 2006) 

2.7.2.1 Tirante  

Na seção de engastamento do tirante no pilar, a taxa mecânica de 

cálculo, ϖ = ρ fyk/fck , deve ser superior a 0,04 para os consolos com a/d ≤ 2, 

onde:  

ρ = A
s,tir

/b d                                                                                            (2.20) 

onde:  

As,tir é a área total de aço concentrada no tirante.  

Para o dimensionamento de consolos curtos, com 0,5 < a/d ≤ 1,0, 

admite-se que a armadura total do tirante pode ser avaliada por:  
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As,tir = Asv + Hd/fyd                                                                          (2.21) 

Onde:  

Asv = (0,1 + a/d) Fd/fyd                                                                  (2.22) 

Para o dimensionamento de consolos muito curtos, com a/d ≤ 0,5, 

admite-se que a armadura total do tirante pode ser avaliada por: 

As,tir = Asv + Hd/fyd                                                                          (2.23) 

Onde:  

Asv = 0,8 Fd/fyd µ                                                                           (2.24) 

Nesta expressão, µ representa o coeficiente de atrito que surge na 

interface entre o consolo e o pilar quando se forma a tendência de corte do 

concreto nessa interface. O valor do coeficiente µ pode ser avaliado, segundo a 

NBR 9062 (ABNT, 2006), por: 

µ = 1,4 para consolo e pilar concretados monoliticamente;  

µ = 1,0 para consolo concretado sobre o pilar previamente 

concretado (com concreto endurecido) e interface que satisfaça a rugosidade 

mínima especificada pela NBR 9062 (ABNT, 2006) de 0,5 cm a cada 3 cm;  

µ = 0,6 para consolo concretado sobre o pilar previamente 

concretado (com concreto endurecido) e interface lisa.  

2.7.2.2 Armadura de costura 

A armadura de costura no consolo é obrigatória, sendo considerada 

adequada quando: 

a) para consolos curtos, com 0,5 < a/d ≤ 1,0, adota-se o seguinte 

valor de armadura, distribuída em 2/3 d, adjacentes ao tirante:  
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(As/s)cost ≥ 0,4 (Asv/d)                                                                    (2.25) 

b) para consolos multo curtos, com a/d ≤ 0,5, adota-se o seguinte 

valor de armadura, distribuída em 2/3 d, adjacentes ao tirante, completando-se 

o terço restante com armadura mínima:  

(As/s)cost ≥ 0,5(Asv/d)                                                                     (2.26) 

2.7.2.3 Armadura transversal 

Segundo a NBR 9062, nos consolos com a/d > 1,0 deve-se calcular 

a armadura transversal segundo a NBR 6118, fazendo Vco = 0.  

Nos consolos sujeitos a cargas diretas com a/d ≤ 1,0, os estribos 

verticais, quando construtivamente necessários, são escolhidos pelas taxas 

mínimas da NBR 6118 (ABNT, 2006) para vigas de mesma largura b e altura 

igual à do consolo no engastamento.  

2.7.2.4 Verificação da biela comprimida 

A NBR 9062 (ABNT, 2006) apresenta recomendações para a 

verificação da máxima tensão de compressão nas bielas comprimidas (Figuras 

2.3 e 2.18). No caso de consolos curtos, com 0,5 < a/d ≤ 1,0, a tensão de 

compressão na biela inclinada não pode ultrapassar:  

fcd para carga direta;  

0,85 fcd para carga indireta.  

Para consolos muito curtos, com a/d ≤ 0,5,. a máxima tensão de 

cisalhamento que surge na interface entre o consolo e o pilar deve ser limitada 

à tensão de cisalhamento última (τwu), que pode ser avaliada por: 

τwu = 3,0 + 0,9 ρ fyd ≤ 0,27(1 – fck/250)fcd     (2.27) 

τwu ≤ 8 MPa  
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Nessa expressão, o valor de cálculo da tensão de escoamento do 

aço (fyd) deve ser limitada em 435 MPa. 

2.7.3  Disposições construtivas  

A NBR 9062 (ABNT, 2006) apresenta algumas disposições 

construtivas que devem ser observadas no dimensionamento dos consolos de 

concreto. São elas:  

a) A altura da face externa do consolo não deve ser menor que 

metade da altura do consolo no engastamento, deduzido o afastamento da 

almofada de apoio à borda externa, conforme a Figura 2.17.  

b) Quando o afastamento lateral da almofada de apoio for superior 

ao cobrimento da armadura, deve-se armar para a força de fendilhamento, 

podendo-se para tal utilizar a teoria dos blocos parcialmente carregados (item 

6.2.4 da NBR 9062 (ABNT,2006)).  

c) A distância a2 da face externa da almofada de apoio à face 

externa do consolo deve ser no mínimo igual a:  

• a2 = c + Ø, para o tirante ancorado por barra transversal soldada 

de mesmo diâmetro, conforme a Figura 2.17;  

• a2 = c + 3,5 Ø, para o tirante ancorado por alças horizontais ou 

verticais com Ø < 20 mm, conforme a Figura 2.17;  

• a2 = c + 5 Ø, para o tirante ancorado por alças horizontais com Ø 

≥ 20 mm, conforme a Figura 2.17.  

d) Não é necessário prever armadura para impedir o fendilhamento 

no plano horizontal das alças do tirante para cargas diretas, quando a2 

obedecer à seguinte condição:  

3c ≤ a2 ≤ 3 (c + Ø)                                                                        (2.28) 
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Apenas neste caso, os raios de curvatura interna das alças podem 

ser iguais aos mínimos especificados pela NBR 6118 para ganchos.  

e) O diâmetro (Ø) das barras do tirante ancorado por alças 

horizontais não deve ser maior que um oitavo da menor dimensão do consolo 

na seção de engastamento ou 25 mm, e seu espaçamento não deve ser major 

que 15 Ø ou d.  

f) O diâmetro (Ø) das barras do tirante ancorado por barra 

transversal soldada de mesmo diâmetro não deve ser maior que um sexto da 

menor dimensão do consolo na seção de engastamento ou 25 mm, e seu 

espaçamento não deve ser maior que 20 Ø ou d.  

g) Não se permite o uso, para o tirante, de aços encruados a frio ou 

de teor de carbono superior a 0,55%.  

h) O tirante deve estar localizado no quinto da altura do consolo 

junto à borda tracionada.  

i) O diâmetro da armadura de costura não deve ser maior que 1/15 

da menor dimensão do consolo no engastamento, e seu espaçamento na 

vertical não deve ser maior que:  

− 1/5 da altura útil d no engastamento;  

− 20 cm;  

− distância a. 

j) Para consolos com d > 4 (a + ao), dispensa-se a armadura de 

costura, na zona 2, substituindo-a por armadura de pele com taxa 

ρ = As,mín/b d ≥ 0,002 por face, conforme Figura 2.19.  
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Figura 2.19 - Detalhe de posicionamento de armadura de costura (ABNT, 2006) 

k) É proibida a execução de consolos com tirantes ancorados com 

alças verticais para diâmetro de barras maiores que 16 mm.  

2.8- MODELO DE TSOUKANTAS E TASSIOS  

É comum o uso de chumbadores nos consolos de concreto. Na 

maioria das vezes, esses chumbadores tem função construtiva, não sendo 

considerados no dimensionamento dos consolos. Entretanto, caso eles sejam 

adequadamente ancorados no consolo e na viga, eles podem contribuir na 

resistência da ligação aos esforços horizontais por meio da resistência ao corte 

desses chumbadores. 

Como não há recomendações na NBR 9062 (ABNT, 2006) para o 

dimensionamento de chumbadores submetidos a tensões de corte, optou-se 

neste item por apresentar um modelo sugerido na literatura e que serviu de 

base para a elaboração de recomendações europeias para o projeto de 

estruturas de concreto.  

Um extensivo estudo baseado em ensaios de painéis pré-moldados 

foi desenvolvido na National Technical University, em Atenas, com o objetivo 
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de definir um modelo que simulasse o mecanismo de transferência de tensões 

de cisalhamento (TSOUKANTAS; TASSIOS, 1989). Esse modelo é baseado 

nas contribuições da resistência por atrito e da resistência por ação de pino da 

armadura transversal. 

No caso de interfaces com superfície naturalmente rugosa e 

concreto com resistência inferior a 56 MPa, os ensaios mostraram que a 

relação entre o deslizamento da interface e a separação transversal entre as 

partes é independente de parâmetros como diâmetro máximo do agregado, 

tensão normal à interface, resistência do concreto, etc.. Convencionalmente, 

uma superfície de concreto é classificada como lisa quando produzida em 

fôrmas metálicas, como, por exemplo, pré-moldados de concreto. Interfaces de 

concreto produzidas pela ruptura de uma peça monolítica (modelos com plano 

de cisalhamento pré-fissurado) ou superfícies lisas tornadas rugosas como, por 

exemplo, pelo jateamento de areia, são classificadas como rugosas. A 

separação transversal (w) pode ser avaliada, em função do deslizamento da 

interface (s), por: 

Interfaces lisas : w = 0,05.s                                           (2.29.a) 

Interfaces rugosas : w = 0,6.s2/3 ≤ 1,4 mm                                (2.29.b) 

Essas equações empíricas são válidas para valores de deslizamento 

inferiores a 2 mm em interfaces com superfície lisa e 2,5 mm com superfície 

rugosa. Esses valores foram obtidos de ensaios de cisalhamento direto em 

modelos monolíticos com plano de cisalhamento pré-fissurado. A interface lisa 

foi obtida moldando blocos de concreto separadamente, os quais foram 

colocados juntos durante o ensaio. Não havia armadura transversal à interface, 

sendo a tensão normal garantida por forças externas. A resistência última ao 

cisalhamento para superfície lisa é dada, em função da tensão normal σn, por: 

τwu  = 0 4. σn (MPa)        (2.30) 
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A relação entre a resistência ao cisalhamento e o deslizamento da 

interface é expressa por: 

� = �> ??@. (MPa)                                                (2.31) 

sendo: 

A> = 0,15C.D o deslizamento correspondente à máxima capacidade 

resistente da interface (su em mm e σn em MPa); 

τwu : resistência última da interface dada pela equação (2.30). 

Nos ensaios com superfície rugosa, a resistência última ao 

cisalhamento foi alcançada para um deslizamento (su) da ordem de 2 mm, 

independente do valor da tensão normal. Seu valor, em função da tensão 

normal σn, é dada por: 

�2> = 0,5E+#�.DF
 (MPa)                                     (2.32) 

A relação entre a resistência ao cisalhamento (τ) e o deslizamento 

da interface é expressa por: 

A ≤ 0,05A> , � = 10�> GG@ (MPa)                                                    (2.33.a) 

0,05A> ≤ A ≤ A> , GG@ = H� II@�7 − 0,5 � II@��J + 0,05 (MPa)         (2.33.b) 

sendo: 

su = 2 mm o deslizamento correspondente à máxima capacidade 

resistente da interface 

τwu a resistência última da interface dada pela eq.(2.32) 

Aplicando uma força horizontal na interface, ocorrerá um 

deslizamento entre as duas partes em contato. Conhecido esse deslizamento, 

é possível calcular o valor da separação transversal entre as partes, o qual 
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será transmitido à armadura transversal. Esta, por sua vez, aplicará uma 

tensão normal à interface (σn = ρ σs) e, através das equações anteriores, pode-

se calcular a resistência oferecida pela interface. Se a armadura estiver 

devidamente ancorada em ambas as partes, na ruptura ela poderá alcançar a 

resistência de escoamento e, neste caso, σs = fy. 

Esta situação representa a completa utilização do mecanismo 

resistente por atrito e deve, sempre que possível, ser empregada. Para tanto, 

atenção especial deve ser dada à ancoragem da armadura em ambas as 

partes de concreto. 

A armadura transversal à interface fornecerá também uma parcela 

de resistência devido à ação de pino. Se existir um cobrimento de concreto da 

armadura adequado (Figura 2.20), devido ao deslizamento da interface a 

armadura atinge sua resistência ao escoamento e o concreto à sua volta sofre 

esmagamento. 

Admite-se que a partir deste instante não há mais contribuição da 

armadura por efeito de pino. A relação entre a força na armadura (Rs) e seu 

deslocamento transversal (ss) é expressa por (Figura 2.21): 

AG ≤ AG,KLM , NG = 0,5 �?,@� ?,OPQ AG(N)                                                  (2.34.a) 

AG,KLM ≤ AG ≤ A> , AG = AG,KLM + RG,> ST �?�?,@U7 − 0,5 T �?�?,@U�V         (2.34.b) 

sendo : 

Rs,u a resistência última da armadura à ação de pino, em N; 

AG,KLM  = ��?,@W(XWY-Z [                                                                        (2.35) 

onde: 

\ = � Z[]Z?^?�_̀
                                                                                  (2.36) 
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Ec : módulo de elasticidade longitudinal do concreto; 

Es : módulo de elasticidade longitudinal do aço; 

Is : momento de inércia da seção transversal da barra; 

e : excentricidade do carregamento; 

ss,u ≅ 0,05 Φs : deslocamento transversal da armadura 

correspondente à máxima capacidade resistente; 

Φs : diâmetro da barra. 

 

c2 ≥ 5 Φs  

Φs 

c1 ≥ 3 Φs 

 

Figura 2.20 - Cobrimento de concreto da armadura 

l ≥ 6 Φs

Rs

Φs

e

 

Figura 2.21 - Aplicação de força transversal à armadura 

A resistência última fornecida pela armadura pode ser avaliada pela 

seguinte expressão: 

NG,>� + (10+#aGb-NG,>8c�aG7+#+d(1 − e�- = 0                               (2.37) 
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onde as unidades são dadas em mm, N e MPa. 

O coeficiente δ (δ ≤ 1,3) depende do cobrimento de concreto da 

armadura e da direção da força de cisalhamento. Seu valor pode ser obtido da 

Tabela 2.2 com a ajuda da Figura 2.22. O coeficiente ξ = σs/fy é usado para 

avaliar a diminuição da resistência por ação de pino em função das tensões de 

tração na armadura. 

Tabela 2.2 - Avaliação do coeficiente δ do modelo de Tsoukantas e Tassios (1989) 

Região em que está localizada a 
armadura transversal 

valor de δ 

I 
0 6 0 027 011 2, ( , , )+ +

c c

s sΦ Φ  

II 
0 9 0 03 2, ,+

c

sΦ  

III 
0 6 0 233 1, ,+

c

sΦ  

IV 1,3 

 
 c1/Φs  

 I  I I 

 I I I  I V 

 direção do esforço  c2/Φs  

 c1  

 c2  

 c1/Φs =3 

 c2/Φs =5 

 

Figura 2.22 - Posição da armadura na seção transversal para estimativa do coeficiente δ 
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Apenas as barras que possuírem cobrimento maior que 5 vezes seu 

diâmetro (c ≥ 5 Φs) na direção da força de cisalhamento deverão ser 

consideradas para avaliação da resistência (Figura 2.23). 

 

direção do esforço 

direção do esforço 

estas barras não  

devem ser consideradas 

estas barras não  

devem ser consideradas 

c ≤ 5.Φ s 

c ≤ 5.Φ s 

 

Figura 2.23 - Barras constituintes do mecanismo resistente em função de sua posição 

No caso de interfaces de concreto, a excentricidade do 

carregamento é nula. 

As expressões anteriores podem ser simplificadas e a resistência 

fornecida pelo modelo, desde que o deslizamento da interface (s) seja maior 

que ss,u ,vale: 

NG,> = fgh caG�Ei[f[
ijfj (1 − e�- (N)                                                 (2.38) 

sendo: 

��� = 7�  : coeficiente devido à dispersão dos resultados dos ensaios; 

γc , γs : coeficientes de minoração da resistência do concreto e do 

aço, respectivamente. 

Para valores de s < ss,u, a resistência da armadura pode ser avaliada 

pela equação (2.34.a) ou equação (2.34.b), adotando-se Rs,ud fornecido pela 

eq.(2.38) e e= 0. 
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Para o completo aproveitamento do mecanismo de transferência de 

tensões de cisalhamento através de juntas de concreto com armadura 

transversal, é fundamental que a armadura esteja bem ancorada em ambas as 

partes, de modo que ela possa alcançar sua resistência de escoamento. Dessa 

forma, segundo a teoria atrito-cisalhamento, será mobilizada a máxima 

resistência por atrito entre as superfícies de concreto. A relação força de 

arrancamento - deslocamento é obtida de ensaios de arrancamento de barras 

imersas em blocos de concreto, sendo expressa por: 

.G = 15aG8/�
l �i[k�/7 ∆l/� ≤ +d (MPa)                                         (2.39) 

sendo: 

σs : tensão axial na armadura; 

l : comprimento de ancoragem (mm); 

∆l : variação de comprimento da barra devido à força de 

arrancamento (mm); 

Φs : diâmetro da barra (mm). 

Nesta equação, a variação de comprimento ∆l na extremidade da 

barra representa a resultante de deformações ocorridas na barra na região 

ancorada (Figura 2.24). O comprimento de ancoragem deve estar no intervalo 

2 12Φ Φs s≤ ≤l . Em grande parte das aplicações práticas, o comprimento 

de ancoragem das barras atravessando a interface é muito maior que 12Φs. 

Neste caso, visando facilitar a aplicação do modelo, a eq.(2.40) pode ser usada 

para calcular a tensão na barra fornecendo, entretanto, valores conservadores. 

Fazendo l = 12Φs na equação (2.39) e aplicando um coeficiente de incerteza 

devido à dispersão dos resultados experimentais (γrd = 2/3), obtêm-se a 

seguinte expressão: 

.G,� = 60CaG+#�/7∆l/� ≤ +d(MPa) , l  ≥ 12 Φs                        (2.40) 
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Sendo ∆l = 2�  e as unidades em mm e MPa. 

fc ∆l

σc

lb

φs

 

Figura 2.24 - Modelo para ensaio de arrancamento de barra 
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CAPITULO 3                                                         

METODOLOGIA 

Neste capítulo é descrita a metodologia desenvolvida ao longo 

trabalho que se resumiu, basicamente, no cálculo de consolos de concreto 

pelos diversos modelos de cálculo mostrados no capítulo 2. Para que os 

resultados fossem os mais reais possíveis, decidiu-se calcular os consolos de 

uma estrutura real. Para isso, utilizou-se o projeto do novo bloco de salas de 

aulas das escolas de engenharia, situado no campus I da UFG. Esse prédio é 

uma edificação de 4 andares, com vãos entre pilares que chegam a 12 m e pé 

direito de 3,8m, que terá a finalidade de abrigar as salas de aula dos cursos de 

engenharia oferecidos pela UFG. Na Figura 3.1 é mostrada a planta baixa da 

arquitetura de um pavimento tipo dessa edificação. 

O projeto arquitetônico dessa edificação foi desenvolvido pelo 

Centro de Gestão do Espaço Físico da UFG – CEGEF pensando em uma 

estrutura de concreto pré-moldado. Entretanto, quando do início da licitação 

para a construção do mesmo, essa solução foi alterada para uma estrutura em 

concreto armado moldado no local, buscando uma estrutura de menor custo 

direto. Neste trabalho, decidiu-se desenvolver o projeto estrutural como 

inicialmente planejado, isto é, em elementos pré-moldados de concreto. Para 

auxiliar no trabalho, decidiu-se, então, utilizar um programa comercial 

destinado ao projeto de estruturas pré-moldadas de concreto. 

Um dos critérios para a escolha do programa a ser utilizado foi que 

este deveria calcular estruturas pré-moldadas considerando a presença de 

ligações semirrígidas entre vigas e pilares, bem como dimensionar pavimentos 

com lajes alveolares, que foi o tipo de laje escolhida para essa edificação. 

Nesse sentido, foi escolhido o Programa TQS PREO®, da TQS Informática 

Ltda., que apresenta características que possibilitam o cálculo de estruturas de 

geometrias variadas e de múltiplos pavimentos.
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Figura 3.1 - A planta baixa da arquitetura de um pavimento tipo do novo bloco de salas de aulas das escolas de engenharia, situado no campus I da UFG.
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 3.1 – O TQS PREO® 

 O TQS PREO® é um software direcionado para elaboração de 

projetos de estruturas pré-moldadas e pré-fabricadas de concreto armado e 

protendido. Ele integra todas etapas do projeto, isto é (TQS, 2010): 

a. Lançamento de dados : 100% gráfico, com biblioteca de seções 

de fabricantes. 

b. Análise estrutural : calcula esforços e realiza análise de 

estabilidade global, dinâmica (conforto) e não-linear (flechas). 

c. Dimensionamento e detalhamento armaduras : dimensiona e 

detalha pilares, consolos, lajes e vigas pré-moldadas protendidas ou não. 

d. Desenho e plantas : gera formas de pilares, vigas e lajes, além de 

quantitativo de materiais. 

Os principais recursos e características desse software são: 

- Simula a sequência de construção da estrutura por meio da 

definição de etapas e regiões construtivas.  

- Considera concretos com diferentes resistências: permite 

considerar o fck do concreto pré-moldado, o fcj do concreto no instante do saque 

e do içamento, e o fck do concreto moldado no local. É possível, ainda, definir 

cobrimentos diferenciados para os elementos pré-fabricados. 

- Faz lançamento 100% gráfico de pilares, vigas, lajes (alveolares, 

pi, etc.), telhas, consolos, dentes gerber, alças de içamento, furos, pinos, dutos 

de água pluvial.  

- Realiza o recorte automático de painéis alveolares.  

- Disponibiliza catálogos de seções de vigas e lajes em bibliotecas 

personalizáveis.  
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- Realiza a análise estrutural completa por etapa construtiva: 

esforços, flechas, estabilidade global, análise dinâmica (conforto), análise não-

linear (flechas com fissuração e fluência).  

- Realiza a análise com ligações semi-rígidas por meio do coeficiente 

αr.  

- Faz o dimensionamento, detalhamento e desenho de pilares, 

considerando as fases de saque e içamento.  

- Faz o dimensionamento, detalhamento e desenho de vigas pré-

moldadas protendidas ou não.  

- Apresenta listagem completa de envoltória de esforços em vigas 

para cada grupo de fôrma e armação.  

- Possui calculadora de armadura passiva em seção protendida 

direcionada para o dimensionamento/verificação de vigas e lajes pré-moldadas.  

- Faz o dimensionamento, detalhamento e desenhos de lajes 

alveolares protendidas, incluindo verificações ELU (flexão e cisalhamento) e 

ELS (tensões e flechas).  

- Faz o dimensionamento, detalhamento e desenho de consolos.  

Um dos aspectos mais interessantes desse software é a forma como 

ele realiza a análise estrutural. É possível analisar uma estrutura com modelos 

que variam conforme as etapas construtivas do edifício. Desta forma, pode-se 

analisar a estrutura com evolução piso-a-piso do modelo, etapa-a-etapa, além 

de considerar modelos com e sem solidarização. 

Para as etapas não-solidarizadas, a estrutura é mais flexível, e atua 

basicamente o peso próprio (montagem). Para as etapas solidarizadas, a 

estrutura é mais rígida, mas atua todos os carregamentos de projeto 

(utilização). Nestas análises, nas seções mistas (concreto pré-moldado e 
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concreto in-loco) é alterada a inércia das vigas e lajes para considerar a 

diferença de módulos de elasticidade entre os concretos. 

Os valores do coeficiente de rotação das ligações (αr) das vigas 

podem ser diretamente inseridos durante o lançamento da estrutura e 

considerados durante a análise estrutural. Para as etapas não-solidarizadas as 

vigas são consideradas bi-apoiadas, e para as etapas solidarizadas considera-

se o coeficiente informado ao software. 

Os elementos de lajes pré-moldadas são discretizados um a um no 

modelo do pavimento, com articulação e/ou engastamento parcial. Para as 

situações solidarizadas, a capa das lajes também é discretizada, na direção 

secundária, melhorando a distribuição de cargas do pavimento. Em lajes pré-

moldadas com protensão, os efeitos de perda de protensão são levados em 

conta. 

Com relação ao dimensionamento e detalhamento de consolos, esse 

software segue o prescrito na NBR 9062 (ABNT, 2006). Os consolos podem ter 

seções trapezoidais ou retangulares, podendo ainda apoiar mais de uma viga. 

3.2 – LANÇAMENTO DA ESTRUTURA E DEFINIÇÃO DO 

CARREGAMENTOS NOS CONSOLOS 

Definido o programa a ser utilizado, passou-se para a segunda fase, 

ou seja, o lançamento da estrutura. Definiu-se que, em função do tempo 

reduzido, somente seria lançada parte da estrutura da edificação. Foi 

escolhida, então, a parte relativa às salas localizadas na extremidade da 

edificação por ser modulada e, dessa forma, mais adequada para uma 

estrutura pré-moldada (Figura 3.2). O lançamento da estrutura no TQS PREO® 

começou pelos pilares, que foram pré-dimensionados com seção de 

40 cm x 50 cm. Durante o lançamento dos pilares definiu-se que seriam 

utilizadas alças para içamento, sendo essas alças lançadas nas faces dos 

pilares de maneira a possibilitar a montagem.
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Figura 3.2 Planta baixa da parte do novo bloco de aulas da escola de engenharia. 
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Depois de lançados os pilares, foram lançados os consolos. O 

consolo utilizado foi pré-dimensionado com 40 cm de largura, 45 cm de 

comprimento e 60 cm de altura. O trecho reto do consolo foi definido em 45 cm 

e o trecho inclinado em 15 cm. A altura do trecho reto foi escolhida de modo a 

satisfazer o modelo de bielas e tirantes sugerido pelo EUROCODE 2, pois se 

esse trecho fosse menor, parte da treliça que se forma ficaria fora do consolo. 

Foi, escolhido, ainda, um aparelho de apoio em neoprene com dimensão em 

planta de 30 cm x 40 cm e 1 cm de altura. Os consolos foram lançados 

rebaixados 131,5 cm em relação ao nível do pavimento. O valor deste rebaixo 

foi definido a partir da soma das alturas estimadas para o neoprene, para a 

viga pré-moldada, para a laje pré-moldada e para a capa (Figura 3.3). 

      
Figura 3.3 – Consolo utilizado no lançamento da estrutura 

Após o lançamento dos pilares e dos consolos, efetuou-se o 

lançamento das vigas. Foram escolhidas vigas de perfil I com 40 cm de largura 

e 110 cm de altura, em concreto armado, disponíveis na biblioteca do software. 

Essas dimensões foram escolhidas em função dos grandes vãos entre pilares 

que chegam a 12 m nessa parte da edificação. A seção da viga escolhida é 

mostrada na figura 3.4. 
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Figura 3.4– Seção da viga escolhida para o projeto estrutural 

Seguiu-se o lançamento da estrutura com a definição das lajes. 

Foram adotadas lajes alveolares com altura de 26,5 cm e capa de concreto de 

5 cm. Essa laje também foi escolhida da biblioteca do software, que apresenta 

diversas dimensões de lajes alveolares produzidas por algumas indústrias 

nacionais de pré-fabricados de concreto. As seções dessa biblioteca já vêm 

completamente definidas, sendo que o programa verifica se a armadura ativa 

existente é suficiente para a carga a qual a laje será submetida. A seção 

escolhida para a laje alveolar é mostrada na Figura 3.5. 

Com relação às propriedades dos materiais, foi admitido paras as 

peças pré-moldadas um concreto com fck de 40 MPa. Para as etapas de saque 

e içamento das peças pré-moldadas, foi admitido que o concreto possuía uma 

resistência (fcj) de pelo menos 40 MPa. Já para o concreto da capa moldado 

sobre as lajes pré-moldadas, admitiu-se um concreto com fck de 40 MPa.  

Com relação ao modelo estrutural, foi admitido que durante a fase 

de montagem da estrutura todas as ligações entre vigas e pilares eram 

rotuladas. Já para a fase em serviço, foram consideradas ligações viga-pilar 

semirrígidas com coeficiente αr igual a 0,67. 



Comparação entre diferentes modelos de Cálculo para consolos de concreto pré-moldado     71 

 

 

M. A. Campos                                                                                                                               Capítulo 3 

 

 
Figura 3.5 – Seção da laje escolhida para o projeto 

Na Figura 3.6 é mostrada a planta de forma da estrutura pré-

moldada lançada no software. Nessa mesma figura é mostrada uma 

perspectiva da estrutura. Após a resolução da mesma, foram obtidos os 

esforços atuantes nos consolos do pilar P1, bem como a sua armadura. O 

detalhe final da armadura desse consolo fornecido pelo software é mostrado na 

Figura 3.7. Na Figura 3.8 é mostrado um extrato do relatório do programa que 

informa os esforços atuantes no consolo, bem como a área da armadura do 

tirante e da armadura suplementar (armadura de costura e transversal). Esses 

esforços foram utilizados para dimensionar o consolo segundo os modelos 

mostrados no capítulo 2, e com as áreas de armadura obtidas podem-se 

comparar os resultados do software com os resultados desses modelos de 

cálculo. 
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Figura 3.6 – Planta de forma e visualização 3D da estrutura pré-moldada lançada 
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Figura 3.7 – Detalhe da armadura do consolo gerado pelo software 

Os consolos dimensionados pelo software eram monolíticos. Não há 

a opção no software de se dimensionar consolos concretados em duas etapas. 

Dessa forma, o dimensionamento desse consolo foi realizado segundo o 

procedimento detalhado no capítulo 4 para consolos concretados em duas 

etapas, sendo a armadura comparada com a obtida pelo software para 

consolos monolíticos.  
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Consolo C1 
-------------- 
6xPP1/6xPP2/3xPP3/3xPP4/3xPP5/3xPP6 
Quantidade .......................................      24 
Simples ou duplo ................................. Simples 
Dimensões 
   Largura do pilar ..............................    50.0 cm 
   Largura na face do pilar ......................    40.0 cm 
   Comprimento  ..................................    45.0 cm 
   Distância do ponto de carga à face do pilar ...    30.0 cm 
   Altura do trecho reto .........................    30.0 cm 
   Altura do trecho trapezoidal ..................    30.0 cm 
   Cobrimento ....................................     2.0 cm 
Carregamento 
   GamaF .........................................    1.40 
   Força vertical máxima Fk ......................    39.5 tf 
   Força horizontal máxima Hk ....................    13.0 tf 
   Envoltória de força vertical máxima ........... Etapa 0 
[ELU1] 
   Local da força vertical máxima ................ Piso 2 V4 vão 
1 Dir 
Tirante 
   Tipo de consolo ............................... Consolo curto 
   Calculado como ................................ Muito curto 
   Tensão atuante Talwd ..........................    2.86 MPa 
   Tensão limite Talwu ...........................    5.48 MPa 
   Área de armadura ..............................   14.44 cm2 
   Armadura mínima ...............................    7.42 cm2 
   Número de ramos ...............................       3 
   Bitola ........................................    25.0 mm 
Armadura de costura 
   Área de armadura ..............................    4.71 cm2 
   Número de ferros ..............................       5 
   Bitola ........................................    10.0 mm 
   Espaçamento ...................................    11.6 cm 
Armadura transversal 
   Área de armadura ..............................    2.53 cm2 
   Número de ferros ..............................       3 
   Número de ramos ...............................       2 
   Bitola ........................................     8.0 mm 
   Espaçamento ...................................    20.0 cm  

Figura 3.8 – Relatório de processamento dos consolos monolíticos 

Para o dimensionamento de consolos submetidos a esforços de torção, 

utilizou-se a mesma estrutura, porém foram lançadas vigas intermediárias de 

concreto moldado no local (vigas V5 e V12 da Figura 3.9) apoiadas e 

solidarizadas nas outras vigas. Dessa forma, as vigas de apoio V1, V6, V10 e 

V11 ficam submetidas a esforços de torção que, por sua vez, deveriam ser 

transmitidos aos apoios das vigas, neste caso os consolos C1.  
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Figura 3.9 – Planta de forma da estrutura com consolos submetidos a torção 

Na Figura 3.10 é mostrado um extrato do relatório do programa que 

informa os esforços atuantes no consolo, bem como a área da armadura do 

tirante e da armadura suplementar (armadura de costura e transversal), para 

esta nova estrutura. Analisando esses resultados, chegou-se a conclusão que 

o TQS PREO® conseguiu resolver esta nova estrutura, apesar dela não ser 

prática, tendo em vista a dificuldade de se executar as vigas moldadas no local 

e de se realizar a solidarização dessas vigas com as vigas pré-moldadas. Os 

resultados, contudo, indicam que as vigas V1, V6, V10 e V11 de fato foram 

submetidas à torção, como se esperava, e esse momento de torção foi 

transmitido integralmente aos pilares. Entretanto, como essas vigas estão 

apoiadas sobre os consolos C1, estes também deveriam ser submetidos à 

torção. Isto, porém, parece não ter acontecido, tendo em vista que os únicos 

esforços transmitidos aos consolos pelo software foram um esforço vertical e 

um esforço horizontal (Figura 3.10). Além disso, a armadura dos consolos não 

foi alterada pela presença do momento de torção. 

Assim, conclui-se que apesar do TQS PREO® solicitar o lançamento 

de chumbadores no consolo, chumbadores estes responsáveis pela resistência 

aos momentos de torção, o software não verifica se esses chumbadores são 

suficientes para resistir aos momentos de torção na ligação da viga com o pilar, 

utilizando esses chumbadores apenas para o detalhamento. A verificação 
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desses chumbadores fica a cargo do projetista que informa a posição a 

quantidade (se são 1 ou 2 chumbadores) e a bitola dos chumbadores.  

Assim fica evidenciado que o TQS PREO® não calcula consolos 

submetidos a torção. No capítulo 4 será apresentado um procedimento para 

verificar a resistência de consolos submetidos a momento de torção. A 

aplicação desse procedimento ao consolo desta estrutura indicará se essa 

ligação de fato é capaz de resistir ao momento de torção que aparece no apoio 

da viga sobre o consolo. 

Consolo C1 
-------------- 
PP2/PP3/PP5/PP6 
Quantidade .......................................       4 
Simples ou duplo ................................. Simples 
Dimensões 
   Largura do pilar ..............................    40.0 cm 
   Largura na face do pilar ......................    40.0 cm 
   Comprimento  ..................................    45.0 cm 
   Distância do ponto de carga à face do pilar ...    30.0 cm 
   Altura do trecho reto .........................    30.0 cm 
   Altura do trecho trapezoidal ..................    60.0 cm 
   Cobrimento ....................................     2.0 cm 
Carregamento 
   GamaF .........................................    1.40 
   Força vertical máxima Fk ......................    23.9 tf 
   Força horizontal máxima Hk ....................     0.8 tf 
   Envoltória de força vertical máxima ........... Etapa 0 
[ELU1] 
   Local da força vertical máxima ................ Piso 2 V11 
vão 1 Dir 
Tirante 
   Tipo de consolo ............................... Muito curto 
   Tensão atuante Talwd ..........................    1.14 MPa 
   Tensão limite Talwu ...........................    4.40 MPa 
   Área de armadura ..............................   11.26 cm2 
   Armadura mínima ...............................   11.26 cm2 
   Número de ramos ...............................       4 
   Bitola ........................................    20.0 mm 
Armadura de costura 
   Área de armadura ..............................    2.64 cm2 
   Número de ferros ..............................       5 
   Bitola ........................................    10.0 mm 
   Espaçamento ...................................    17.6 cm 

Figura 3.10 - Relatório de processamento dos consolos monolíticos submetidos a torção 
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Armadura transversal 
   Área de armadura ..............................    2.53 cm2 
   Número de ferros ..............................       3 
   Número de ramos ...............................       2 
   Bitola ........................................     8.0 mm 
   Espaçamento ...................................    20.0 cm 
Momento torçor transmitido ao pilar ...............      3.3 tf.m 

Figura 3.10 - Relatório de processamento dos consolos monolíticos submetidos a torção (Continuação) 
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CAPÍTULO 4                                                               

MODELOS PARA DIMENSIONAMENTO DE CONSOLOS 

Neste capitulo é detalhado o processo de dimensionamento do 

consolo monolítico C1 da estrutura mostrada na Figura 3.6 segundo os 

modelos de cálculo recomendados pelo manual do PCI (PCI, 2004), pelo 

EUROCODE 2 (CNE, 2004) e pela NBR 9062 (ABNT, 2006). Na Figura 4.1 é 

mostrada as dimensões desse consolo e na Figura 4.2 um extrato do relatório 

do software TQS PREO® informando os esforços que atuam nesse consolo. O 

concreto empregado no dimensionamento desse consolo possui uma 

resistência característica á compressão (fck) estimada em 40 MPa. 

Além do dimensionamento desse consolo, é apresentado também o 

cálculo de um consolo muito curto, que foi obtido reduzindo o comprimento do 

consolo para 30 cm, e de um consolo moldado em duas etapas. O objetivo da 

primeira análise é exemplificar os processos de dimensionamento para 

consolos com relação a/d menor que 0,5. Já a segunda análise tem como 

objetivo mostrar como esses procedimentos poderiam ser utilizados no 

dimensionamento de consolos moldados em etapa posterior à do pilar, 

formando assim uma junta fria na ligação do consolo com o pilar. Finalmente, 

ao final do capítulo é sugerido um procedimento de cálculo para a verificação 

da segurança de consolos submetidos à torção. 
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Figura 4.1 – Dimensões do consolo curto em centímetros 

   Largura do pilar ..............................    40.0 cm 

   Largura na face do pilar ......................    40.0 cm 

   Comprimento  ..................................    45.0 cm 

   Distância do ponto de carga à face do pilar ...    30.0 cm 

   Altura do trecho reto .........................    30.0 cm 

   Altura do trecho trapezoidal ..................    60.0 cm 

   Cobrimento ....................................     2.0 cm 

Carregamento 

   GamaF .........................................    1.40 

   Força vertical máxima Fk ......................    39.5 tf 

   Força horizontal máxima Hk ....................    13.0 tf 

   Envoltória de força vertical máxima ........... Etapa 0 

[ELU1] 

   Local da força vertical máxima ................ Piso 2 V4 vão 

1 Dir 

       Fck .....................................    40 MPa  

Figura 4.2 – Relatório do TQS com as dimensões e esforços do consolo curto 
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4.1 – DIMENSIONAMENTO DE CONSOLO CURTO 

MONOLÍTICO 

Neste item serão apresentados os procedimentos de cálculo de 

consolos curtos monolíticos. 

4.1.1 – Procedimento da NBR 9062 

Tomando as dimensões do consolo mostradas na Figura 4.1, chega-

se que a relação a/d para esse consolo (sendo a = 30 cm e d = 58 cm) é igual a 

0,517. Logo, esse consolo é classificado como curto. 

4.1.1.1 – Verificação da biela comprimida. 

Pela NBR 9062, o modelo de biela e tirante sugerido está 

esquematizado na figura 4.3. Para verificar a tensão de compressão na biela 

comprimida, deve-se encontrar a força Rc que atua sobre a área da biela. A 

tensão σc atuante na biela comprimida deve ser, então, menor que a resistência 

de cálculo do concreto a compressão (fcd) caso o carregamento sobre o 

consolo seja aplicado de forma direta.   

 
Figura 4.3 – Modelo de biela e tirante pela NBR9062(EL DEBS, 2000) 

Para calcular a força Rc, utiliza-se da seguinte equação: 
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N# = �hpYqh�prPs                    (4.1) 

Onde:  

Vd é a força vertical aplicada no consolo, neste exemplo igual a 395 

kN; 

a é a distância entre o ponto de aplicação da carga e a face do pilar; 

Hd é a força horizontal aplicada no consolo, neste exemplo igual a 

130 kN;  

d é a altura do consolo menos o cobrimento. 

abie é a distância entre o ponto de aplicação da força Rc e o ponto C 

mostrado na Figura 4.3. 

A distância abie pode ser obtida pela seguinte equação:  

tuLX = �,vp
E(�,v-wY�xh�w                                                                        (4.2) 

Portanto, a equação da força Rc pode ser escrita como  

 N# = �h pYqh ��,v p  E(0,9-� + �p���
                                                (4.3) 

A tensão na biela comprimida (σc) é obtida pela divisão da força Rc 

pela área da biela, que é avaliada pela multiplicação da largura do consolo (b) 

pela largura da biela (hbie). Existem várias recomendações para a determinação 

da largura dessa biela. No caso da NBR 9062, na versão de 1985 (EL DEBS, 

2000), era recomendado que a largura da biela fosse tomada igual a 20% da 

altura de cálculo do consolo (hbie = 0,2d). Logo, a tensão de compressão na 

biela (σc) pode ser estimada como: 

σ# = �[�,�u�                                                                                    (4.4) 

Substituindo a expressão de Rc, tem-se que: 
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σ# = �hu� 5,55E(0,9-� + �p���
                          .                               (4.5) 

Portanto, para o consolo em questão, a tensão de compressão na 

biela vale:  

σ# = �v{ ,7  ,�7�   {] 5,55E(0,9-� + ���{]��
                                          (4.6) 

σ# = 1,65 |}~��  �� σ# = 16,48 MPa                                                (4.7) 

Como +#� = i[�,7 = 7�,7 = 28,57MPa, então σc é menor que fcd e a 

biela comprimida não irá romper. 

Por outro lado, a versão de 2006 da NBR 9062 (ABNT, 2006) alterou 

o procedimento de cálculo da largura da biela (hbie), que passou a ser 

determinada conforme a Figura 2.17. Aplicado esse procedimento ao consolo 

em questão, chega-se ao valor de 11,97 cm para a largura da biela. Portanto, a 

tensão na biela comprimida pode ser escrita como:  

σ# = �[,v� u                                                                                  (4.8) 

Substituindo o valor de Rc nessa expressão, chega-se a valor de 

10,12 MPa para a tensão de compressão na biela. Como esse valor é menor 

que fcd = 28,57 MPa, então a biela não irá romper. 

4.1.1.2 – Armadura do Tirante 

A armadura do tirante é calculada pela seguinte equação: 

�G� = �0,1 + t 3� � �hijh + qhijh                                                         (4.9) 

com +d� = {�,�,{ = 43,5 kN/cm2, já que se utilizou o aço CA-50. 
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Portanto: 

�G� = �0,1 + 30 58� � �v{  ,7  ,�7�,{ + ��  ,7   ,�7�,{ = 14,4 cm²    (4.10) 

4.1.1.3 – Armadura de costura 

A armadura de costura deve ser igual a, no mínimo, 40% da 

armadura do tirante. Portanto: 

�G# = 0,4�G� = 0,4  14,4 = 5,76 cm²                                             (4.11) 

4.1.1.4 – Estribos Verticais 

Nos consolos curtos sujeitos a carga direta, os estribos verticais, 

quando construtivamente necessários, devem ser calculados a partir do critério 

de armadura transversal mínima de viga apresentado pela NBR 6118 (ABMT, 

2003).  Portanto: 

0,2 
i[�Qij��  1 A = 0,2 �,�.7�wF{��   40 cm 45 �� = 2,53 cm�                (4.12) 

Além disso, há uma recomendação prática de que os estribos 

verticais devem ter uma área igual a, no mínimo, 20% da área total do tirante 

(EL DEBS, 2000). Portanto: 

0,2�G� = 0,2  14,4 = 2,88 cm²                                                       (4.13) 

Dessa forma, adota-se: 
�G2 = 2,88 cm²                                                                                                 (4.14) 
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Figura 4.4 – Detalhamento do consolo curto pela NBR 9062 

4.1.2 – Procedimento do manual do PCI 

Para aplicação do procedimento recomendado pelo manual do PCI 

(PCI, 2004), as dimensões e carregamentos do consolo foram convertidos para 

o sistema de unidades inglês. Dessa forma, as dimensões e carregamento 

empregados neste item são as mostradas na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Dimensões do consolo curto em polegadas e libras 

4.1.2.1 – Método da viga em balanço 

A partir das dimensões do consolo, chega-se que a relação a/d para 

esse consolo (sendo a = 11,8 in e d = 22,6 in) é igual a 0,517. Logo, esse 

consolo é classificado como curto. 

O procedimento do manual do PCI está, basicamente, apoiado na 

teoria atrito-cisalhamento. Portanto, para a sua aplicação é necessário o 

conhecimento do coeficiente de atrito efetivo do concreto, o qual pode ser 

obtido da Tabela 2.1 apresentada no item 2.5.1. 

Como o consolo é confeccionado com concreto de densidade 

normal, então se adota λ = 1. Dessa forma, o máximo esforço cortante que 

pode ser aplicado neste consolo é de: 

max !> = φ1000�²�#� = 0,75  1000  1   15,7   23,62 = 278,13 kips (4.15) 

max !> = ≤ φ0,3�²+′#�#� = 0,75  0,3  1²  5  15,7  23,62 = 417,19 kips (4.16) 

Nesse cálculo, a resistência à compressão do concreto (f´c) foi 

tomada igual a 5000 psi. Portanto, a resistência ao cisalhamento desse consolo 

é igual a 278,13 kips, valor maior que a força vertical atuante no consolo que é 

de 87 kips. Logo, pode-se afirmar que não haverá ruptura do concreto.  
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A armadura do tirante pode ser avaliada pelas equações 2.1 e 2.2 

mostradas no item 2.5.1. Nessas equações, φ é um fator de redução adotado 

com valor igual a 0,75 no manual do PCI. Como o consolo será armado com 

aço CA-50, adotou-se fy = 435 MPa (63091 psi). Dessa forma, pela equação 

2.5 tem-se que: 

As=
0,75  63,1 �87 1,4 �,]{,�� + 28,66 1,4 ���,k���,k��� = 2,82 in² (18,19 cm2) (4.17) 

O coeficiente de atrito efetivo pode ser obtido pela equação 2.1, 

estando limitado superiormente aos valores mostrados na Tabela 2.1. Sabendo 

que este é um consolo concretado monoliticamente com o pilar, pode-se adotar 

para o coeficiente de atrito do concreto (µ) o valor de 1,4. Então, o coeficiente 

de atrito efetivo vale: 

µe=
���u��

Vu
                                                                              (4.18) 

µe=
���    {,�  ��,k�  ,7]���� = 5,96                                           (4.19) 

Segundo a tabela 2.1, o valor de µe para consolos monolíticos tem 

que ser menor ou igual a 3,4 . Portanto adota-se µe = 3,4. Dessa forma, pela 

equação 2.6 tem-se que: 

As=
0,75  63,1 ��  87 1,4�  �,7 + 28,66 1,4� = 1,35 in² (8,7 cm2)        (4.20) 

A armadura do tirante deverá ser a maior entre esses dois valores 

calculados. Portanto, o valor da armadura do tirante deve ser de  2,82in² 

(18,19 cm2). É necessário, ainda, verificar se essa armadura é superior à 

armadura mínima, a qual é obtida da equação 2.7. Logo: 

Asmin=0,04  15,7  22,62 �{/���k�, � = 0,00113in²           .               (4.21) 

Portanto, como a armadura calculada é maior que a mínima, a 

armadura final do tirante é igual a 2,82 in² (18,19 cm2). 
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A armadura horizontal, em forma de estribos, pode ser calculada 

pela equação 2.8. Logo: 

��=0,5(�G − �D- = 0,5 �2,82 − �],kk ,7�,�{   k�,� = 0,99 in² (6,39 cm²) (4.22) 

 

Figura 4.6 – Detalhamento do consolo curto pela modelo de vigas em balanço do PCI 

4.1.2.2 – Método de bielas e tirantes 

O manual do PCI (2004) apresenta dois modelos para 

dimensionamento de consolos de concreto. Um deles, baseado na teoria atrito-

cisalhamento, foi mostrado no item anterior. Neste item é demonstrado o 

dimensionamento do consolo monolítico pelo modelo de bielas e tirantes 

recomendado no manual do PCI (2004).  
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As dimensões do consolo são as mesmas mostradas na Figura 4.5, 

logo esse consolo pode ser classificado como curto (relação a/d = 0,517). 

Na Figura 4.7 é apresentada a sugestão do manual do PCI (2004) 

para a configuração da treliça que se forma no consolo. O primeiro passo é 

determinar a força de compressão Nc que surge no nó p dessa treliça. Para 

isso, basta fazer o equilíbrio de momentos fletores no ponto m dessa treliça. 

Logo: 

 

Figura 4.7 – Modelo de bielas e tirantes do PCI(PCI, 2004) 

 ∑ �M = 0 

!>( - + ¡>(3- − ¡#( �- = 0                                        (4.23) 

¢t£¤� = ¥@�@ = ]��],kk = 27,32                                     (4.24) 

  = (ℎ − 3-¢t£¤� + t2 + (ℎ# − &#-                                    (4.25)  
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   = (23,62 − 22,62-27,32 + 11,8 + (22,62 − 2,25- 

   = 33,51 in 

 � = ℎ# − &# − 2?� = 21,37 − 2?�                                                (4.26) 

Substituindo l1 e l2 na eq (4.23), tem-se que:  

87 1,4  33,51 + 28,66 1,4   22,62 − N~ �21,37 − §¨� � = 0             (4.27) 

A máxima tensão de compressão no nó p da treliça deve ser 

limitada, conforme eq.2.10, em: 

f~© = 0,85 ªf «~ = 0,85  0,8  5 = 3,4 ksi                                        (4.28) 

Nessa expressão, o valor do coeficiente βn foi adotado igual a 0,8 

porque apenas um tirante se ancora neste nó (tirante mp). A área do nó p, na 

qual atua a força Nc, é obtida pela multiplicação da largura da biela (ws) pela 

largura do consolo. Logo: 

Abiel = b ws=15,7 ws                                              (4.29) 

Igualando a força Nc à máxima força que pode ser aplicada na biela, 

obtêm-se a menor largura possível para essa biela (ws), isto é: 

N~ = ∅f~©Aª = 0,75  3,4  15,7   w®                                                        (4.30) 
w® = }¯�,�{   �,7   {,� = 0,025  N~                                           (4.31) 
Substituindo a eq.(4.31) na eq. (4.27) e rearranjando, obtêm-se os 

valores de Nc, ws e l2, isto é: 

0,0125¡#� − 21,37¡# + 4989,1 = 0          (4.32) 

¡# = 237,57 kips  

 °G = 5,93 in 
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  � = 18,4 in 

Determinado o valor da largura da biela ws, a localização do nó p fica 

determinada. Dessa forma, é possível resolver a treliça mostrada na figura 4.7 

e obter os esforços nas demais barras da treliça. Esses esforços são 

mostrados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Tabela com os esforços na treliça 

Barra Força (kips) Esforço 

Op 146,4 Compressão 

No 121,3 Tração 

Np 150,01 Compressão 

MP 14,3 Tração 

Mn 115,8 Tração 

O tirante no da treliça representa o tirante principal do consolo. 

Conhecido o esforço nesse tirante e usando o coeficiente minorador da 

resistência recomendado pelo PCI (2004) igual a 0,75, a área de aço 

necessária para o tirante vale: 

�G = �,�∅ ij = �,��,�{  k�, = 2,56 in²                                (4.33) 
Segundo esse modelo, há a formação de um segundo tirante 

horizontal na base do consolo (barra mp da treliça). A área necessária para 

esse tirante vale:  

�G = 7,�∅ ij = 7,��,�{  k�, = 0,30 in²                                            (4.34) 
A largura da biela comprimida no nó p (ws) foi escolhida de modo a 

satisfazer o limite de tensão no concreto neste nó. Também deve ser verificado 
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o limite de tensão de compressão no nó o devido à força que vem da biela 

comprimida op e da força vertical Vu. Da observação das forças atuantes na 

treliça, é óbvio que o nó p é o que está submetido a maior tensão de 

compressão, uma vez que a força Nc é maior que a força Vu. Logo, se o limite 

de compressão é atendido neste nó, ele está atendido em todos os demais nós 

da treliça.  

O próximo passo é realizar a verificação das tensões de compressão 

nas bielas comprimidas. Da observação dos valores da Tabela 4.1, conclui-se 

que das bielas que chegam ao nó p, a biela np é a mais crítica. Logo, basta 

verificar a tensão de compressão nessa biela. 

A resistência nominal à compressão de uma biela, sem armadura 

transversal, pode ser avaliada por: 

±DG = ∅+#>�#                                      (4.35) 

Onde Ac é a área da seção transversal da biela e φ é o coeficiente de 

minoração da resistência, tomado igual a 0,75.. 

A largura da biela pode ser avaliada pela seguinte expressão: 

ws,np = 
§¨®²ª θ = {,v�®²ª{�,7° = 7,70 in                        (4.36) 

Segundo o ACI 318R-05 (ACI, 2005), a tensão de compressão em 

uma biela comprimida deve ser limitada em: 

f~© = 0,85 ®f′~                                       (4.37) 

Para bielas em que a largura na seção intermediária da mesma é 

maior que a largura nos seus nós (bottle-shaped struts) e não há armadura 

cruzando a biela, o coeficiente βs vale: 

\G = 0,60�                            (4.38) 

Onde o coeficiente λ é igual a 1,0 para concretos de densidade 

normal. Logo: 
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+#> = 0,85 0,60 � +′#                                     (4.39) 

+#> = 0,85 0,60 1,0 5 = 2,55 'A³                         (4.40) 

 Fª® = (0,75-(2,55-(15,7-(7,70- = 231,2 kips > 150,01 kips 

Como a resistência da biela é maior que a força atuante, está 

verificada a segurança contra a ruína da biela np. Além disso, como foi utilizado 

o menor valor permitido para o coeficiente βs, não há necessidade de adicionar 

armadura complementar em forma de estribos no consolo.  

 

Figura 4.8 – Detalhamento do consolo curto pela modelo de bielas e tirantes do PCI 
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4.1.3 – Procedimento do EUROCODE 2. 

O EUROCODE 2 (CNO, 2004) apresenta um modelo de bielas e 

tirantes que pode ser aplicado a consolos onde a distância do ponto de 

aplicação do carregamento até a face do pilar (ac) seja menor que a distância 

entre a resultande do tirante horizontal e intersecção da biela de compressão 

com a face do pilar (z0), conforme mostrado na Figura 2.9. De forma geral, os 

consolos curtos e muito curtos atendem a essa exigência. 

O exemplo mostrado neste item baseou-se na na publicação 

European Concrete Platform ASBL (2008). Segundo essa publicação, um 

consolo pode ser considerado muito curto quando ac < hc/2 , sendo hc a altura 

do consolo, e curto se ac > hc/2. Para o consolo em questão, a relaçao ac/hc 

vale 0,5, de modo que ele será considerado curto. Neste caso, a configuração 

da treliça que se forma no interior do consolo é a mostrada na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 – Modelo de biela e tirante segundo o EUROCODE 2  (European Concrete Platform ASBL, 

2008) 

O primeiro passo para o dimensionamento do consolo por esse 

procedimento é a determinaçao das resistências de cálculo dos materiais. 

Logo:  

+#� = �,]{i[�,{ = �,]{ .7�,{ = 22,6 N/mm²                                   (4.41) 
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+d� = ij�,{ = {��,{ = 434,8 N/mm²                                              (4.42) 

Em seguida é calculada a tensão máxima de compressão admissível 

nos nós da treliça. Segundo as recomendações apresentadas no item 2.6.1, a 

máxima tensão de compressão em um nó submetido apenas a tensões de 

compressão, sem nenhum tirante chegando nele, vale: 

.��,Mp´ = ' �8µ[�w¶·��,]{ +#�                                                              (4.43) 

.��,Mp´ = 1  �1 − 40250�0,85   22,6 = 1,18  (1 − 0,16-  22,6 = 22,4 N/mm² 

Já para os nós em que se ancora apenas um tirante, a tensão 

máxima de compressão vale: 

.���,Mp´ = '� �8µ[�w¶·��,]{                                                                   (4.44) 

.���,Mp´ = 0,85   �1 − 40250�0,85   22,6 = (1 − 0,16-  22,6 = 18,98 N/mm² 

Nos nós em que se ancoram mais de um tirante, a tensão máxima 

de compressão vale: 

.���,Mp´ = '� �8µ[�w¶·��,]{ +#�                                                              (4.45) 

.���,Mp´ = 0,75   �1 − 40250�0,85   22,6 = 0,88    (1 − 0,16-  22,6 = 16,7 N/mm² 

A distância do nó 2 à face do pilar na Figura 4.9 é igual à metade da 

largura da biela de compressão vertical que chega nesse nó. Limitando a 

tensão nesse nó ao valor de σ1Rd,max, pode-se determinar a largura da biela 

(x1), isto é: 

¸ = ¹ºh»_gh,Qx¼u = �v{���  ,7   ,���,7   7�� ≅ 74 ��                   (4.46) 
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Sendo FEd a força vertical aplicada ao consolo e b a largura do 

consolo. Dessa forma, o nó 2 está localizado a x1/2 ≅37 mm da face do pilar. 

Admitindo que o tirante principal superior está localizado a 40 mm a 

partir do topo do consolo e que a distância do nó 2 à face inferior do consolo 

(y1) vale 20% da altura de cálculo do consolo, então 

¾ = 0,23 = 0,2  560 = 112 ��                                                   (4.47) 

O braço de alavanca (z) pode ser estimado como 80% da altura de 

cálculo do consolo, isto é: 

z = 0,8 d = 0,8 560 = 448 mm                                                      (4.48) 

Fazendo o equilíbrio de momentos em relação ao nó 2, tem-se: 

±Z� �t# + ´_� � = ±�¿                                                                      (4.49) 

395000 1,4 1,2 (300 + 37- = ±�  448                                                         
±# = ±� = 663600 (300 + 37-448 = 499181,3N ≅ 499KN          

Em seguida é feita a verificação da tensão de compressão no nó 2, 

porém para a força horizontal Fc. Logo: 

. = ±#1(2¾- = 499181,3400(2   112- = 5,57 Nmm� < .��,Mp´ = 22,4 N/mm² 
Portanto, verifica-se que não há risco de ruína por compressão do 

nó 2. A área de aço do tirante superior pode ser obtida de: 

�G,MpLD = ¹�ijh = 7vv],�7�7,] ≅ 1148,1 mm²                                       

(4.50) 

Segundo o EUROCODE 2, para consolos com ac > hc/2, deve ser 

colocada uma armadura secundária no consolo em forma de estribos verticais 

para resistir à força Fsw.. Essa força é igual a FEd se a = 2.z e igual a zero se 
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a = z/2 (European Concrete Platform ASBL, 2008). Para valores intermediários, 

essa força pode ser avaliada por: 

F§ = �ÂÃ8� FÄÅ                                                                             (4.51) 

F§ = �F··``Æ8� 395 1,4 1,2 = 75,1KN                                             (4.52) 

Logo: 

A®,ÇÈ| = ÉÊËÌÍ = �{�{�7�7,] = 172,6 mm²                                            (4.53) 

O EUROCODE 2, porém, recomenda para essa armadura uma área 

mínima de: 

A®,ÇÈ| = k� ÉÎÍËÌÍ = 0,5 �v{��� ,7 ,�7�7,] = 763,1mm²                     (4.55) 

Portanto, a área total de estribos verticais vale 763,1 mm2. 

Finalmente, deve ser verificado o nó 1, abaixo do ponto de aplicação 

da força vertical FEd. Admitindo um apoio de neoprene com dimensões de 150 

mm x 300 mm, a tensão neste nó, que deve ser limitada à tensão σ2Rd,max, vale:  

σ = ÉÎÍ{� ��� = �v{��� ,7 ,�7{��� = 14,7N/mm² ≤ .���,Mp´ =
18,98 N/mm²                                                                               (4.56) 

Portanto, o nó 1 está seguro quanto à ruína por compressão. 
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Figura 4.10 – Detalhamento do consolo curto pelo EUROCODE2 

4.2 – DIMENSIONAMENTO DE CONSOLOS MUITO 

CURTO MONOLÍTICOS 

Neste item serão apresentados os procedimentos de cálculo de 

consolos muito curtos monolíticos. 

4.2.1 – Procedimento da NBR 9062 

Para exemplificar o procedimento de cálculo de um consolo muito 

curto pela NBR 9062 (ABNT, 2006), o consolo apresentado no item 4.1 teve o 

seu comprimento reduzido para 30 cm. Dessa forma, a relação a/d para esse 
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consolo (sendo a = 20 cm e d = 58 cm) é igual a 0,345, sendo, então, o mesmo 

classificado como consolo muito curto. As forças atuantes neste consolo são as 

mesmas do consolo curto mostrado no item 4.1 e seus valores estão 

mostrados na Figura 4.2. 

4.2.1.1 – Armadura do Tirante 

A armadura total do tirante para esse consolo é calculada pela 

equação seguinte: 

�G� = (0,8- �hijh�  + qhijh                                                              (4.57) 

com fÏÅ = {�,�,{ = 43,5 |}~��, já que se trata de aço CA-50. Para o 

coeficiente de atrito (µ), pode ser tomado o valor de 1,4 recomendado para 

consolos monolíticos. Portanto: 

�G� = (0,8- �v{  ,7  ,�7�,{  ,7  + ��  ,7    ,�7�,{ = 13,74 ��²                   (4.58- 

4. 2.1.2 – Armadura de costura 

A armadura de costura deve ser igual a, no mínimo, 50% da 

armadura do tirante. Portanto: 

�G# = 0,5 �G� = 0,5   13,74 = 6,87 ��²                                          (4.59) 

4. 2.1.3 – Verificação do esmagamento do concreto. 

Para este tipo de consolo, a NBR 9062 (ABNT, 2006) admite que as 

tensões de compressão no concreto estão em níveis aceitáveis desde que a 

tensão de cisalhamento na interface do consolo com o pilar seja limitada em: 

�2� = �hu� ≤ 3,0 + 0,9 * +d� ≤ 0,27(1 − i[��{�-+#�                           (4.60) 
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Onde:  

Vd é a força vertical aplicada no consolo, neste exemplo igual a 395 

kN; 

b é a largura do consolo; 

d é a altura do consolo menos o cobrimento. 

fcd é a resistência de cálculo à compressão do concreto 

ρ é a taxa de armadura normal à interface entre o consolo e o pilar, 

neste exemplo igual a 0,00286. 

Assim 

+#� = ¹[�,7 = 7�,7 = 28,57MPa                                                       (4.61) 

�2> = 4,12 MPa                                                                                        
Então 

�2� = �v{  ,7  ,�  7�  {] =  0,286 ≤ 4,12MPa                                   (4.62) 

Portanto, o concreto não será esmagado. 

4. 2.1.4 – Estribos Verticais 

Nos consolos muito curtos sujeitos a carga direta, os estribos 

verticais, quando construtivamente necessários, também devem ser calculados 

a partir do critério de armadura transversal mínima de viga apresentado pela 

NBR 6118 (ABNT, 2003). Portanto: 

0,2 i[�Qij�� 1A = 0,2 �,�.7�wF{��    40 cm   30 cm = 1,68 cm�                 (4.63) 
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Figura 4.11 – Detalhamento do consolo muito curto pela NBR062 

4.2.2 – Procedimento do manual do PCI. 

Neste item é apresentado o procedimento para dimensionamento do 

consolo muito curto segundo o procedimento do manual do PCI (PCI, 2004). 

4.2.2.1 – Método da viga em balanço 

Segundo esse método de cálculo, o máximo esforço vertical 

suportado pelo consolo não é afetado pela relação a/d. Logo, a sua resistência 

será igual à do consolo curto calculado no item 4.1.2.1, tendo em vista que as 

demais características do consolo não foram alteradas. Portanto o valor 



Comparação entre diferentes modelos de Cálculo para consolos de concreto pré-moldado  101 

 

M. A. Campos                                                                                                                               Capítulo 4 

 

máximo de Vu, 278,13 kips, é maior que o valor da força atuante, isto é, Vu = 

87 kips, e o consolo está seguro contra a ruptura do concreto.  

Para o cálculo da armadura do tirante, a equação 2.5 é influenciada 

pela relação a/d. Dessa forma, tem-se que: 

As=
0,75  63,1 �87 1,4 � �,]{,�� + 28,66 1,4  ���,k���,k��� = 2,16 in²(13,9 cm2) (4.64) 

Já a equação 2.6 não é influenciada pela relação a/d e, portanto, a 

área do tirante prevista por esta equação é a mesma obtida no item 4.1.2.1 

para o consolo curto, isto é, As = 1,35 in2 (8,7 cm2). Como a armadura do 

tirante deverá ser a maior entre esses dois valores calculados, tem-se que a 

armadura do tirante vale 2,16 in² (13,9 cm2). Essa armadura é maior que a 

armadura mínima do tirante, que vale, segundo o cálculo feito no item 4.1.2.1, 

0,00113 in² (0,0073 cm2). 

A armadura horizontal, em forma de estribos, pode ser calculada 

pela equação 2.8. Logo: 

��=0,5(�G − �D- = 0,5 �2,16 − �],kk ,7�,�{   k�,� = 0,66 in² (4,3 cm²) ..(4.65) 
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Figura 4.12 – Detalhamento do consolo muito curto pelo modelo de vigas em balanço do PCI 

4.2.2.2 – Método de bielas e tirantes 

O manual do PCI (2004) não especifica um limite para a relação a/d 

a partir do qual possa ser aplicado o modelo de bielas e tirantes. Dessa forma, 

neste item é exemplificada a aplicação desse método para o consolo muito 

curto em análise (a/d = 0,345).  

A treliça que se forma no interior do consolo, mostrada na Figura 

4.7, depende da sua relação a/d. Dessa forma, os cálculos realizados para o 

consolo curto, e mostrados no item 4.1.2.2, devem ser refeitos. Neste item, 

esses cálculos são mostrados de forma resumida. 
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O primeiro passo é determinar a força de compressão Nc que surge 

no nó p dessa treliça. Para isso, basta fazer o equilíbrio de momentos fletores 

no ponto m dessa treliça. Logo como calculado nas equções de 4.23 a 4.26, 

tem-se: 

¢t£¤� = ¥@�@ = ]��],kk = 27,32 in²                                                 (4.66) 

  = (ℎ − 3-¢t£¤� + t2 + (ℎ# − &#- =                                          (4.67) 

   = (23,62 − 22,62-27,32 + 7,8 + (22,62 − 2,25- 

   = 29,56784 ³£ 

 � = ℎ# − &# − 2?� = 21,37 − 2?�                                                   (4.68) 

Substituindo l1 e l2 na eq (4.23), tem-se que: 

87 1,4  29,57 + 28,66 1,4  22,62 − N~ �21,37 − §¨� � = 0             (4.69) 

A máxima tensão de compressão no nó p da treliça deve ser 

limitada, conforme calculado na eq. 4.28, em: 

f~© = 3,4 ksi                                                                                  (4.70) 

Nessa expressão, o valor do coeficiente βn foi adotado igual a 0,8 

porque apenas um tirante se ancora neste nó (tirante mp). A área do nó p, na 

qual atua a força Nc, é obtida pela multiplicação da largura da biela (ws) pela 

largura do consolo. Como mostrado na equação 4.29: 

Abiel = 15,7 ws                                                         (4.71) 

Igualando a força Nc à máxima força que pode ser aplicada na biela, 

obtêm-se a menor largura possível para essa biela (ws), isto é: 

w® = }¯�,�{  �,7  {,� = 0,025  N~                                           (4.72) 
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Substituindo a eq.(4.72) na eq. (4.69) e rearranjando, obtêm-se os 

valores de Nc, ws e l2, isto é: 

0,0125¡#� − 21,37¡# + 4509,2 = 0                                            (4.73) 

¡# = 214,7 kips  

 °G = 5,36 ³£ 

  � = 18,6 ³£ 

Determinado o valor da largura da biela ws, a localização do nó p fica 

determinada. Dessa forma, é possível resolver a treliça mostrada na figura 4.7 

e obter os esforços nas demais barras da treliça. Esses esforços são 

mostrados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Tabela com os esforços na treliça 

Barra Força (kips) Esforço 

Op 134,8 Compressão 

No 97,8 Tração 

Np 121,4 Compressão 

MP 20,5 Tração 

Mn 92,9 Tração 

O tirante no da treliça representa o tirante principal do consolo. 

Conhecido o esforço nesse tirante e usando o coeficiente minorador da 

resistência recomendado pelo PCI (2004) igual a 0,75, a área de aço 

necessária para o tirante vale: 

�G = v�,]∅ ij = v�,]�,�{  k�, = 2,07 in²                                            (4.74) 
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Segundo esse modelo, há a formação de um segundo tirante 

horizontal na base do consolo (barra mp da treliça). A área necessária para 

esse tirante vale:  

�G = ��,{∅ ij = ��,{�,�{ k�, = 0,43 in²                                (4.75) 
A largura da biela comprimida no nó p (ws) foi escolhida de modo a 

satisfazer o limite de tensão no concreto neste nó. Também deve ser verificado 

o limite de tensão de compressão no nó o devido à força que vem da biela 

comprimida op e da força vertical Vu. Da observação das forças atuantes na 

treliça, é óbvio que o nó p é o que está submetido a maior tensão de 

compressão, uma vez que a força Nc é maior que a força Vu. Logo, se o limite 

de compressão é atendido neste nó, ele está atendido em todos os demais nós 

da treliça.  

O próximo passo é realizar a verificação das tensões de compressão 

nas bielas comprimidas. Da observação dos valores da Tabela 4.1, conclui-se 

que das bielas que chegam ao nó p, a biela np é a mais crítica. Logo, basta 

verificar a tensão de compressão nessa biela. 

A resistência nominal à compressão de uma biela, sem armadura 

transversal, pode ser avaliada por: 

±DG = ∅+#>�#                                      (4.76) 

Onde Ac é a área da seção transversal da biela e φ é o coeficiente de 

minoração da resistência, tomado igual a 0,75.. 

A largura da biela pode ser avaliada pela seguinte expressão: 

ws,np = 
§¨®²ª θ = {,�k®²ª7v,v° = 7,01 in  .                     (4.77) 

Segundo o ACI 318R-05 (ACI, 2005), a tensão de compressão em 

uma biela comprimida deve ser limitada em: 

f~© = 0,85 ®f′~                                       (4.78) 
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Para bielas em que a largura na seção intermediária da mesma é 

maior que a largura nos seus nós (bottle-shaped struts) e não há armadura 

cruzando a biela, o coeficiente βs vale: 

\G = 0,60 �                            (4.79) 

Onde o coeficiente λ é igual a 1,0 para concretos de densidade 

normal. Logo: 

+#> = 0,85 0,60 � +′#                                     (4.80) 

+#> = 0,85 0,60 1,0 5 = 2,55 'A³                         (4.81) 

 Fª® = (0,75-(2,55-(15,7-(7,01- = 210,5 kips > 121,4 kips 

Como a resistência da biela é maior que a força atuante, está 

verificada a segurança contra a ruína da biela np. Além disso, como foi utilizado 

o menor valor permitido para o coeficiente βs, não há necessidade de adicionar 

armadura complementar em forma de estribos no consolo.  
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Figura 4.13 – Detalhamento do consolo muito curto pelo modelo de bielas e tirantes do PCI 

4.2.3 – Procedimento do EUROCODE 2. 

Neste item é exemplificado a aplicação do procedimento do 

EUROCODE 2 para o consolo muito curto em análise. Neste caso, a relação 

ac/hc desse consolo é igual a 0,33, menor que 0,5, e a treliça sugerida para o 

dimensionamento do consolo é a mostrada na Figura 4.12. 

O Procedimento de cálculo para este consolo é basicamente igual 

ao do consolo curto, por esta razão os cálculos serão apresentados de forma 

mais resumida. Além disso, as tensões máximas admissíveis nos nós da treliça 

são as mesmas calculadas no item 4.1.3. 



Comparação entre diferentes modelos de Cálculo para consolos de concreto pré-moldado  108 

 

M. A. Campos                                                                                                                               Capítulo 4 

 

 

Figura 4.14 – Modelo de bielas e tirantes do EUROCODE2 (European Concrete Platform ASBL, 2008) 

A distância do nó 1 à face do pilar na Figura 4.14 é igual à metade 

da largura da biela de compressão vertical que chega nesse nó. Limitando a 

tensão nesse nó ao valor de σ1Rd,max, determina-se que a largura da biela (x1) 

vale, aproximadamente, os mesmos 74 mm. 

Admitindo que o tirante principal superior está localizado a 40 mm a 

partir do topo do consolo e que a distância do nó 1 à face inferior do consolo 

(y1) vale 20% da altura de cálculo do consolo, então chega-se que y1 = 

112 mm. O braço de alavanca (z) pode ser estimado como 80% da altura de 

cálculo do consolo, isto é, z = 448 mm 

Fazendo o equilíbrio de momentos em relação ao nó 1, tem-se: 

±Z� �t# + ´_� � = ±�¿                                                                      (4.82) 

395000 1,4 1,2 (200 + 37- = ±� 448                                                    
(4.83) 

±# = ±� = 395000 1,4 1,2 (200 + 37-448 = 351056,3N ≅ 351KN 

Em seguida é feita a verificação da tensão de compressão no nó 1, 

porém para a força horizontal Fc. Logo: 
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. = ±#1(2¾- = 351056,3400(2  102- = 4,30 Nmm� < .��,Mp´ = 22,4 N/mm² 
Portanto, verifica-se que não há risco de ruína por compressão do 

nó 1. A área de aço do tirante superior pode ser obtida de: 

�G,MpLD = ±�+d� = 351056,3434,8 ≅ 807,4���                                                           

Segundo o EUROCODE 2, para consolos com ac < hc/2, deve ser 

colocada uma armadura secundária no consolo em forma de estribos 

horizontais para resistir à força Fsw, que pode ser estimada por (European 

Concrete Platform ASBL, 2008): 

F§Å = 2 za − 1
3 + FÄÅF~

F~                                                                                      

F§Å = 2 448200 − 1
3 + 395351 351                                                                          

F§Å = 296,1KN                                                                                       
Logo: 

A®,ÇÈ| = F§ÅfÏÅ = 296100434,8 = 681mm²                                               
 

O EUROCODE 2, porém, recomenda para essa armadura uma área 

mínima de: 

A®,ÇÈ| = kA®,�9Èª = 0,25  807,4 = 201,9mm²                                     
Portanto, a área total de estribos verticais vale 681 mm2. 



Comparação entre diferentes modelos de Cálculo para consolos de concreto pré-moldado  110 

 

M. A. Campos                                                                                                                               Capítulo 4 

 

Finalmente, deve ser verificado o nó 2, abaixo do ponto de aplicação 

da força vertical FEd. Admitindo o mesmo apoio de neoprene com dimensões 

de 150 mm x 300 mm, conclui-se que o mesmo está seguro quanto à ruína por 

compressão. 

 

Figura 4.15 – Detalhamento do consolo muito curto pelo EUROCODE2 

4.3 – DIMENSIONAMENTO DE CONSOLOS EM DUAS 

ETAPAS 

Neste item serão apresentados os procedimentos de cálculo de 

consolos concretados em duas etapas. 
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4.3.1 – Procedimento da NBR 9062 

Neste item é apresentando como o modelo de cálculo da NBR 9062 

(ABNT, 2006) para consolos muito curtos pode ser aplicado ao 

dimensionamento de consolos moldados em duas etapas, com junta fria entre 

o consolo e o pilar. Para isso, foi tomado o mesmo exemplo do consolo muito 

curto apresentado no item 4.2.1. Os esforços, neste exemplo, também são os 

mesmos do consolo do item 4.2.1.  

4. 3.1.1 – Armadura do Tirante 

A armadura total do tirante para esse consolo é calculada pela 

equação 4.4 já apresentada, com fÏÅ = {�,�,{ = 43,5kN/cm2, já que se trata de 

aço CA-50. Para o coeficiente de atrito (µ), neste caso, pode ser tomado o valor 

de 1,0 recomendado pela NBR 9062 para concreto lançado sobre concreto 

endurecido com interface que satisfaça a rugosidade mínima de 0,5 cm a cada 

3 cm. Portanto: 

�G� = (0,8- 395  1,4  1,243,5  1,0  + 130  1,4    1,243,5 = 17,22 ��²                 
4. 3.1.2 – Armadura de costura 

Novamente, não há nenhuma recomendação para essa verificação 

caso o consolo seja moldado em duas etapas, formando uma junta fria na 

interface com o pilar. Dessa forma, a princípio sugere-se que seja respeitada a 

quantidade mínima de armadura de costura para consolos curtos e monolíticos. 

Portanto: 

 �G# = 0,5�G� = 0,5  17,22 = 8,61 ��² 
4. 3.1.3 – Verificação do esmagamento do concreto. 

Para os consolos muito curtos, a NBR 9062 (ABNT, 2006) admite 

que as tensões de compressão no concreto estão em níveis aceitáveis desde 
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que a tensão de cisalhamento na interface do consolo com o pilar seja limitada 

à tensão de cisalhamento última (τwu) mostrada na equação 2.27. Não há 

nenhuma recomendação para essa verificação caso o consolo seja moldado 

em duas etapas, formando uma junta fria na interface com o pilar. Caso o 

critério da NBR 9062 possa ser aplicado também para este tipo de consolo, 

então tem-se que: 

�2> = 4,41 �Ñt com ρ = 0,00359 

Logo, 

�2� = 395  1,4  1,240  58 =  0,286 ≤ 4,41MPa                                       
Portanto, o concreto não será esmagado. 

Uma alternativa a este cálculo seria empregar o modelo de 

Tsoukantas e Tassios (1989), mostrado no capítulo 2, que foi desenvolvido 

para juntas de concreto. Admitindo que a superfície da interface entre o 

consolo e o pilar seja rugosa, então a tensão de cisalhamento última da 

interface poderia ser avaliada pela equação 2.32. Neste caso, a tensão normal 

à interface (σn) pode ser avaliada como: 

* = �G#�# = 8,6140  60 = 0,00359                                                                 
σn = ρ fyd = 1,56 MPa 

E a resistência ao cisalhamento da interface vale: 

�2> = 0,5E+#� � * +d�F  = 4,46 (MPa) 

Logo, �2� = 0,286 �Ñt ≤ 4,46�Ñt e o concreto também não será 

esmagado. 
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4. 3.1.4 – Estribos Verticais 

Para este tipo de consolo, essa armadura tem função apenas 

construtiva. Dessa forma, pode ser utilizada a mesma área de estribos verticais 

obtida para o consolo muito curto monolítico, isto é, 1,68 cm2 como mostrado 

no item 4.2.1.4. 

 

Figura 4.16 – Detalhamento do consolo concretado em duas etapas pela NBR9062 

4.3.2 – Procedimento do manual do PCI. 

O método de cálculo da viga em balanço apresentado no manual do 

PCI (2004) basicamente tem origem no modelo de atrito-cisalhamento. Dessa 
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forma, ele se mostra adequado para o dimensionamento de consolos moldados 

em duas etapas, com junta entre o consolo e o pilar.  

Para este exemplo, foi tomado o mesmo consolo muito curto 

resolvido no item 4.3.1, porém este procedimento é válido para qualquer 

relação a/d menor que 1,0. 

Como o consolo é confeccionado com concreto de densidade 

normal, então se adota λ = 1. Admitindo que a superfície da interface entre o 

consolo e o pilar seja rugosa, então a máxima resistência ao esforço cortante 

desse consolo é igual ao do consolo muito curto e monolítico (Tabela 2.1), isto 

é: 

 max !> = φ1000�²�#� = 0,75  1000  1²  15,7  23,62 = 278,12 '³ÒA 

 max !> ≤ φ0,3�²+′#�#� = 0,75  0,3  1  5  15,7  23,62 = 417,19 '³ÒA 

Nesse cálculo, a resistência à compressão do concreto (f´c) foi 

tomada igual a 5000 psi. Portanto, a resistência ao cisalhamento desse consolo 

é igual a 278,12 kips, valor maior que a força vertical atuante no consolo que é 

de 87 kips. Logo, pode-se afirmar que não haverá ruptura da interface entre o 

consolo e o pilar.  

A armadura do tirante pode ser avaliada pelas equações 2.1 e 2.2 

mostradas no item 2.5.1. A primeira dessas equações independe do fato do 

consolo ser moldado em duas etapas, logo a armadura por essa equação é 

igual à do consolo muito curto e monolítico, isto é, 2,16 in² (13,9 cm2), conforme 

mostrado na Equação 4.64.  

Já o coeficiente de atrito efetivo, obtido pela equação 2.1, é 

influenciado pelo fato do consolo ser moldado em duas etapas. Admitindo 

superfície rugosa na interface entre o consolo e o pilar, pode-se adotar para o 

coeficiente de atrito do concreto (µ) o valor de 1,0. Então, o coeficiente de atrito 

efetivo vale: 
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µe=
1000  1  15,7  23,62  1,087000 = 4,26                                                   

Segundo a tabela 2.1, o valor de µe para consolos com superfície 

rugosa tem que ser menor ou igual a 2,9. Portanto adota-se µe = 2,9. Dessa 

forma, pela equação 2.6 tem-se que: 

As=
0,75  63,1 ��  87 1,4� �,v + 28,66 1,4� = 1,43 in² (9,22 cm2) 

A armadura do tirante deverá ser a maior entre esses dois valores 

calculados. Portanto, o valor da armadura do tirante deve ser de 2,16 in² (13,9 

cm2). É necessário, ainda, verificar se essa armadura é superior à armadura 

mínima, a qual é obtida da equação 2.8. Logo: 

 Asmin=0,04  15,7  22,62 �{/���k�, � = 0,00013in² 

Portanto, como a armadura calculada é maior que a mínima, a 

armadura final do tirante é igual a 2,16 in² (13,9 cm2). 

A armadura horizontal, em forma de estribos, pode ser calculada 

pela equação 2.6. Logo: 

��=0,5(�G − �D- = 0,5 �2,16 − �],kk ,7�,�{ .  k�,� = 0,66 ³£² (4,26 cm²) 
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Figura 4.17 – Detalhamento do consolo concretado em duas etapas pela modelo de vigas em balanço no 

PCI 

4.4 DIMENSIONAMENTO DE CONSOLO SUBMETIDO À 

TORÇÃO 

A transmissão de momento de torção, devido aos efeitos que 

tendem a girar a extremidade da viga junto ao apoio, pode ser feita das 

seguintes formas: a) apenas com a placa de elastômero, com torção 

correspondente à reação de apoio vezes o deslocamento lateral desta reação 

(Figura 4.17); b) com um chumbador, que promove uma pequena capacidade 

de transmissão de momento de torção devido, principalmente, à flexão do 

chumbador e ao binário da força de tração do chumbador e da resultante das 

tensões do elastômero (Figura 4.17); e c) com dois chumbadores preenchidos 

com graute, basicamente com o binário de forças transmitidas pelos 
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chumbadores (Figura 4.17). Cabe ser destacado que nos dois últimos casos se 

passa por período, durante a montagem, em que não existe graute ou em que 

a resistência está sendo desenvolvida, o que torna necessária uma especial 

atenção nessa situação transitória. 

 

Figura 4.18 – Formas de transmissão de momentos de torção no ligação liga pilar com elastômeros e 

chumbadores (EL DELBS,2000). 

O dimensionamento deste tipo de ligação pode ser feito a partir dos 

componentes básicos envolvidos na transferência das solicitações. 

Considerando a situação apresentada na Figura 4.17, pode ser feita a análise 

apresentada nas linha que seguem. 

As forças verticais e horizontal e o momento de torção são 

transferidos da viga para o consolo por meio do elastômero e do chumbador. 

Os componentes básicos são a viga de concreto e o consolo submetidos às 

forças vertical e horizontal e o momento de torção, o chumbador, submetido ás 

forças vertical e horizontal, e o elastômero, submetido às forças vertical 

horizontal e de rotação. 
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Quando se tratar de momentos de torção de pequena magnitude, 

em geral o dimensionamento do consolo pode ser feito com a soma vetorial, da 

excentricidade em relação à face do pilar e da excentricidade devido ao 

deslocamento da força vertical produzida pelo momento de torção. No entanto, 

a prática usual de colocar armadura em forma de estribos, com o valor de 20% 

da armadura do tirante conforme comentado no item 2.7.2.3, para levar em 

consideração esse efeito, é suficiente na maioria dos casos. 

Em relação ao dimensionamento do chumbador considerando o 

efeito de pino na transmissão de força horizontal, deve ser verificada sua 

resistência e a ancoragem para o momento de torção solicitante. 

O elastômero deve ser verificado segundo as recomendações 

presentes na NBR 9062 (ABNT, 2006). Entretanto, esta verificação não será 

realizada neste item tendo em vista que o software TQS PREO® não fornece 

em sua listagem padrão os ângulos de rotação nos apoios. Portanto, este item 

apresenta apenas o dimensionamento do chumbador.  

Como já mencionado, o cálculo do consolo em si não muda em 

relação aos métodos apresentados anteriormente. A modificação está no 

dimensionamento do elastômero e do chumbador para resistir ao momento de 

torção. 

4.4.1 – Consolo com apenas um chumbador.  

O chumbador, neste caso, resiste ao momento de torção, gerando 

um binário, onde uma das forças atua no próprio chumbador e a outra é uma 

força distribuída triangular que atua no elastômero em um trecho igual a x . O 

valor dessa distância, recomendado por Ferreira (1993) para um elastômero 

submetido a momento fletor, é igual a 0,38 da largura do elastômero. Portanto, 

sabendo que neste caso o elastômero possui dimensão de 150 mm x 400 mm, 

sendo esta última a dimensão transversal que será submetida à rotação devido 

ao momento de torção, conclui-se que: 

 ¸ = 0,38 . t = 0,38 . 400 = 152 mm 
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Como o momento de torção (MT) que sobre o consolo tem valor de 

3,3 kN.m, e esse momento atua no trecho x do elastômero, a força que compõe 

o binário que resiste a este momento tem sua resultante a uma distância e do 

chumbador. Portanto, a força que atua no chumbador vale: 

± = �Ó12 − 1� − 3̧ = 1,4  1,2  3300'¡ ��402 − 5 − 15,23 = 9,93'¡                    
Com esta força conhecida, pode-se calcular a tensão que atua sobre 

o chumbador pela seguinte formula: 

. =  ±�                                                                                                 
Onde 

A= a área do chumbador; 

F= força que atua no chumbador. 

Como o diâmetro adotado para o chumbador é igual a 25 mm (em 

aço CA-25), então:: 

. =  9,932,5²   Ô4 = 2,02 '¡/��² ≤ 25'¡/��²  Õ'                                        
Deve-se verificar se com esta força atuando sobre o chumbador, 

este não romperá por efeito de pino. Para isso, a resistência do chumbador 

será calculada segundo o modelo de Tsoukantas e Tassios (1989) apresentado 

no item 2.8. A resistência ao corte desse chumbador pode, então, ser avaliada 

por: 

 NG,>� + (10+#�aGb-NG,>8c�aG7+#�+d�(1 − e�- = 0 

ou 

NG,> = �7 a Ö−5+#�b ± E25+#��b� + a�c�+#�+d� − a�c�+#�+d�e�Ø         
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sendo as unidades dessa expressão em mm, N e MPa. Sabendo 

que c = 1,3 segundo a tabela 2.2 , que a espessura do neoprene (e) é igual a 10 

mm e que: 

e = .G+d = 2,0225 = 0,081                                                                           
Então, 

NG,> = 34  25 Ù−5 401,4  10

± Ú25 401,4
� 10� + 25� 1,3�  401,4 251,15 − 25� 1,3�  401,4 251,15 0,081�Û 

NG,> = 4887,4N           

Como a força Horizontal dada pelo TQS era de 0,8 tf , conforme 

Figura 3.10, que é igual a 784,5 N, então o chumbador apresenta resistência 

maior que a solicitação e não há risco de ruptura por corte do chumbador. 

4.4.2 – Consolo com dois chumbadores. 

O chumbador, neste caso, resiste ao momento de torção gerando 

um binário, sendo que as forças atuam diretamente nos chumbadores. Para 

este exemplo, foi admitida que a distância transversal entre chumbadores era 

de 20 cm, sendo os mesmo dispostos de forma simétrica com relação ao eixo 

do consolo. 

Como o momento de torção (MT) que atua sobre o consolo é de 

3,3 kN.m, então a força em cada chumbador vale: 

± = �Ób = 3,3'¡. � 1,4 1,20,2� = 27,72'¡                                                                
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Com esta força conhecida, pode-se calcular a tensão que atua sobre 

o chumbador pela seguinte formula: 

. =  ±�                                                                                                           
Onde 

A= a área do chumbador; 

F= força que atua no chumbador. 

Como o diâmetro adotado para o chumbador é igual a 25 mm (em 

aço CA-25), então:: 

. =  27,722,5².  Ô4 = 5,65 '¡/��² ≤ 25'¡/��²  Õ'.                                         
Deve-se verificar se com esta força atuando sobre o chumbador, 

este não romperá por efeito de pino. Para isso, a resistência do chumbador 

será calculada segundo o modelo de Tsoukantas e Tassios (1989) apresentado 

no item 2.8. A resistência ao corte desse chumbador pode, então, ser avaliada 

por: 

NG,>� + (10+#�aGb-NG,>8c�aG7+#�+d�(1 − e�- = 0  

ou 

NG,> = �7 a Ö−5+#�b ± E25+#��b� + a�c�+#�+d� − a�c�+#�+d�e�Ø         

sendo as unidades dessa expressão em mm, N e MPa. Sabendo 

que c = 1,3 segundo a tabela 2.2 , que a espessura do neoprene (e) é igual a 10 

mm e que: 

e = .G+d = 5,6525 = 0,226                                                                        
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Então, 

NG,> = 34  25 Ù−5 401,4  10

± Ú25 401,4
� 10� + 25� 1,3�  401,4 251,15 − 25� 1,3�  401,4 251,15 0,226�Û 

NG,> = 8190,5¡           

Como a força Horizontal dada pelo TQS era de 0,8 tf ,conforme 

Figura 3.10,que é igual a 784,5 N, então o chumbador apresenta resistência 

maior que a solicitação e não há risco de ruptura por corte do chumbador. 

4.5  - Comparação dos resultados 

Neste item é feita a comparação dos resultados obtidos para as 

armaduras dos consolos quando são empregados distintos procedimentos de 

cálculo. Inicialmente, são necessários alguns comentários acerca dos critérios 

de segurança adotados nos três procedimentos de cálculo apresentados. 

Para isso serão apresentados todos os resultados da armadura e 

esses resultados serão analisados levando-se em consideração os métodos de 

cálculos e seus respectivos  critérios de segurança. 

Na Tabela 4.3 é apresentada a armadura obtida para o consolo curto 

monolítico pelo software TQS PREO® e pelos três procedimentos de projeto 

apresentados. Analisando os resultados dessa tabela, nota-se que apesar do 

software TQS PREO® ser baseado nos critérios da NBR 9062, deve haver 

alguns critérios adicionais na rotina de cálculo do software que fazem com que 

as armaduras secundárias sejam um pouco diferentes. Apesar disso, essa 

diferença é pequena. 
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Tabela 4.3 – Resultados das armaduras obtidas no cálculo do consolo curto monolítico. 

 TQS PREO® NBR 9062 

Manual do PCI  

 

Eurocode 2 

Método de viga 

em balanço 

Método de 

Bielas e tirantes 

Armadura do 

tirante(cm²) 
14,44  14,44 18,19 16,5 11,48 

Armadura de 

costura (estribo 

horizontal) (cm²) 

4,71  5,76  6,39 1,93 7,63 

Armadura 

transversal (cm²) 
2,53 2,88 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

Quando se comparam os resultados do dimensionamento realizado 

seguindo a NBR 9062 com os resultados obtidos do procedimento do manual 

do PCI e do EUROCODE 2, chega-se a conclusão o EUROCODE 2 é o mais 

econômico. No caso do procedimento da NBR 9062 e do EUROCODE 2, o 

critério de segurança aplicado a ambos os procedimentos é o mesmo, logo é 

possível fazer uma comparação direta entre os resultados de ambos. E 

utilizando os mesmos valores dos coeficientes de segurança da NBR 9062 no 

EUROCODE 2, encontra-se uma armadura do tirante é um pouco menor que a 

encontrado nos cálculos da NBR 9062 e uma armadura de costura um pouco 

maior que a encontrada nos cálculos da NBR 9062. Já o critério de segurança 

adotado no manual do PCI (2004) é ligeiramente diferente, pois ele trabalha 

com carregamentos majorados e resistência minorada por um coeficiente 

global. Apesar disso, procedeu-se a comparação dos resultados desse 

procedimento com os demais. Nota-se, neste caso, que a armadura do tirante 

pelo PCI é é a maior. 

Outra diferença marcante é que apenas no procedimento da 

NBR 9062 há a necessidade de colocação de armadura secundária em forma 

de estribos verticais e horizontais ao mesmo tempo. Nos demais 

procedimentos, sugere-se a colocação ou de estribos verticais ou de estribos 

horizontais. 

Na Tabela 4.4 é apresentada a armadura obtida para o consolo 

muito curto monolítico pelo software TQS PREO® e pelos três procedimentos 

de projeto apresentados.  
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Tabela 4.4 - Resultados das armaduras obtidas no cálculo do consolo muito curto monolítico. 

  

 

TQS 

 

 

NBR 9062 

PCI  

 

Eurocode 

Método de viga 

em balanço 

Método de Bielas e 

tirantes 

Armadura do 

tirante(cm²) 

13,74 13,74  13,9  13,35 8,07 

Armadura de 

costura(cm²) 

4,36  6,87 4,3  2,77 6,,81 

Armadura 

transversal(cm²) 

1,68  1,68 ________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

Quando se comparam os resultados do dimensionamento realizado 

seguindo a NBR 9062 com os resultados obtidos do procedimento do manual 

do PCI e do EUROCODE 2, chega-se a conclusão que o EUROCODE 2 é o 

mais econômico. No caso do procedimento da NBR 9062 e do EUROCODE 2, 

o critério de segurança aplicado a ambos os procedimentos é o mesmo, logo é 

possível fazer uma comparação direta entre os resultados de ambos. E 

utilizando os mesmos valores dos coeficientes de segurança da NBR 9062 no 

EUROCODE 2, encontra-se uma armadura do tirante bem menor a encontrada 

nos cálculos da NBR 9062 e uma armadura de costura ligeiramente menor que 

a encontrada nos cálculos da NBR 9062. Novamente o critério de segurança 

adotado no manual do PCI (2004) é ligeiramente diferente, pois ele trabalha 

com carregamentos majorados e resistência minorada por um coeficiente 

global. Mesmo assim, nota-se que os valores do PCI e da NBR 9062 são mais 

próximos enquanto os valores do EUROCODE 2 são bem menores. 

Novamente, apenas no procedimento da NBR 9062 há a 

necessidade de colocação de armadura secundária em forma de estribos 

verticais e horizontais ao mesmo tempo. 

Na Tabela 4.5 é apresentada a armadura obtida para o consolo 

muito curto moldado em duas etapas. Neste caso, devido à presença da junta 

que se forma entre o consolo e o pilar, sugere-se empregar no 

dimensionamento dos mesmos procedimentos baseados na teoria atrito-

cisalhamento. Por essa razão, foram empregados apenas os procedimentos da 

NBR 9062 para consolos muito curtos e o procedimento da viga em balanço 

sugerido pelo manual do PCI (2004). Analisando os resultados dessa tabela, 
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nota-se que   o modelo do PCI é o mais econômico. Mas essa afirmação pode 

ser falsa pois, para analisar corretamente utilizar os mesmos critérios de 

segurança. Novamente o critério de segurança adotado no manual do PCI 

(2004) é ligeiramente diferente, pois ele trabalha com carregamentos 

majorados e resistência minorada por um coeficiente global. E novamente, 

apenas no procedimento da NBR 9062 há a necessidade de colocação de 

armadura secundária em forma de estribos verticais e horizontais ao mesmo 

tempo. 

Tabela 4.5 - Resultados das armaduras obtidas no cálculo do consolo concretado em duas etapas. 

 
 NBR 9062 PCI - Método da viga 

em balanço 

Armadura 

do tirante 

17,22 cm² 10 cm² 

Armadura 

de costura 

8,61 cm² 3,03 cm² 

Armadura 

transversal 

1,68 cm² ________ 

 

Esta diferença entre os valores de armadura se deve aos valores 

diferentes do coeficiente de atrito, 1,0 na NBR 9062 e 2,9 no PCI(2004). 

Calculando este consolo pelo PCI e utilizando o mesmo coeficiente de atrito 

utilizado na NBR 9062 chega-se a um valor de armadura do tirante igual a 

16,5cm² que é bem próxima a encontrada utilizando o modelo da NBR 9062. 
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CAPÍTULO 5                                            

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que este trabalho atingiu seu objetivo principal que era 

demonstrar o emprego de alguns métodos de cálculo recomendados pelos 

códigos de projeto nacionais e internacionais para o dimensionamento de 

consolos monolíticos, ou seja, que são concretados juntamente com os 

pilares. Este trabalho não tem a pretensão de concluir sobre qual o melhor 

método de dimensionamento de consolos, mas apenas apresentar 

comparativamente os resultados de alguns dos procedimentos de cálculo mais 

importantes a nível nacional e internacional. Fica a cargo dos projetistas 

analisarem e decidirem qual o melhor método.  

Este trabalho também apresenta especial interesse porque existe 

pouca literatura nacional sobre este assunto, podendo servir como material de 

consulta em cursos de pré-moldados ou mesmo de projetistas estruturais que 

trabalham com estruturas pré-moldadas.  

Acredita-se que seja importante, ainda, a comparação dos 

resultados obtidos pelos procedimentos estudados com resultados de ensaios 

ou de modelagem computacional. Dessa forma, será possível verificar se 

realmente existe a formação das bielas e tirantes propostas em cada método, e 

qual desses procedimentos melhor representa a situação real. 

Conclui-se, ainda, que o trabalho atingiu os objetivos secundários 

que eram verificar a aplicação desses métodos de cálculo aos consolos 

executados em duas etapas, ou seja, aqueles que são executados com o 

concreto dos pilares já endurecido, e apresentar sugestões de cálculo para o 

dimensionamento de consolos submetidos a momento de torção. 

Com relação ao consolo moldado em duas etapas, foram utilizados 

apenas modelos baseados na teoria atrito-cisalhamento, uma vez que neste 
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caso há a formação de uma interface bem definida entre o consolo e o pilar. 

Dessa forma, não se tem garantia que seja possível formar as bielas e tirantes 

sugeridos pelos diversos procedimentos de cálculo. Ao se comparar a 

armadura desse consolo como o consolo muito curto monolítico, nota-se que 

houve um aumento de 19,25% da taxa de armadura, em especial do tirante. 

Isso se deve à redução da resistência da interface quando se compara com o 

consolo monolítico. Novamente, há a necessidade de se comparar esses 

procedimentos com resultados de ensaios ou de modelagens computacionais 

de modo a verificar se de fato ocorre essa redução da resistência do consolo 

moldado em duas etapas quando comparado ao consolo monolítico. 

No caso de consolos submetidos à torção, o dimensionamento 

desses consolos pode ser feito com qualquer um dos procedimentos 

apresentados. Já a verificação dos chumbadores nesses consolos não é 

abordada nos procedimentos estudados. Portanto, utilizou-se o modelo de 

Tsoukantas e Tassios (1989) para a verificação da resistência ao corte desses 

chumbadores. Segundo os resultados obtidos para a estrutura hipotética 

analisada, mesmo com a redução da resistência ao corte do chumbador devido 

aos esforços de tração provocados pelo momento de torção, ainda assim não 

haveria risco de ruptura do chumbador. 

É importante salientar, ainda, que o software TQS PREO® não 

calcula consolos submetidos a torção. O programa detalha o consolo, mas no 

dimensionamento desconsidera o momento de torção, ficando a cargo do 

projetista informar as dimensões do neoprene e a bitola e quantidade de 

chumbadores.
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