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C. S. BORGES 

DIMENSIONAMENTO DE PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 

CONCRETO AUTOPORTANTE 

 

RESUMO 

Cada vez mais aumenta no mercado a busca por produtividade e padronização no processo 

construtivo das edificações. Uma maneira de se alcançar esse objetivo é através da difusão do 

uso do sistema construtivo de painéis pré-moldados de concreto autoportante, que possui 

diversas características que se adequam ao que é almejado. A norma brasileira que estabelece 

os requisitos e procedimentos a serem seguidos no dimensionamento e execução desses painéis, 

a ABNT NBR 16475:2017a, é bastante recente, com primeira edição em março de 2017. Assim, 

para que os projetistas possam ter respaldo na elaboração de projetos, faz-se necessária a 

verificação dos procedimentos de projeto recomendados por essa norma frente a métodos 

internacionais utilizados a mais tempo. Este trabalho apresenta uma comparação teórica entre 

os métodos de dimensionamento segundo a norma brasileira e manuais internacionais e 

apresenta, ao final, um estudo de caso no qual foram aplicados esses métodos no 

dimensionamento de um painel isolado na fase em serviço com o objetivo de comparar tanto as 

premissas de cálculo quanto os resultados obtidos. 

Palavras-chave: Painéis pré-moldados. Pré-fabricação. Dimensionamento. Norma. Manual. 

Sistema construtivo. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

As atividades da engenharia civil vem sendo cada dia mais influenciadas pelo desenvolvimento 

da industrialização e da automação, exigindo das construtoras a busca por aumento da 

produtividade e padronização no processo construtivo das edificações. Em outras palavras, o 

mercado da construção civil procura formas mais eficientes de construir, o que geraria maior 

benefício econômico para todos os profissionais envolvidos (ACKER, 2002). 

Atualmente no Brasil, o recurso de maior relevância no percentual do custo total da execução 

de obras é a mão-de-obra. Sendo assim, pode-se dizer que o uso intensivo da força de trabalho 

é, hoje, a base da construção civil. Isso se deve ao fato de existir uma limitação em prever 

comportamentos que podem interferir na produtividade, que pode ser definida como a 

capacidade de se produzir mais utilizando cada vez menos e em menos tempo (TANNUS, 

2017). 

Uma maneira de se mudar essa realidade, é com a utilização do concreto pré-moldado em 

edificações, sistema com características como produção padronizada na fábrica, uso otimizado 

de materiais, menor tempo de construção, alta qualidade, eficiência estrutural, adaptabilidade, 

entre outros aspectos que estão amplamente relacionados com o que é almejado atualmente. 

Sabe-se que atualmente é frequente a utilização de elementos pré-moldados nas edificações dos 

países europeus, Canadá, Estados Unidos, Austrália, entre outros países de primeiro mundo. No 

Brasil, o uso do concreto pré-moldado está bem difundido em galpões industriais, mas não tanto 

em edificações residenciais. 

Algumas iniciativas que poderiam ser empregadas no intuito de aumentar o uso do concreto 

pré-moldado são a maior divulgação de informações técnicas para os profissionais envolvidos, 

inclusão de disciplinas específicas ou de conceitos de concreto pré-moldado em disciplinas já 

existentes nos cursos de engenharia civil e arquitetura, desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas com o emprego do concreto pré-moldado, entre outras ações que dependem de 

vários fatores externos para que sejam implantadas, como fatores econômicos e culturais. 

Analisando a indústria de pré-moldados, percebe-se que existe um grande número de sistemas 

construtivos e soluções técnicas para as edificações. Porém, esses sistemas fazem parte de um 
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número limitado de sistemas estruturais básicos, com princípios de projeto semelhantes. Além 

disso, os projetos de concreto pré-moldado apresentam importantes particularidades que os 

diferenciam dos projetos de concreto moldado no local, que é o sistema mais consolidado no 

Brasil. 

Para o dimensionamento de estruturas pré-moldadas, devem ser levadas em consideração as 

situações transitórias correspondentes às fases de desmoldagem, armazenamento, transporte e 

montagem, que podem acarretar em solicitações mais desfavoráveis que as existentes na 

situação final. As ligações entre os elementos são outra particularidade, sendo uma das 

principais partes do dimensionamento das estruturas de concreto pré-moldadas e que não 

costuma ser tratada nos cursos de estruturas de concreto moldado no local (EL DEBS, 2017). 

Com isso, nota-se que existe uma necessidade de estudo mais aprofundado de cada sistema 

construtivo individualmente, comparando os métodos utilizados na realização de projetos no 

Brasil com métodos utilizados em regiões onde esses sistemas já estão consolidados. 

Dentre essa variedade de sistemas construtivos, o sistema de paredes estruturais com painéis 

pré-moldados de concreto autoportante apresentam-se como uma boa opção, possuindo 

diversas vantagens como as seguintes: 

• A pré-fabricação combinada com a velocidade de montagem resulta em uma valiosa 

economia de tempo de construção. A construção torna-se ainda mais rápida com um 

sistema de painéis pré-moldados que fornecem, além de suporte estrutural, acabamento 

arquitetônico já incorporado, chegando ao canteiro totalmente prontos para serem 

instalados; 

• Os painéis tornam-se parte do enquadramento estrutural, formando a estrutura de 

suporte para pisos e telhados no perímetro do edifício. Isso gera espaço livre de pilares 

e paredes estruturais no interior do ambiente, proporcionando flexibilidade de layout do 

andar. Além disso, a eliminação dos elementos estruturais no interior do ambiente 

resulta em uma grande economia, mesmo com os prováveis custos adicionais resultantes 

dos reforços necessários nas ligações entre os painéis. 

• Os painéis de parede pré-moldados podem ser projetados em diversas formas e 

tamanhos desejados ou podem ser selecionados de uma variedade de seções padrão 

dependendo no uso pretendido e do orçamento do edifício. Isso permite total 

flexibilidade no design, possibilitando ao projetista adotar soluções econômicas como a 
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utilização de painéis com expressões únicas no exterior e enquadramento interior 

simples e padrão.

• Os painéis podem ser projetados prevendo aberturas para montagem de esquadrias, além 

de aberturas para passagem de elementos das instalações elétricas e hidrossanitárias, 

possibilitando economia através da compatibilização entre projeto estrutural e projetos 

arquitetônico, elétrico e hidrossanitário; 

• Os elementos são fabricados em condições controladas, o que garante a mais alta 

qualidade possível, uniformizando as formas, cores e texturas desejadas. Painéis pré-

moldados de concreto resistem ao tempo e à corrosão, exigindo pouca ou nenhuma 

manutenção. O sistema também pode receber materiais que melhorem seu desempenho 

termoacústico (FREEDMAN, 1999). 

Nos últimos anos, mesmo sem haver uma norma específica, observou-se que a procura por esse 

sistema construtivo aumentou significativamente, gerando a necessidade de normatização para 

que os profissionais tenham respaldo na sua utilização. Assim, foi publicada, em 15 março de 

2017, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma ABNT NBR 16475:2017a, 

sobre painéis de parede pré-moldados de concreto. A mesma apresenta os requisitos e 

procedimentos a serem atendidos na utilização desse sistema. 

O objetivo dessa norma é difundir o uso do sistema construtivo de painéis de forma segura, 

estabelecendo critérios de dimensionamento que tornem mais fácil aos profissionais da área o 

desenvolvimento de projetos e a produção desses elementos. Isso fará com que o mercado tenha 

mais confiança e fique mais motivado a buscar esse sistema. 

Em seu conteúdo, a norma apresenta inovações importantes, como recomendações e diretrizes 

de combate ao colapso progressivo e de projeto das ligações, propondo amarrações mínimas 

entre os elementos pré-moldados, com base nas experiências do EuroCode, empregado na 

Europa, e também nas experiências do ACI, utilizadas nos Estados Unidos (ABECE, 2017). 

Tendo em vista as vantagens citadas e essa recente publicação, este trabalho visa contribuir com 

as diretrizes de projeto adotadas pelos profissionais que possam vir a trabalhar com esse sistema 

construtivo, por meio da realização de uma análise geral dos métodos de dimensionamento 

utilizados na norma brasileira ABNT NBR 16475:2017a e nos métodos de dimensionamento 

internacionais, além da pontuação de diferenças que podem ser observadas entre essa e a norma 
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brasileira ABNT NBR 16055:2012 “Parede de concreto moldada no local para a construção de 

edificações - Requisitos e procedimentos”. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é a comparação entre o dimensionamento de painéis pré-

moldados de concreto autoportante com a utilização da norma brasileira ABNT NBR 

16475:2017a e com a utilização de manuais de projeto internacionais. 

Para atingir esse objetivo, são traçados os seguintes objetivos específicos: 

• Apresentar o sistema construtivo de painéis de parede pré-moldados de concreto 

autoportante, demonstrando aplicações e os principais fatores a serem considerados na 

realização de projetos voltados para a utilização desses elementos; 

• Descrever o método de dimensionamento de painéis pré-moldados de concreto 

autoportante segundo a norma brasileira ABNT NBR 16475:2017a; 

• Descrever o método de dimensionamento de painéis pré-moldados de concreto 

autoportante segundo os manuais internacionais ACI-318 (2008) e PCI (2010); 

• Comparar os métodos de dimensionamento descritos por meio de um estudo de caso. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Cada vez mais cresce no mercado da construção civil no Brasil a busca por sistemas 

construtivos que contribuam para a melhoria da qualidade e produtividade no processo de 

produção. 

A utilização de painéis de parede pré-moldados de concreto autoportante atende esses requisitos 

e são uma boa alternativa presente no mercado, já que aceleram o processo de construção e 

possuem bom desempenho estrutural, proporcionando rigidez à estrutura por trabalharem como 

elementos de contraventamento (TOMO, 2013). 

A norma brasileira que estabelece os requisitos e procedimentos a serem seguidos no 

dimensionamento e execução de painéis de parede pré-moldados de concreto autoportante 

(ABNT NBR 16475:2017a) é bastante recente, com primeira edição em 15 de março de 2017. 
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Tendo isso em vista, faz-se necessária a verificação dos procedimentos de projeto 

recomendados por essa norma frente a métodos internacionais de projeto utilizados a mais 

tempo, para que os projetistas possam ter respaldo para realizar o dimensionamento de forma 

adequada e as edificações executadas a partir desse sistema construtivo possuam o máximo de 

segurança possível. 

Para fazer essa verificação foi comparado nesse trabalho o dimensionamento de um elemento 

isolado na fase em serviço pelo método segundo a NBR 16475:2017a e pelo método segundo 

os manuais ACI-318 (2008) e PCI (2010). 
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CAPÍTULO 2. PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 

AUTOPORTANTE 

Esse item do trabalho apresenta o sistema construtivo de painéis de parede pré-moldados de 

concreto autoportante e trata a respeito dos principais conceitos que devem ser previamente 

conhecidos para poder dar início ao dimensionamento dos painéis e consequentemente elaborar 

um projeto estrutural seguro e de qualidade. 

2.1 SISTEMA CONSTRUTIVO 

O sistema de paredes estruturais com painéis pré-moldados é bastante utilizado na Europa em 

construções residenciais, tanto de apartamentos quanto de casas, podendo também ser utilizado 

em construções de hotéis e hospitais para fechamento interno e externo, caixas de elevadores, 

núcleos centrais, etc. 

Os painéis pré-moldados possibilitam um aumento na produtividade, com uma construção 

industrializada e em menor tempo, minimizam o desperdício na obra e oferecem superfície 

adequada para o recebimento direto da pintura. Além disso, quando projetados de forma correta, 

apresentam ótimas propriedades térmicas e acústicas, sendo apropriadas para paredes corta 

fogo, com resistência razoável de até 6 horas (ACKER, 2002). 

As dimensões dos painéis variam de acordo com o projeto e os critérios utilizados em cada 

fábrica e dependem de alguns requisitos pré-estabelecidos para a finalidade da sua utilização, 

tais como estabilidade estrutural, isolamento acústico e resistência ao fogo. 

A Tabela 2.1 apresenta as dimensões mais adotadas para os painéis. 
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Tabela 2.1 – Dimensões de painéis pré-fabricados (adaptado de ACKER, 2002) 

Aplicação Espessura (mm) Comprimento máximo (m) Altura (m) 

Painéis estruturais: 

Com lajes armadas em duas direções 

Com lajes armadas em uma direção 

 

180 - 240 

150 - 200 

 

6.00 – 14.00 

6.00 – 14.00 

 

3.00 – 4.50 

3.00 – 4.50 

Painéis não estruturais; 80 - 150 (180) 6.00 – 14.00 3.00 – 3.30 

Poços de elevador e de escada 180 - 200 6.00 – 14.00 3.00 – 4.00 

Esse sistema estrutural pode ser dividido basicamente em duas categorias, o sistema completo 

de paredes, onde todas as paredes da edificação são executadas em painéis pré-moldados de 

concreto, podendo ter função estrutural ou apenas de fechamento, conforme ilustrado na Figura 

2.1 e o sistema de paredes no contorno (sistema “envelope”), onde apenas as paredes nos 

contornos dos apartamentos são executadas em painéis pré-moldados de concreto, criando 

grandes espaços livres nos apartamentos e, assim, possibilitando modificações futuras, 

conforme ilustrado na Figura 2.2. 

Figura 2.1 – Sistema completo de paredes (adaptado de ACKER, 2002) 

 

 

 

 

 



Dimensionamento de painéis pré-moldados de concreto autoportante                                                                  29 

C. S. BORGES 

Figura 2.2 – Sistema de paredes no contorno (adaptado de ACKER, 2002) 

 

Outro tipo de sistema existente é o composto de parede e de esqueleto, presentes em edificações 

nos centros das cidades, que necessitam exercer tripla função, com estacionamento no subsolo, 

galerias no primeiro andar e apartamentos residenciais nos demais andares, o que ocasiona em 

vãos e cargas diferentes na estrutura, gerando a necessidade da presença de uma estrutura em 

esqueleto no subsolo e térreo e podendo adotar o sistema de paredes nos demais andares. 

Os painéis pré-moldados também são adequados e utilizados em larga escala na construção de 

caixas de elevadores e escadas, como ilustrado na Figura 2.3, devido a maior facilidade na 

organização da montagem da estrutura pré-moldada em oposição a dificuldade da execução 

com o sistema tradicional de fôrmas e escoramento para esse serviço específico. A execução 

ocorre através de um sistema de conexão ou solidarização de painéis após a montagem, 

seguindo composições em forma de “T”, “L”, “U”, ou com seções no formato de caixa vazada 

(ACKER, 2002). 
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Figura 2.3 – Núcleo central composto de painéis pré-moldados (adaptado de ACKER, 2002) 

 

2.2 APLICAÇÕES 

O sistema de painéis de parede pré-moldados de concreto autoportante conseguem aliar 

funcionalidade e tecnologia aos valores estéticos estabelecidos pelos projetos arquitetônicos e 

aos requisitos mínimos de desempenho estrutural. Conforme dito anteriormente, esses sistemas 

proporcionam grande economia de tempo de construção e flexibilidade de design arquitetônico, 

o que faz com que o seu campo de aplicação seja bastante vasto. 

Os painéis pré-moldados de concreto chegaram ao Brasil no início dos anos 70 e vem se 

popularizando na última década. Como o projeto visa a fabricação de elementos sob medida, é 

possível conhecer importantes variáveis como custo, qualidade final e tempo de execução da 

obra antes mesmo dela iniciar. Com o gradativo aumento do investimento das construtoras em 

gruas e guindastes nas construções, a pré-fabricação e consequentemente a aplicação dos 

painéis ganhou um impulso nos últimos anos. 

Nos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e os países 

europeus esses elementos já são mais consolidados. Nos últimos 40 anos, várias estruturas altas 

foram construídas com a utilização dos painéis de parede pré-moldados de concreto. A Figura 

2.4, a Figura 2.5 e a Figura 2.6 mostram exemplos de aplicações desse sistema construtivo em 

edificações com diferentes finalidades. 



Dimensionamento de painéis pré-moldados de concreto autoportante                                                                  31 

C. S. BORGES 

Figura 2.4 – Edifício residencial em Halifax, Canadá (CPCI, 2004) 

 

Figura 2.5 – Edifício comercial em Winnipeg, Canadá (CPCI, 2016) 
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Figura 2.6 – Escola em Brantford, Canadá (CPCI, 2005) 

 

2.3 MODULAÇÃO 

Um dos primeiros e mais importantes passos a serem considerados na elaboração do projeto 

executivo é a modulação da estrutura. No sistema construtivo de paredes estruturais com painéis 

pré-moldados, essa modulação depende do perfil e comprimento das paredes da edificação, que 

definem a composição da mesma em um ou mais painéis alinhados. Além disso, os 

equipamentos utilizados na fabricação e montagem das peças limitam as suas dimensões, 

podendo interferir na modulação. 

Algumas diretrizes devem ser seguidas nesse processo, atentando-se para o fato de que o 

objetivo a ser alcançado é a adoção da possibilidade mais econômica dentro dos limites 

estabelecidos para as dimensões gerais dos painéis. 

Para que seja adotada a modulação ideal, o projetista deve ter em mente a consideração de todos 

os fatores envolvidos no custo final de execução, como análise das fôrmas existentes na fábrica, 

fabricação das peças, transporte, montagem, entre outros. 

A Tabela 2.2 e a Figura 2.7 apresentam os limites recomendados para escolha das dimensões 

gerais dos painéis. 



Dimensionamento de painéis pré-moldados de concreto autoportante                                                                  33 

C. S. BORGES 

Tabela 2.2 – Limites para modulação das paredes (adaptado de ACKER, 2002) 

 B 1, 2, 3 C 1, 2, 3 H 

Mínimo 4.00 m 2.40 m - 

Normal 6.00 – 12.00 m 3.60 – 6.00 m 2.60 – 3.30 m 

Máximo 14.00 m 12.00 m 4.20 – 4.50 m 

Figura 2.7 – Recomendação de modulação (adaptado de ACKER, 2002) 

 

Existe uma recomendação de que B 1, 2, 3 sejam modulados em n x 3M ou n x 6M e que C 1, 

2, 3 sejam modulados em n x 6M ou n x 12M, preferencialmente, sendo M um módulo básico 

(ACKER, 2002). 

2.4 ESTABILIDADE GLOBAL 

A estabilidade global da estrutura está associada a capacidade da mesma em transmitir as ações 

laterais para a fundação, inclusive os efeitos de segunda ordem, com segurança. Para que seja 

analisada a estabilidade da estrutura que compõe o sistema de paredes estruturais com painéis 

pré-moldados submetidos às forças tanto verticais quanto horizontais, deve ser realizado estudo 

para obtenção de dados indicativos da resistência dos painéis na seção transversal mais 

carregada, da resistência à flambagem das paredes e da resistência das ligações horizontais a 

serem executadas. 
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Inicialmente, a verificação da estabilidade global de edifícios com esse sistema pode seguir os 

mesmos procedimentos adotados para estruturas moldadas no local. Porém, após a montagem, 

as estruturas pré-moldadas apresentam uma particularidade com relação as estruturas moldadas 

no local, que consiste nas diferentes possibilidades de ligações entre os elementos, que podem 

ser consideradas articuladas ou com certa rigidez na verificação da estabilidade global (EL 

DEBS, 2017). 

As paredes de painéis pré-moldados apresentam boa resistência no seu próprio plano, porém o 

que garante a estabilidade horizontal da estrutura é a ação de contraventamento por 

cisalhamento entre as paredes ou por núcleos de contraventamento, a ação de diafragma das 

lajes e a ação em balanço das paredes. Sendo assim, torna-se geralmente necessária a utilização 

de núcleos rígidos ou de paredes perpendiculares ao plano das paredes da periferia da estrutura 

como complemento. 

Nos edifícios construídos com a utilização do sistema de paredes estruturais, geralmente são 

sobrepostos vários painéis nos andares. Com isso, o que faz com que os diversos painéis 

trabalhem como uma única parede composta é o efeito de cisalhamento nas juntas horizontais. 

Portanto, essas ligações devem ser capazes de transferir as forças exercidas entre os painéis, 

isto é, forças de cisalhamento, tração e compressão. 

Como uma outra característica importante para a garantia da estabilidade global é a ação de 

diafragma dos pavimentos, deve-se garantir que as juntas horizontais também resistam aos 

esforços transmitidos na ligação dos painéis com as lajes. 

É preciso atentar-se para o fato de que as regiões das paredes que possuem aberturas podem ou 

não contribuir para a resistência horizontal. Em casos onde as aberturas são de altura 

considerável, como por exemplo aberturas para portas, e a parte acima da abertura não exerça 

contribuição para a resistência, deve-se considerar na distribuição das ações horizontais apenas 

as partes da parede sem aberturas. 

Além disso, nos casos onde são utilizados painéis de formato “L”, “T” ou “H”, a consideração 

da ação composta das paredes adjacentes para combate das forças horizontais só é possível se 

a transferência das forças de cisalhamento forem garantidas pelas juntas verticais entre os 

painéis (ACKER, 2002). 
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2.5 AÇÕES 

Como qualquer outro elemento pré-moldado, os painéis de parede devem ser projetados para 

as fases transitórias, que compreendem desde o endurecimento do concreto até a montagem do 

elemento, e para as fases em serviço, que ocorrem depois da efetivação da ligação dos 

elementos que formam a estrutura global. 

Nos projetos em geral, consideram-se como fases transitórias a desmoldagem, o transporte e a 

montagem, operações em que a ação do peso próprio da peça é afetado por efeito dinâmico e 

pelas resistências correspondentes à data da operação. 

Para o dimensionamento dos painéis na fase em serviço, são consideradas as solicitações as 

quais os mesmos serão submetidos após a montagem de toda a estrutura. Essas solicitações 

consistem em três tipos de ações, as ações verticais (peso próprio e cargas variáveis), as ações 

horizontais (ventos e cargas geradas pela excentricidade e inclinação vertical da estrutura) e 

ações acidentais (explosões, terremotos, impactos, etc.) (EL DEBS, 2017). 

2.6 EXCENTRICIDADES 

As excentricidades surgem de um conjunto de fatores a serem considerados no 

dimensionamento, como imperfeições geométricas na fabricação e montagem dos painéis, 

ações do vento, forma de apoio das lajes, entre outros, e ocorre na transmissão das cargas das 

lajes e paredes superiores para as paredes inferiores, induzindo momentos fletores nos painéis 

e forças de tração nas ligações entre os mesmos e as lajes. 

2.7 LIGAÇÕES 

As ligações entre os elementos são uma particularidade das estruturas de concreto pré-moldado, 

sendo, em geral, a parte mais importante do projeto. Elas tem grande influência tanto no 

comportamento da estrutura após a finalização da edificação quanto na produção dos elementos 

individualmente. 

O papel das ligações é conectar de forma racional os elementos que compõe o sistema estrutural 

de forma a garantir que o mesmo resista a todas as forças atuantes, inclusive as ações indiretas 
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causadas pela retração, fluência, dilatações térmicas, etc. Com isso, é importante que o 

projetista compreenda além do fluxo de forças, a interação entre os elementos nas ligações. 

A principal função das ligações é transferir as ações entre as interfaces dos elementos, fazendo 

com que eles interajam entre si compondo um único sistema estrutural. Essa interação pode ter 

a finalidade de conectar os elementos às estruturas de apoio, transferir as forças para um 

subsistema de estabilização, ou garantir o comportamento global predefinido nas considerações 

de projeto. 

No caso de ligações viga-pilar em estruturas pré-moldadas, as ligações mais simples acarretam, 

em grande parte dos casos, em estruturas de esqueleto mais solicitadas a momentos fletores. Já 

ligações mais complexas, que buscam atingir um comportamento próximo da realidade das 

estruturas moldadas no local, requerem um trabalho maior, que pode vir a inviabilizar a 

utilização dos pré-moldados (ACKER, 2002). 

A dificuldade de execução das ligações está ligada ao problema da necessidade de realizar a 

ligação tanto do concreto quanto do aço para que a transmissão dos momentos fletores entre os 

elementos seja efetuada de forma adequada. Esse problema existe devido a fragilidade do 

concreto e das tolerâncias que intervêm das diversas fases da execução (EL DEBS, 2017). 

Como citado anteriormente a definição da modulação da estrutura é um dos primeiros passos 

na elaboração de um projeto estrutural. Considerando-se o sistema de paredes estruturais com 

painéis pré-moldados, o passo seguinte é desenvolver os conceitos do sistema de ligações, para 

que os pontos de carga na estrutura sejam definidos e para que importantes aspectos, como 

resistência, rigidez, ductilidade e durabilidade da estrutura, sejam garantidos. Depois desses 

dois passos, o trabalho consiste apenas no dimensionamento e detalhamento dos elementos. 

Existem diversos manuais de projeto e catálogos de fabricantes que apresentam diferentes 

tipologias de ligações de estruturas pré-moldadas, porém o projeto de ligações não deve ser 

limitado a apenas escolher uma dessas ligações padronizadas apropriada para cada caso, mas 

sim seguir os princípios e critérios de projeto estabelecidos pelas normas vigentes, que 

englobam a consideração das ligações como um todo, incluindo as juntas, os materiais para 

preenchimento, detalhamento das superfícies das interfaces e das zonas nas extremidades dos 

elementos pré-moldados (ACKER, 2002). 
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Dentre a diversidade de critérios de projeto de ligações existentes, relacionados aos aspectos 

previamente citados (função, aparência, transporte, montagem e durabilidade dos elementos) e, 

que influenciam no comportamento do sistema estrutural, os principais são apresentados a 

seguir. 

a) Resistência 

Uma ligação entre estruturas pré-fabricadas é sujeita a ações diretas e indiretas. As ações diretas 

são provocadas pelas cargas gravitacionais, como peso próprio e sobrecargas, ações de vento, 

ações devidas à pressão da água ou solo e ações sísmicas. As indiretas são causadas por forças 

adicionais causadas pela excentricidade nos elementos ou restrição à mudanças de volume. 

Com isso, as ligações devem ser projetadas para resistir a todas essas forças às quais serão 

submetidas durante a vida útil da estrutura. 

Além disso, o projeto de ligações deve levar em consideração a possibilidade da existência de 

forças adicionais advindas da ocorrência de ações excepcionais, como choques de veículos, 

explosões, etc. Devido a probabilidade de ocorrência dessas ações, os projetistas devem prever 

redistribuição das forças para prevenir o colapso progressivo da estrutura, assunto que é 

abordado com mais detalhes no item “Colapso progressivo”. 

b) Mudanças de Volume 

As deformações nos elementos devido a fluência, retração ou mudanças de temperatura, podem 

causar tensões de tração nas ligações. Para prevenir danos na estrutura, pode-se elaborar o 

projeto de forma a permitir que as deformações e consequentes deslocamentos relativos 

ocorram nas ligações. 

Outra forma de se projetar é fornecendo às ligações a restrição necessária para evitar os 

deslocamentos relativos. Nesse caso, as ligações devem ser projetadas para absorver forças 

consideráveis de restrição. 

c) Movimentos 

O sistema de paredes estruturais com painéis pré-moldados de concreto autoportante 

geralmente requer a utilização de painéis alveolares protendidos como elementos estruturais 

nas lajes, com o intuito de vencer grandes vãos. As deformações nas lajes devido ao 

carregamento ou forças de protensão gera a necessidade de movimentação da estrutura. 
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O projeto das ligações dos painéis de parede com esse tipo de laje deve permitir o movimento 

horizontal entre a laje e os painéis, de forma a evitar danos tanto nos elementos quanto nas 

próprias ligações. 

Uma solução para prevenir a ocorrência de forças solicitantes nos elementos não consideradas 

no dimensionamento pode ser a utilização de algum tipo de mecanismo na ligação parede-laje 

que permita deslizamento na direção do movimento ou fazer com que a ligação funcione como 

uma rótula. 

d) Ductilidade 

Podem ocorrer casos em que as ligações sejam submetidas a forças superiores as que são 

previstas no projeto. Assim, é necessário que o projeto das ligações seja elaborado de forma a 

evitar rupturas frágeis nessas situações. Para isso, as ligações devem ter um comportamento 

dúctil. 

A ductilidade da ligação, da mesma forma que a ductilidade do restante da estrutura, consiste 

na capacidade da mesma de sustentar grandes deformações inelásticas sem reduzir 

significativamente sua capacidade de transmissão dos esforços e sua resistência, antes de atingir 

a ruína. Ela é geralmente quantificada por um fator de ductilidade, que relaciona a deformação 

última com a deformação ao final do limite elástico ou, início do escoamento (EL DEBS, 2017). 

e) Durabilidade 

Estruturas de concreto armado são sujeitas a riscos de corrosão no aço e fissuração ou 

lascamento no concreto durante sua vida útil, o que interfere negativamente na durabilidade das 

mesmas. Devem ser previstos meios de prevenção desses riscos como cobrimento adequado da 

armação e proteção de componentes metálicos expostos. 

Nas ligações, existe um outro problema que é a dificuldade ou impossibilidade de inspeção, o 

que torna complicada a manutenção da estrutura após a conclusão da obra. Nesses casos, as 

ligações devem ser projetadas para ter uma vida útil superior à vida útil da estrutura. Um 

exemplo que pode ser citado é a recomendação de aço inoxidável para componentes metálicos 

de ligações em que não é possível realizar manutenção adequada. 

f) Tolerâncias dimensionais 
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As tolerâncias dimensionais são as diferenças entre dimensões especificadas em projeto e 

dimensões reais dos componentes na construção final. Essas diferenças advém das fases de 

produção e também da fase de montagem. Problemas como desvios em formas ou desmoldagem 

malfeita podem acarretar em variações nas dimensões dos elementos. Na fase de montagem são 

admissíveis pequenos erros de locação e pequenos desvios na prumagem das peças 

(ULLMANN, 2014). 

Deve-se considerar essas tolerâncias no projeto das ligações, de forma a evitar problemas na 

montagem e funcionalidade da estrutura. Um princípio que deve ser levado em conta é que as 

ligações devem possuir dispositivos para ajuste nas três direções para que os elementos possam 

ser alinhados e nivelados durante a montagem. 

2.8 COLAPSO PROGRESSIVO 

 O colapso progressivo é um tipo de ruína que se propaga por grande parte da estrutura 

a partir de um dano localizado, gerando danos de proporção muito maior do que a esperada 

inicialmente. Esse evento está associado à ações anormais, que são aquelas onde a estrutura é 

sujeita a condições excepcionais, como explosões, choques de automóveis e ações provocadas 

por práticas impróprias como erros de construção ou manutenção. 

 Os sistemas de paredes estruturais com painéis pré-moldados de concreto autoportante 

tem uma sensibilidade maior ao colapso progressivo com relação a sistemas alternativos. Um 

dano localizado na estrutura, como uma explosão, pode provocar a ruína de um painel, fazendo 

com que os painéis sustentados por ele caiam sobre a parte da estrutura abaixo. Com isso, 

acontece um acréscimo de carga nas paredes abaixo da região do dano, podendo causar a ruptura 

das mesmas. Essa ruptura também se propaga, resultando no colapso de grande parte da 

estrutura ou de toda ela. 

Um exemplo desse tipo de colapso progressivo é demonstrado na Figura 2.10, caso que ocorreu 

em 1968 no edifício Ronan Point, em Londres. Construído com painéis pré-moldados de 

concreto autoportante, o edifício foi alvo de uma explosão de um botijão de gás localizado no 

décimo-oitavo andar. Esse dano localizado causou o desmoronamento em cadeia dos painéis, 

levando abaixo uma parte do prédio (SANTOS, 2012). 
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Figura 2.8 – Colapso progressivo no edifício Ronan Point, em Londres (SILVA, 2012) 

 

 Tendo em vista a susceptibilidade desse tipo de sistema à ocorrência do colapso 

progressivo, devem ser tomadas as devidas medidas de prevenção no projeto, de forma a reduzir 

ao mínimo a probabilidade de que essa situação aconteça. Estudos e discussões a respeito do 

assunto ganharam força no cenário mundial após a queda do World Trade Center, em Nova 

York, nos atentados de 2001 e também no cenário nacional, após alguns casos relatados na 

publicação do National Institute of Standards and Technology (NIST, 2007) (EL DEBS, 2017). 

 É fato que nenhuma estrutura é projetada para resistir à ações que excedam 

demasiadamente os valores de projeto, já que isso tornaria grande parte dos projetos inviáveis 

economicamente a serem construídos. Porém, existem formas de garantir que os danos 

localizados ocorridos não se estendam de forma desproporcional. Uma delas é simular a ruína 

de uma região localizada da estrutura, procurando formas de assegurar que as áreas que 

circundam o local danificado proporcionem um caminho alternativo para as cargas sem levar 

ao colapso global da estrutura. 
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CAPÍTULO 3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

Conforme já foi mencionado no item anterior, o dimensionamento dos painéis pré-moldados de 

concreto autoportante é dividido em duas fases, uma transitória, que compreende desde o 

endurecimento do concreto até a montagem da peça e outra em serviço, que corresponde às 

fases posteriores à efetivação das ligações entre os elementos. 

Este item apresenta os critérios de dimensionamento sugeridos para essas duas fases pela norma 

brasileira ABNT NBR 16475:2017a e pelos manuais americanos ACI 318M-08 e ACI 533R-

01. 

3.1 FASE TRANSITÓRIA 

3.1.1 Método de dimensionamento segundo a ABNT NBR 16475:2017a 

Segundo a norma ABNT NBR 16475:2017a, as ações transitórias são definidas pelas fases que 

precedem a situação em serviço e devem ser consideradas no dimensionamento dos painéis de 

parede pré-moldados. 

Em acréscimo, a norma indica que na ausência de uma análise mais rigorosa, os efeitos 

dinâmicos preponderantes durante a fase transitória podem ser considerados por meio de uma 

análise estática equivalente, utilizando-se um coeficiente de amplificação dinâmica (𝛽𝑎), 

conforme a Equação 3.1, de acordo com as especificações da ABNT NBR 9062:2017b. 

𝑔𝑒𝑞,𝑑 ≥ 𝛾𝑓𝛽𝑎𝑔𝑘 (3.1) 

Onde: 

𝑔𝑒𝑞,𝑑 = carga estática equivalente de cálculo permanente; 

𝛾𝑓 = coeficiente de ponderação das ações, com valor igual a 1,3 para esta análise aproximada; 

𝛽𝑎 = coeficiente de amplificação dinâmica; 

𝑔𝑘 = carga estática característica permanente. 
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Os critérios para determinação do coeficiente mínimo de amplificação dinâmica a ser utilizado 

são apresentados a seguir. 

• 𝛽𝑎 = 1,3, na ocasião do transporte, com carga permanente em situação desfavorável; 

• 𝛽𝑎 = 0,8, na ocasião do transporte, com carga permanente em situação favorável, ou 

outro valor definido em verificação experimental comprovada; 

• 𝛽𝑎 = 1,3, na ocasião do saque da forma, manuseio no canteiro e montagem do elemento; 

• 𝛽𝑎 = 1,4, na ocasião do saque da forma, manuseio no canteiro e montagem do elemento 

sob circunstâncias desfavoráveis, como o formato do elemento ou detalhes que 

dificultem a sua extração da forma ou superfície de contato com a forma maior que 50 

m²; 

• 𝛽𝑎 < 1,3, na ocasião do saque da forma, manuseio no canteiro e montagem quando os 

elementos forem de peso superior a 300 kN. O valor de 𝛽𝑎 deve ser estabelecido 

conforme experiência local, bem como formas e equipamentos de içamentos adotados; 

• 𝛽𝑎 = 3, para projetos dos dispositivos de içamento, para saque, manuseio e montagem, 

em contato com a superfície do elemento ou ancorado no concreto; 

• 𝛽𝑎 = 1,3, para o caso de transporte e içamento de pilares, sendo obrigatória a limitação 

da tensão da armadura longitudinal do elemento a 0,5𝑓𝑦𝑘. 

Os elementos devem ser projetados de forma que possuam uma rigidez lateral suficiente para 

evitar deformação e fissuração excessivas na fase transitória que possam reduzir sua capacidade 

resistente. Essa rigidez pode ser obtida através da forma da peça ou por meio de acessórios de 

travamento durante o manuseio e a montagem. 

As fases que precedem a instalação conforme a ABNT NBR 16475:2017a são as fases de saque 

da forma, estoque e montagem e as ações a serem consideradas no dimensionamento são citadas 

a seguir. 

a) Ações durante o saque da forma 

Nessa situação, deve ser considerado o coeficiente de amplificação dinâmica (𝛽𝑎), bem como 

o ângulo para o saque do painel em relação à forma e a aderência do painel com a forma. 

Para os casos em que a desforma do painel seja dificultada por detalhes arquitetônicos ou 

saliências na superfície, o valor do coeficiente de amplificação não deve ser inferior a 1,5. 
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b) Ações durante o estoque 

Devem ser considerados no dimensionamento do painel eventuais empenamentos durante a fase 

de estoque devido a fatores como a diferença de temperatura entre as faces do painel, diferença 

de retração entre os concretos que compõem a seção do painel e o posicionamento do painel 

enquanto está armazenado. 

A deformação do painel para as situações nas quais o mesmo é estocado de forma similar a 

ilustrada na Figura 3.1 pode ser calculada conforme a Equação 3.2 e deve ser limitada pelo 

valor estabelecido conforme o item 3.2.1.2. 

Figura 3.1 – Deformação do painel durante a fase de estoque (adaptado de ABNT, 2017a) 

 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
5𝑤𝑑 sin 𝜃

384𝐸𝑐
(
𝑎4

𝐼𝑥
+

𝑏4

𝐼𝑧
) (3.2) 

Onde: 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = deformação do painel na fase de estoque; 

𝑤𝑑 = peso do painel por unidade de área; 

𝐸𝑐 = módulo de elasticidade do concreto; 
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𝑎 = altura do apoio do painel; 

𝑏 = distância horizontal entre os apoios do painel na fase de estoque; 

𝐼𝑥 = momento de inércia em relação ao eixo x; 

𝐼𝑧 = momento de inércia em relação ao eixo x. 

c) Ações durante a montagem 

Deve ser feita a verificação dos painéis durante a montagem aplicando-se o coeficiente de 

amplificação dinâmica conforme citado anteriormente. 

Além disso, deve ser feita a verificação da condição de estabilidade transitória do painel após 

a montagem, considerando as condições de escoramento. 

3.1.2 Método de dimensionamento segundo o PCI (2010) 

O PCI (2010) apresenta recomendações de dimensionamento para a fase de desforma dos 

painéis pré-moldados (geralmente a fase transitória mais crítica no dimensionamento), que pode 

ser feita em mesas horizontais ou bateria vertical. 

A desforma de painéis produzidos em mesas horizontais pode ser realizada por meio de rotação 

sobre uma de suas bordas, com içadores posicionados na borda oposta, ou por meio de içadores 

fixados na superfície do painel, que geram a desvantagem da necessidade de tratar a superfície 

das vizinhanças dos içadores. 

Esses procedimentos de desforma em mesas horizontais fazem com que os painéis trabalhem 

em uma posição diferente da posição em que trabalharão na fase em serviço. Com isso existe a 

tendência dos painéis serem solicitados a esforços de maior magnitude nessa etapa. 

Além disso, como a baixa resistência do concreto é baixa no momento da desforma, os esforços 

gerados nessa etapa podem ser determinantes no dimensionamento. 

Para as situações em que os painéis pré-moldados são produzidos em bateria vertical, os 

mesmos podem ser dimensionados com base na analogia com o comportamento de vigas-

parede, considerando os pontos de içamento como pontos de apoio (Tomo, 2013). 
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O PCI (2010) recomenda duas configurações para içamento na borda superior do painel, 

apresentados na Figura 3.2 e na Figura 3.3, que ilustram tanto a posição recomendada para 

posicionamento dos içadores quanto os diagramas de momentos fletores em cada situação. 

Deve-se atentar para o fato de que os diagramas de momentos fletores apresentados nessas 

figuras seguem a convenção americana, ou seja, os momentos positivos são representados na 

parte superior do gráfico e os momentos negativos são representados na parte inferior do 

gráfico). 

Figura 3.2 – Posição dos içadores e diagramas de momentos solicitantes para desforma de painéis com dois 

içadores na borda superior (adaptado de PCI, 2010) 

 

Figura 3.3 – Posição dos içadores e diagramas de momentos solicitantes para desforma de painéis com quatro 

içadores na borda superior (adaptado de PCI, 2010) 
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Para a desforma de painéis com a utilização de dois içadores na borda superior, conforme 

ilustrado na Figura 3.2, os esforços solicitantes são determinados por meio da Equação 3.3 e 

Equação 3.4. 

𝑀𝑥 =
ql2

8
 (3.3) 

𝑀𝑦 = 0,0107qlL² (3.4) 

Onde: 

q = peso do painel por unidade de área; 

l = altura do painel; 

L = comprimento do painel. 

Já para a desforma de painéis com a utilização de quatro içadores na borda superior, conforme 

ilustrado na Figura 3.3, o esforço solicitantes no menor lado do painel também é determinado 

por meio da Equação 3.3 e o esforço na face onde são posicionados os içadores é determinado 

de forma diferente, por meio da Equação 3.5. 

𝑀𝑦 = 0,0027qlL² (3.5) 

Onde: 

q = peso do painel por unidade de área; 

l = altura do painel; 

L = comprimento do painel. 

Nas duas configurações apresentadas o PCI (2010) estabelece que o esforço 𝑀𝑦 deve ser 

resistido pela seção com a largura limitada em metade da altura do painel. 

Nota-se que a quantidade e a locação dos cabos de içamento são variáveis que influenciam de 

forma importante na determinação dos esforços solicitantes na fase de desforma. Quando os 
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esforços solicitantes nessa fase superam a resistência do painel, pode-se aumentar a quantidade 

de içadores, alterar a posição deles ou até alterar a maneira de içar a peça. 

Uma situação na qual a única solução seria alterar a situação de desforma ocorre quando existe 

a necessidade de reduzir a intensidade do esforço no menor lado do painel, o momento (𝑀𝑥), 

pois aumentar a quantidade de içadores ou alterar a posição deles nesse caso não resolveria 

(TOMO, 2013). 

O PCI (2010) recomenda duas configurações para uma opção alternativa de desforma de 

painéis, com içadores posicionados na superfície plana dos mesmos, apresentados na Figura 3.4 

e na Figura 3.5. 

Figura 3.4 – Posição dos içadores e diagramas de momentos solicitantes para desforma de painéis com quatro 

içadores na superfície plana (adaptado de PCI, 2010) 
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Figura 3.5 – Posição dos içadores e diagramas de momentos solicitantes para desforma de painéis com oito 

içadores na superfície plana (adaptado de PCI, 2010) 

 

Para a desforma de painéis com a utilização de quatro içadores na superfície plana, conforme 

ilustrado na Figura 3.4, os esforços solicitantes são determinados por meio da Equação 3.6 e 

Equação 3.7. 

𝑀𝑥 = 0,0107ql²L (3.6) 

𝑀𝑦 = 0,0107qlL² (3.7) 

Onde: 

q = peso do painel por unidade de área; 

l = altura do painel; 

L = comprimento do painel. 

Para essa configuração de desforma, o PCI (2010) estabelece que o esforço 𝑀𝑥 deve ser 

resistido pela seção com a largura limitada pelo menor valor entre 15 vezes a espessura do 

painel e metade do comprimento do painel e o esforço 𝑀𝑦 pela seção com a largura limitada 

por metade da altura do painel. 
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Para a desforma de painéis com a utilização de oito içadores na superfície plana, conforme 

ilustrado na Figura 3.5, os esforços solicitantes são determinados por meio da Equação 3.8 e 

Equação 3.9. 

𝑀𝑥 = 0,0054ql²L (3.8) 

𝑀𝑦 = 0,0027qlL² (3.9) 

Onde: 

q = peso do painel por unidade de área; 

l = altura do painel; 

L = comprimento do painel. 

Para essa configuração de desforma, o PCI (2010) estabelece que o esforço 𝑀𝑥 deve ser 

resistido pela seção com a largura limitada pelo menor valor entre 15 vezes a espessura do 

painel e um quarto do comprimento do painel e o esforço 𝑀𝑦 pela seção com a largura limitada 

por metade da altura do painel. 

O PCI (2010) ainda define que deve ser considerado o efeito de sucção entre o painel e a forma 

no dimensionamento e fornece valores de coeficientes de sucção que devem ser utilizados para 

majorar o peso do painel para o cálculo dos esforços, apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Coeficientes de sucção na desforma (adaptado de PCI, 2010) 

Tipo do elemento 

Acabamento 

Uso de 

retardador 

Uso apenas de 

desmoldante 

Plano, com laterais removíveis e sem 

juntas falsas e/ou retornos 
1,20 1,30 

Plano, com juntas falsas e/ou retornos 1,30 1,40 

Formas fixas com retornos 1,40 1,60 

Esculturada 1,50 1,70 
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É recomendável limitar os momentos solicitantes ao momento de fissuração do concreto para a 

resistência do mesmo na fase da desforma, já que a formação de fissuras é indesejável nesses 

elementos, que apresentam como vantagem de utilização a redução de etapas de acabamento 

(TOMO, 2013). 

Para isso, o PCI (2010) recomenda que o momento de fissuração seja dividido por um 

coeficiente de valor 1,5 para a etapa da desforma. 

3.2 EM SERVIÇO 

3.2.1 Método de dimensionamento segundo a ABNT NBR 16475:2017a 

Segundo a ABNT NBR 16475:2017a, os painéis pré-moldados podem apresentar diversos tipos 

de seção transversal. A norma classifica os painéis com função estrutural quanto à forma da sua 

seção em maciços, nervurados, sanduíche e de parede dupla. 

a) Painel maciço 

É um tipo de painel cuja seção é preponderantemente retangular. Podem existir ressaltos na 

seção, que devem ser desconsiderados no cálculo da área e inércia da seção transversal e no 

cálculo do cobrimento das armaduras. 

A espessura efetiva desse tipo de painel é definida, então, conforme a Figura 3.6. 

Figura 3.6 – Espessura efetiva de um painel maciço (adaptado de ABNT, 2017a) 

 

b) Painel nervurado 

É um elemento que apresentam nervuras na seção transversal, que aumentam a resistência e 

rigidez do painel. Para o cálculo da área e da inércia da seção transversal e do cobrimento das 

armadura é considerado apenas o trecho de seção maciça como espessura efetiva desse tipo de 

painel. A contribuição das nervuras é considerada no cálculo do coeficiente de flambagem, 

levando em conta as demais dimensões. 
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A Figura 3.7 apresenta as dimensões desse tipo de painel. 

Figura 3.7 – Dimensões da seção de um painel nervurado (adaptado de ABNT, 2017a) 

 

c) Painel sanduíche 

Tipo de painel que possui seção composta por dois trechos de seção maciça de concreto 

separados por um trecho com preenchimento de material inerte. Para o cálculo da área e inércia 

da seção transversal, deve ser considerada apenas a espessura efetiva, que corresponde ao trecho 

formado por concreto maciço com função estrutural, conforme a Figura 3.8. 

Figura 3.8 – Espessura efetiva de um painel sanduíche (adaptado de ABNT, 2017a) 

 

d) Painel de parede dupla 

É um tipo de painel formado por dois painéis maciços conectados por nervuras ou treliças. O 

núcleo entre os painéis maciços pode ser completamente ou parcialmente preenchido por 

concreto estrutural. 

No primeiro caso, o comportamento é parecido com o de um painel maciço e respeita as mesmas 

especificações quanto a espessura efetiva. No segundo caso, sobram vazios entre as paredes, 

devendo ser considerada para cálculo da área e da inércia apenas a seção retangular líquida 

(descontando os vazios), ou pode-se considerar os trechos maciços como painéis independentes 

separados pelos vazios. 

Um exemplo de painel de parede dupla é apresentado na Figura 3.9. 
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Figura 3.9 – Painel de parede dupla (adaptado de ABNT, 2017a) 

 

3.2.1.1 Limites para dimensões e deslocamentos 

Conforme a ABNT NBR 16475:2017a, a espessura efetiva do painel deve ser no mínimo 10 

cm, sendo permitidas espessuras de até 8 cm para edifícios residenciais simplificados. Em 

painéis de parede nervurados, a espessura “b3”, mostrada na Figura 3.2, deve respeitar o limite 

mínimo de 10 cm. Em painéis de parede dupla, as dimensões apresentadas na Figura 3.5 devem 

respeitar os seguintes limites: 

• A espessura “b6” deve ser maior ou igual a 1/15 do espaçamento “s” e não pode ser 

inferior a 3 cm; 

• A espessura “b5” das nervuras deve ser maior ou igual a 5 cm se o espaçamento “s” 

entre nervuras não for superior a 65 cm e não for considerada a armadura comprimida 

na resistência da seção. Se for considerada a armadura de compressão em seções com 

o espaçamento “s” entre nervuras não superior a 65 cm, a espessura “b5” das nervuras 

deve ser maior ou igual a 8 cm. Por fim, se o espaçamento “s” entre nervuras estiver 

entre 65 cm e 90 cm, a espessura das nervuras “b5” deve ser maior ou igual a 12 cm. 

Além disso, para painéis com esforço de compressão axial predominante, o índice de esbeltez, 

que deve ser calculado conforme a Equação 3.10, não deve superar 100. 

 =
𝑙

𝑟
 (3.10) 

Onde: 

𝑙 = altura do painel; 

𝑟 = raio de giração. 
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A espessura efetiva (tef) dos painéis apresentados, com exceção do painel nervurado (sua 

espessura efetiva é definida pela dimensão “b3” apresentada na Figura 3.7), é definida por meio 

da Equação 3.11. 

𝑡𝑒𝑓 = √
12𝐼𝑔

𝐿

3

 (3.11) 

Onde: 

𝐿 = comprimento do painel; 

𝐼𝑔 = momento de inércia da seção do painel. 

A largura efetiva dos painéis de parede estruturais é definida de diferente forma para forças 

concentradas atuantes no plano do painel e momentos concentrados. 

A largura efetiva do painel para forças concentradas deve ser limitada pelo menor dos seguintes 

valores: 

• Área de aplicação da força concentrada somada, para cada lado, do menor valor entre 

seis vezes a espessura do painel e a distância até a borda; 

• 0,4 vezes a altura do painel; 

• Distância entre apoios ou forças. 

A Figura 3.10 representa as variáveis utilizadas na definição da largura efetiva do painel para 

forças concentradas. 

Figura 3.10 –Definição da largura efetiva do painel para forças concentradas (adaptado de ABNT, 2017a) 
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A largura efetiva do painel para momentos concentrados deve ser limitada pelo menor dos 

seguintes valores: 

• Espessura do painel somada, para cada lado, do menor valor entre três vezes a espessura 

do painel e a distância até a borda; 

• Largura do consolo somada, para cada lado, do menor valor entre três vezes a espessura 

do painel e a distância até a borda, no caso de apoio do painel em consolo. 

A Figura 3.11 representa as variáveis utilizadas na definição da largura efetiva do painel para 

momentos concentrados. 

Figura 3.11 – Variáveis para definição da largura efetiva do painel para momentos concentrados 

(adaptado de ABNT, 2017a) 

 

Já o deslocamento normal ao plano dos painéis estruturais deve ser limitado em L/240 para 

ações permanentes, não devendo ultrapassar 2 cm, e L/360 para as ações variáveis, não devendo 

ultrapassar 2 cm. 

3.2.1.2 Excentricidades de projeto 

Conforme a ABNT NBR 16475:2017a, os painéis pré-moldados de parede estruturais devem 

ser dimensionados à flexo-compressão para os esforços atuantes, considerando a soma das 

excentricidades decorrentes de ação do vento, tolerâncias de fabricação, armazenamento, 

montagem e diferença de temperatura entre as faces do painel. 

a) Excentricidade Mínima 

A excentricidade mínima a ser considerada para o dimensionamento dos painéis em qualquer 

situação é de (1,5 + 0,03𝑡) em centímetros, onde 𝑡 é a espessura do painel em centímetros. 
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b) Excentricidade devida à tolerância de fabricação, armazenamento e montagem 

Podem ocorrer variações na geometria e posicionamento dos elementos devido às imperfeições 

existentes nos processos de fabricação, armazenamento e montagem dos painéis pré-moldados, 

o que interfere na posição das cargas a serem consideradas na análise da estrutura. Sendo assim, 

os efeitos causados por essas variações devem ser considerados no dimensionamento. 

A excentricidade devida à tolerância na fabricação dos painéis a ser considerada no 

dimensionamento segue os parâmetros estabelecidos na ABNT NBR 9062:2017b e são 

apresentados na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Tolerâncias de fabricação para painéis pré-moldados (adaptado de ABNT, 2017b) 

Função do 

elemento 
Dimensões (quando aplicável) Tolerâncias (mm) 

Painéis de 

parede-parede 

Comprimento ou largura 

do painel 

Até 5 m +/- 10 

De 5 m até 

10 m 
+/- 15 

Superior a 

10 m 
+/- 20 

Espessura do painel +/- 5 

Esquadro do painel 

Até 10 m +/- 15 

Superior a 

10 m 
+/- 2 mm/m 

Linearidade +/- L/1000 

Dimensões e posição dos vãos +/- 5 

Posição dos insertos para fixação +/- 15 

Posição dos dispositivos para içamento 

na direção da espessura 
+/- 10 

Posição dos dispositivos para içamento 

ao longo do comprimento 
+/- 80 

Quanto à montagem, os elementos pré-moldados devem ter sua tolerância conforme definido a 

seguir: 

• Deve ser considerada em conjunto com a tolerância de fabricação, a excentricidade 

provocada por um possível desalinhamento transversal do painel durante o período de 

armazenamento do mesmo. Esse valor é limitado ao menor entre 1 cm, L/360 e 𝑙/360, 

sendo L o comprimento do painel e 𝑙 a altura do painel. 

• A excentricidade devida à tolerância na montagem dos painéis a ser considerada no 

dimensionamento segue o parâmetro estabelecido na ABNT NBR 9062:2017b de 
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tolerância em relação à verticalidade, que é de ± 1/300 da altura até o máximo de 2,5 

cm. Além disso, deve-se considerar também uma excentricidade devido à tolerância de 

montagem entre painéis de parede estruturais de pavimentos adjacentes de no mínimo 

1,5 cm, adotando-se no final o maior valor entre esses. 

c) Excentricidade devida à diferença de temperatura entre as faces do painel 

A diferença de temperatura entre as faces do painel gera um gradiente térmico ao longo da 

espessura do mesmo, que determina a excentricidade decorrente dessa situação, de acordo com 

a Equação 3.12. 

𝛿𝑡 =
𝐶∆𝑇𝐿𝑎

8𝑡
 (3.12) 

Onde: 

𝐶 = coeficiente de dilatação térmica; 

∆𝑇 = diferença de temperatura entre as faces; 

𝐿𝑎 = distância entre os apoios; 

𝑡 = espessura do painel. 

3.2.1.3 Premissas de dimensionamento 

Conforme a norma, os painéis de paredes estruturais pré-moldados de concreto devem atender 

às seguintes premissas básicas: 

• Trechos de parede com o comprimento menor que dez vezes a sua espessura devem ser 

dimensionados como pilar ou pilar-parede; 

• Paredes devem ser dimensionadas à flexão-composta para os esforços atuantes 

considerando-se, além das excentricidades, os deslocamentos devidos a possíveis ações 

transversais à sua superfície; 

• Altura equivalente (𝑙𝑒) de acordo com a Figura 3.12. 
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Figura 3.12 – Altura equivalente (𝒍𝒆) (adaptado de ABNT, 2017a) 

 

Já os painéis de paredes de travamento, transversais às paredes estruturais, devem seguir os 

seguintes critérios: 

• A espessura dos painéis da parede de travamento não pode ser inferior à metade da 

espessura dos painéis da parede estrutural considerada 

• A altura dos painéis da parede de travamento deve ser igual à altura dos painéis da 

parede estrutural considerada; 

• O comprimento da parede de travamento deve ser no mínimo igual a 20% da altura da 

parede estrutural considerada e não pode haver abertura nessa região. 

3.2.1.4 Armadura mínima 

A norma sugere a utilização de Aço CA-60 para as armaduras dos painéis estruturais, com 

armaduras verticais e horizontais com seção mínima de 0,09% da seção bruta. O espaçamento 

entre as barras não pode ser superior a 30 cm. 

Em painéis com a espessura efetiva inferior a 15 cm, pode ser adotada armadura simples, 

disposta próximo ao centro geométrico da seção. Já em painéis com a espessura efetiva igual 

ou superior a 15 cm, ou painéis de paredes que engastam marquises e terraços em balanço, 
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deve-se utilizar armadura dupla, respeitando a armadura mínima vertical em cada face e 

mantendo a armadura mínima horizontal. 

3.2.1.5 Reforços horizontais 

A norma dita que deve ser prevista uma armadura horizontal mínima de 0,5 cm² em toda a 

extensão de paredes com a borda superior livre, posicionada na região da seção junto à borda e 

a uma distância de no máximo duas vezes a espessura da parede. 

As regiões de aberturas com dimensão horizontal igual ou superior a 40 cm também devem ser 

reforçadas. Deve existir nas faces superior e inferior da abertura armadura horizontal com seção 

determinada por modelo elástico ou biela-tirante, com o valor mínimo igual a 0,5 cm² em cada 

face, e comprimento suficiente para ultrapassar as faces da abertura em, no mínimo, o 

comprimento de ancoragem da barra mais 1/4 da dimensão horizontal da abertura. 

Pode-se utilizar como alternativa ao modelo de biela-tirante o modelo de dimensionamento 

proposto na norma ABNT NBR 16055:2012 ou tratar os trechos de parede localizados 

sobre/sob aberturas como elementos fletidos que aporticam as paredes adjacentes às aberturas. 

3.2.1.6 Resistência limite sob solicitação normal 

A normal resistente de cálculo para um painel de parede estrutural pré-moldado de concreto 

deve ser determinada conforme a Equação 3.13, com auxílio da Equação 3.14 e Equação 3.15. 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 𝑏𝑒𝑓𝑡𝑒𝑓𝑓𝑐𝑑∅ ≤ (
2

3
) 𝑎1𝑏𝑒𝑓𝑡𝑒𝑓𝑓𝑐𝑑 [1 − (

𝑙𝑒

32𝑡𝑒𝑓
)

2

] (3.13) 

∅ = 1,14 (1 −
2𝑒𝑡𝑜𝑡

𝑡𝑒𝑓
) − 0,02

𝑙𝑒

𝑡𝑒𝑓
≤ (1 −

2𝑒𝑡𝑜𝑡

𝑡𝑒𝑓
) (3.14) 

𝑎1 = 0,85 − 0,0015𝑓𝑐𝑘 ≥ 0,67 (3.15) 

Onde: 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡  = normal resistente de cálculo, admitida no plano médio da parede; 

𝑏𝑒𝑓  = largura efetiva da parede; 
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𝑡𝑒𝑓  = espessura efetiva da seção; 

𝑓𝑐𝑘  = resistência à compressão característica do concreto; 

𝑓𝑐𝑑 = resistência à compressão de cálculo do concreto; 

𝑙𝑒  = altura equivalente; 

𝑒𝑡𝑜𝑡 = excentricidade de primeira ordem. 

O processo P-∆ é uma alternativa para a determinação da resistente normal de cálculo para o 

painel de parede estrutural. Por meio desse processo são considerados os efeitos de segunda 

ordem através da determinação do conjunto de esforços resistentes que constituem a envoltória 

dos esforços solicitantes no painel. Para uso desse processo, deve-se determinar a rigidez efetiva 

“𝐸𝐼𝑒𝑓” do painel, conforme a Equação 3.16. 

𝐸𝐼𝑒𝑓 =
𝛷𝐸𝑐𝐼𝑔

1 + 𝛽𝑑
 (3.16) 

Onde: 

𝛷 = coeficiente relativo à fissuração da seção. Igual a 0,70 para seção não fissurada e 0,30 para 

seção fissurada; 

𝛽𝑑 = coeficiente relativo à fluência do concreto. Igual a carga permanente dividida pela carga 

total. Quando a seção está submetida a esforços transversais é igual a 0; 

𝐸𝑐 = módulo de elasticidade do concreto; 

𝐼𝑔 = momento de inércia da seção. 

Deve-se limitar a taxa geométrica da armadura vertical em 1% da seção do concreto para 

determinação dos esforços resistentes, considerando-se apenas a armadura tracionada em 

painéis com armadura dupla. 

O dimensionamento é atendido quando a normal resistente de cálculo encontrada for maior que 

os esforços solicitantes, majorados pelos coeficientes de majoração, conforme especificado pela 

ABNT NBR 8681:2003. 
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Considerando os esforços solicitantes, eles são calculados por um método que contempla todos 

os casos e combinações de carregamento. A norma permite considerar que a segurança ao 

estado limite último é atendida para as solicitações normais sempre que a condição dada pela 

Equação 3.17 for atendida. 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 ≥
3𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑥 + 𝑛𝑑,𝑚𝑖𝑛

4
 (3.17) 

Onde: 

𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑥 = maior valor normal por unidade de comprimento, para o carregamento considerado, 

no trecho escolhido; 

𝑛𝑑,𝑚𝑖𝑛 = menor valor normal por unidade de comprimento, para o carregamento considerado, 

no trecho escolhido. 

3.2.1.7 Dimensionamento à tração devido a momentos no plano da 

parede 

Os painéis podem ser solicitados a esforços de momento no plano da parede, gerando um bloco 

de tensões cuja integração resulta na força total de tração. O dimensionamento à tração deve 

considerar todos os casos de carregamento e combinações que ocorrem em cada trecho da 

parede. 

3.2.1.8 Dimensionamento ao cisalhamento 

A força cortante resistente de cálculo para um painel de parede estrutural pré-moldado de 

concreto deve ser determinada pela Equação 3.19, com auxílio da Equação 3.21 e deve respeitar 

os critérios estabelecidos pela Equação 3.18 e Equação 3.20. 

𝑉𝑑 ≤ 𝑓𝑣𝑑 (3.18) 

𝑓𝑣𝑑 = 3𝑓𝑐𝑡𝑑(1 +
3𝜎𝑐𝑚𝑑

𝑓𝑐𝑘
) ∑ 𝑡𝐿 (3.19) 
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1 +
3𝜎𝑐𝑚𝑑

𝑓𝑐𝑘
≤ 2 (3.20) 

𝑓𝑐𝑡,𝑑 =
0,21(𝑓𝑐𝑘)2/3

𝛾𝑐
 (3.21) 

Onde: 

𝑓𝑣𝑑 = força cortante resistente de cálculo; 

𝑉𝑑 = força cortante solicitante de cálculo; 

𝜎𝑐𝑚𝑑 = tensão média de compressão, valor de cálculo, em MPa; 

𝑡 = espessura da parede; 

𝐿 = comprimento da parede; 

𝑓𝑐𝑘 = resistência à compressão característica do concreto. 

Caso o critério estabelecido pela Equação 3.18 não seja atendido, deve-se utilizar armadura no 

painel para combater o cisalhamento conforme a Equação 3.22 e Equação 3.23. 

𝐴𝑠ℎ

𝑠
=

𝑉𝑑

𝑓𝑦𝑑
 (3.22) 

𝐴𝑠𝑣

𝑠
=

𝑉𝑑 −
𝑛𝑑

2
𝑓𝑦𝑑

 (3.23) 

Onde: 

𝑉𝑑 = força cortante por unidade de comprimento; 

𝑛𝑑 = força de compressão por unidade de comprimento; 

𝑓𝑦𝑑 = tensão de escoamento de cálculo do aço. 
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3.2.1.9 Dimensionamento devido a cargas localizadas 

A norma especifica que a tensão de contato de cálculo provocada por elementos não contínuos, 

que resultam em cargas localizadas, deve respeitar o critério estabelecido pela Equação 3.24. 

𝜎𝑐𝑜𝑛𝑡 ≤ 0,60𝑓𝑐𝑑 (3.24) 

Onde: 

𝜎𝑐𝑜𝑛𝑡 = tensão de contato de cálculo; 

𝑓𝑐𝑑 = resistência à compressão de cálculo do concreto. 

3.2.1.10 Instabilidade e efeitos de segunda ordem 

Conforme a ABNT NBR 16475:2017a, a análise da estabilidade global e os efeitos de segunda 

ordem global em estruturas compostas por painéis de parede estruturais devem seguir as 

prescrições da ABNT NBR 9062:2017b. 

A finalidade do elemento estrutural nesse sistema interfere na consideração da não linearidade 

física para a análise da estabilidade global. Para painéis com função de contraventamento, em 

que a única carga vertical aplicada é o peso próprio, aplica-se o disposto para vigas na ABNT 

NBR 9062:2017b. Já para painéis que suportam cargas verticais do pavimento, aplica-se o 

disposto para pilares na ABNT NBR 9062:2017b. 

Em casos que haja previsão de fissuração do concreto nas fases transitórias, a redução da rigidez 

dos elementos estruturais deve ser considerada na não linearidade física, com base em 

diagramas momento normal-curvatura, podendo ser realizada uma aproximação linear com o 

uso da rigidez secante da relação momento normal-curvatura conforme a ABNT NBR 

6118:2007. 

Segundo a ABNT NBR 16475:2017a, deve-se incorporar ao projeto o detalhamento de 

amarrações entre os elementos, de forma a propiciar caminhos alternativos para as ações por 

meio de ligações dúcteis, que aumentam a redundância da estrutura, garantindo a integridade 

estrutural na ocorrência de danos localizados. 
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3.2.2 Método de dimensionamento segundo o ACI 318M-08 (2008) e o PCI 

(2010) 

O guia americano para projeto de painéis de parede pré-moldados de concreto ACI 533R-11 

(2012), propõe a classificação dos painéis quanto a seção transversal entre os seguintes tipos: 

• Painel maciço: Painel de espessura constante, sendo que para a determinação da 

espessura efetiva deve-se desconsiderar as texturas aplicadas na superfície do painel; 

• Painel alveolar: Painel que apresenta vazios na sua espessura em uma direção por todo 

o comprimento do mesmo; 

• Painel sanduíche: Painel composto por duas camadas de concreto separadas por um 

elemento não estrutural isolante; 

• Painel nervurado: Painel que consiste em uma laje reforçada por um sistema de nervuras 

em uma ou duas direções. 

3.2.2.1 Dimensões efetivas e limite de deslocamento 

A espessura efetiva a ser considerada no dimensionamento difere da espessura total do painel 

e deve ser determinada de acordo com as especificações para cada tipo de seção. 

Para painéis do tipo maciço, alveolar e nervurado, a espessura efetiva é determinada conforme 

a Equação 3.25. Essa expressão é idêntica à da ABNT NBR 16475:2017a, mostrada na Equação 

3.11. 

𝑡𝑒𝑓 = √
12𝐼𝑔

𝐿

3

 (3.25) 

Onde: 

𝑡𝑒𝑓 = espessura efetiva; 

𝐿 = comprimento do painel; 

𝐼𝑔 = Momento de inércia não fissurado, desconsiderando aberturas ou nervuras. 
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Figura 3.13 – Espessura efetiva de painel maciço, alveolar e nervurado (adaptado de ACI, 2012) 

 

Em painéis do tipo sanduíche, se forem utilizados conectores entre a parede externa e interna 

dos painéis capazes de fazer com que elas trabalhem conjuntamente, a espessura efetiva é igual 

a espessura das duas camadas de concreto mais a espessura do elemento isolante, podendo ser 

definida pela Equação 3.18. Caso contrário, a parede externa e a parede interna do painel devem 

ser considerados como elementos separados. 

A largura efetiva deve ser determinada por uma análise racional. 

Em casos onde ocorrem a aplicação de forças concentradas ou momentos fletores concentrados 

no topo e na base dos painéis, o efeito dessa carga na vizinhança do ponto de aplicação deve 

ser investigado. 

Na ausência de análise racional para cargas concentradas, a largura efetiva não deve exceder a 

distância entre o centro de dois apoios sucessivos nem a largura da porção carregada acrescida 

de seis vezes a espessura efetiva do painel para cada lado. 

Na ausência de análise racional para momentos concentrados, a largura efetiva não deve 

exceder a espessura efetiva do painel no ponto de aplicação acrescida de três vezes a espessura 

efetiva do painel para cada lado nem a largura do consolo no ponto de aplicação acrescida de 

três vezes a espessura efetiva do painel para cada lado. Esses valores são idênticos aos sugeridos 

pela ABNT NBR 16475:2017a. 

Durante a fase de estoque, a diferença de retração entre as faces do painel podem causar 

empenamento. O PCI (2010) recomenda limitar esse empenamento em 𝑙/360, sendo 𝑙 a altura 

do painel, não podendo ser superior a 12,5 mm. O PCI (2010) recomenda também que se 

considere uma tolerância de montagem mínima de 25 mm, que pode ser alterada quando for 

prudente. 
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3.2.2.2 Resistência limite sob solicitação normal 

As excentricidades e as forças horizontais são utilizadas para determinar a excentricidade total 

da resultante normal de cálculo no dimensionamento de um painel de parede. Segundo o item 

14.5 do ACI 318M-08 (2008), os painéis retangulares maciços podem ser dimensionados de 

uma forma empírica alternativa nas situações em que a resultante dos esforços normais de 

cálculo está localizada no terço médio da espessura do painel e, consequentemente, a 

excentricidade total não supera um sexto da espessura do mesmo. Além disso, o painel deve 

possuir armadura mínima horizontal e vertical conforme item 14.3 do ACI 318M-08 (2008). 

Nesse método, pode-se calcular a normal resistente de cálculo por meio da Equação 3.26. Nota-

se que essa equação é semelhante à Equação 3.13 que é utilizada para cálculo da normal 

resistente de cálculo pela ABNT NBR 16475:2017a. 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 0,55∅𝑓𝑐𝑘𝐴𝑔 [1 − (
𝑘𝑙

32𝑡
)

2

] (3.26) 

Onde: 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = normal resistente de cálculo; 

∅ = fator de redução da resistência; 

𝑓𝑐𝑘 = resistência à compressão característica do concreto; 

𝐴𝑔 = área bruta da seção de concreto; 

𝑘 = coeficiente de flambagem; 

𝑙 = altura do painel; 

𝑡 = espessura do painel. 

O fator de redução da resistência é determinado da seguinte maneira: 

• ∅ = 0,75, para elementos com armadura em espiral; 

• ∅ = 0,65, para elementos com outro tipo de armadura. 
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O coeficiente de flambagem é definido de acordo com o tipo de restrição a movimentação do 

painel da seguinte forma: 

• k = 0,8; para painéis com restrição à translação e rotação no topo e na base ou em pelo 

menos uma das extremidades (topo ou base); 

• k = 1,0; para painéis com restrição à translação no topo e na base e sem restrição à 

rotação nas duas extremidades; 

• k = 2,0; para painéis sem restrição à translação lateral. 

O dimensionamento é atendido quando a resistente normal de cálculo determinada pela 

Equação 3.26 é maior ou igual a solicitação normal de cálculo majorada pelos coeficientes de 

majoração conforme especificado no ACI 318M-08. 

Conforme o ACI 318M-08 (2008), a resistente normal de cálculo deve ser limitada por um valor 

máximo, estabelecido pela Equação 3.27 para elementos com armadura em espiral e pela 

Equação 3.28 para elementos com outro tipo de armadura. 

𝑛𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0,85∅[0,85𝑓𝑐𝑘(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝑘𝐴𝑠𝑡]  (3.27) 

𝑛𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0,8∅[0,85𝑓𝑐𝑘(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝑘𝐴𝑠𝑡]  (3.28) 

Onde: 

𝑛𝑑𝑚𝑎𝑥 = normal resistente de cálculo máxima; 

∅ = fator de redução da resistência; 

𝑓𝑐𝑘 = resistência à compressão característica do concreto; 

𝐴𝑔 = área bruta da seção de concreto; 

𝐴𝑠𝑡 = área total de armadura longitudinal; 

𝑓𝑦𝑘 = tensão de escoamento do aço característico. 
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3.2.2.3 Efeitos locais de segunda ordem 

Os efeitos locais de segunda ordem são geralmente desconsiderados em elementos estruturais 

que possuem pequeno índice de esbeltez. Nesses casos, não é necessário considerar o efeito da 

esbeltez e o dimensionamento da estrutura é feito baseado nas forças determinadas pela análise 

de primeira ordem, desconsiderando os efeitos de segunda ordem. 

No caso dos painéis de parede pré-moldados, os efeitos de segunda ordem apenas podem ser 

negligenciados em algumas situações, já que são elementos que possuem uma altura 

relativamente grande com relação a sua espessura. 

As situações nas quais se permite desconsiderar os efeitos de segunda ordem no 

dimensionamento de painéis pré-moldados conforme o ACI 318M-08 são as seguintes: 

• Para estruturas não contraventadas (ou deslocáveis), painéis com índice de esbeltez 

menor ou igual a 22; 

• Para estruturas contraventadas (ou indeslocáveis), com índice de esbeltez menor ou 

igual a 40. 

O índice de esbeltez do painel pode ser calculado por meio da Equação 3.29. 

 =
𝑘𝑙

𝑟
 (3.29) 

Onde: 

 = índice de esbeltez do painel; 

𝑘 = coeficiente de flambagem; 

𝑙 = altura do painel; 

𝑟 = raio de giração. 

Esses efeitos são causados pelas excentricidades, causadas por tolerâncias construtivas ou 

diferenças de temperatura, que provocam variação geométrica ao longo da peça, gerando uma 

tendência dela se deformar quando solicitada axialmente. Segundo o ACI 318M-08, uma 
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estrutura é considerada indeslocável quando os esforços de segunda ordem não ultrapassam 5% 

dos esforços obtidos em uma análise de primeira ordem. 

a) Procedimento do momento de primeira ordem majorado 

Segundo o ACI 318M-08 (2008), o dimensionamento de elementos comprimidos (pilares ou 

painéis) deve ser baseado em uma análise não-linear dos efeitos de segunda ordem, ou no 

método de majoração dos momentos de primeira ordem. 

Este item descreve o segundo método, descrito no item 10.10.6 do ACI 318M-08 (2008), e que 

representa um dimensionamento aproximado baseado no cálculo de um coeficiente que majora 

os efeitos de primeira ordem. Esse processo é recomendado para painéis com pequena 

excentricidade do carregamento e elevado esforço normal. 

Como os pilares e painéis são elementos submetidos principalmente a compressão, conforme o 

ACI 318M-08 (2008), eles devem ser dimensionados de forma a resistir aos esforços normais 

de compressão majorados e ao momento de primeira ordem majorado pelo efeito de curvatura 

do elemento. No caso de pilares e painéis esbeltos localizados em estruturas indeslocáveis e 

com índice de esbeltez menor que 100, o momento fletor majorado pelo efeito de curvatura do 

painel é calculado conforme a Equação 3.30. 

𝑀𝑐 = 𝛿𝑛𝑠𝑀2 (3.30) 

Onde: 

𝑀𝑐 = momento fletor majorado pelo efeito de curvatura do elemento; 

𝑀2 = maior momento fletor de primeira ordem atuante no eixo de menor inércia do painel e nas 

extremidades do painel; 

𝛿𝑛𝑠 = fator de majoração do efeito de primeira ordem. 

O fator de majoração do efeito de primeira ordem é calculado através da Equação 3.31. 

𝛿𝑛𝑠 =
𝐶𝑚

1−
𝑃𝑢

0,75𝑃𝑐

≥ 1,0  (3.31) 

Onde: 
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𝐶𝑚 = coeficiente que relaciona o diagrama de momento a um diagrama de momento 

equivalente; 

𝑃𝑢 = soma dos esforços normais de compressão majorados; 

𝑃𝑐 = carga crítica de Euler. 

O coeficiente que relaciona o diagrama de momento a um diagrama de momento equivalente 

pode ser calculado através da Equação 3.32 para elementos não solicitados a forças transversais 

ao longo da altura. Caso o elemento seja solicitado a forças transversais o valor é igual a 1; 

𝐶𝑚 = 0,6 + 0,4
𝑀1

𝑀2
  (3.32) 

Onde: 

𝑀1 = menor momento de primeira ordem em uma das extremidades do painel; 

𝑀2 = maior momento de primeira ordem na outra extremidade do painel; 

A carga crítica de Euler deve ser calculada através da Equação 3.33. 

𝑃𝑐 =
𝜋2𝐸𝐼𝑒𝑓

(𝑘𝑙)2   (3.33) 

Onde: 

𝐸𝐼𝑒𝑓 = rigidez efetiva do painel; 

𝑘 = coeficiente de flambagem, que pode ser adotado igual a 1,0 para estruturas indeslocáveis; 

𝑙 = altura do elemento. 

A rigidez efetiva do painel (𝐸𝐼𝑒𝑓) deve ser determinada conforme a Equação 3.34. 

𝐸𝐼𝑒𝑓 =
𝜙𝐸𝑐𝐼𝑔

1+𝛽𝑑
   (3.34) 

Onde: 
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𝐸𝑐 = modulo de elasticidade do concreto; 

𝐼𝑔= momento de inércia da seção; 

𝛽𝑑𝑛𝑠 = coeficiente relativo ao efeito da fluência do concreto; 

𝜙 = coeficiente relativo à condição de fissuração da seção. 

O coeficiente relativo ao efeito da fluência do concreto é a relação entre a carga permanente 

atuante no painel e a carga total atuante sobre o mesmo, devendo ser limitado pelo valor de 1. 

Para seção não fissurada, 𝜙 = 0,70 e para seção fissurada 𝜙 = 0,30 (ACI 318M-11). 

O maior momento de primeira ordem nas extremidades do painel deve respeitar um limite 

mínimo (𝑀2,𝑚í𝑛) conforme a Equação 3.35. Para os casos em que o momento mínimo excede 

o valor do maior momento de primeira ordem nas extremidades do painel (𝑀2), deve-se utilizar 

o momento de primeira ordem real (𝑀2) para o cálculo do coeficiente 𝐶𝑚 ou, de forma 

aproximada, adotar 𝐶𝑚 = 1. 

𝑀2,𝑚í𝑛 = 𝑃𝑢(0,015 + 0,03𝑡) (3.35) 

Onde: 

𝑡 = espessura do painel, em metros. 

b) Método alternativo para painéis esbeltos 

No caso de painéis pré-moldados esbeltos que apresentam momento fletor fora do seu plano, 

ou seja, que atua no eixo de menor inércia do painel, com valor considerável, o 

dimensionamento pode ser controlado pelas tensões de tração que atuam na face do painel, ou 

seja, o painel no Estado Limite Último apresenta-se fissurado. 

Neste caso, o procedimento anterior do momento de primeira ordem majorado pode ser 

substituído pelo método alternativo descrito no item 14.8 do ACI 318M-08, que considera que 

o painel biapoiado submetido a carregamento horizontal uniformemente distribuído na face do 

painel, gerando momento fletor e deslocamento máximos na metade da altura do painel. Esse 

método é válido se forem seguidas, ainda, as seguintes condições (ACI 318-14): 
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• Seção transversal constante ao longo da altura do painel; 

• O momento fletor resistente (∅𝑀𝑛) deve ser maior ou igual ao momento de fissuração 

do painel; 

• O esforço normal solicitante (𝑃𝑑) determinado na metade da altura do painel, não deve 

exceder 0,06𝑓𝑐𝑘𝐴𝑔; 

• O deslocamento lateral devido às cargas em serviço (∆𝑠), incluindo os efeitos de 

segunda ordem, não deve exceder 𝑙/150. 

O momento fletor solicitante de cálculo (𝑀𝑢) deve ser calculado segundo a Equação 3.36. 

𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡 = 𝑀𝑑1 + 𝑃𝑑∆𝑢 (3.36) 

Onde: 

𝑀𝑑1 = maior momento fletor majorado de primeira ordem a meia altura do painel devido às 

forças horizontais e à excentricidade das cargas verticais, sem a inclusão dos efeitos de segunda 

ordem; 

∆𝑢 = deslocamento lateral calculado na metade da altura do painel. 

O deslocamento lateral a meia altura do painel (∆𝑢) deve ser calculado por meio da Equação 

3.37. 

∆𝑢=
5𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡𝑙2

(0,75)48𝐸𝑐𝐼𝑐𝑟
 (3.37) 

O momento fletor solicitante de cálculo (𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡) é obtido por meio de um processo iterativo até 

a convergência do deslocamento lateral do painel, ou por meio da Equação 3.38. 

𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡 =
𝑀𝑑1

1 −
5𝑃𝑑𝑙2

(0,75)48𝐸𝑐𝐼𝑐𝑟

 
(3.38) 

Onde: 

𝐼𝑐𝑟 = momento de inércia da seção fissurada. 
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O momento de inércia da seção fissurada (𝐼𝑐𝑟) deve ser calculado segundo a Equação 3.39. 

𝐼𝑐𝑟 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
(𝐴𝑠 +

𝑃𝑑ℎ

𝑓𝑦𝑘2𝑑
) (𝑑 − 𝑐)2 +

𝐿𝑐3

3
  (3.39) 

Onde: 

ℎ = espessura do painel; 

𝑑 = espessura de cálculo do painel (distância da fibra mais comprimida ao centroide da 

armadura tracionada); 

𝐴𝑠 = área de aço tracionada na direção da altura do painel; 

𝑐 = distância da fibra mais comprimida até a linha neutra na seção transversal fissurada; 

𝐿 = largura do painel. 

O valor de 𝐸𝑠/𝐸𝑐 não deve ser menor que 6. 

A Equação 3.39 representa a inércia da seção transversal do painel fissurado, o que, do ponto 

de vista das normas nacionais, representa o Estádio II do concreto. Assim, a linha neutra “c” 

pode ser determinada da teoria do concreto armado para seções no Estádio II. A área de aço As 

representa a armadura longitudinal necessária para resistir ao momento fletor devido às cargas 

horizontais, enquanto o outro termo entre parêntesis nessa equação representa a armadura 

necessária para resistir ao momento fletor devido à força normal excêntrica atuando no painel. 

Da Equação 3.37, deduz-se que esse método é válido para as situações onde o momento fletor 

de cálculo do painel é maior que o momento de fissuração da sua seção transversal. Já para as 

combinações de serviço, o painel pode estar ou não fissurado. Se o momento para a combinação 

de serviço na metade da altura do painel devido ao carregamento horizontal associado com a 

excentricidade das cargas verticais, incluindo os efeitos de segunda ordem locais (Ma), for 

maior do que (2/3)𝑀𝑐𝑟, o deslocamento lateral na metade da altura do painel (∆𝑠) deve ser 

calculado por meio da Equação 3.40. Caso contrário, o deslocamento ∆𝑠 deve ser calculado por 

meio da Equação 3.41. 
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∆𝑠=
2

3
∆𝑐𝑟 +

(𝑀𝑎 −
2
3 𝑀𝑐𝑟)

(𝑀𝑛 −
2
3 𝑀𝑐𝑟)

(∆𝑛 −
2

3
∆𝑐𝑟) (3.40) 

∆𝑠= (
𝑀𝑎

𝑀𝑐𝑟
)∆𝑐𝑟 (3.41) 

Onde: 

∆𝑐𝑟 = deslocamento lateral correspondente ao momento de fissuração; 

∆𝑛 = deslocamento lateral correspondente ao momento fletor característico resistente; 

𝑀𝑛 = momento fletor solicitante característico resistente; 

𝑀𝑐𝑟 = momento de fissuração da seção transversal do painel. 

O deslocamento lateral correspondente ao momento de fissuração (∆𝑐𝑟) deve ser calculado por 

meio da Equação 3.42 e o deslocamento lateral correspondente ao momento fletor característico 

resistente (∆𝑛) deve ser calculado por meio da Equação 3.43. 

∆𝑐𝑟=
5𝑀𝑐𝑟𝑙2

48𝐸𝑐𝐼𝑔
 (3.42) 

∆𝑛=
5𝑀𝑛𝑙2

48𝐸𝑐𝐼𝑐𝑟
 (3.43) 

Onde: 

𝐼𝑔 = inércia do painel não fissurado (Estádio I). 

c) Processo P-∆ 

O Manual do PCI (PCI, 2010) também apresenta um processo P-∆ para avaliação dos efeitos 

de segunda ordem em painéis pré-moldados e que é baseado no ACI 318-05. Segundo esse 

procedimento, descrito no item 5.9.3.1 do referido manual, o P-∆ é um processo iterativo que 

leva em consideração, de forma aproximada, a não linearidade geométrica do modelo, 

caracterizando uma nova configuração de deslocamentos laterais a cada iteração. Dessa forma, 
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ao final do processo é possível obter os esforços de segunda ordem devidos ao momento fletor 

e força axial. 

Para análise dos efeitos de segunda ordem é importante determinar o índice de esbeltez do 

elemento, que indica se o mesmo necessita de considerações dos efeitos de segunda ordem. O 

Manual do PCI (PCI,2010) sugere a utilização da Equação 3.29 para determinação desse 

parâmetro. 

Se o momento fletor atuante for maior que o momento de fissuração, esse fato deve ser levado 

em consideração no cálculo dos deslocamentos e dos efeitos de segunda ordem pelo uso da 

rigidez do painel fissurado. Caso seja constatado que o painel permanece não fissurado, a 

rigidez considerada na análise deve ser a rigidez bruta (Estádio I), determinada conforme a 

Equação 3.34 com 𝜙 = 0,70. 

A cada iteração, o deslocamento lateral do painel é calculado e o momento fletor causado pela 

carga axial atuando com esse deslocamento é acumulado. De acordo com o Manual do PCI 

(PCI,2010), são necessárias três ou quatro iterações para a convergência do deslocamento 

lateral do elemento. Quando isso não ocorre o elemento é considerado instável e sua seção deve 

ser reavaliada. 

3.2.2.4 Armadura mínima 

Conforme o ACI 318M-08 (2008), os painéis pré-moldados possuem pouca restrição nas suas 

bordas nas primeiras idades, desenvolvendo menor retração do concreto comparado a paredes 

moldadas no local. Assim, a armadura mínima e o espaçamento máximo entre as barras é menos 

rigoroso. 

A relação mínima entre armadura vertical e a área da seção bruta de concreto é definida pelos 

seguintes critérios: 

• 0,12% para barras deformadas de bitola não maior do que 16 mm com 𝑓𝑦𝑘 não menor 

do que 420 MPa; 

• 0,15% para outras barras deformadas; 

• 0,12% para armadura com tela não maior do que MW200 ou MD200. 
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A relação mínima entre armadura horizontal e a área da seção bruta de concreto é definida pelos 

seguintes critérios: 

• 0,20% para barras deformadas de bitola não maior do que 16 mm com 𝑓𝑦𝑘 não menor 

do que 420 MPa; 

• 0,25% para outras barras deformadas; 

• 0,20% para armadura com tela não maior do que MW200 ou MD200. 

Painéis com espessura superior a 25 cm, exceto elementos localizados no térreo, devem possuir 

armadura dupla tanto na vertical quanto na horizontal, respeitando as seguintes especificações: 

• Uma camada, com não menos do que metade e não mais do que dois terços da armadura 

total, deve ser posicionada a uma distância de não menos do que 5 cm e não mais do 

que um terço da espessura do painel da face externa do mesmo nas duas direções; 

• A outra camada, com o restante da armadura requerida, deve ser posicionada a uma 

distância de não menos do que 2 cm e não mais do que um terço da espessura do painel 

da face interna do mesmo nas duas direções. 

O espaçamento entre as barras tanto na vertical quanto na horizontal não pode ser maior que 

três vezes a espessura do painel nem maior que 45 cm. 

Em painéis que possuem aberturas devem ser posicionadas não menos do que uma barra de 

bitola 16 mm em cada direção em painéis armados com apenas uma camada em volta das 

aberturas e não menos do que duas barras de bitola 16 mm em cada direção em painéis armados 

com duas camadas em volta das aberturas. Essas barras devem passar da face das aberturas com 

o comprimento de ancoragem. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE ESTRUTURAL 

Para o sistema de painéis pré-moldados de concreto autoportante, a concepção da estrutura 

consiste em se determinar, a partir da arquitetura da edificação, quais paredes serão 

consideradas estruturais ou não estruturais em relação às cargas verticais e às ações horizontais. 

O conjunto de elementos portantes é denominado sistema estrutural. 

Com a definição do sistema estrutural é possível realizar a análise estrutural para as cargas 

verticais e para as ações horizontais e posteriormente prosseguir com o dimensionamento dos 

painéis pré-moldados. Esse item apresenta dois procedimentos a serem seguidos na prática 

dessas análises, sendo um deles tratado de forma similar ao que é proposto para estruturas de 

edifícios em alvenaria estrutural por Carvalho (2012), através da análise estrutural para as 

cargas verticais e para as ações horizontais e o outro ao que é proposto por Nascimento Neto 

(1999), através da análise de um “modelo de pórtico tridimensional”. 

4.1 ANÁLISE ESTRUTURAL PARA CARGAS VERTICAIS 

As principais cargas verticais a serem consideradas no sistema de painéis pré-moldados de 

concreto autoportante são as ações das lajes e o peso próprio dos painéis. Os valores mínimos 

a serem adotados para os carregamentos podem ser obtidos por meio de consulta a norma 

ABNT NBR 6120:1980. 

4.1.1 Cargas provenientes das lajes 

As principais cargas atuantes nas lajes de edifícios em geral podem ser divididas em cargas 

permanentes e variáveis. As cargas permanentes atuantes mais relevantes são o peso próprio, 

contrapiso, revestimento ou piso e peso das paredes não-estruturais. Já as cargas variáveis são 

compostas pela sobrecarga de utilização. 

As lajes descarregam essas cargas sobre as paredes estruturais em que são apoiadas. Essas ações 

são calculadas de forma diferente para os casos em que as lajes são armadas em uma direção e 

os casos em que as lajes são armadas em duas direções. 

Nos casos em que são utilizadas lajes pré-moldadas ou armadas em uma direção, deve-se 

considerar apenas a região de influência de cada apoio, que são os lados perpendiculares à 
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direção da armadura. Nessa situação imagina-se uma linha, paralela aos apoios, que delimita as 

regiões de influência. Essa linha pode ser tomada nas seguintes posições, considerando-se um 

vão 𝐿: 

• 0,5𝐿 entre dois apoios do mesmo tipo; 

• 0,38𝐿 do lado simplesmente apoiado e 0,62𝐿 do lado engastado; 

• 1,0𝐿 do lado engastado quando a outra borda for livre. 

Nos casos em que são utilizadas lajes maciças, armadas em duas direções, deve-se utilizar o 

procedimento das linhas de ruptura, recomendado pela ABNT NBR 6118:2007 (CORRÊA & 

RAMALHO, 2003). 

4.1.2 Peso próprio das paredes 

O peso próprio por unidade de comprimento das paredes pode ser calculado por meio da 

Equação 4.1. 

𝑝 = 𝛾𝑡𝑙 (4.1) 

Onde: 

𝑝 = peso da parede por unidade de comprimento; 

𝛾 = peso específico do painel; 

𝑡 = espessura do painel; 

𝑙 = altura do painel; 

4.1.3 Interação entre as paredes 

Em certas situações, as cargas gravitacionais admitidas linearmente distribuídas podem 

caminhar de forma inclinada ao longo da estrutura, com uma angulação limite de 45º. Esse 

caminhamento pode gerar redistribuição dos esforços inclusive entre paredes adjacentes. 

Nessas condições, devem ser verificadas as tensões de cisalhamento nas juntas verticais entre 

paredes. 
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A ABNT NBR 16055:2012 recomenda que nas paredes estruturais, uma carga concentrada ou 

parcialmente distribuída pode ser supostamente repartida uniformemente em seções horizontais 

limitadas por um dos planos inclinados a 45º sobre a vertical e passando pelo ponto de aplicação 

de carga ou pelas extremidades da faixa de aplicação. Além disso, deve-se verificar a 

interferência entre cargas próximas (CARVALHO, 2012). 

4.1.4 Procedimento de distribuição 

Existem alguns procedimentos mais indicados para auxílio na definição da distribuição das 

cargas verticais. Alguns deles são apresentados nos itens a seguir. 

4.1.4.1 Paredes isoladas 

Nesse método cada parede é considerada como um elemento independente, sem interação com 

os demais elementos da estrutura. Para encontrar a carga numa parede, num determinado 

pavimento, deve-se somar todas as cargas atuantes nessa parede nos pavimentos que estão 

acima do nível considerado. 

Esse procedimento é bastante simples e rápido e pode ser considerado seguro, já que na ausência 

da uniformização das cargas os esforços solicitantes tornam-se mais elevados, resultando num 

dimensionamento dos painéis a favor da segurança. 

Recomenda-se utilizar esse método para edificações de altura relativamente pequena, pois os 

efeitos da ausência da uniformização das cargas também geram um efeito negativo na economia 

(CORRÊA & RAMALHO, 2003). 

4.1.4.2 Grupo isolado de paredes 

Esse procedimento divide a estrutura em grupos isolados que consistem em um conjunto de 

paredes que são supostas totalmente solidárias. Os limites adotados entre os grupos são 

geralmente aberturas, como portas ou janelas. 

Nesse método, consideram-se as cargas totalmente uniformizadas em cada grupo. Com essa 

consideração, as forças de interação em cantos e bordas são estimadas como suficientes para 

garantir um espalhamento e uma uniformização total em uma pequena altura. 
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Além disso, são desprezadas as forças de interação nas aberturas, que são os limites adotados 

entre os grupos. Assim, cada grupo trabalha isoladamente. 

É um procedimento também simples, em que basta somar todas as cargas a serem aplicadas em 

qualquer parede de um determinado grupo, distribuir essa soma pelo comprimento total das 

paredes do grupo e posteriormente multiplicar pelo número de pavimentos acima do nível que 

está sendo verificado (CORRÊA & RAMALHO, 2003). 

4.1.4.3 Modelagem tridimensional 

A modelagem tridimensional é realizada através do método dos elementos finitos. A estrutura 

é discretizada com elementos de membrana ou chapa, colocando-se os carregamentos ao nível 

de cada pavimento, considerando as cargas permanentes e variáveis. A uniformização ocorre 

então através da compatibilização dos deslocamentos ao nível de cada nó. 

Esse procedimento apresenta inconvenientes como dificuldades na montagem dos dados e na 

interpretação dos resultados. Porém, existem softwares que já realizam esse tipo de análise e 

podem tornar esse tipo de modelagem viável para projetos usuais. 

4.2 ANÁLISE ESTRUTURAL PARA AÇÕES HORIZONTAIS 

As ações horizontais a serem consideradas são a ação dos ventos e o desaprumo, sendo que em 

alguns casos podem ocorrer empuxos desequilibrados do solo. 

4.2.1 Ação dos ventos 

Para calcular as ações horizontais geradas pelos ventos, considera-se que os mesmos atuam 

sobre as paredes que são normais à sua direção. Essas paredes transmitem a ação para as lajes 

dos pavimentos, consideradas como diafragmas rígidos, que distribui o carregamento entre os 

painéis de contraventamento, de acordo com a rigidez de cada um (CORRÊA & RAMALHO, 

2003). 

Deve-se utilizar a ABNT NBR 6123:1989 para a consideração da ação dos ventos. Conforme 

essa norma, as forças estáticas devidas a ação dos ventos (𝑞𝑣) são determinadas por meio da 

Equação 4.2. 
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𝑞𝑣 = 0,613𝑉𝑘² (4.2) 

Onde: 

𝑉𝑘 = velocidade característica do vento, determinada por meio da Equação 4.3. 

𝑉𝑘 = 𝑉0𝑆1𝑆2𝑆3 (4.3) 

Onde: 

𝑉0 = velocidade básica do vento; 

𝑆1 = fator topográfico; 

𝑆2 = fator rugosidade; 

𝑆3 = fator estatístico. 

Ainda segundo a ABNT NBR 6123:1989, a força global do vento sobre uma edificação ou parte 

dela (𝐹𝑔), pode ser determinada pela soma vetorial das forças de vento atuantes. A componente 

dessa força global na direção do vento, denominada força de arrasto (𝐹𝑎), é calculada por meio 

da Equação 4.4. 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑎𝑞𝑣𝐴𝑒 (4.4) 

Onde: 

𝐶𝑎 = coeficiente de arrasto; 

𝐴𝑒 = área efetiva de projeção ortogonal ao vento da edificação; 

4.2.2 Desaprumo 

O desaprumo a ser considerado no projeto dos painéis de concreto segue as prescrições da 

ABNT NBR 16475:2017a para edifícios de múltiplos andares, sendo definido a partir de um 

ângulo de desaprumo (𝜑), determinado por meio da Equação 4.5. 
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𝜑 =
1

170𝐻
 (4.6) 

Onde: 

𝐻 = altura total da edificação. 

Definido o ângulo de desaprumo (𝜑), a força horizontal equivalente ao desaprumo (𝐹𝑑), a ser 

aplicada ao nível de cada pavimento, pode ser determinada por meio da Equação 4.6. 

𝐹𝑑 = ∆𝑃𝜑 (4.6) 

Onde: 

∆𝑃 = peso total do pavimento considerado. 

4.2.3 Consideração de abas em painéis de contraventamento 

Para que seja considerada a rigidez correta dos painéis de contraventamento na análise deve-se 

levar em conta a contribuição dos trechos de paredes transversais ligados ao painel, chamados 

de abas ou flanges. 

Esses trechos podem alterar o momento de inércia relativo à flexão dos painéis e 

consequentemente aumentar de forma significativa a rigidez dos mesmos. Isso se deve ao fato 

de que esses trechos podem ser considerados solidários aos painéis. 

Apesar dessa consideração ser bastante interessante para a correta análise das ações horizontais, 

os procedimentos que serão mencionados nos próximos itens podem ser executados com ou 

sem o estudo da influência das abas, de acordo com a escolha do projetista (CORRÊA & 

RAMALHO, 2003). 

4.2.4 Distribuição de ações para contraventamentos simétricos 

Nos procedimentos de distribuição de ações para contraventamentos simétricos, quando são 

aplicadas as ações horizontais, os pavimentos apresentam uma translação. Assim, todas as 

paredes que estiverem locadas no mesmo pavimento terão deslocamentos iguais, facilitando a 

distribuição das ações pelos painéis de contraventamento. 
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4.2.4.1 Paredes isoladas 

Nesse procedimento, a presença de uma abertura estabelece a separação das paredes adjacentes 

a essa abertura, tornando essas paredes em elementos isolados, semelhantes a uma viga 

engastada na extremidade inferior e livre na outra borda. 

A única interação existente entre essas paredes separadas por uma abertura é a condição de que 

os deslocamentos horizontais delas sejam os mesmos ao nível de cada pavimento, pelo fato dos 

mesmos serem compostos por lajes de concreto que são consideradas como diafragmas rígidos. 

A aplicação desse procedimento consiste em realizar a compatibilização dos deslocamentos dos 

diversos painéis a fim de se encontrar o quinhão de carga correspondente a cada um. 

Inicialmente cada painel assume um quinhão de carga correspondente à sua rigidez. No caso de 

painéis de rigidez constante ao longo da altura, essa rigidez é proporcional ao momento de 

inércia do mesmo (CORRÊA & RAMALHO, 2003). 

Assim, é possível definir a rigidez relativa (𝑅𝑖) de cada painel por meio da Equação 4.7. 

𝑅𝑖 =
𝐼𝑔

∑ 𝐼
 (4.7) 

Onde: 

𝐼𝑔 = momento de inércia da seção do painel; 

∑ 𝐼 = somatório de todas as inércias dos painéis. 

A ação em cada painel (𝐹𝑖), pode ser determinada, então, por meio da Equação 4.8. 

𝐹𝑖 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑅𝑖 (4.8) 

Onde: 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = ação total em um determinado pavimento. 

Por fim, as tensões normais atuantes na seção transversal dos painéis devidas a essa ação podem 

ser calculadas por meio da Equação 4.9. 
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𝜎ℎ = 𝑀𝑊 (4.9) 

Onde: 

𝑀 = momento fletor atuante na parede; 

𝑊 = módulo de resistência à flexão em torno do eixo de maior inércia. 

4.2.4.2 Paredes com aberturas 

Outro método existente é o de paredes com aberturas, que considera as paredes com aberturas 

como pórticos. Neste caso, assume-se que as paredes comportam-se como pilares e os trechos 

sobre as aberturas como vigas. A partir dessa definição, os painéis absorvem esforços também 

proporcionais às suas rigidezes, de forma semelhante ao procedimento de paredes isoladas. 

Esse procedimento requer a utilização de recursos computacionais, mesmo com a estrutura de 

contraventamento sendo simétrica. Podem-se utilizar programas para pórticos planos para o 

caso de ação segundo um eixo de simetria da estrutura de contraventamento, bastando que 

metade dos painéis sejam modelados em um esquema de associação plana de painéis (CORRÊA 

& RAMALHO, 2003). 

4.2.5 Distribuição de ações para contraventamentos assimétricos 

No caso da distribuição de ações para contraventamentos assimétricos, quando se aplicam as 

ações horizontais, os pavimentos apresentam, além de uma translação, uma rotação. Com isso, 

os deslocamentos dos painéis não são os mesmos, ainda que estejam locados no mesmo 

pavimento. Assim, é necessário aplicar maiores recursos computacionais para a realização de 

uma análise consistente com o fenômeno nesses casos (CORRÊA & RAMALHO, 2003). 

4.3 ANÁLISE ESTRUTURAL COMO PÓRTICO ESPACIAL 

Nesse modelo, os painéis podem ser discretizados por elementos de barra na direção vertical. 

As barras possuem as mesmas características geométricas dos respectivos painéis que 

representam e são posicionadas no centro geométrico dos mesmos. Além disso, essas barras 

foram isentas de resistência à torção. 
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Os painéis que se interceptam são conectados, ao nível de cada pavimento, por barras 

horizontais rígidas para que seja considerada a interação que efetivamente se desenvolve entre 

os painéis. Com a utilização dessas barras, são consideradas as excentricidades dos esforços de 

interação avaliando o nível de transmissão que ocorre entre painéis interligados 

(NASCIMENTO NETO, 1999). Conforme recomendação de CORRÊA (1991), para simular a 

rigidez dessas barras, elas devem ser modeladas com seção transversal com altura igual ao pé-

direito do pavimento e largura igual à espessura da parede. As barras horizontais também 

auxiliam na distribuição das cargas transferidas pelas lajes e possuem comprimento limitado 

pelas extremidades dos painéis. 

A Figura 4.1 apresenta um exemplo da modelagem dos painéis com elementos de barra verticais 

flexíveis e barras horizontais rígidas. 

Figura 4.1 – Modelagem dos painéis (adaptado de NASCIMENTO NETO, 1999) 

 

Para os trechos de painéis situados em regiões de abertura de portas e janelas, existe a 

possibilidade de utilização de lintéis no modelo. Esses lintéis são barras horizontais flexíveis, 

ligadas continuamente com as barras rígidas dos painéis adjacentes. O objetivo do lançamento 

dos lintéis é aumentar a rigidez global da estrutura, diminuindo os deslocamentos horizontais e 

redistribuindo os esforços entre os painéis. 
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A inclusão dos lintéis pode ser vantajosa por aumentar a rigidez do edifício às ações horizontais, 

mas pode gerar esforços de cisalhamento que possam exigir reforço com armadura nos painéis. 

A Figura 4.2 apresenta um exemplo da modelagem dos painéis com aberturas, através de 

elementos de barra verticais flexíveis, barras horizontais rígidas e lintéis. 

Figura 4.2 – Modelagem dos painéis com abertura (adaptado de TOMO, 2013) 

 

Como existe uma junta vertical entre os painéis, as barras rígidas do modelo não são 

coincidentes, sendo necessário realizar uma ligação entre os nós das extremidades de painéis 

adjacentes para simular a interação dos painéis. 

Para representação das juntas horizontais, as barras verticais flexíveis, que representam os 

painéis discretizados, são consideradas articuladas na direção de menor inércia com o intuito 

de não ocorrer a transferência de momentos fletores por essas juntas. 

Quanto à modelagem das lajes, as mesmas são idealizadas como um diafragma rígido em seu 

plano.  

A validação dessa modelagem foi feita por Nunes (2011), que comparou os deslocamentos e 

esforços solicitantes de um edifício de dez pavimentos modelado através do modelo de pórtico 

tridimensional com o mesmo edifício modelado com elementos de casca pelo Método dos 

Elementos Finitos. 
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Conforme apresentado por Nunes (2011), nos esforços solicitantes, a diferença entre os 

resultados obtidos foram menores que 1% para os esforços cortantes. Para os momentos 

fletores, foi verificada uma diferença decrescente do topo para a base do edifício, com uma 

diferença máxima de 17% entre os modelos. A diferença obtida nos esforços solicitantes de um 

modelo em relação ao outro é irrelevante quanto aos esforços cortantes e, quanto aos momentos 

fletores, só existe diferença significativa nos pavimentos superiores, que são os pavimentos 

menos solicitados e, assim, menos importantes no dimensionamento. 

Com relação aos deslocamentos devidos à ação do vento, a diferença máxima entre os 

resultados obtidos por Nunes (2011) foi de 7% no topo do edifício, sendo maior no pórtico 

tridimensional e, consequentemente, favorável a segurança. 

Como as diferenças observadas nos resultados obtidos por Nunes (2011) foram relativamente 

pequenas em relação ao modelo ao modelo desenvolvido pelo Método dos Elementos Finitos, 

foi comprovada a eficiência do modelo de pórtico tridimensional. A Figura 4.3 apresenta os 

deslocamentos devidos à ação do vento ao nível de cada pavimento para os dois modelos 

comparados. 

Figura 4.3 – Deslocamentos do edifício modelado com elementos de casca e pórtico tridimensional (NUNES, 

2011) 
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CAPÍTULO 5. ESTUDO DE CASO 

Para exemplificar a análise estrutural e os métodos de dimensionamento descritos nos capítulos 

anteriores foi utilizado o projeto de um edifício construído em Aracaju, com 12 pavimentos tipo 

e 2,60 metros de pé-direito, descrito em Tomo (2013). A Figura 5.1 apresenta a planta de 

arquitetura do pavimento tipo do edifício. 

Figura 5.1 – Planta de arquitetura do pavimento tipo do edifício estudado (TOMO, 2013) 

 

Para simplificar a análise estrutural do edifício foi considerado que o pavimento térreo é igual 

ao pavimento tipo e que a estrutura da escadaria do edifício é independente da estrutura da 

edificação, não devendo ser considerada na análise em questão. 
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5.1 MODULAÇÃO 

Conforme citado no Capítulo 2, um dos primeiros e mais importantes passos a serem 

considerados na elaboração do projeto executivo é a modulação da estrutura. No sistema 

construtivo de paredes estruturais com painéis pré-moldados, essa modulação depende do perfil 

e comprimento das paredes da edificação, que definem a composição da mesma em um ou mais 

painéis alinhados. 

Supondo uma limitação dos equipamentos de produção e içamento, o limite estabelecido para 

o comprimento dos painéis foi de 4 metros. 

A Figura 5.2 apresenta a planta de montagem dos painéis, elaborada após definição da 

modulação da estrutura do pavimento tipo e é idêntica a utilizada por Tomo (2013). 

Os painéis foram nomeados a partir de critérios que podem auxiliar tanto na etapa de fabricação 

quanto na etapa de montagem dos mesmos. 

Os prefixos “PF”, “P” e “PD” estão relacionados com a função estrutural do painel, que pode 

ser um painel estrutural de fachada, um painel estrutural do interior do edifício e um painel sem 

função estrutural, respectivamente. 

Os sufixos “D” e “E” diferenciam painéis que possuem as mesmas dimensões, porém são 

montados em posição “espelhada” no pavimento, podendo apresentar diferenças no projeto 

devido à detalhes de ligação ou presença de aberturas. 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensionamento de painéis pré-moldados de concreto autoportante                                                                  91 

C. S. BORGES 

Figura 5.2 – Planta de montagem dos painéis (adaptado de TOMO, 2013) 

 

5.2 MODELAGEM NUMÉRICA 

Com o auxílio do software SAP 2000, foi modelado um pórtico tridimensional para realizar a 

análise estrutural do edifício. Essa modelagem seguiu as recomendações apresentadas por 

Nascimento Neto (1999), que descreve um modelo denominado “modelo de pórtico 

tridimensional”, válidas para um conjunto de paredes que se interceptam. 

As Figuras 5.3 e 5.4 ilustram a modelagem do primeiro pavimento e a Figura 5.5 ilustra a 

modelagem do edifício completo, no ambiente do software SAP 2000. 
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Figura 5.3 – Representação da modelagem do primeiro pavimento no ambiente do SAP 2000 

 

Figura 5.4 – Representação da modelagem do primeiro pavimento no ambiente do SAP 2000 – vista extrudida 
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Figura 5.5 – Representação da modelagem do edifício completo no ambiente do SAP 2000 

 

Para facilitar a análise, as barras rígidas foram lançadas até o eixo da ligação entre os painéis, 

considerando que as juntas verticais têm resistência ao cisalhamento suficiente. Portanto, os 

nós das extremidades de painéis adjacentes foram considerados coincidentes, de forma a 

compatibilizar os deslocamentos nas juntas verticais. Esse procedimento difere do apresentado 

por Nunes (2011). Já nos painéis que apresentam uma extremidade livre, ou seja, sem interação 

com outro painel, os nós localizados nessas extremidades não receberam nenhum tratamento 

especial, ficando desconectados. 
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Quanto à modelagem das lajes, as mesmas são idealizadas como um diafragma rígido em seu 

plano. Para tanto, foi utilizado um recurso disponível no software SAP 2000, denominado 

“constraint” do tipo “diaphragm”, para compatibilizar os deslocamentos ao nível de cada 

pavimento. Esses deslocamentos são associados às duas translações independentes no plano do 

pavimento e uma rotação em torno do eixo normal a esse plano (NASCIMENTO NETO, 1999). 

O modelo não considera a interação solo-estrutura, por essa não fazer parte dos objetivos desse 

trabalho. Assim, os apoios dos painéis foram considerados como elementos que restringem as 

translações e rotações em todos os eixos do pórtico tridimensional. 

5.2.1 Características do modelo 

O lançamento inicial dos painéis foi feito considerando uma espessura de 12 centímetros tanto 

para os painéis de fachada quanto para os painéis internos da edificação. Os painéis não 

estruturais foram desconsiderados. 

Considerou-se a utilização de lajes maciças pré-fábricadas na edificação, com espessura de 10 

centímetros. A Figura 5.6 ilustra um exemplo de arranjo que pode ser utilizado para as 

amarrações nas juntas horizontais entre painéis portantes e lajes pré-fabricadas alveolares 

recomendado por CLELAND (2008) e que pode ser adaptado para utilização de lajes maciças 

como nesse estudo. 

Figura 5.6 – Amarrações nas juntas entre painéis e lajes alveolares pré-moldadas (adaptado de CLELAND, 

2008) 

 

O concreto utilizado nos elementos pré-fabricados e nas etapas de concretagem no local foi 

adotado com a resistência característica à compressão igual a 25 MPa. As demais propriedades 

foram determinadas conforme a ABNT NBR 6118:2014 e estão apresentadas na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 – Propriedades mecânicas do concreto 

fck (Mpa) Ec (GPa) Ecs (GPa) 
Coeficiente de 

Poisson 

Peso específico 

(kN/m³) 

25 28 23,8 0,2 25 

5.2.2 Cargas Verticais 

Os carregamentos verticais aplicados nos painéis, provenientes das lajes, foram determinados 

com base no método das charneiras plásticas, por meio de linhas de plastificação determinadas 

de forma aproximada para que pudessem ser calculadas as reações de apoio das lajes sobre os 

painéis. 

Foram admitidos os seguintes carregamentos atuantes em todas as lajes do pavimento: 

• Carga permanente (peso próprio) igual a 2,50 kN/m²; 

• Carga permanente (contrapiso e paredes) igual a 0,80 kN/m²; 

• Carga acidental (sobrecarga) igual a 1,50 kN/m²; 

A Figura 5.7 apresenta a distribuição das reações de apoio das lajes, em kN/m, nos painéis 

geradas pelos carregamentos admitidos. Cabe ressaltar que para as regiões de aberturas de 

portas e de painéis sem função estrutural, que foram desconsideradas na modelagem da 

estrutura, as reações foram redefinidas de forma a transmitir todos os carregamentos 

provenientes das lajes para os painéis estruturais sem descarregar na região das aberturas. 
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Figura 5.7 – Distribuição do carregamento vertical das lajes sobre os painéis 

 

5.2.3 Ações horizontais 

As forças horizontais aplicadas no modelo foram determinadas de acordo com as prescrições 

da ABNT NBR 6123:1989, seguindo o roteiro especificado no item 4.2.1 deste trabalho. 

Conforme a ABNT NBR 6123:1989, deve ser considerada na análise estrutural a atuação das 

forças de arrasto com excentricidades em relação ao centro de torção do pavimento. Nesse 

trabalho, as forças horizontais foram admitidas aplicadas no centro geométrico das respectivas 

fachadas perpendiculares às forças. Assim, os efeitos dessas excentricidades não foram 

avaliados. 
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A Figura 5.8 apresenta as direções que foram consideradas para a aplicação das forças de vento. 

Figura 5.8 – Direções de aplicação das forças horizontais 

 

A Tabela 5.2 apresenta os parâmetros adotados para a determinação das forças de arrasto nas 

direções consideradas e a Tabela 5.3 apresenta as forças de arrasto calculadas para cada 

pavimento, sendo “Fx” e “Fy” as forças resultantes da aplicação do vento no pavimento e nas 

direções “X” e “Y”, respectivamente. Já as forças “F’x” e “F’y” são aplicadas ao modelo nos 

nós localizados no centro geométrico do pavimento e representam a soma de metade da força 

do vento atuando em dois pavimentos adjacentes. 
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Tabela 5.2 – Parâmetros utilizados para a determinação das forças de arrasto 

V0K (m/s) 30 

S1 1 

S3 1 

Categoria III 

Classe B 

b 0,94 

Fr 0,98 

p 0,105 

Ae (direção "X") / pavimento (m²) 45,006 

Ae (direção "Y") / pavimento (m²) 44,512 

Turbulência Baixa 

Ca (direção "X") 1,25 

Ca (direção "Y") 1,25 

Tabela 5.3 – Forças de arrasto aplicadas ao nível de cada pavimento 

Pavimento Z (m) S2 q (kN/m²) Fx (kN) Fy (kN) F'x (kN) F'y (kN) 

12º pav. 31,20 1,04 0,59 33,45 33,08 16,72 16,54 

11º pav. 28,60 1,03 0,58 32,84 32,48 33,14 32,78 

10º pav. 26,00 1,02 0,57 32,19 31,84 32,52 32,16 

9º pav. 23,40 1,01 0,56 31,49 31,14 31,84 31,49 

8º pav. 20,80 0,99 0,55 30,72 30,38 31,10 30,76 

7º pav. 18,20 0,98 0,53 29,87 29,54 30,29 29,96 

6º pav. 15,60 0,97 0,51 28,92 28,60 29,39 29,07 

5º pav. 13,00 0,95 0,49 27,83 27,52 28,37 28,06 

4º pav. 10,40 0,93 0,47 26,56 26,26 27,19 26,89 

3º pav. 7,80 0,90 0,44 25,00 24,73 25,78 25,49 

2º pav. 5,20 0,86 0,41 22,96 22,71 23,98 23,72 

1º pav. 2,60 0,80 0,35 19,85 19,63 21,40 21,17 

Para a distribuição dos esforços devido ao vento ao longo de cada pavimento, as lajes foram 

consideradas com o comportamento de um diafragma rígido a partir de um recurso disponível 

no software SAP 2000 definido como “constraint” do tipo “diaphragm”, que foi aplicado em 

todas as lajes individualmente. 

Esse recurso faz com que todos os nós das lajes, em seus respectivos níveis, movimentem-se 

juntos, tal como ocorre com os pontos de uma lâmina de rigidez infinita no seu plano. 
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5.3 DIMENSIONAMENTO 

Para exemplificar os modelos de cálculo descritos no capítulo 3, foi escolhido um painel para 

dimensionamento na fase em serviço. 

O painel escolhido foi o painel P09D (Figura 5.2), cuja seção transversal é apresentada na 

Figura 5.9 e que apresenta as seguintes características geométricas: 

• Comprimento 𝐿  = 2,20 m; 

• Espessura 𝑡 = 12 cm; 

• Altura 𝑙 = 2,60 m; 

• Área da seção transversal Ag = 0,264 m²; 

• Momento de inércia 𝐼𝑥 = 0,0003168 m4; 

• Momento de inércia 𝐼𝑦 = 0,10648 m4; 

• Módulo de resistência elástico da seção em torno do eixo x: 𝑆𝑥 = 0,00528 m³; 

• Módulo de resistência elástico da seção em torno do eixo y: 𝑆𝑦 = 0,0968 m³; 

Figura 5.9 – Seção transversal do painel P09D 

 

As propriedades mecânicas do concreto utilizadas nos cálculos foram apresentadas na Tabela 

5.1. 

A partir da modelagem estrutural, foram obtidos os esforços solicitantes característicos no 

painel P09D, apresentados na Tabela 5.4. Vale ressaltar que o momento gerado pelo vento na 

direção x atua no plano do painel (em torno do eixo y) e que o momento fora do plano do painel 

(em torno do eixo x), que deveria ser gerado pelo vento na direção y, é nulo.
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Tabela 5.4 – Esforços solicitantes característicos no painel P09D 

Pavimento 
Permanente Acidental Vento na direção X 

N (kN) N (kN) N (kN) M (kNm) 

12 28,63 4,65 1,24 7,54 

11 58,18 9,71 1,79 8,31 

10 87,72 14,77 1,13 10,13 

9 117,15 19,78 0,90 11,82 

8 146,45 24,73 4,43 13,22 

7 175,60 29,61 9,51 14,25 

6 204,54 34,40 16,12 16,70 

5 233,22 39,07 24,17 19,21 

4 261,54 43,58 33,41 21,67 

3 289,37 47,86 43,35 24,06 

2 316,49 51,82 52,89 26,56 

1 342,45 55,25 59,79 30,68 

5.3.1 Método segundo a ABNT NBR 16475:2017a 

Conforme citado no item 3.2.1.6 do Capítulo 3, os esforços solicitantes de projeto são 

calculados por um método que contempla todos os casos e combinações de carregamento. A 

norma permite considerar que a segurança ao estado limite último é atendida para as solicitações 

normais sempre que a condição dada pela Equação 3.17 for atendida. 

Com as combinações de ações baseadas na ABNT NBR 6118:2014 foram calculados os valores 

máximo e mínimo da força normal para os carregamentos considerados, por unidade de 

comprimento do painel P09D, resultando na força normal de projeto máxima de 575,11 kN 

(261,41 kN/m), considerando a carga acidental como ação variável principal. Os cálculos estão 

apresentados na Tabela 5.5. Vale ressaltar que esse carregamento se refere ao painel situado no 

primeiro pavimento. 

Tabela 5.5 – Força normal de projeto no painel P09D 

C 

Permanente Acidental Vento na direção X 
nd,máx 

(kN/m) 

nd,mín 

(kN/m) 

nd 

(kN/m) 

Nd 

(kN) ng 

(kN/m) 
ɣg 

ng 

(kN/m) 
ɣq Ψ0 

nw 

(kN/m) 
ɣw Ψ0 

1 155,66 1,4 25,11 1,4 1,0 27,18 1,4 0,6 275,91 217,92 261,41 575,11 

2 155,66 1,4 25,11 1,4 0,51 27,18 1,4 1,0 273,55 217,92 259,64 571,22 

1 Valor retirado da Tabela 11.2 da ABNT NBR 6118:2014, correspondente à edifícios residenciais 
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Conforme a ABNT NBR 16475:2017a, deve-se considerar uma excentricidade devido à 

tolerância de montagem entre painéis de parede estruturais de pavimentos adjacentes de no 

mínimo 1,5 cm. Além disso, existe uma excentricidade devido à tolerância de fabricação do 

painel. Supondo um controle rigoroso na fabricação, foi adotada para o dimensionamento do 

painel P09D a excentricidade mínima. Essa excentricidade mínima a ser considerada para o 

dimensionamento do painel em qualquer situação é de (1,5 + 0,03𝑡), onde 𝑡 é a espessura do 

painel, igual a 12 cm. Assim, obteve-se o valor de 1,86 cm ou 0,0186 m. 

A altura efetiva do painel P09D foi adotada igual à sua altura real (2,60 m), isto é, admitiu-se 

que a estrutura é indeslocável e que a ligação dos painéis com as lajes não impede a sua rotação. 

Além disso, admitiu-se que o painel P09D não possui restrição nos bordos verticais, estando 

livre para se deslocar horizontalmente na direção da menor inércia. Assim, o coeficiente β da 

ABNT NBR 16475:2017a (Figura 3.12) foi adotado igual a 1,0. 

Além disso, como o painel é maciço, a espessura efetiva (tef) é igual a espessura do painel (12 

cm ou 0,12 m) e o comprimento efetivo (bef) é igual ao comprimento do painel (2,20 m). 

O índice de esbeltez do painel P09D pode ser determinado através da divisão da altura efetiva 

do painel pelo seu raio de giração (Equação 3.10). O raio de giração é dado pela raiz quadrada 

da inércia em torno do eixo x dividida pela área da seção bruta do painel. 

Assim, o índice de esbeltez calculado para o painel P09D é igual a 75. Como o índice de esbeltez 

calculado não é superior a 100, o dimensionamento pode ser realizado através da determinação 

da normal resistente de cálculo. 

Para a determinação da normal resistente de cálculo, foram utilizadas as Equações 3.13, 3.14 e 

3.15, conforme apresentado a seguir. 

∅ = 1,14 (1 −
2𝑥0,0186

0,12
) − 0,02𝑥

2,60

0,12
≤ (1 −

2𝑥0,0186

0,12
) 

∅ = 0,353 ≤ 0,69 

𝑎1 = 0,85 − 0,0015𝑥25 ≥ 0,67 

𝑎1 = 0,8125 ≥ 0,67 
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𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 2,20𝑥0,12𝑥
25𝑥10³

1,4
𝑥0,353 ≤ (

2

3
) 0,8125𝑥2,2𝑥0,12𝑥

25𝑥10³

1,4
[1 − (

2,60

32𝑥0,12
)

2

] 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 1664,14 𝑘𝑁 ≤ 1382,91 𝑘𝑁 

A normal resistente de cálculo é igual a 1382,91 kN, valor maior que o determinado para a força 

normal de projeto (575,11 kN). Assim o dimensionamento é atendido e o painel pode ser 

armado com armadura mínima. 

Conforme citado no item 3.2.1.4 do Capítulo 3, a ABNT NBR 16475:2017a sugere a utilização 

de Aço CA-60 para as armaduras dos painéis estruturais, com armaduras verticais e horizontais 

com seção mínima de 0,09% da seção bruta, o que corresponde à 2,376 cm² de aço. 

Como o espaçamento entre as barras não pode ser superior a 30 cm e a espessura efetiva do 

painel é inferior a 15 cm, adotam-se 13 barras de 5 mm, espaçadas em 17 cm, na vertical e 13 

barras de 5 mm, espaçadas em 20 cm, na horizontal, dispostas próximo ao centro geométrico 

da seção. 

5.3.2 Método segundo o ACI 318M-08 (2008) e o PCI (2010) 

As combinações propostas pelo ACI 318M-08 para elementos que resistem a cargas 

permanentes, acidentais e cargas devido ao vento ou devido aos efeitos de terremoto são dadas 

pela Equação 5.2, Equação 5.3 e Equação 5.4. 

𝑁𝑑 = 1,4𝐷 + 1,7𝐿 (5.2) 

𝑁𝑑 = 0,75(1,4𝐷 + 1,7𝐿) + (1,6𝑊 𝑜𝑢 1,0𝐸) (5.3) 

𝑁𝑑 = 0,9𝐷 + (1,6𝑊 𝑜𝑢 1,0𝐸) (5.4) 

Onde: 

𝑁𝑑  = solicitação normal de cálculo; 

𝐷 = carregamento permanente; 

𝐿′ = carregamento acidental; 
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𝑊′ = carregamento devido ao vento; 

𝐸 = carregamento provocado por abalos sísmicos. 

Os cálculos foram realizados conforme apresentado a seguir. 

𝑁𝑑 = 1,4𝑥342,45 + 1,7𝑥55,25 = 573,36 𝑘𝑁 

𝑁𝑑 = 0,75(1,4𝑥342,45 + 1,7𝑥55,25) + (1,6𝑥59,79) = 525,68 𝑘𝑁 

𝑁𝑑 = 0,9𝑥342,45 + (1,6𝑥59,79) = 403,87 𝑘𝑁 

A solicitação normal de cálculo foi determinada como o maior valor entre os calculados 

pelas combinações propostas, portanto igual a 573,36 kN. Nota-se que esse valor é 

muito próximo do valor calculado pelas combinações propostas pelas normas 

brasileiras. 

Conforme tratado no item 3.2.2.2 do Capítulo 3, o ACI 318M-08 permite que os painéis 

retangulares maciços possam ser dimensionados de uma forma empírica alternativa nas 

situações em que a resultante de força normal está aplicada no terço médio do painel, 

através da utilização da Equação 3.26. 

Foi adotado o valor do coeficiente de flambagem (𝑘) igual a 1, considerando o painel 

dimensionado isoladamente, como um critério a favor da segurança. O fator de redução 

da resistência (∅) foi determinado igual a 0,65, considerando o painel armado com 

armadura convencional. As demais incógnitas da equação dependem das características 

geométricas do elemento, já citadas, e das propriedades do concreto, também já citadas. 

Dessa forma, a normal resistente de cálculo é determinada conforme apresentado a 

seguir. 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 0,55𝑥25𝑥103𝑥0,65𝑥2,20𝑥0,12 [1 − (
1𝑥2,60

32𝑥0,12
)

2

] 

𝑛𝑑,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 = 1277,81 𝑘𝑁 

De acordo com as especificações de projeto do ACI 318M-08, o dimensionamento do painel é 

atendido quando a normal resistente de cálculo é maior ou igual a solicitação normal de cálculo 

majorada pelos coeficientes de majoração. A normal resistente de cálculo é igual a 1277,81 kN, 
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valor maior que o determinado como força normal de projeto (573,36 kN). Assim o 

dimensionamento é atendido e o painel pode ser armado com armadura mínima. 

Nota-se que o resultado encontrado por meio da Equação proposta pelo ACI-318M-08 é bem 

próximo do resultado encontrado por meio da Equação proposta pela ABNT NBR 

16475:2017a. 

Conforme citado no item 3.2.2.4 do Capítulo 3, o ACI-318M-08 especifica que as armaduras 

mínimas vertical e horizontal do painel devem ser iguais a, respectivamente, 0,12% e 0,20% da 

área bruta da seção do mesmo para barras deformadas de bitola não maior do que 16 mm com 

𝑓𝑦𝑘 não menor do que 420 Mpa. Assim, considerando a utilização de barras de 5 mm de aço 

CA-60, a armadura vertical deve ter uma área de no mínimo 3,17 cm² e a armadura horizontal 

de no mínimo 5,28 cm². 

O ACI-318M-08 indica também que o espaçamento entre as barras não pode ser maior que três 

vezes a espessura do painel nem maior que 45 cm. Assim, adotam-se 17 barras de 5 mm, 

espaçadas em 13,5 cm, na vertical e 26 barras de 5 mm, espaçadas em 9,5 cm, na horizontal, 

dispostas próximo ao centro geométrico da seção. 

Mesmo o dimensionamento tendo sido atendido, deve ser verificada a necessidade da 

consideração dos efeitos de segunda ordem, por meio do cálculo do índice de esbeltez do painel 

P09D. 

O índice de esbeltez foi calculado por meio da Equação 3.29, apresentada no item 3.2.2.3 do 

Capítulo 3, sendo adotado o valor de “𝑘” igual a 1, considerando o painel dimensionado 

isoladamente, como um critério a favor da segurança. O resultado obtido foi igual a 75. 

Como o índice de esbeltez calculado é superior a 40 (limite estabelecido pelo ACI-318M-08 

para painéis contraventados), os efeitos de segunda ordem local também devem ser 

considerados no dimensionamento. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de uma análise 

não-linear, pelo processo P-∆, como sugerido no manual do PCI (PCI,2010). 

A não linearidade física no processo P-∆ é considerada por meio da aplicação de coeficientes 

relativos à fissuração e ao efeito de fluência do concreto na rigidez da seção. Foi considerado 

no processo a seção do painel não fissurada. Assim, conforme o ACI-318M-08, o coeficiente 

relativo à fissuração da seção é igual a 0,70. O coeficiente relativo ao efeito de fluência do 
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concreto é igual à relação entre a normal solicitante de cálculo correspondente ao carregamento 

permanente e a normal relativa ao carregamento total, sendo determinada conforme apresentado 

a seguir. 

𝛽𝑑𝑛𝑠  =
1,4𝑥342,45

573,36
= 0,836 

Com esses valores, obtém-se a rigidez efetiva da seção (𝐸𝐼𝑒𝑓) da seguinte forma: 

𝐸𝐼𝑒𝑓  =
0,7𝑥23,8𝑥106𝑥3,168𝑥10−4

1 + 0,836
= 2874,67 𝑘𝑁. 𝑚² 

Conforme citado anteriormente, foi adotado o valor do coeficiente de flambagem (𝑘) igual a 1. 

Assim o comprimento de flambagem do painel é igual a sua altura, ou seja, 2,60 m. 

A flecha inicial na seção à meia altura do painel devida à tolerância de montagem (∆𝑚) foi 

determinada através da Equação 5.5. 

∆𝑚=
𝑈𝑒𝑚𝑙2

16𝐸𝐼𝑒𝑓
  (5.5) 

A excentricidade devido à tolerância de montagem (𝑒𝑚) foi considerada igual a 25 mm, 

conforme recomendação do PCI (2010). Assim, foi aplicada a Equação 5.5 conforme 

apresentado a seguir. 

∆𝑚=
573,36𝑥25𝑥2,602

16𝑥2874,67
= 2,107 𝑚𝑚 

A excentricidade na seção à meia altura do painel devida à tolerância de fabricação do painel 

(𝑒𝑝) foi considerada igual a 𝑙/360, sendo 𝑙 a altura do painel, conforme recomendações do PCI 

(2010). Portanto, essa excentricidade é igual a 0,72 cm ou 7,222 mm. 

Assim, a excentricidade inicial na seção à meia altura do painel (𝑒𝑖) foi considerada como sendo 

a soma entre a excentricidade devido à tolerância de fabricação e a flecha devido à tolerância 

de montagem, obtendo-se o valor de 9,329 mm. 
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O método P-∆ considera a não linearidade geométrica por meio de um processo iterativo de 

cálculo da flecha na seção crítica do elemento. Para o cálculo do acréscimo de flecha na primeira 

iteração, é aplicada a Equação 5.6. 

Posteriormente, é aplicada a Equação 5.7, somando o acréscimo de flecha à flecha inicial. 

Depois disso, é aplicada a Equação 5.8 e novamente a Equação 5.7, onde o sufixo “j” indica o 

número da iteração, até que a flecha convirja. 

∆1=
𝑈𝑒𝑖𝑙2

16𝐸𝐼𝑒𝑓
  (5.6) 

𝑒𝑗 = 𝑒𝑖 + ∆(𝑗−1)  (5.7) 

∆𝑗=
𝑈𝑒𝑗𝑙2

16𝐸𝐼𝑒𝑓
   (5.8) 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados obtidos no processo iterativo, no qual observa-se que o 

acréscimo da flecha convergiu na quarta iteração, para o valor de 0,858 mm. Portanto, a flecha 

convergiu para 10,187 mm. 

Tabela 5.6 – Resultados das iterações no processo P-∆ 

Iteração 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

ei (mm) 9,329 9,329 9,329 9,329 9,329 

ej (mm) 9,329 10,115 10,181 10,187 10,187 

∆j (mm) 0,786 0,852 0,858 0,858 0,858 

O momento total de dimensionamento (𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡) pode ser determinado por meio da soma entre o 

momento de primeira ordem e o momento de segunda ordem. Esses momentos foram 

calculados por meio da Equação 5.9 e da Equação 5.10. 

𝑀1ª𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 =
𝑈𝑒𝑚

2
   (5.9) 

𝑀2ª𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 = 𝑈𝑒4 (5.10) 

Assim, foram obtidos os seguintes resultados: 
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𝑀1ª𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 =
573,36𝑥25𝑥10−3

2
= 7,167 𝑘𝑁𝑚   

𝑀2ª𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 = 573,36𝑥10,187𝑥10−3 = 5,841 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡 = 7,167 + 5,841 = 13,008 𝑘𝑁𝑚 

A Figura 5.10 ilustra o procedimento para determinação do momento total de dimensionamento 

à meia altura da seção do painel. 

Figura 5.10 – Determinação do momento total de dimensionamento (𝑴𝒅,𝒕𝒐𝒕) 

 

Após a determinação do momento fletor de projeto, foi verificado se a seção à meia altura do 

painel encontra-se ou não fissurada. Para isso, a tensão de tração na face tracionada do painel 

devida ao momento fletor de projeto foi comparada com o módulo de ruptura do concreto (ou 

resistência à tração na flexão), definido pelo ACI-318M-08 conforme a Equação 5.11. A tensão 

de tração na face tracionada do painel para o carregamento atuante foi calculada por meio da 

Equação 5.12. 

𝐹𝑐𝑡,𝑓𝑙 = 0,6√𝑓𝑐𝑘    (5.11) 
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𝜎𝑡𝑑 =
𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡

𝑆
−

1,2𝑥𝐷

𝐴
 (5.12) 

O coeficiente de majoração 1,2 foi utilizado conforme as recomendações do PCI (2010). Dessa 

forma, os resultados obtidos são: 

𝐹𝑐𝑡,𝑓𝑙 = 0,6𝑥√25 = 3,00 𝑀𝑃𝑎  

𝜎𝑡𝑑 = [
13,008

0,0053
−

1,2𝑥342,45

0,264
] 𝑥10−3 = 0,90 𝑀𝑃𝑎 

Como a tensão de tração solicitante é menor que a resistência à tração na flexão do concreto, 

conclui-se que a seção não está fissurada e as considerações de cálculo feitas no processo P-∆ 

são válidas. 

Ao aplicar o procedimento do momento de primeira ordem majorado, notou-se uma pequena 

diferença entre momento total de dimensionamento (𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡) obtido com relação ao obtido pelo 

processo P-∆, o que indica que aplicando esse método o painel também não apresenta 

fissuração. 

Como o painel não fissura, não faz sentido aplicar o Método alternativo para painéis esbeltos 

do item 3.2.2.3, que deve ser aplicado quando o painel tem 𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡 maior que o momento de 

fissuração. Neste caso, haveria armadura nas faces das paredes dimensionada pela teoria do 

concreto armado. Esse resultado confirma o método empírico, que mostrou que a resistência 

normal do painel era muito maior que 𝑁𝑑.
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CAPÍTULO 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou as características gerais do sistema construtivo de painéis de parede 

pré-moldados de concreto autoportante, mostrando ser sistema com boa viabilidade para o 

emprego na construção de edificações verticais, já que a utilização do mesmo concilia a rapidez 

no processo de construção, e consequente aumento na produtividade, com um bom desempenho 

estrutural. 

Foi comentado que as dimensões dos painéis variam de acordo com o projeto e os critérios 

utilizados em cada fábrica e dependem de alguns requisitos pré-estabelecidos para a finalidade 

da sua utilização. Foram também apresentadas algumas aplicações do sistema construtivo no 

capítulo 2. 

Foram apresentados os principais fatores a serem considerados na realização de projetos 

voltados para a utilização desses elementos, apresentando conceitos que devem ser previamente 

conhecidos para poder dar início ao dimensionamento dos painéis, com destaque para a 

modulação, estabilidade global da estrutura, ligações entre os elementos e a necessidade de 

prevenção do colapso progressivo. 

A partir dessa abordagem, foi descrito o método de dimensionamento de painéis pré-moldados 

de concreto autoportante segundo a norma brasileira ABNT NBR 16475:2017a e segundo as 

normas internacionais para as fases transitória e em serviço. 

Observou-se que, para o dimensionamento na fase transitória, a ABNT NBR 16475:2017a 

propõe que os efeitos dinâmicos preponderantes durante essa fase podem ser considerados por 

meio de uma análise estática equivalente, utilizando-se, para majorar os esforços solicitantes, 

um coeficiente de amplificação dinâmica, que varia de acordo com a ocasião (transporte, saque, 

manuseio ou montagem), com a situação (favorável ou desfavorável) e com o peso do elemento. 

Já PCI (2010) apresenta recomendações mais elaboradas, demonstrando critérios de 

dimensionamento para a fase de desforma dos painéis pré-moldados, que geralmente é a fase 

transitória mais crítica no dimensionamento. 

O mesmo recomenda algumas configurações para içamento dos painéis quando os mesmos são 

produzidos em mesas horizontais e quando são produzidos em bateria vertical por meio de 
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ilustrações. Além disso, apresenta as equações que devem ser utilizadas para o cálculo dos 

esforços solicitantes no painel a ser projetado e fornece valores de coeficientes de sucção que 

devem ser utilizados para majorar o peso do painel no cálculo dos esforços. 

Para o dimensionamento na fase em serviço, notou-se que tanto a ABNT NBR 16475:2017a 

quanto o ACI-318M-08 permitem que os painéis sejam dimensionados de uma forma empírica 

por meio de uma equação que estima a normal resistente de cálculo. 

A ABNT NBR 16475:2017a indica que o dimensionamento de um painel é atendido quando a 

normal resistente de cálculo for maior que os esforços solicitantes de cálculo. Recomenda, 

ainda, que para painéis com esforço de compressão axial predominante, o índice de esbeltez 

não deve superar 100. Sugere também o processo P-∆ como uma alternativa para a 

determinação da normal resistente de cálculo, por meio do qual podem ser considerados os 

efeitos de segunda ordem. Contudo, não fornece maiores detalhes sobre como proceder para 

realizar essa análise. 

O ACI-318M-08 recomenda que os efeitos locais de segunda ordem podem ser desconsiderados 

em elementos estruturais que possuem pequeno coeficiente de esbeltez, com um valor menor 

que 22 para estruturas não contraventadas e menor que 40 para estruturas contraventadas. 

Para elementos com índice de esbeltez maior que esses limites, o dimensionamento deve ser 

baseado em uma análise não-linear dos efeitos de segunda ordem, ou no método de majoração 

dos momentos de primeira ordem. 

Foi apresentado um estudo de caso, que utilizou o projeto de um edifício construído em Aracaju, 

com 12 pavimentos tipo e 2,60 metros de pé-direito, para aplicar os métodos de 

dimensionamento segundo a ABNT NBR 16475:2017a e o ACI-318M-08 na fase em serviço e 

comparar os resultados obtidos. 

O painel escolhido para análise era um painel interno com espessura de 12 cm e índice de 

esbeltez igual a 75. Os valores encontrados para a normal resistente de cálculo pela equação 

indicada na ABNT NBR 16475:2017a e pelo método empírico indicado no ACI-318M-08 

foram bem próximos entre si, com uma diferença de apenas 7,6%. 

Contudo, o painel analisado possuía esbeltez maior que os limites estabelecidos pelo ACI-

318M-08, de modo que foi aplicado o processo P-∆ sugerido no PCI (2010) para verificar a 

fissuração da seção crítica do painel, ou seja, a seção à meia altura. Verificou-se que a flecha 
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convergiu rapidamente e que a seção à meia altura não apresentou fissuração. Portanto, 

confirmou-se que o painel com 12 cm de espessura poderia ser armado apenas com armadura 

mínima, como recomendado na ABNT NBR 16475:2017ª. 

Porém, caso fosse estabelecida uma espessura menor para o painel no início do 

dimensionamento, talvez a seção à meia altura apresentasse fissuração, e mesmo assim o 

dimensionamento seria considerado como atendido pelas prescrições da ABNT NBR 

16475:2017a, que apenas cita o processo P-∆ e indica um limite para o índice de esbeltez igual 

a 100 para aplicação do modelo de avaliação da normal resistente do painel. 

Concluiu-se que para o dimensionamento dos painéis de forma isolada, sem consideração dos 

efeitos de abalos sísmicos e do dimensionamento juntas, as diferenças entre os critérios 

estabelecidos pela ABNT NBR 16475:2017a e pelo ACI-318M-08, que é um manual americano 

consolidado a bastante tempo, não são significativas desde que o painel não apresente fissuração 

por momentos aplicados fora do plano do painel. Neste caso, a armadura do painel obtida pelos 

dois diferentes métodos foi a mesma. Cuidados devem ser tomados caso haja fissuração do 

painel devido a momentos fletores, pois neste caso os efeitos de segunda ordem locais precisam 

ser considerados. Para isso, o processo P-∆ sugerido pelo PCI (2010) pode ser aplicado para o 

dimensionamento da armadura do painel. 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho, a análise estrutural foi realizada através da modelagem de um pórtico 

tridimensional, com a utilização de elementos de barra com seis graus de liberdade. Uma 

sugestão é realizar a análise estrutural para o mesmo edifício utilizando elementos de casca, 

para efeito de comparação do comportamento da estrutura nos dois diferentes tipos de 

modelagem. 

Poderiam também ser estudados métodos de prevenção ao colapso progressivo, comparando as 

especificações de dimensionamento da ABNT NBR 16475:2017a com as especificações de 

normas internacionais utilizadas principalmente em países sujeitos a terremotos. 

Além disso, esse trabalho foi feito sem considerar a interação solo-estrutura. Existe a 

possibilidade de avaliar os efeitos dessa interação nesse sistema construtivo com a utilização 
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de outros softwares. Isso poderia ser feito em outro trabalho, comparando os resultados dos 

esforços solicitantes com e sem essa consideração.
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