
 

 
Desejo-lhe um bom rendimento! 
CHAER 
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CISALHAMENTO POR CORTANTE – DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO DE ARMADURA  
 
1. Seja a viga com os seguintes dados: fck = 35MPa; CA-60; bw=20cm; h=60cm;  d'=12cm;  cob=3,0cm. 
Pede-se:   

a) O Cortante Mínimo (de cálculo); 
b) Para uma faixa de 1m de viga, o detalhamento da armadura (bitola do aço e espaçamento) para o 

Cortante de Cálculo correspondente a média aritmética entre o Cortante Mínimo (de cálculo) e o 
Cortante Máximo (de cálculo) que a peça resiste; 

c) Para uma faixa de 1m de viga, o detalhamento da armadura (bitola do aço e espaçamento), para o 
máximo cortante que a seção resiste; 

d) Determinar o comprimento de cada estribo. 
 
Considerar: Modelo de Cálculo I; Estribos verticais; Número de ramos (NR) igual a 2; detalhar as armaduras 
para barras de 5,0mm, 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm; 9,5mm; espaçamento mínimo entre eixos dos 
estribos: 8,0cm. 
 
2. Seja o trecho de viga esquematizada a seguir: 
  

 

 

 

 
Sabendo-se que: 
 
- profundidade dos apoios: AE=40cm; AD=60cm;  
- vão livre entre faces internas dos pilares: 600cm;  
- cortante de cálculo no eixo do pilar à esquerda: (+) 0,80 VRd2;  

- cortante de cálculo no eixo do pilar à direita: (-) 0,50 Vdmín; 
- bw=20cm; h=50cm; d'=10cm;  cob=3,0cm; 
- Modelo de Cálculo I; Estribos verticais; Número de ramos (NR) igual a 2; 
 
Pede-se verificar o esmagamento e detalhar os estribos dos trechos do vão considerado para concreto 
classe C30 e barras de CA-50. 
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