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RESUMO 
 

 

Este trabalho descreve e comenta os fundamentos contidos na NBR 16055 (2012), abordando 

os materiais utilizados, os procedimentos construtivos e o dimensionamento das paredes de 

concreto armado, com e sem aberturas. Além da norma brasileira, são comentadas as 

seguintes normais internacionais: ACI 318M Building Code Requirements for Strucutral 

Concrete (2008), Designer’s handbook to Eurocode 2: Parte 1.1: Design of concrete structures 

(1992) e CEB-FIP Model Code (1990). Por fim, são apresentados os resultados do estudo da 

influência das aberturas no comportamento das paredes de concreto. Para isso, com o auxílio 

do programa computacional ANSYS
®
, foram analisadas várias paredes nas quais, tanto as 

dimensões, quanto as aberturas foram variadas. 
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ABSTRACT 
 

 

This paper describes and debates the recommendations of NBR 16055 (2012), addressing the 

materials used, construction procedures and the design of reinforced concrete walls with and 

without openings. Besides the Brazilian Standard, are discussed some international guides 

such as: ACI 318M Building Code Requirements for Structural Concrete (2008), Designer’s 

handbook to Eurocode 2: Parte 1.1: Design of concrete structures (1995) and CEB-FIP Model 

Code (1990). Lastly, the results of the study of the influence of openings on the behavior of 

concrete walls are presented. For this, with the aid of computational ANSYS ® software, 

several walls with different sizes and openings were analyzed. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Os avanços na engenharia acompanham a evolução humana desde os tempos 

primitivos: o desenvolvimento de técnicas e materiais que facilitem a vida é uma busca 

constante. Com a engenharia civil não poderia ser diferente, as construções deixaram de ser 

em pedras, passando a ser de concreto armado, de estruturas metálicas, dentre outros. A 

facilidade de execução e de se obter diversas formas, economia e baixo custo de execução são 

alguns exemplos das vantagens da utilização do concreto armado. 

No Brasil, a história do concreto armado começou no século XIX. A primeira obra 

brasileira foi a construção de casas de habitação em Copacabana, em 1892 

(VASCONCELOS, 1992). Atualmente, as construções residenciais brasileiras são 

predominantemente feitas em concreto armado e a cada dia, novos desafios surgem na 

construção. 

Neste cenário, a sociedade está sempre à procura de novas técnicas construtivas que 

favoreçam uma diminuição nos custos e no tempo de duração da construção. Esta busca 

propicia um aumento no número de pesquisas que possibilitem o desenvolvimento desta área. 

O sistema em paredes de concreto armado desempenha um papel muito importante nessa 

modernização: a sua rápida execução e diminuição de perdas permitem que ela tenha uma 

função ímpar neste processo. 

“O sistema, basicamente, emprega um jogo de fôrmas, tela de aço e o concreto que irá 

constituir a parede. O sistema é indicado para construção em grande escala e é usado, 

sobretudo em obras residenciais - embora não limitado a elas” afirma Corsini (2012). O 

interessante desta técnica é que as próprias paredes de concreto são usadas como painéis de 

vedação e elementos de contraventamento. Por conta disso, é extremamente importante que as 

paredes sejam bem dimensionadas. 

No começo da utilização das paredes de concreto no Brasil, havia muitas dúvidas 

sobre a forma correta de dimensionar essas paredes, mas a publicação da NBR 16055 (2012) 

veio responder algumas dessas perguntas. 

Os questionamentos atuais estão voltados para a influência das aberturas nas paredes 

de concreto: de que forma o tamanho da abertura interfere na resistência; se os esforços são 

distribuídos da mesma forma em paredes quadradas e em paredes retangulares, e, caso não, 

como são; se as recomendações normativas cobrem todas as situações de aberturas. Essas 

dúvidas também são de alguns construtores que perceberam que, mesmo colocando a 
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armadura de reforço nas regiões indicadas por norma e por pesquisas, fissuras surgem nos 

cantos das aberturas e das paredes. Com isso, a intenção deste trabalho é discutir alguns destes 

questionamentos, facilitando o dimensionamento das paredes de concreto. 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 

Este trabalho apresenta dois objetivos principais. O primeiro é apresentar e esclarecer os 

procedimentos da NBR 16055 - Parede de concreto moldada no local para a construção de 

edificações – Requisitos e procedimentos (2012). A partir do estudo teórico dos fenômenos 

físicos que permeiam o comportamento das paredes de concreto, bem como a análise das 

recomendações de algumas normas internacionais, pretende-se propor tanto complementações 

que facilitem o entendimento das novas recomendações quanto modificações que melhorem 

seus resultados. O segundo é avaliar a influência da presença de aberturas nas paredes de 

concreto. Novamente com base nos estudos teóricos e, também, em modelagens numéricas, 

procura-se apresentar a configuração da distribuição de esforços para algumas situações de 

posição e dimensão de aberturas, avaliando de que forma esses parâmetros influenciam nas 

tensões de tração, de compressão e nas deformações.   

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Este trabalhado é composto por cinco capítulos. No Capítulo 1 é apresentada uma 

introdução ao tema abordado, englobando desde o histórico da utilização de paredes de 

concreto armado até a forma de projetar este modelo estrutural por diferentes normas.  

No Capítulo 2 é feita uma descrição das recomendações da NBR 16055 (2012) para o 

dimensionamento e verificação das paredes de concreto, além de um exemplo de cálculo. Já o 

Capítulo 3 abordará as recomendações do ACI 318M (2008), do Eurocode 2 (1992) e do 

CEB-FIP Code (1990) para o dimensionamento e verificação das paredes de concreto. 

No Capítulo 4 é apresentada a modelagem de modelos de parede de concreto com 

aberturas com posições e dimensões distintas avaliando-se as recomendações descritas nos 

Capítulos 2 e as sugestões das pesquisas comentadas no Capítulo 1. 

No Capítulo 5 há as considerações finais sobre a utilização, verificação e 

dimensionamento de paredes de concreto. 
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Por fim, são expostas as referências bibliográficas. 
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1. PAREDE DE CONCRETO 
 

A modernização na construção civil vem se mostrando cada vez mais necessária. 

Pesquisas desenvolvidas aprimoraram e inovaram técnicas ao longo dos anos, mas, 

basicamente, salvo exceções, se constrói da mesma forma há muitos anos. Atualmente, o 

boom imobiliário em que o Brasil se encontra mudou o perfil da construção e provocou a 

necessidade de novas técnicas construtivas que favoreçam uma diminuição nos custos e no 

tempo de execução da construção. Ou seja, a atual conjuntura da engenharia civil busca uma 

construção racionalizada, limpa e rápida. Desta forma, novos sistemas foram desenvolvidos e 

outros foram aprimorados.  

Mesmo existindo no Brasil desde a década de 70 (SACHT, 2008), o sistema construtivo 

em parede de concreto só ganhou notoriedade recentemente, se apresentando como um 

processo com inúmeras vantagens e que satisfaz a necessidade do mercado construtor. A 

grande impulsora deste método construtivo foi a construção habitacional por programas 

governamentais como “Minha Casa Minha Vida” (NUNES, 2011), que precisa de grande 

rapidez na construção, além de qualidade. De acordo com a Coletânea de Ativos 2007-2008, 

da Comunidade da Construção, “o sistema é recomendável para empreendimentos que tem 

alta repetitividade (..). Obras que, nas grandes cidades, exigem das construtoras prazos de 

entrega exíguos, economia e otimização da mão de obra”. 

1.1.   Histórico 

O sistema parede de concreto surgiu da necessidade de se construir de forma rápida, 

planejada, diminuindo assim a perda de material e aumentando a produção. Segundo a 

Coletânea de Ativos 2007-2008, este método foi desenvolvido a partir de experiências com o 

Sistema Gethal (concreto celular), o Sistema Outinord (concreto convencional) e obras com 

painéis de formas deslizantes ou trepantes. 

Em 1966 foi criado o Banco Nacional de Habitação – BNH, o que possibilitou, na 

década seguinte, o surgimento dos programas habitacionais (LORDSLEEN JÚNIOR et al., 

1998), que precisavam exatamente das vantagens previamente citadas do sistema paredes de 

concreto. 
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Sacht (2008) afirma que as paredes de concreto foram utilizadas pela primeira vez no 

Brasil em 1979, na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, onde a Companhia de Habitação, 

COHAB – MG, construiu 46 casas no Conjunto Habitacional Carreira Comprida. Como 

vantagens da utilização deste sistema construtivo observou-se o fato de ter havido pouco 

desperdício de materiais, a pintura ter sido aplicada diretamente nas paredes e as instalações 

elétricas e hidráulicas terem sido embutidas. Em contrapartida, as habitações apresentaram 

fissuras. Apesar dos problemas apresentados em Santa Luzia, a COHAB – MG construiu em 

1980 o Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, em Poços de Caldas, utilizando o 

mesmo método (SACHT, 2008). 

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (2002), na década de 80, o 

sistema construtivo parede de concreto foi utilizado nas cidades de Natal (RN) e Manaus 

(AM), também em casas populares. E, no Brasil, em 2002, aproximadamente 40.000 casas já 

haviam sido construídas utilizando-se paredes de concreto. 

Com a crescente construção de casas populares e os bons resultados obtidos com as 

paredes de concreto, construtoras começaram a se interessar pela nova técnica (ABESC, 

2008). Atualmente, no Brasil algumas empresas trabalham com este sistema, tais como 

INPAR, SERGUS (SACHT, 2008), Rodobens Negócios Imobiliários e OAS 

Empreendimentos. A Rodobens Negócios Imobiliários afirma em sua página na internet que a 

utilização de paredes de concreto ajudou a empresa a se adaptar à escassez de mão de obra na 

atual conjuntura construtiva. No caso da OAS Empreendimentos, um empreendimento de 

paredes de concreto, visto na Figura 1.1, foi construído em Salvador, Bahia, constituído de 

quatro torres, duas com 16 pavimentos e duas com 12 pavimentos. De acordo com o site AC 

Comunicações (2012), este projeto foi “o primeiro empreendimento do nordeste com mais de 

5 pavimentos construído com paredes de concreto”. 

Apesar de no Brasil o sistema construtivo parede de concreto só começar a ser 

difundido recentemente, nos países que sofrem abalos sísmicos esta técnica já é bastante 

utilizada. A ABESC (2008) afirma que este sistema é usado na Colômbia e no Chile. Nunes 

(2011) comenta a utilização deste método nos Estados Unidos e na Austrália. 

No Chile, este processo é usado há mais de 40 anos e o ponto crucial do uso desta 

técnica no país foi o terremoto de 1985. Um estudo mostrou que, analisando os 230 edifícios 

de paredes de concreto existentes na cidade de Viña Del Mar no período das vibrações, a 

maioria deles conseguiu suportar os abalos sísmicos sem apresentar danos estruturais, como 

mostram as Figuras 1.2 e 1.3. (CORAIL, 2007). 
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Figura 1.1. Jardins dos Girassóis, primeiro empreendimento do Nordeste construído com 

parede de concreto com mais de cinco pavimentos. Salvador, BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AC Comunicações, 2012 

 

 

Figura 1.2. Edifício Acapulco na cidade de Viña Del mar, Chile. 
 

 

 

          (a) Em 1985 antes do terremoto                             (b) Após o terremoto em 2010 

 

 Fonte: Sandoval e Vásquez, 2010 
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Figura 1.3. Edifício Hanga Roa na cidade de Viña Del mar, Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Em 1985 antes do terremoto    (b) Após o terremoto em 2010 

 
Fonte: Sandoval e Vásquez, 2010 

 

De acordo com Massone e Wallace (2004), a preferência por parede de concreto em 

regiões de terremoto se deve ao fato das paredes proverem resistência e rigidez, o que limita 

os danos causados nos abalos. Eles ainda afirmam que o uso da parede de concreto também é 

popular e efetivo na reabilitação de estruturas debilitadas. Ratificando o exposto, Taylor, Cote 

e Wallace (1998) justificam o uso desta técnica nessas regiões por se esperar deformações 

inelásticas estáveis nas paredes, geralmente na base, o que diminui o que a parede precisa 

resistir, fornecendo um amortecimento significativo e a diminuição dos danos.  

1.2.   Sistema Construtivo 

O sistema construtivo parede de concreto é um sistema racional e bastante 

industrializado. Por conta disso, é necessário um planejamento para que se possa executar a 

obra de forma correta, evitando atrasos e custos desnecessários (Comunidade da Construção, 

2009-2010). Portanto, é importante conhecer e dominar todas as etapas desta técnica 

construtiva. 

Primeiramente, deve-se avaliar o terreno e o tipo de empreendimento. Misurelli e 

Massuda (2009) afirmam que “a seleção deve considerar a segurança, a estabilidade e a 
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durabilidade, além do alinhamento necessário para a produção”. Para imóveis térreos, 

geralmente, na fundação se utiliza a laje de apoio, ou radier (SACHT,2008), como mostrado 

na Figura 1.4, mas sapata corrida, blocos de travamento de estacas e tubulões também podem 

ser usados. (MISURELLI e MASSUDA, 2009). 

Figura 1.4. Fundação do tipo radier 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Misurelli e Massuda, 2009 

A partir da fundação, são utilizadas formas para moldar o concreto. Elas podem ser 

metálicas, plásticas, de madeira, mistas ou trepadeira (SACHT, 2008; MISURELLI e 

MASSUDA, 2009). É sempre importante ter em mente que dentro destas formas estarão a 

armação de aço e os eletrodutos. Todas as aberturas já são marcadas na própria forma. A 

sequência de montagem das paredes de concreto é ilustrada nas Figuras 1.5, 1.6 e 1.7. 

Figura 1.5. Montagem das armaduras da parede de concreto e os eletrodutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Misurelli e Massuda, 2009 
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Figura 1.6. Montagem dos painéis internos  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Misurelli e Massuda, 2009 

 

 

Figura 1.7. Fechamento de painéis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sacht, 2008 

 

Para concretar as paredes é preciso haver um escoramento, como mostrado na Figura 

1.8. A NBR 16055 (2012) não define um concreto específico a ser utilizado nas paredes de 

concreto, a única exigência é que a resistência característica do concreto à compressão,    , 

seja menor ou igual a 40MPa. Não foi encontrada nenhuma referência que explique o por quê 

dessa limitação de    , mas, acredita-se que essa restrição exista por conta da reação 

exotérmica de hidratação do cimento, que, por liberar calor, pode provocar fissuras. 

Entretanto, Misurelli e Massuda (2009) afirmam, sem maiores explicações, que é 

recomendado utilizar uma das seguintes opções: concreto celular, concreto com elevado teor 

de ar incorporado – 90%, concreto com agregados leves com baixa massa específica, concreto 
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convencional ou concreto autoadensável. A utilização dos tipos de concreto previamente 

citados, provavelmente, dará um melhor acabamento às paredes e facilitará a execução. Caso 

não seja utilizado o concreto autoadensável, é necessário vibrar o concreto adequadamente. 

Esta é uma etapa importante, já que não pode haver segregação dos materiais, ar aprisionado 

nem formação das chamadas “bexigas”. Todos estes problemas, além de danificar o 

acabamento final, podem causar danos à durabilidade da parede. A Figura 1.9 mostra a 

concretagem de uma parede de concreto armado. 

Figura 1.8. Escoramento dos painéis de laje  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Misurelli e Massuda, 2009 

 

Figura 1.9. Concretagem de paredes de concreto e lajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Misurelli e Massuda, 2009 

 

A desforma deve ser feita de forma cuidadosa e após o concreto ter atingido a 

resistência esperada, a fim de evitar fissuras. Tem-se nas Figuras 1.10 e 1.11 algumas 

ilustrações de desforma. Após a retirada da forma é importante fazer uma limpeza da parede 
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para retirar a película de argamassa (MISURELLI e MASSUDA, 2009). Caso sejam bem 

executadas, as paredes apresentarão uma textura regular, e, assim, a pintura pode ser aplicada 

diretamente nas paredes, não havendo necessidade de rebocar (SACHT, 2008).  

Figura 1.10. Desforma de paredes de concreto 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Sacht, 2008 

 

Figura 1.11. Edifício desformado 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Comunidade da Construção, 2007-2008 

Na Figura 1.12 é apresentado um edifício feito com paredes de concreto. 

Figura 1.12. Edifício feito com paredes de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Misurelli e Massuda, 2009 
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1.3.   Vantagens e desvantagens 

A utilização de paredes de concreto em um empreendimento torna a execução mais 

rápida e mais precisa, melhorando a qualidade final. Há uma diminuição na quantidade de 

entulhos e desperdícios, tornando a obra mais limpa. 

Por outro lado, diferentemente de outros sistemas construtivos, esta técnica limita o 

processo criativo da concepção arquitetônica dos empreendimentos, já que dificulta a retirada 

ou mudanças na disposição das paredes, pois elas funcionam como elementos estruturais e de 

contraventamento. Por conta disso, algumas construtoras estão adotando essa técnica para a 

vedação dos empreendimentos e, internamente, utilizam alvenaria de bloco ou dry-way. 

O conforto térmico é um ponto que deve ser avaliado quando se trata de paredes de 

concreto, visto que, como o concreto não é um bom isolante térmico, a tendência é que a 

temperatura interna do empreendimento seja elevada em regiões quentes e com grande 

incidência do sol.  

Desta forma, percebe-se que o uso de paredes de concreto apresenta vantagens e 

desvantagens significativas. Para uma melhor análise, na Tabela 1.1, encontrada em Sacht 

(2008), são apresentadas algumas destas vantagens e desvantagens. A partir dos dados 

fornecidos, percebe-se que o uso de paredes de concreto em um empreendimento demanda 

um grande custo inicial, mas, ao final da obra, a rapidez, a economia e a diminuição de perdas 

e entulhos compensam o investimento. De acordo com Alves e Peixoto (2011), quando há um 

grande número de repetições das formas, o custo final de um residencial multifamiliar 

construído com paredes de concreto é menor que um construído com alvenaria estrutural. 

“Isso se deve pelo tempo menor de obra e, consequentemente, diminuição do custo de mão de 

obra, e de insumos utilizados” (ALVES e PEIXOTO, 2011). Portanto, em relação ao 

investimento inicial, o sistema construtivo parede de concreto é vantajoso, desde que haja um 

elevado número de repetições. 
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Tabela 1.1 – Vantagens e desvantagens do sistema construtivo parede de concreto 

Fonte: Sacht, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desvantagens 

 
Elevado custo das formas que deve ser reduzido em 

diversas utilizações. Essa necessidade de alta 

reutilização ocorre apenas quando se tem uma 

demanda constante e uma tipologia habitacional 

definida e ainda é viável para um número de unidades 

superior a 50; 

 

Há na maioria dos casos necessidade de equipamentos 

de grande porte para o emprego das formas metálicas, 

que são geralmente pesadas e de grandes dimensões, 

os mesmos são necessários para o transporte das 

formas ou do volume de concreto requerido; 

 

Na execução com paredes monolíticas moldadas in 

loco, algumas limitações podem ser apontadas em 

relação ao projeto principalmente em relação à 

modificações devido à função estrutural; 

 

No emprego de formas tipo túnel e mesa/parede, há 

restrições quanto ao emprego de lajes com diferente 

níveis, devido ao deslocamento de formas em cada 

andar nos ciclos de produção; 

 

No emprego de formas tipo túnel e mesa/parede, há 

paredes com função de vedação que não são 

determinadas pelo método construtivo e quando ocorre 

o emprego de alvenaria de blocos, não conseguem 

acompanhar a velocidade com que são executadas as 

paredes estruturai; 

 

As patologias, principalmente as fissuras, a umidade e 

o desempenho insatisfatório decorrentes do 

inadequado emprego do passado contribuem para a 

pouca utilização no presente; 

 

Vantagens 

 
Racionalização da produção das vedações, com alta 

produtividade, baixo índice de perdas e mão de 

obra reduzida; 

 

Ocorre o aumento da produtividade, devido a 

existência de uma sequência definida de tarefas 

(locação, montagem das formas, posicionamento 

das instalações, fixação dos negativos das 

esquadrias, com possibilidade dos batentes na 

própria forma, resultando na redução do custo 

global da obra); 

 

Aumento da qualidade tanto nos serviços de 

execução quanto no acabamento superficial (final 

da parede); 

 

As formas são reutilizáveis e cada conjunto produz 

os painéis de vedação de uma habitação em 24 

horas, podendo incluir a laje na cobertura; 

 

Existe por meio do sistema a possibilidade da 

vedação exercer função estrutural, onde as paredes 

são adotadas para distribuir carregamento; 

 

A uniformidade da parede permite a utilização de 

um revestimento de pequena espessura, sem 

necessidade de regularização, ou mesmo a 

eliminação do revestimento de regularização, como 

argamassas e pastas, antes da aplicação da pintura; 

 

As atividades independem da habilidade do 

operário, não exigindo qualificação, apenas 

treinamento. O consumo de mão de obra é reduzido 

quando comparado ao processo construtivo 

tradicional; 

 

Existe uma sequência ordenada de trabalho, que 

permite uma simplificação das tarefas; 

 

O emprego desse sistema construtivo exige 

organização e maior planejamento do processo de 

construção, as soluções devem ser tomadas 

previamente à execução; 

 

Proporciona o aumento da área útil da habitação, 

quando comparado aos sistemas convencionais 

com paredes com espessura acima de 15cm, pois os 

painéis de concreto usualmente apresentam 

espessura final entre 8 e 12 cm; 
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1.4.   Projeto 

As paredes de concreto vêm ganhando notoriedade no mercado brasileiro da construção 

por conta da sua rapidez de execução, mas, em outros países, as suas vantagens já são 

apreciadas há mais tempo. Apesar de se ter, agora, uma norma brasileira sobre o assunto, esta 

só entrou em vigor em maio de 2012, enquanto algumas normas internacionais abordam o 

tema há pelo menos 10 anos. Por conta da particularidade de cada país no quesito análise 

estrutural, já era de se esperar que as premissas e maneiras de dimensionar as Paredes de 

Concreto fossem diferentes. A seguir serão tratados alguns critérios de projeto que são 

abordados de forma distinta por pesquisadores e pelas normas, tanto internacionais como a 

brasileira. 

1.4.1. Ações 

 No quesito ações que atuam nas paredes de concreto, de uma forma geral, as normas e 

os pesquisadores da área recomendam as mesmas considerações.  

Rangan (1997) afirma que paredes de concreto são historicamente utilizadas para 

resistir as ações do vento e a abalos sísmicos, ou seja, as ações horizontais, além de serem 

submetidos a carregamentos verticais.  

Taylor, Cote e Wallace (1998) também atestam que ventos e abalos sísmicos provocam 

esforços horizontais nas paredes de concreto, assim como em estruturas aporticadas, mas 

pontuam que em regiões de grande risco destes abalos não é factível projetar uma parede de 

concreto para permanecer elástica durante um terremoto, portanto, deformações inelásticas 

são esperadas, principalmente na base.  

Como não há casos de abalos sísmicos no Brasil, a NBR 16055 (2012) não dá ênfase a 

esta ação, mas explicita que as paredes de concreto devem resistir a todas as ações que 

porventura possam ocorrer, e esclarece que o cálculo dos esforços solicitantes deve ser feito a 

partir da teoria das estruturas. Essa norma considera a existência de esforços por conta da 

ação de cargas verticais, tanto concentradas quanto distribuídas, e de cargas horizontais, 

correspondentes às ações do vento e do desaprumo. 
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 Assim como a NBR 16055 (2012), o ACI 318M (2011) evidencia que as paredes 

devem ser projetadas para resistir a qualquer carregamento a que sejam submetidas, incluindo 

os carregamentos excêntricos e o horizontais. 

Já o ACI 533R Guide for Precast Concrete Wall Panels (2012), que é voltado para o 

projeto de paredes de concreto pré-moldadas, especifica, minuciosamente, quais esforços 

devem ser resistidos pelas paredes. Estas ações seriam decorrentes de: construção, manuseio, 

estocagem e transporte; instalação e impacto; cargas de gravidade e carregamento lateral; e 

pressão hidrostática, vento e ação sísmica. Além disso, ainda de acordo com o ACI 533R 

(2012), as paredes de concreto pré-moldadas também devem ser projetadas para resistir aos 

esforços causados por: diferentes fixações de suporte; deformações ocasionadas por fluência e 

retração; restrição estrutural; variação de temperatura; movimento térmico; variação 

volumétrica; e concentração de tensão perto de conexões e carregamento aplicados. Este 

aumento expressivo de possíveis esforços se dá pelo fato do ACI 533R (2012) tratar somente 

de paredes pré-moldadas, enquanto o ACI 318M (2011) trata de paredes de concreto em geral 

e a NBR 16055 (2012) examina as paredes de concreto armado moldadas no local. 

O Eurocode 2 (1992), o FIB Bulletin 2 (1999) e o CEB-FIP Model Code (1990) 

consideram que as paredes devem suportar carregamento axial e um possível momento 

causado por este carregamento, já que a recomendação dessas normas é que as paredes sejam 

dimensionadas como pilares. 

1.4.2. Esforços atuantes 

As cargas que atuam nas paredes de concreto armado causam tensões que devem ser 

analisadas separadamente e em conjunto. Rangan (1997) afirma que as paredes de concreto 

sofrem compressão axial, flexão e cisalhamento, mas que a perda da capacidade portante pode 

ocorrer tanto por conta da flexão quanto do cisalhamento. 

A compressão axial ocorre no plano da parede, assim como a flexão, por conta do 

carregamento distribuído a que a parede é submetida, que se refere à carga acumulada das 

paredes nos pavimentos superiores. Já a ação do vento provoca o cisalhamento e pode, 

também, causar flexão, só que, nesta situação, este esforço será ortogonal ao plano da parede.  
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Apesar da compressão axial sempre ser citada, os pesquisadores da área afirmam que a 

flexão e o cisalhamento são as solicitações atuantes mais significativas, portanto, serão 

abordadas a seguir. 

a) Flexão 

A flexão é uma solicitação que tem grande participação no comportamento estrutural de 

uma parede de concreto. Rangan (1997) diz que a tensão de flexão de uma parede de 

concreto, na qual atuam ações verticais e horizontais não planas, pode ser calculada a partir da 

convencional teoria de flexão para seções de concreto armado sujeitas a momento fletor e 

compressão axial. Em seu estudo, Rangan (1997) verificou uma parede de concreto à flexão a 

partir das instruções do ACI 318 de 1995, que calcula a resistência à flexão usando um bloco 

retangular equivalente para a região do concreto. Este conceito se assemelha ao que o 

Eurocode 2 (1992), o CEB-FIP Model Code (1990) e o FIP Bulletin 2 (1999) assumem, já a 

NBR 16055 (2012) sugere adotar algo semelhante somente em determinadas situações, que 

serão abordadas no próximo capítulo. 

A existência de aberturas nas paredes de concreto influencia na resistência a flexão. De 

acordo com Taylor, Cote e Wallace (1998), dependendo do tamanho, uma abertura impacta na 

resistência a flexão, diminuindo seu valor, efeito este mais significativo quando as aberturas 

são localizadas perto dos vínculos, do que quando as aberturas são dispostas em outras seções 

das paredes. 

Gurfinkel (1997) afirma que estruturalistas estão cientes que quando elementos de 

concreto armado fletem, a resistência deles sempre é reduzida se houver uma tensão de tração 

sendo ocorrendo; ele ainda completa que a resistência à flexão é inversamente proporcional à 

tensão de tração.  

b) Cisalhamento 

Muitas análises assumem que o comportamento estrutural das paredes de concreto é 

determinado pela flexão, mas resultados experimentais mostram que o cisalhamento tem uma 

grande contribuição (BEYER, DAZIO e PRIESTLEY, 2011). Estudos mostram que, em 

paredes, as deformações cisalhantes variam de acordo com as modificações nos 

deslocamentos no topo e que a magnitude das deformações cisalhantes não depende somente 

da força cisalhante, mas também das deformações inelásticas de flexão.  
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Rangan (1997) desenvolveu um estudo sobre o dimensionamento de paredes de 

concreto. No trabalho em questão ele buscou desenvolver equações para a verificação da 

resistência ao cisalhamento, considerando 

          

sendo      a resistência ao cisalhamento e        o valor máximo que     pode assumir. Os 

valores de     e        são obtidos a partir das equações a seguir. 

          (       
  

  
)       

      
                        

                  
 

sendo: 

    a espessura da parede; 

    o comprimento efetivo horizontal da parede, medido de eixo a eixo de apoio; 

    a taxa de aço; 

    a tensão de escoamento da barra longitudinal; 

    a força de compressão axial de cálculo; 

    a área da seção transversal; 

   o ângulo de inclinação da escora. Precisa ser valores entre 30º e 60º, sendo 

determinado pela expressão: 

      
  

  
 

    a resistência de compressão do concreto; e 

    o fator manipulador obtido a partir de: 

       
  

  
 

       

As equações propostas por Rangan (1997) levam em consideração a armadura 

longitudinal, o que mostra que esta armadura é um importante parâmetro, não só na 

resistência à flexão, como na avaliação da tensão resistente de cisalhamento. 
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Beyer, Dazio e Priestley (2011) afirmam que em muitas análises de paredes de concreto 

cujo esforço principal é a flexão, assume-se que a rigidez ao cisalhamento se mantém, 

aproximadamente, constante mesmo após as fissuras, causadas pelo próprio cisalhamento, 

terem se desenvolvido completamente e a parede ter atingido a fase inelástica. Como a tensão 

de cisalhamento suportada pela parede só aumenta quando a tensão de escoamento do aço é 

atingida, esse modelo prevê que, para os deslocamentos maiores que os deslocamentos do 

aço, o deslocamento provocado pelo cisalhamento se mantém, aproximadamente, constante 

enquanto a o deslocamento à flexão aumenta. No entanto, os resultados experimentais 

mostram que esta hipótese não é coerente. Apesar do comportamento da parede ser dominado 

pela flexão, visto que é o esforço principal do experimento em questão, a histerese
1
 de tensão 

x deformação do cisalhamento é extremamente não linear e as deformações crescem com o 

aumento do deslocamento no topo. A histerese também mostra que o deslocamento provocado 

pelo cisalhamento varia mais quando o carregamento lateral se aproxima do zero: nesse 

ponto, as fissuras estão dispostas em toda a extensão da peça e, com isso, a resistência contra 

movimentos relativos das interfaces fissuradas é pequena. Beyer, Dazio e Priestley (2011) 

também observaram que as deformações cisalhantes aumentam em proporção maior que as 

deformações de flexão e a tensão de cisalhamento não é uniformemente distribuída ao longo 

da parede: há uma concentração nas regiões em que as tensões axiais são maiores, isto é, nas 

regiões onde as paredes sofrem deformações inelásticas, no caso, na base.  

Por sua vez, Massone e Wallace (2004) analisaram a relação entre deformação e 

carregamento lateral em paredes de concreto armado esbeltas e afirmam que os 

deslocamentos no topo das paredes, por conta das deformações inelásticas de cisalhamento, 

são relativamente pequenos e que eles poderiam ser estimados a partir da seguinte equação: 

       (
 

   
)     

sendo 

F  a força lateral atuante; 

G  o módulo de deformação transversal; 

A’  a área da ocorrência do cisalhamento; e 

    a altura da parede. 

                                                 
1
 s.f. Aparecimento de um atraso na evolução de um fenômeno físico com relação a outro. 
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 Percebe-se que esse deslocamento leva em consideração a área onde ocorre o 

cisalhamento, que não necessariamente é a parede toda. A determinação dessa área permite, 

provavelmente, que, no caso de paredes de concreto com aberturas, possa-se considerar o 

vazio causado pela abertura, o que torna a análise mais precisa. 

1.4.3. Condições de contorno 

As condições de contorno são bastante importantes, já que a consideração, ou não, de 

vínculos em mais de dois lados da parede provoca uma variação no dimensionamento da 

armadura das Paredes de Concreto. De acordo com Fragomeni, Mendis e Grayson (1994), 

paredes vinculadas nos quatro lados com ações nas duas direções são mais rígidas que as 

paredes vinculadas em somente dois lados. 

No ACI 318M (2008) não há especificação em relação às condições de contorno 

adotadas, como confirmam Guan, Cooper e Lee (2010) em seu trabalho, onde afirmam que 

“(...) ACI-318 não dá orientações para a inclusão de restrições laterais e aberturas”. 

Tampouco o ACI 533R (2012) menciona a existência de restrições nas laterais das paredes de 

concreto. Portanto, os códigos americanos se mostram conservadores quando usados para 

dimensionar paredes com vinculação em três ou quatro lados, já que, os resultados obtidos são 

mais distantes da realidade. 

O código alemão, DIN 1045-2008, considera que as paredes podem ser vinculadas em 

dois, três ou quatro lados. Por conta da sua formulação, para as paredes vinculadas em três ou 

quatro lados, as forças axiais de resistência são maiores do que as obtidas por outros códigos, 

o que torna o DIN 1045-2008 mais realístico no que diz respeito a paredes com vínculos em 

quatro lados, mas a forma de dimensionar as paredes é de difícil aplicação prática 

(FRAGOMENI, MENDIS e GRAYSON, 1994). 

O FIB Bulletin 2 (1999), por sua vez, afirma que as paredes podem ser avaliadas como 

placas, a partir de análises não lineares. Mas, para efeito de praticidade no dimensionamento, 

as paredes podem ser tratadas como elementos lineares, ou seja, pilares vinculados tanto no 

topo quanto na base. No entanto, apesar das paredes serem consideradas como pilares, pode-

se reduzir o comprimento de flambagem por conta da possível vinculação dos outros lados da 

parede, o que torna a análise mais próxima do real. A mesma consideração é feita pelo CEB-

FIP Model Code (1990). 
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O Eurocode 2 (1992) também considera as paredes como elementos lineares e leva em 

consideração a sua interação com pisos e vigas. A diferença em relação ao FIB Bulletin 2 

(1999) e o CEB-FIP Model Code (1990), é que o Eurocode 2 (1992) permite a variação nas 

vinculações no topo e na base das colunas. Por exemplo, um elemento pode ser vinculado na 

base, mas livre no topo, e vice-versa, flexibilizando e expandindo as possibilidades de análise 

em relação às outras normas citadas neste parágrafo. 

Por sua vez, a NBR 16055 (2012), no item 17.2, considera os vínculos da parede para 

a determinação do comprimento equivalente, como será visto no próximo capítulo. A 

possibilidade de dimensionar as paredes de concreto como elemento linear tipo pilar, pilar-

parede ou viga-parede só é permitida quando o comprimento da parede é menor que dez vezes 

a sua espessura, não havendo especificação para determinar qual dos modelos deve ser 

adotado. 

1.4.4. Armadura de reforço na região de aberturas 

Poucas normas apresentam recomendações para a região das aberturas. De acordo com 

Doh e Fragomeni (2006), poucas pesquisas foram desenvolvidas sobre o comportamento das 

paredes com aberturas. Eles comentam, ainda, que as fissuras, nos ensaios realizados por eles, 

se apresentaram de forma diferente em paredes de concreto com aberturas que tinham ações 

distintas: nas paredes com ação nas duas direções, as curvaturas ocorreram tanto na direção 

paralela quando perpendicular ao carregamento; já nas paredes com ação em somente uma 

direção, a curvatura ocorreu paralelamente à ação. Vale pontuar que, a existência de apoios 

laterais provoca o surgimento de reações e que, neste caso, estas paredes se comportam como 

com ação nas duas direções, como mostra a Figura 1.13. 

Taylor, Cote e Wallace (1998) confirmam que as normas americanas não fornecem 

recomendações adequadas para o projeto de paredes que contenham aberturas. Caso as 

aberturas sejam pequenas, elas podem ser negligenciadas, mas, se forem no meio da parede, 

elas diminuirão levemente o momento resistente paralelo ao plano médio e reduzirão de forma 

significa a força cortante resistente. Eles ainda afirmam que testes revelaram que as paredes 

são mais vulneráveis à perda da capacidade resistente ao cisalhamento quando as aberturas se 

encontram perto dos vínculos das paredes. 
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Figura 1.13. Paredes com aberturas com ação em uma e em duas direções  

Fonte: Doh e Fragomeni, 2006 

Doh e Fragomeni (2006) afirmam que há uma tendência à fissuração a partir das 

quinas das aberturas, evidenciando a existência de um acúmulo de tensões naquela região. 

Portanto, eles sugerem que a armadura de reforço para aberturas seja distribuída 

transversalmente às quinas das próprias aberturas. Entretanto, nenhuma das normas 

internacionais citadas neste trabalho prevê a utilização de qualquer armadura de reforço ao 

redor das aberturas e, a brasileira, que é a única que indica a sua utilização, não sugere que 

seja distribuída desta forma. A NBR 16055 (2012) distribui as armaduras de reforço para 

aberturas nas paredes de concreto paralelamente às próprias aberturas, como será discutido no 

Capítulo 2.  

Guan, Cooper e Lee (2010) desenvolveram um estudo sobre paredes de concreto com 

aberturas e afirmam que testes experimentais indicam que paredes de concreto esbeltas e com 

aberturas são suscetíveis a ruptura brusca por conta de flambagem e fissuração excessiva, 

exatamente ao redor das aberturas. Ainda de acordo com eles, a resistência das paredes de 

concreto é inversamente proporcional ao tamanho das aberturas presentes nas paredes, o que 

evidencia a relevância da consideração das aberturas durante o dimensionamento das paredes 

de concreto, assim como a necessidade da utilização de um reforço apropriado ao redor das 

aberturas. 

A Figura 1.14. exemplifica a montagem de uma parede, indicando alguns materiais 

necessários para a sua execução, assim como a utilização de tela soldada e armadura de 

reforço nas quinas das aberturas. 

APOIO

CURVATURA

FISSURAS
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Figura 1.14. Montagem de parede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, 2011 

 

Taylor, Cote e Wallace (1998), corroboraram a importância da consideração das 

possíveis aberturas já que a posição das aberturas influencia na resistência das paredes de 

concreto à flexão no seu plano e, principalmente, ao cisalhamento, já que esta tensão, segundo 

os autores, contribui em, aproximadamente, 25% do deslocamento lateral em paredes de 

concreto com aberturas e somente 10% em paredes de concreto sólidas. 

A existência de aberturas em paredes de concreto é, ainda, um campo pouco 

explorado, mas é de extrema importância que seja estabelecida a influencia das características 

das aberturas, como dimensões, localização e tipo, na sua capacidade portante. O 

preenchimento de algumas dessas lacunas no dimensionamento de paredes de concreto com 

aberturas é um dos objetivos deste trabalho, assim como sugestões para o aprimoramento da 

NBR 16055 (2012). Portanto, com o intuito de melhor explorar o tema e evidenciar a 

necessidade de se analisar a influência das aberturas em paredes de concreto, alguns trabalhos 

desenvolvidos serão comentados a seguir. 

 Taylor, Cote e Wallace (1998) 

O estudo de Taylor, Cote e Wallace (1998) focou no dimensionamento de paredes de 

concreto esbeltas com aberturas na base, onde ocorre uma grande concentração de 

deformações inelásticas.  Para avaliá-las, foram construídas paredes com aberturas, 

relativamente grandes, na base, próximas aos vínculos, e outras paredes sem aberturas. Todas 

as paredes tinham armadura transversal e longitudinal. 
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De forma resumida, o objetivo da pesquisa foi verificar, experimentalmente, se o uso 

de um modelo baseado em deslocamento, bielas e tirantes era apropriado para avaliar os 

requisitos de cisalhamento e detalhamento de paredes esbeltas com aberturas relativamente 

grandes na base. 

Após o desenvolvimento da parte analítica e experimental, Taylor, Cote e Wallace 

(1998) concluíram que os resultados dos experimentos mostraram que, quando devidamente 

reforçadas, paredes de concreto armado esbeltas com aberturas na base podem exibir 

comportamento estável e significante ductilidade, mesmo quando as aberturas se encontram 

na zona de compressão. As grandes aberturas na base não influenciaram, de forma 

significativa, o comportamento das paredes, bastando analisar e comparar os resultados 

obtidos com paredes com e sem aberturas para se chegar a essa conclusão. Entretanto, o 

cisalhamento teve um papel mais significativo no comportamento das paredes com aberturas 

do que as com sem: no caso das paredes com aberturas, o cisalhamento contribuiu, 

aproximadamente, com 25% do deslocamento lateral máximo, enquanto para paredes sem 

aberturas, este valor foi de apenas para 10%. 

O estudo de Taylor, Cote e Wallace (1998) evidenciou que a existência de aberturas 

tem que ser levada em consideração no dimensionamento porque interfere de forma direta no 

cisalhamento e no deslocamento lateral. 

 Doh e Fragomeni (2006) 

Doh e Fragomeni (2006), na tentativa de aprofundar os estudos anteriores sobre 

paredes de concreto armado, testaram 12 paredes com e sem aberturas, com ações em uma 

(vínculo no topo e na base) e em duas direções (vínculo nos quatro lados). Todas as paredes 

foram reforçadas com malhas de aço com a tensão de escoamento de 500MPa e, nas paredes 

com aberturas, há um reforço, na diagonal, em cada quina das aberturas. Já o concreto usado 

tinha a resistência variando entre 32 e 50MPa, slump de 80mm e agregado com tamanho 

máximo de 10mm. As paredes foram carregadas até chegarem à ruptura, para que o 

comportamento e as fissuras fossem avaliados. 

Nas paredes com ações na direção vertical e sem aberturas, a fissuração ocorreu de 

forma horizontal, como indicado na Figura 1.15, perpendicular a direção do carregamento, 

com a ruptura ocorrendo perto do centro, o que indica ruptura por conta do momento fletor. Já 

no caso de paredes com ações em duas direções e sem aberturas, foram observadas fissuras a 
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partir dos cantos das paredes, formando figuras semelhantes às charneiras plásticas, como 

mostrado na Figura 1.16. 

Figura 1.15. Fissuras em parede com ações em uma direção e sem aberturas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Doh e Fragomeni, 2006 

 

Figura 1.16. Fissuras em parede com ações em duas direções e sem aberturas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Doh e Fragomeni, 2006 

No caso de paredes com ações em uma direção com aberturas, as fissuras se 

desenvolveram somente nas colunas ao lado das aberturas, como evidenciado na Figura 1.17, 

exatamente na região em que a seção transversal é reduzida. Em contrapartida, para paredes 

com aberturas e ações nas duas direções, as fissuras se apresentaram de forma semelhante 

àquelas das paredes sem aberturas com ações nas duas direções, como charneiras plásticas, o 

que pode ser observado na Figura 1.18. Isto sugere que há uma concentração de tensões nas 

quinas das aberturas. 
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Figura 1.17. Fissuras em parede com ações em uma direção e com aberturas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Doh e Fragomeni, 2006 

 

Figura 1.18. Fissuras em parede com ações em duas direções e com aberturas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Doh e Fragomeni, 2006 

 

Doh e Fragomeni (2006) também analisaram a flecha e o carregamento último de 

paredes de concreto e, a partir dos resultados obtidos, desenvolveram uma formulação para a 

determinação da tensão resistente ao carregamento último para paredes de concreto com 

aberturas. 
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onde 

      é resistência axial de projeto por unidade de comprimento (em N/mm) para 

paredes com aberturas;    

     é tensão axial resistente de projeto por unidade de comprimento (em N/mm) 

para paredes sem aberturas;    

      é 1,188 para paredes com ações em uma direção; 1,004 para paredes com ações 

  em duas direções; 

     é 1,175 para paredes com ações em uma direção; 0,933 para paredes com ações 

  em duas direções; 

    é um parâmetro adimensional determinado por 

   
  

 
  

 

 
 

 

   
 

 
   ̅ 

  ̅    é a distância entre o canto vertical esquerdo até o centro de gravidade da seção 

  transversal da parede com aberturas; 

  

 
    é relação entre a área da abertura e da parede; 

L  é largura da parede; 

  
 
   é resistência a compressão característica do concreto (Mpa);  

     é espessura da parede (mm); 

    é excentricidade do carregamento; 

     é excentricidade adicional por conta das deflexões na parede ou  

    
     

 

         
 

 

           

onde 

H  é altura da parede (mm); 

Para paredes com ações em uma direção: 

                                se   
 

  
  27          

  

 
 

  
     

  se  
 

  
    

Para paredes com ações em duas direções: 
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  se H ≤ L              
 

   
  se  H > L 

sendo   um parâmetro de excentricidade determinado por 

 

     
 

    
 

  

   se  
 

  
  27       

 

    
 

  

    
  

 
 

  
     

   se  
 

  
    

 

Estas fórmulas são uma fusão entre as fórmulas desenvolvidas por outros autores. 

 Guan, Cooper e Lee (2010) 

Guan, Cooper e Lee (2010) desenvolveram um estudo sobre paredes de concreto 

armado com aberturas de diferentes configurações, com o objetivo de conduzir uma avaliação 

da influência destas aberturas em paredes com ações em uma e em duas direções. As 

aberturas representaram as portas e janelas e os pesquisadores utilizaram uma análise 

geométrica não-linear a partir do Método dos Elementos Finitos. 

O método proposto por eles foi desenvolvido por Guan e Loo, em 1997, para avaliar a 

fissuração e a punção de placas e se mostrou capaz de prever o comportamento último de 

paredes quadradas com aberturas quadradas, sendo esta a razão dele ter sido utilizado. 

Todas as paredes modeladas eram quadradas com 1,20 x 1,20m e com 40mm de 

espessura. A resistência à compressão característica do concreto foi de 56,95MPa e a 

resistência à tração do aço foi de 450MPa. No total, foram analisadas 20 paredes em 3 estudos 

paramétricos, que variavam as dimensões das aberturas. Os parâmetros avaliados foram o 

tamanho total, o comprimento e a altura das aberturas. 

No estudo do primeiro parâmetro, Guan, Cooper e Lee (2010) variaram o tamanho 

total da abertura, ou seja, tanto a altura quanto a largura. A partir da análise perceberam que a 

resistência da parede é inversamente proporcional ao tamanho da abertura. A resistência axial 

diminuiu linearmente com o aumento do tamanho das aberturas. A resistência das paredes 

com ações em uma direção é reduzida em 92% a partir do ponto em que o tamanho da 

abertura é aumentado de 25% para 67% do tamanho total da parede. Similarmente, para 

paredes com ações em duas direções há uma redução da resistência, mas, nesta situação, o 

valor da redução foi de 86% quando o tamanho da abertura foi aumentado de 25% para 67% 

do tamanho total da parede. Por fim, o aumento significativo do tamanho da abertura reduz a 

capacidade última de carregamento axial das paredes, tanto para as com ações em uma 

direção quanto em duas. 



 

 

37 1. PAREDES DE CONCRETO 

Outro ponto importante na avaliação deste parâmetro foi que, tanto para as paredes 

com ações em uma direção quanto em duas, há uma redução da flecha com o aumento do 

tamanho da abertura, o que pode ser atribuído à dominância de ruptura frágil causada pela 

flambagem e não pela flexão. 

No que concerne ao segundo parâmetro, Guan, Cooper e Lee (2010) variaram a 

largura da abertura, mantendo a altura fixa em 30cm. Assim como visto para a variação do 

tamanho total das aberturas, o aumento somente da largura da abertura reduz a capacidade 

ultima de carregamento axial das paredes, tanto em paredes com ações em uma direção 

quanto em duas direções. No caso de paredes com ações em uma direção, a resistência última 

diminuiu 72% com o aumento de 0,25 para 0,67 da relação entre o comprimento da abertura e 

da parede. Já no caso de paredes com ações em duas direções, a redução da resistência última 

foi de 50% para o mesmo aumento da relação entre larguras. No que diz respeito à flecha, 

para paredes com ações em uma direção, o aumento somente da largura da parede provocará 

pouca variação; para paredes com ações em duas direções, o aumento somente da largura da 

abertura parece ter a mesma influência que o aumento de todo o tamanho da abertura: 

diminuição da flecha. 

Por fim, no que diz respeito ao último parâmetro, variação somente da altura com 

largura constante de 30cm, a análise dos resultados sugere que o aumento somente da altura 

da abertura tem pouco efeito na capacidade última da parede. Nas paredes com ações em uma 

direção, a resistência axial diminuiu 17% com o aumento de 0,25 para 0,67 da relação entre o 

a altura da abertura e a altura da parede. Já nas paredes com ações em duas direções, a 

redução na resistência foi de 14% para a mesma variação da relação entre alturas. Mesmo 

havendo uma redução, ela foi menor que nos dois outros parâmetros analisados. 

Com o intuito de dimensionar paredes de concreto armado de forma segura, o efeito 

combinado do aumento da altura e da largura deve ser incorporado nos parâmetros de 

dimensionamento. Com isso, Guan, Cooper e Lee (2010) desenvolveram e propuseram a 

equação a seguir para o cálculo da resistência ao carregamento último para paredes com 

aberturas,    . 

    (          )    

onde 

     é tensão axial resistente de projeto, em N/mm, para paredes sem aberturas;    

     é 1,361 para paredes com ações em uma direção; 1,358 para paredes com ações 

  em duas direções; 
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     é 1,952 para paredes com ações em uma direção; 1,395 para paredes com ações 

  em duas direções; 

      é um parâmetro capaz de cobrir o efeito do tamanho da abertura e determinado 

por: 

     
        

    
 

 sendo 

                                                
   

  
  

  

 
                         

   

  
  

  

 
 

 

   

  
   a relação entre as dimensões da abertura e da parede, na vertical; 

   

  
   a relação entre as dimensões da abertura e da parede, na horizontal; 

     a distância entre os centros de gravidade da parede com e sem aberturas, na 

  vertical; 

     a distância entre os centros de gravidade da parede com e sem aberturas, na 

  horizontal; 

H  a altura da parede; 

L  a largura da parede; 

    o coeficiente de ponderação que relaciona    e   ; 0,21 para paredes com   

ações em uma direção; 0,4 para paredes com ações em duas direções; 

Com    definido anteriormente. 

Vale ressaltar que a formulação proposta por Guan, Cooper e Lee (2010) foi obtida a 

partir da análise dos três estudos paramétricos onde a resistência a compressão do concreto 

era de 67 MPa e a relação entre a altura e espessura da parede é de 30.  

Pode-se perceber que o aumento das dimensões das aberturas influencia a resistência 

última das paredes de concreto armado, sendo essa influência maior no caso da dimensão total 

da abertura e do aumento da largura. 

 Mays, Hetheington e Rose (1999) 

A pesquisa de Mays, Hetheington e Rose (1999) focou na resposta à explosão de 

Paredes de Concreto com aberturas. Para tanto, foram testadas 6 paredes com 725x395mm em 

planta e 17mm de espessura. A resistência a compressão característica do concreto era de 

59MPa aos 7 dias e a resistência à tração característica do aço era  400MPa. 
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De forma geral, a localização das fissuras principais nas paredes de concreto sujeitas à 

explosão foi semelhante a fissuração de paredes de concreto carregadas de forma estática. A 

única diferença evidente foi o aumento de fissuras secundárias no caso das paredes sujeitas à 

explosão. 
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2. RECOMENDAÇÕES DA NBR 16055 (2012) 

 

Mesmo as paredes de concreto sendo utilizadas há bastante tempo no Brasil, só em 

2012 foi publicada uma norma que regulamentasse o projeto delas: “A NBR-16055 Parede de 

concreto moldada no local para a construção de edificação – Requisitos e Procedimentos é 

uma ratificação das práticas utilizadas e corretamente comprovadas” (CORSINI, 2012). 

Mesmo sendo um elemento estrutural em concreto armado, uma parede de concreto não 

se comporta da mesma forma que os elementos especificados na NBR – 6118: Projeto de 

estruturas de concreto – Procedimento (2007). De acordo com Freitas (2012), vice–presidente 

de tecnologia e qualidade da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural 

(ABECE), “A NBR 16055 (2012) foi criada porque paredes de concreto não são a mesma 

coisa que pilares com paredes. As considerações são diferentes: há atenuantes em alguns 

pontos de armação, por exemplo, por ser um elemento de superfície. Mas, por outro lado, é 

preciso se preocupar com algumas questões de contorno não detalhadas na NBR 6118 (2007), 

por não estar voltada para esse tipo de estrutura”. No entanto, vale ressaltar que, a depender 

da faixa de parede de concreto a ser analisada, ela pode ser dimensionada como pilar, 

procedimento este descrito na NBR 6118 (2007). 

Com o intuito de ilustrar as diferenças entre as paredes de concreto e outros sistemas 

estruturais, na Tabela 2.1 apresenta-se um comparativo entre estes sistemas. Pode-se perceber 

que as características e as etapas construtivas são diferentes, se comparada a parede de 

concreto com outros processos mais disseminados na engenharia civil. Isto corrobora a 

necessidade que fomentou a elaboração de uma norma distinta para as paredes de concreto.  

A NBR 16055 (2012) aborda os materiais utilizados, os procedimentos construtivos e 

o dimensionamento de paredes de concreto, mas somente para aquelas moldadas no local. 

Esta limitação se deve ao fato de existirem muitas soluções para painéis pré-moldados. Ainda 

de acordo com Freitas (2012), tem-se os painéis alveolares de fechamento e estruturais, os 

painéis arquitetônicos de fachada, os painéis autoportantes e os painéis sanduíche. Esses 

elementos apresentam considerações bem distintas que podem exigir normas específicas, 

como no caso de painéis alveolares protendidos. 
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Tabela 2.1 – Comparativo entre os principais sistemas estruturais 

Fonte: Corsini, 2012 

 

 

 

 

Paredes de 

concreto 

moldadas in 

loco 

Estrutura 

convencional 

(pilar-viga-laje) 

Alvenaria 

estrutural 

Painéis pré-

fabricados 

Características 

Estrutura única de 

concreto, moldada 

em fôrmas 

metálicas, de 

madeira ou de 

plástico 

Formada por pilares, 

vigas e lajes de 

concreto. Os vãos são 

preenchidos com 

blocos de vedação 

Estruturas em 

blocos de concreto 

ou cerâmicos mais 

resistentes, 

adequados para 

alvenaria estrutural 

Peças pré-

fabricadas (no 

canteiro ou em 

usinas), montadas 

normalmente com 

auxílio de gruas 

Distribuição de 

peso 

O peso se 

distribui por toda 

a estrutura de 

concreto 

autoportante até 

interface com as 

fundações 

O peso da construção 

é distribuído nos 

pilares, vigas e lajes 

para as fundações (as 

paredes não suportam 

cargas) 

As paredes são 

autoportantes 

(capazes de 

suportar a carga da 

obra sem a 

necessidade de 

vigas e pilares) 

Os painéis 

normalmente são 

autoportantes. Há 

modelos, porém, 

com função 

exclusiva de 

fechamento (sem 

função estrutural) 

Armação 

Concretada em 

tela soldada (no 

centro da parede 

ou próximas às 

duas faces) 

Não há armação nas 

áreas de vedação, 

somente nos pilares, 

vigas e lajes 

Geralmente não há 

armação (embora 

haja alvenaria 

estrutural armada) 

Normalmente os 

painéis são de 

concreto armado 

Revestimento 
Normalmente não 

recebe 

revestimento 

Revestimento, base 

com chapisco 

Revestimento, base 

com chapisco 

Normalmente não 

recebe 

revestimento (ou 

recebe 

revestimentos 

incorporados na 

fabricação) 

Instalações 

elétricas/ 

hidráulicas 

Quando 

embutidas, são 

instaladas antes 

da concretagem 

Depois da construção 

das paredes, em geral 

é preciso “rasgá-las” 

para embutir as 

instalações 

hidráulicas e elétricas 

Instalações 

embutidas dentro 

dos blocos, que são 

cortados nos pontos 

de saída 

Já vem embutidas, 

normalmente, nos 

painéis pré-

fabricados 

 

Como o comportamento estrutural das paredes de concreto não é o mesmo do sistema 

estrutural formado por pórtico, já era de se esperar que a distribuição de tensões também fosse 

diferente. Corsini (2012) afirma que, como exemplo desta diferença comportamental, tem-se 

as janelas: “ao ter uma retração ou desvio de cargas, há uma concentração de tensão nos 

cantos das janelas”. Exatamente por conta desta distinção é que a NBR 16055 (2012) indica a 

forma de tratar janelas, portas e aberturas em geral. 
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Primeiramente, para uma melhor compreensão das peculiaridades em relação aos 

materiais e especificações para o projeto e execução de uma parede de concreto, serão 

apresentados, alguns fundamentos contidos na NBR 16055 (2012).  

2.1.   Considerações para o projeto de paredes 

A NBR 16055 (2012) se aplica a paredes de concreto moldadas in loco e com fôrmas 

removíveis. Estas paredes são definidas como um “elemento estrutural autoportante moldado 

in loco, com comprimento maior que dez vezes sua espessura e capaz de suportar carga no 

mesmo plano da parede” (NBR 16055, 2012). A espessura da parede deve ser igual ou maior 

que 10 cm para altura de até 3 m, salvo situações especificadas no item 13.1 da NBR 16055 

(2012), e apresentadas neste capítulo. 

A NBR 16055 (2012) não determina limites para as edificações, mas trata como 

edifícios simplificados aqueles que tenham até 5 pavimentos, com pé-direito máximo de 3 m e 

dimensões em planta de no mínimo 8 m. As lajes para este tipo de edifício devem ter vão livre 

máximo de 4 m, não podem ser pré-moldadas e a sobrecarga máxima deve ser de 300 kgf/m². 

No sistema estrutural Parede de Concreto, considera-se que as lajes fazem parte do 

sistema, ou seja, as paredes, em conjunto com a laje, formam um sistema monolítico. As 

paredes, de acordo com a NBR 16055 (2012), podem estar submetidas à carga axial, com ou 

sem flexão, concretadas com todos os elementos que farão parte da construção final. Com 

isto, todas as paredes de um determinado trecho são concretadas de uma única vez, já 

contendo as tubulações e eletrodutos, além dos vãos das portas e janelas. Vale salientar que 

não são permitidas tubulações horizontais, salvo em pontos especificados na referida norma, e 

que não pode haver tubulações no encontro das paredes. 

Os requisitos referentes à qualidade e durabilidade da estrutura são os mesmos que 

para outras estruturas de concreto armado, portanto, deve-se seguir as recomendações da NBR 

6118 (2007). O mesmo se aplica para a forma de preparar, caracterizar e analisar o concreto. 

Não há especificação em relação ao tipo de concreto a ser utilizado nas paredes de concreto, a 

única observação é que ele tenha um fck menor ou igual a 40MPa, mas, segundo Misurelli e 

Massuda (2009), é recomendável que ele seja autoadensável. Também não há especificação 

em relação ao aço, podem ser usadas telas soldadas, treliças ou barras, contanto que o aço 

tenha a mesma qualidade em toda a parede de concreto. 
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2.1.1. Ações 

Em seu item 11, sobre as ações, a NBR 16055 (2012) determina quais ações devem ser 

consideradas no dimensionamento e verificação das paredes de concreto.  

a) Esforços solicitantes 

O cálculo dos esforços solicitantes deve ser feito a partir dos princípios estabelecidos 

pela teoria das estruturas. Os edifícios em paredes de concreto devem ser contraventados, 

impedindo que ocorram deslocamentos maiores que os limites que a NBR 6118 (2007) 

estabelece. Esta condição é atendida quando: há paredes resistentes nas duas direções da 

edificação, garantindo a rigidez de ligação entre as paredes; as lajes são consideradas 

diafragmas rígidos, somente transferindo os esforços horizontais; e podem ter as reações 

calculadas pelo método das charneiras plásticas. 

b) Cargas verticais nas paredes 

Todas as cargas verticais devem ser consideradas de acordo com a NBR 6120 - Cargas 

para o cálculo de estruturas de edificação (1980). Como se considera que estas cargas atuam 

paralelamente ao plano médio das paredes de concreto, estas últimas podem ser calculadas 

como estruturas de casca plana.  

c) Cargas linearmente distribuídas 

As paredes de concreto podem ser tratadas como elementos de chapa, já que as cargas 

gravitacionais são consideradas linearmente distribuídas e aplicadas nas paredes. Em algumas 

ocasiões, as cargas atuam de forma inclinada ao longo das paredes, o que provoca uma 

redistribuição, inclusive entre as paredes adjacentes. Nestes casos, a tensão de cisalhamento 

nas paredes e entre elas deve ser verificada, sendo que o ângulo limite para a inclinação das 

cargas é 45º. 

d) Cargas concentradas ou parcialmente distribuídas 

De acordo com a NBR 16055 (2012), “uma carga concentrada ou parcialmente 

distribuída pode ser suposta repartida uniformemente em seções horizontais limitadas por um 

dos planos inclinados de 45º sobre a vertical e passando pelo ponto de aplicação de carga e 

pelas extremidades da faixa de aplicação”, como mostrado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Cargas concentradas ou parcialmente distribuídas 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 16055, 2012 

 

e) Distribuição de cargas na região das aberturas 

No caso de haver alguma abertura na parede de concreto, a distribuição da carga deve 

ser feita excluindo as zonas limitadas por planos de 45º, tanto nas faixas horizontais acima e 

abaixo da abertura em questão. O dimensionamento ao redor das aberturas será tratado no 

item 2.3 deste trabalho. 

f) Ações transversais ao plano da parede 

É obrigatória a verificação das ações horizontais causadas pela ação do vento e do 

desaprumo, mas, caso haja alguma outra carga que cause esforços significativos, ela deve ser 

também considerada nos cálculos. No caso do vento, deve ser seguida a NBR 6123 - Forças 

devidas ao vento em edificações (1988). Já o desaprumo, para as paredes de concreto, é 

calculado a partir de: 

θ = 
 

   √ 
 

na qual: 

H é a altura da edificação, em metros, 

θ o ângulo de desaprumo, em radianos. 

O sistema de forma e escoramento segue as recomendações para outras estruturas de 

concreto armado, conforme explicita a NBR 15696 - Fôrmas e escoramento para estruturas de 

concreto – Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos (2009). O recebimento, o 

transporte, o lançamento e a cura devem atender a NBR 14931 - Execução de estruturas de 

concreto – Procedimento (2004). Como este método construtivo é racionalizado, quando bem 
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executado, não é necessário preparar a parede para pintar, diminuindo, assim, as etapas do 

acabamento. 

Conforme mencionado anteriormente, a parede de concreto é considerada e construída 

de forma monolítica. Assim, ela não apresenta o mesmo comportamento que um pilar ou um 

pilar-parede, e, consequentemente, o seu dimensionamento é diferente, sendo tratado a seguir. 

2.2. Dimensionamento 

As paredes de concreto são construídas de forma monolítica, sempre com armadura de 

ligação e armadura para resistir aos esforços. É importante salientar que as paredes de 

concreto devem ter extremidades com travamento de mínimo três vezes a sua espessura t. A 

NBR 16055 (2012) comenta que o travamento é necessário sempre que o comprimento da 

parede entre os travamentos ultrapassar duas vezes a sua altura geométrica. Caso não seja 

possível travá-la, a parede deve ser calculada como um pilar ou um pilar-parede, seguindo as 

premissas da NBR 6118 (2007). 

Um fator que compromete a estabilidade do sistema estrutural é a remoção ou abertura 

de paredes sem consulta prévia ao projetista. Como este sistema estrutural não é formado por 

pórticos, não há vigas nem pilares, ou seja, as paredes de concreto suportam a carga da 

estrutura. Caso as paredes sejam retiradas, não haverá, necessariamente, elementos que 

suportem ou transfiram os esforços, assim, a estabilidade estrutural poderá ser comprometida.  

2.2.1. Premissas básicas de dimensionamento 

De acordo com a NBR 16055 (2012), trechos de parede com comprimento menor que 

dez vezes a sua espessura devem ser dimensionados como pilar ou pilar-parede. Já para os 

outros casos, as paredes devem ser dimensionadas à flexocompressão, admitindo-se como 

mínimo o maior entre as seguintes excentricidades:  

 excentricidade mínima de (1,5 + 0,03t), em centímetro, onde t é a espessura da 

parede. 

 excentricidade decorrente da pressão lateral do vento nas paredes externas. 
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A ocorrência de excentricidades laterais pode ser vista na Figura 2.2, que mostra uma 

estrutura submetida à uma ação lateral.  

 

Figura 2.2. Estrutura submetida à carga vertical e à ação lateral de vento (v) e os 

correspondentes efeitos de segunda ordem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carvalho e Pinheiro, 2013 

 

Já o comprimento equivalente,   , é obtido a partir da análise das condições de contorno 

da parede, levando, inclusive, em consideração, a possibilidade da parede ter continuidade 

lateral com outras paredes, conforme ilustrado na Figura 2.3.  
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Figura 2.3. Comprimento equivalente   

 

 

Fonte: NBR 16055, 2012 

2.2.2. Armadura mínima 

 Com relação à armadura mínima a ser utilizada, a NBR 16055 (2012) prescreve as 

recomendações apresentadas a seguir. 

a) Seção de aço 

Para as armaduras verticais, em aço CA-60, a área mínima de aço deve corresponder a: 

         
= 0,09%    

onde: 

         
  é a área de aço mínima na vertical para o aço CA-60, 
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      é a área da seção de concreto da parede 

A NBR 16055 (2012) permite que, para construções de até dois pavimentos, se utilize 

armadura mínima equivalente a 66% desse valor. 

Não há explicações na norma para a razão da armadura mínima de aço ser calculada 

para o aço CA60, entretanto, presume-se que essa preferência ocorra por conta do fato das 

telas soldadas serem fabricadas geralmente com ele. 

Para as armaduras horizontais, a área mínima de aço corresponde a 0,15% da seção de 

concreto, isto é: 

        
= 0,15%    

onde: 

       é a área de aço mínima na horizontal para o aço CA-60, 

    é a área da seção de concreto da parede 

Para paredes externas com até 6m de comprimento horizontal entre juntas de controle 

ou paredes internas de qualquer comprimento, é permitido que se utilize armadura mínima 

equivalente a 60% deste valor. E, para as construções de até dois pavimentos, pode-se utilizar 

armadura mínima correspondente a 40% deste valor. 

Sempre deve haver armadura de ligação entre os elementos parede x parede, parede x 

laje e parede x fundação, sendo que nos cruzamentos de parede deve ser respeitado o mínimo 

especificado para a armadura horizontal. Já na continuidade de paredes entre pavimentos, 

deve ser respeitado o mínimo especificado para a armadura vertical. 

Caso a espessura da parede, t, seja menor que 15cm e uma armadura dupla seja 

utilizada, ou seja, nas duas faces, a armadura mínima vertical deve ser usada em cada face. 

Caso a espessura t seja maior que 15cm, pode-se utilizar 0,67 desse valor em cada face, já que 

as armaduras são mais eficientes nessas espessuras. Em relação ao reforço horizontal, não há 

alterações quanto ao seu valor mínimo. 

b) Espaçamento entre as barras de aço 

O espaçamento máximo,     , entre barras, tanto horizontais quanto verticais, deve 

ser o menor valor entre que 30cm e duas vezes a espessura t da parede: 

      {
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c) Tela soldada 

As paredes de concreto podem conter somente uma tela soldada localizada próxima ao 

centro geométrico da seção horizontal e disposta longitudinalmente. Em dois casos 

específicos a norma determina a utilização de armadura dupla, quando a espessura t for maior 

que 15cm, e quando a parede está no térreo da edificação sujeita à choques de veículos ou 

quando engasta marquises e terraços em balanço. 

2.2.3. Reforços horizontais  

Quando as paredes tiverem a borda superior livre, é necessária a utilização de uma 

armadura horizontal, em toda a sua extensão, com valor não menor que 0,5cm², disposta na 

região da seção transversal junto à borda livre, a uma distância não maior que duas vezes a 

espessura t da parede. 

Quando as aberturas tiverem uma dimensão horizontal igual ou maior que 40cm, elas 

devem ser reforçadas com armaduras horizontais, tanto na face superior quanto na face 

inferior da abertura. O valor deste reforço deve ser dimensionado pelo modelo elástico ou 

biela-tirante, sendo que seu valor mínimo deve ser 0,5cm² em cada face. Já o seu 

comprimento deve ultrapassar a face lateral da abertura em no mínimo o comprimento de 

ancoragem da barra, acrescido de ¼ do vão horizontal da abertura. Outra opção é dimensionar 

de acordo com o item 2.3. 

2.2.4. Resistência-limite sob solicitação normal 

Como ocorre para as peças de concreto armado tratadas na NBR 6118 (2007), a 

resistência aos esforços solicitantes de uma parede de concreto deve ser maior que os próprios 

esforços solicitantes, ou seja, a resistência tem que ser maior ou igual às solicitações. O que 

muda em relação à NBR 6118 (2007) é a forma de determinar a resistência e comparar o valor 

obtido com o valor do esforço solicitante. 

a) Resistência de cálculo sob normal de compressão 

A resistência de cálculo, para a pressão máxima de vento igual a 1 kN/m², 

considerando as excentricidades e a minoração referente à instabilidade localizada, 
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apresentada no item 2.2.1 e 2.1.1, respectivamente, pode ser calculada a partir da seguinte 

expressão:  

        
 = 

                    

                 
 ≤ 

                    

     
 ≤ 0,4     .    

na qual: 

        
   é a normal resistente de cálculo, por unidade de comprimento, admitida pelo 

  plano médio da parede, 

      é a resistência à compressão de cálculo do concreto, 

     é a taxa geométrica da armadura vertical da parede, não maior que 1%, 

t   é a espessura da parede, 

     é a área da seção transversal de concreto da parede, 

     =     . 0,002/   , e considerando a compatibilização da deformação no aço com a do 

  concreto adjacente, 

     é o coeficiente de ponderação da resistência do aço, 

     é o coeficiente de ponderação da resistência do concreto e é obtido da seguinte 

  forma:  

   = 1,4.1,2 = 1,68 

   e     são coeficientes que dependem do índice de esbeltez da parede (λ), calculado 

como se a Parede de Concreto fosse um pilar. E com isso tem-se: 

para 35 ≤ λ ≤ 86    = 
 

  
,   = 0 

para 86 ≤ λ ≤ 120    = 
 

  
,   = 

    

  
 

Vale ressaltar que λ é o índice de esbeltez da parede, e é dado por: 

λ = 
  

 
 =  

√     

 
 

onde: 

    é o comprimento equivalente da parede, definido no item 2.2.1 

     é o raio de giração, que para seção retangular vale: 
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i = 
√  

 
 

sendo h a altura da seção transversal da parede. 

Esta determinação de resistência de cálculo é feita considerando a pressão do vento 

com valor de 1 kN/m². Caso a pressão do vento seja maior do que esse valor, outras análises 

devem ser feitas nas paredes de periferia que sofrem flexão simples: as paredes do último 

pavimento devem ser consideradas engastadas na base e apoiadas no topo, já as paredes dos 

pavimentos restantes podem ser calculadas como biengastadas. 

b) Verificação à compressão 

Admite-se que a parede atende ao dimensionamento se o valor dos esforços 

solicitantes for menor que a normal resistente de cálculo, obtida no subitem 2.2.4.a , em cada 

trecho da parede. Considera-se que a segurança ao estado limite último foi atendida sempre 

que for respeitada a equação a seguir, considerando que, para cada trecho de parede, cada 

caso e cada combinação de carregamento deve ser feita essa verificação. 

           ≥  
                     

 
 

sendo que 

         é o maior valor normal por unidade de comprimento, para o carregamento 

  considerado, no trecho escolhido, 

         é o menor valor normal por unidade de comprimento, para o carregamento 

  considerado, no trecho escolhido. 

Ou seja, deve-se utilizar os valores dos esforços dos extremos das seções do trecho em 

questão. Os sinais devem se manter constantes como mostrado na Figura 2.4. Como a análise 

é verificação à compressão, caso ocorra tração em algum extremo,        deve ter valor nulo. 
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Figura 2.4. Diagrama dos esforços de compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NBR 16055, 2012 

 

c) Dimensionamento à tração devido a momento no plano da parede 

Assim como para compressão, para a análise de tração devem ser avaliados todos os 

carregamentos, combinações deles e casos possíveis em cada trecho da parede. Se não houver 

uma maneira de avaliar a tração de forma mais precisa, recomenda-se utilizar a equação da 

verificação à compressão. Vale ressaltar que é importante dimensionar com cuidado as 

armaduras, para que seja precisa a resultante da força das tensões de tração do aço resistente. 

2.2.5. Dimensionamento ao cisalhamento 

Para o dimensionamento ao cisalhamento, a NBR 16055 (2012) recomenda o exposto 

a seguir. 

a) Forças convencionais de cisalhamento 

Assim como para tração e compressão, na análise do cisalhamento devem ser 

considerados todos os carregamentos e casos de combinações possíveis. 

b) Verificação da resistência 

A força cortante solicitante de cálculo deve ser menor ou igual à força cortante 

resistente de cálculo em cada trecho da parede. A força cortante resistente de cálculo (   ) é 

obtida da seguinte forma: 

 

TRAÇÃO

DIAGRAMA A CONSIDERAR

DIAGRAMA REAL

COMPRESSÃO
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    = 0,3 .       . (1 + 3. 
    

   
) Σ t .  

(1 +3. 
    

   
) Σ t .  ≤ 2 

sendo: 

       = 
                

  
 

onde: 

       é a tensão média de cálculo no concreto comprimido, em megapascais,  

t   é a largura de cada trecho que compõe uma mesma parede, em metros, 

   é o comprimento de cada trecho que compõe uma mesma parede tomado 

sempre na direção do esforço cortante, em metros, 

      é a resistência característica à compressão do concreto, em megapascais, 

        é a resistência de cálculo à tração do concreto, em megapascais. 

c)  Armadura de cisalhamento 

Caso a força cortante resistente de cálculo seja menor que a força cortante solicitante, 

deve-se utilizar armadura para resistir a esse esforço. A área de aço deve ser obtida da 

seguinte forma: 

    

 
  = 

  

   
 

    

 
  = 

           

   
 

onde 

      é a armadura horizontal,  

      é a armadura vertical,  

s   é o espaçamento, 

     é a força cortante de cálculo por unidade de comprimento, 

     é a compressão por unidade de comprimento, 

      é a tensão de cálculo de escoamento do aço. 
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d) Dimensionamento devido a cargas localizadas 

A tensão de contato de cálculo causada por elementos contínuos, ou seja, elementos 

que estão dispostos um ao lado do outro, não pode ser maior que o valor obtido através da 

equação a seguir: 

        ≤ 0,85 .     

Sendo que     é a resistência à compressão de cálculo do concreto, em megapascais. 

2.3.   Dimensionamento ao redor das aberturas 

O sistema parede de concreto é uma técnica racionalizada que demanda conhecimento 

prévio da posição das aberturas nas paredes por conta do reforço que é preciso colocar ao 

redor delas. Por conta disso, a NBR 16055 (2012) possui um subitem específico, o 17.8, para 

abordar o dimensionamento destas aberturas, cujas recomendações são apresentadas a seguir. 

2.3.1. Região de influência 

Para a consideração dos efeitos de uma abertura, é de fundamental importância à 

relação entre suas dimensões e a sua área de influência. Assim, considerando uma abertura de 

dimensão horizontal    e dimensão vertical   , a sua região de influência é 0,5.   de cada 

lado na horizontal e 0,75.   de cada lado na vertical, conforme pode ser visto na Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55  2. RECOMENDAÇÕES DA NBR 16055 (2012) 

Figura 2.5. Ilustração de distribuição horizontal de aberturas em uma parede de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 16055, 2012 

 

Caso haja mais de uma abertura em uma parede de concreto, elas devem ser distantes, 

no mínimo,   . Se esta distância for menor, o trecho entre as aberturas devem ser 

dimensionado como pilar ou pilar-parede.  

Caso as aberturas, ou furos, sejam menores que duas vezes a espessura da parede, a 

parede de concreto não precisa ser verificada nem reforçada. Aberturas e furos consecutivos 

devem ter um espaçamento livre entre eles de, no mínimo, quatro vezes a espessura da parede. 

2.3.2. Limitação da tensão do concreto 

A distância de influência,   , corresponde à distância a partir da qual as tensões podem 

ser consideradas uniformes ao longo de toda a parede, sem influência de aberturas. Esta 

distância é medida entre uma abertura e um apoio que esteja fixo.   

Caso haja aberturas consecutivas na vertical deve ser considerado o valor 2   para que 

se possa considerar esta uniformização das tensões, como mostrado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Ilustração de distribuição vertical de aberturas em uma parede de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 16055, 2012 

 

A distância de influência é importante, também, para a determinação do valor do 

coeficiente    , que indica a parcela de carga que se desvia sob a abertura. Se as aberturas 

forem contínuas, ou seja, não haja distância de influência (  = 0), o coeficiente     é igual a 

zero (   = 0). Em contrapartida, quando   = 0,75  , o valor de     é total. 

Desta forma, a variação do valor do coeficiente    , é dada por: 

a. Para    ≥ 0,75.        =  0,15.     

        Sendo     = 1 - 
   

   
 

 

      Onde     é a resistência característica do concreto, expressa em megapascais 

(MPa); 

 

b. Para   < 0,75  , faz-se uma interpolação linear utilizando-se o gráfico fornecido 

na Figura 2.7. 

 

 

   

   

2.   

   

Viga baldrame ou de transição 
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Figura 2.7. Valores do coeficiente      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 16055, 2012 

 

Os valores de    e    são obtidos de acordo com o exposto no item 2.2.4. 

Segundo a NBR 16055 (2012), o esforço solicitante a ser considerado em uma parede 

com aberturas é a maior resultante vertical obtida no modelo estrutural que necessariamente 

deve contemplar as aberturas. Assim, toma-se o maior entre as duas resultantes    e   , que 

são obtidas pela integração das tensões normais atuantes numa região não menor do que 
  

 
 de 

cada lado das aberturas, como pode ser visto na Figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

0,15.    

0,75 
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Figura 2.8. Esforço solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 16055, 2012 

 

A verificação é feita da seguinte forma: 

       ≤    .     . t .    

onde 

        é o maior valor entre   e   , majorado de   , 

t   é a espessura da parede, 

      é a resistência à compressão de cálculo do concreto, 

     é a dimensão horizontal da abertura, 

     é o coeficiente de ponderação da ações. 
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2.3.3. Armadura de reforço ao redor das aberturas 

De acordo com a NBR 16055 (2012), todas as aberturas com    ≥ 40cm devem ter 

armaduras horizontais de reforço nas faces superior e inferior. A seção da armadura pode ser 

determinada por modelo elástico ou biela-tirante, seu valor mínimo deve ser 0,5cm² em cada 

face e seu comprimento deve ultrapassar a face lateral da armadura em, no mínimo: 

  + 
 

 
    

sendo que: 

     é a dimensão horizontal da abertura, 

     é o comprimento de ancoragem dado, de acordo com a NBR 6118 (2007), por: 

   = 
    

    
  

onde 

    é o diâmetro da armadura de reforço, 

      é a tensão de cálculo de escoamento do aço, 

      é a resistência de aderência de cálculo da armadura passiva. 

 

A NBR 16055 (2012) propõe outra forma de se calcular o comprimento desta 

armadura de reforço, segundo o qual, tem-se:  

    {
             

  

 
      

               

 

com   ,   ,    e   definidos anteriormente. 

 As armaduras de reforço em torno da abertura devem ser distribuídas em faixas de 

dimensões iguais a 
  

 
 ou 

  

 
 como mostrado na Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Armaduras de reforço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 16055, 2012 

 

A armadura vertical em cada lado da abertura, conforme apresentado na Figura 2.9, é 

calculada a partir de: 

    

 
  ≥  

           
  

              

   
 

na qual             ,    , t,    e     foram definidos anteriormente. 

Já a armadura horizontal deve ser obtida a partir do somatório entre a armadura 

calculada para a função de verga mais a armadura necessária para equilibrar o desvio da força 

vertical. A expressão para esta última é igual a: 

     ≥  
      

     
 .  

  

       
 

com       ,     ,   ,    e     definidos anteriormente. 

     /2   /2 

  /2 

  /2 
  /2 + 10   

  /2 + 10   

   ou 

    ou 
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2.4. Dimensionamento e Detalhamento de uma parede de concreto 

No intuito de observar as recomendações da NBR 16055 (2012), uma parede de 

concreto foi analisada com a ajuda da ferramenta computacional ANSYS®, que utiliza o 

Método dos Elementos Finitos. 

A parede modelada tem 3m de altura, 4,5m de comprimento e uma abertura quadrada 

que possui 150cm de lado. Como a espessura mínima de uma parede de concreto, pela NBR 

16055 (2012), é de 10cm para paredes com altura de até 3m, este foi o valor adotado. Foi 

admitido um fck de 30MPa e aço CA60, que é o recomendado pela norma e o mais utilizado 

em telas soldadas. 

A parede teve a sua movimentação restrita nas suas duas laterais, no plano ortogonal à 

parede, e a base fixa nas três direções. Uma carga de 300kN/m foi distribuída uniformemente 

no topo da parede, simulando a transferência de carregamento dos pavimentos superiores. 

Este valor foi obtido através de uma estimativa do que geralmente ocorre em paredes de 

concreto e alvenaria estrutural em uma edificação de 15 pavimentos. 

Para a modelagem da parede de concreto, o elemento SOLID65, disponível na biblioteca 

do ANSYS®, foi utilizado. A escolha deste elemento se deu ao fato dele ser um elemento 

sólido de 8 nós e permitir a representação de fissuração, esmagamento, deformação elástica e 

deformação plástica. Apesar de considerar o concreto como um material isotrópico, este 

elemento simula bem o comportamento de materiais frágeis, logo, representa bem o concreto 

(ANSYS, 1999). No entanto, a análise desenvolvida neste trabalho foi linear e as solicitações 

são apresentadas na Figura 2.10 e na Tabela 2.2. 
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Figura 2.10. Solicitações atuantes de compressão 

 

Fonte: ANSYS
®

 

 

Tabela 2.2 – Solicitações atuantes 

 

O maior valor normal foi estimado com base na Figura 2.11, a partir da qual se pôde 

definir o valor médio desta normal na região da lateral das aberturas, considerando sempre 

uma faixa de 1m. Já para o cálculo da solicitação normal de cálculo, foi utilizada a equação do 

item 2.2.4b. Como não foi levada em consideração a ação do vento, não há força cortante 

solicitante de cálculo.  

Maior valor 

normal 
Menor valor 

normal 
Solicitação normal 

de cálculo 
Força cortante solicitante 

de cálculo 

Solicitação da 

parede com 

abertura 

 d,max  

(kN/m) 
 d,min  

(kN/m) 
(3. d,max +  d,min)/4 

(kN/m) 
Vd  

(kN) 
Rd,máx  
(kN) 

729,45 0,00 547,09 0,00 547,09 
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Para a determinação da solicitação da parede com abertura, foi usada a Figura 2.8, 

portanto, foi observado o valor médio de compressão na região lateral da abertura e este valor 

foi multiplicado pela metade da dimensão horizontal da abertura e pela espessura da parede, 

para que a tensão obtida na Figura 2.10 pode-se ser trabalhada como força. 

As resistências, assim como a armadura necessária para resistir às solicitações, foram 

calculadas a seguir, de acordo com as recomendações da NBR 16055 (2012), discutidas 

anteriormente. 

2.4.1. Comprimento equivalente e 

Como indicado no item 2.2.1, e considerando a existência de continuidade lateral, tem-se 

 

   
 

 
   

 

   
      

 

e, 

 

 

    
 

    
  

 

       
       

 

2.4.2. Armadura mínima 

A NBR 16055 (2012) define valores distintos de armação mínima para a direção vertical 

e para a horizontal. Ambos os casos foram abordados no item 2.2.2, e os seus cálculos são 

apresentados a seguir. 

 

- Armadura mínima na vertical 
 

 

Asmin,vert = 0,09% Ac = 0,09% . 300 . 10 = 2,7 cm² 

 

 

- Armadura mínima na horizontal 

  

Asmin,hor = 0,15% Ac = 0,15% . 450 . 10 = 6,75 cm² 

 

 



 

 

64  2. RECOMENDAÇÕES DA NBR 16055 (2012) 

- Espaçamento máximo 

      {
                

    
 

 

Utiliza-se, então, 20cm. 

2.4.3. Resistência de cálculo sob normal de compressão 

Para o cálculo da resistência de cálculo sob normal de compressão, como descrito no item 

2.2.4, é necessário definir parâmetros, tais como a resistência à compressão de cálculo do 

concreto. Todos os valores são definidos a seguir. 

 

    
   

  
  

  

        
   17,86MPa 

 

 

     
         

  
  

             

    
  365,22MPa 

 

λ = 
  

 
 =  

√     

 
 

√       

  
  71,71cm 

 

Como:  

35 ≤ λ = 71,71 ≤ 86 

tem-se: 

  = 
 

  
  

     

  
  2,05 ,    =  0 

Para   , que corresponde à taxa geométrica da armadura vertical da parede, foi adotado o 

valor de 1%, a favor da segurança. 

Desta forma, a resistência de cálculo sob normal de compressão é obtida na sequência 

pela equação exposta no item 2.2.4 

 

        
 = 

                    

                 
 ≤ 

                    

     
 ≤ 0,4     .    
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 = 

(                
 

   
          )              

                    
 918,69kN/m 

 

                    

     
  

(                
 

   
           )              

     
   1146,27kN/m 

 

 

0,4     .                                            kN 

 

Com isso, tem-se que         
 é menor do que os seus limites, portanto, adota-se o valor 

calculado. 

        
   918,69kN/m 

2.4.4. Resistência ao cisalhamento 

A resistência ao cisalhamento, que é comentada no item 2.2.5, é calculada a seguir.  

    = 0,3 .       . (1 + 3. 
    

   
) Σ t .  

         (
      √    

   
)  (      

     

  
)                        kN 

2.4.5. Limitação de tensão do concreto 

A limitação da tensão do concreto está relacionada com a distância entre a base da parede 

e da base da abertura e indicado no item 2.3.2. Com isso, tem-se: 

         ≤ 0,75                        

Assim, calcula-se     a partir da interpolação dos dados da Figura 2.7. Portanto, 

   = 0,226 

Desta forma, a resistência da parede com abertura vale: 

   .     . t .    = 0,226 . 17,86 . 0,10 . 1,5 . 10³ = 605,45kN 

Todos os parâmetros e resistências necessárias para o detalhamento da parede em questão 

estão listados na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 – Valores dos parâmetros e das resistências 

 

Analisando os valores elencados nas Tabelas 2.2 e 2.3, percebe-se que todas as 

resistências foram maiores que as solicitações, satisfazendo o princípio estrutural básico para 

a manutenção do equilíbrio. Então, tem-se que, a resistência limite sob solicitação normal, 

com valor de 918,69kN/m, foi maior que a solicitação normal de cálculo, 547,09kN/m. O 

mesmo ocorreu com a resistência da parede com abertura, 605,45kN, que foi maior que a 

solicitação da parede com abertura, igual a 547,09kN. 

No caso da força cortante, a sua análise implica na utilização, ou não, de uma armadura 

de reforço. Como a força cortante resistente de cálculo, igual a 544,70kN, foi maior que a 

solicitante, igual a 0kN, não houve necessidade do uso desta armadura. Com isso, para a 

flexão, foi utilizada a maior área mínima de aço, que corresponde à armadura mínima para a 

direção horizontal, com valor de 6,75cm², que resultaria em um armação formada por barras 

de 10mm e com espaçamento de 11cm ( 10 c. 11). No entanto, por uma facilidade de 

execução, optou-se por adotar barras de 10mm com espaçamento de 10cm ( 10 c. 10). 

2.4.6. Armadura de reforço ao redor das aberturas 

 Por conta da existência de abertura, é preciso calcular a armadura de reforço que será 

disposta ao redor dela e o seu comprimento. Para tanto, foram utilizadas as equações do item 

2.3.3. 

 

 

 

 

Comprimento 

equivalente 
Área de aço mínima 

Resistência-

limite sob 

solicitação 

normal 

Força 

cortante 

resistente 

de cálculo 

Parcela de 

carga que se 

desvia na 

abertura 

Resistência 

da parede 

com abertura 

   (cm) 
Asmin,hor 

(cm²) 

Asmin,vert 

(cm²) 
 d,resist  

(kN/m) 

fvd  

(kN) 
Kab 

Kab.fcd.t.ah  

(kN) 

207 6,75 2,7 918,69 544,70 0,457 605,45 
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  - Armadura vertical em cada lado da abertura 

 

    

 
  ≥  

           
  

              

   
 

 

    

 
  ≥  

             

   
                                

      

    

 =  0,000624483 m²/m =  0,0624483cm²/cm 

De acordo com a NBR 16055 (2012), o espaçamento máximo entre barras deve ser o 

menor valor entre 2t e 30cm e estas barras devem distribuídas em uma região correspondente 

a 
  

 
. Para a parede em questão, os valores são 20cm e 75cm, respectivamente. A partir do 

valor obtido, o arranjo que satisfaz as condições descritas acima é o uso de barras de 12,5mm 

(12,5) distantes 20cm (12,5 c. 20). Como essas barras foram distribuídas em 75cm, foram 

usadas 5 barras. 

 

  - Armadura horizontal em cada lado da abertura 

 

     ≥  
      

     
 .  

  

       
 

 

     ≥  
      

     
      

    

 .  
    

           
 = 0,00034953m² = 3,5cm² 

O espaçamento máximo e a região de distribuição, para o caso do reforço horizontal, são 

os mesmos que o vertical, portanto, para satisfazer o valor de 3,5cm², optou-se por barras de 

10mm (10), que teriam uma distância de 22cm entre elas, entretanto, para facilitar a 

colocação das barras, adotou-se 20cm (10 c. 20). Para cobrir os 75cm recomendados pela 

NBR 16055 (2012), foram usadas 5 barras. 
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- Comprimento de ancoragem da armadura de reforço 

 

  + 
 

 
    

 

Sendo, 

 

   = 
    

    
 = 

        
   

    

         
 = 80,32cm 

 

 

 Com isso, 

  + 
 

 
    =  80,32 + 

 

 
 . 150 = 117,82cm ≈ 120cm 

 

Desta forma, o detalhamento da parede em questão é apresentado na Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Detalhamento da parede de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Ø10 c. 10

5 Ø12,5 c. 20

C=390

5 Ø10 c. 20

C=390



 3. NORMAS INTERNACIONAIS 

 

69 

3. NORMAS INTERNACIONAIS 
 

 Como discutido no subitem 1.4 deste trabalho, cada país possui sua norma e, 

consequentemente, prescrições normativas que podem ser distintas em relações às de outro 

país. Este capítulo abordará as recomendações do ACI 318M (2008), Eurocode 2 (1995) e 

CEB-FIP Code (1990) para o dimensionamento e verificação das paredes de concreto. O FIB 

Bulletin 2 (1998) e o ACI 533R (2012), apesar de terem sido tratados previamente neste 

trabalho, não serão discutidos neste capítulo, já que o FIB Bulletin 2 (1998) foi desenvolvido 

a partir do CEB-FIP Code (1990) e o ACI 533R (2012) é especificamente para paredes de 

concreto pré-moldadas. 

3.1. CEB-FIP Model Code (1990) 

 No seu item 9.2.4, o CEB-FIP Model Code (1990) aborda as paredes de concreto 

armado. Primeiramente, este código define que, para considerar uma peça de concreto como 

uma parede de concreto armado, o seu comprimento deve ser, pelo menor, quatro vezes maior 

que a sua espessura. Depois, o código explicita que as armaduras horizontais, verticais e 

transversais são distribuídas como indicado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Terminologia do reforço de parede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEB-FIP Model Code, 1990 - modfiicado 

VERTICAL

TRANSVERSA

HORIZONTAL
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3.1.1. Armadura vertical 

A área da armadura vertical deve ter um valor entre 0,004.   e 0,04.  , sendo que    

é a área da seção transversal de concreto. De forma geral, metade da área de aço deve ser 

distribuída em cada face da parede. 

A distância entre duas barras adjacentes não pode ser maior que duas vezes a 

espessura da parede ou 300 mm, o menor entre os dois valores.  

3.1.2. Armadura horizontal paralela às faces das paredes 

A armadura horizontal paralela às faces das paredes deve ser distribuída em cada face 

da parede, incluindo os bordos livres. A área da armadura não pode ser menor que 30% da 

área da armadura vertical e seu diâmetro tem que ser maior que um quarto do diâmetro da 

barra da armadura.  

 O espaçamento entre duas barras horizontais, na mesma face, não pode ser maior que 

300mm.  

3.1.3. Armadura horizontal perpendicular às faces das paredes (armadura 

transversal) 

Se a área da armadura vertical exceder 0,02.  , deve-se utilizar a armadura transversal. 

O cálculo dessa armadura deve seguir o explicitado no subitem 9.2.3.2 do CEB-FIP Model 

Code (1990), que discute sobre o reforço transversal de pilares. 

De acordo com o CEB-FIP Model Code (1990), a armadura transversal consiste em 

estribos envolvendo a armadura horizontal. O diâmetro dos estribos não poderá ser menor que 

5 mm ou um quarto do maior diâmetro das barras longitudinais. O espaçamento entre estribos 

deve proteger as barras longitudinais de compressão contra fissuras e deve assegurar que as 

pernas dos estribos interceptem, no mínimo, uma possível fissura de cisalhamento diante da 

condição mais adversa. 

A armadura transversal deve ser distribuída de tal forma que cada barra ou grupo de 

barras nos cantos e uma entre duas barras intermediárias sejam amarradas. As barras podem 

ser consideradas amarradas se não estiverem localizadas a uma distância maior que 150 mm 

de uma barra realmente amarrada. 
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Toda a armadura transversal deve ser apropriadamente ancorada, como descrito no 

subitem 9.1.1.4 do CEB-FIP Model Code (1990). De acordo com este subitem, a ancoragem 

de estribos é obtida com a utilização de ganchos, curvas ou barras transversais soldadas. O 

tipo de ancoragem usada não deve induzir a divisão ou fragmentação da capa do concreto. 

A ancoragem com ganchos (150° à 180°) é utilizada para barras lisas, já as com curvas 

(90° à 150°) só é permitida para barras de alta aderência. A ancoragem é considerada 

completamente eficiente se: 

- a seção curva da barra é complementada com uma parte reta de comprimento mínimo 

de: 5  ou 50 mm para um arco com 150° ou mais; 7  ou 70 mm para um arco com 90°. 

- ou se no comprimento de ancoragem houver ou duas barras transversais soldadas de   

não menor que 7         ou uma barra transversal soldada com   não menor que 1,4        . 

A resistência ao cisalhamento de peças soldadas deve ser igual à, no mínimo, 0,3.   .    da 

barra ancorada, quando testada sozinha; ou 0,5.   .    da maior barra, quando testada no 

concreto. Vale ressaltar que    corresponde à área do reforço longitudinal e     é a resistência 

à tração do aço.  

3.2. Eurocode 2 (1992) 

De acordo com Beeby e Narayanan (1995), o Eurocode 2 considera que paredes de 

concreto armado podem ser dimensionadas pelo Método do Modelo Simplificado de Pilares, 

da mesma forma que pilares, só que considerando a possibilidade de deformação no menor 

eixo (somente a deformação perpendicular ao plano da parede precisa ser considerada). O tipo 

de dimensionamento adotado para paredes de concreto armado leva em consideração os 

efeitos de 1ª ordem para os carregamentos verticais e horizontais, o que permitirá a obtenção 

da distribuição do carregamento axial ao longo da parede. A consideração da interação entre 

pisos e vigas e paredes provocará momentos transversais (perpendiculares aos longitudinais, 

ou seja, momentos torsores) de 1ª ordem. As seções das paredes serão, então, dimensionadas 

utilizando o maior valor de carregamento axial por unidade de comprimento da parede, dentro 

dos limites da seção considerada, combinado a qualquer momento torsor e às apropriadas 

excentricidades acidentais e de 2ª ordem. 
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O item 5.4.7 do Eurocode 2 (1992) trata do dimensionamento de paredes de concreto 

armado, especificando a quantidade mínima de armadura horizontal, vertical e transversal. 

3.2.1. Dimensões mínimas 

Não há especificações sobre as dimensões mínimas no Eurocode 2 (1992), mas, de 

acordo com Beeby e Narayanan (1995), a prática comum é utilizar uma espessura de no 

mínimo 17,5cm e respeitando a proporcionalidade da largura ser, pelo menos, quatro vezes 

maior que a espessura, como mostrado na Figura 3.2.  

 

Figura 3.2. Dimensões mínimas de paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Beeby e Narayanan, 1995 - modificado 

3.2.2. Armadura vertical 

A área de aço da armadura vertical (   
) deve satisfazer a equação a seguir: 

 

       
=  0,004.   <    

 < 0,04.   =        
 

sendo: 

     a área da seção transversal do concreto 

       
   a área mínima de reforço vertical 

       
  a área máxima de reforço vertical 

 

Observa-se que os limites dessa área são os mesmos recomendados pelo CEB. 

 

 > 4b

h

 b
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Já o espaçamento máximo (    ) deve ser: 

 

        {
  

     
   

       

onde b é a espessura da parede. 

3.2.3. Armadura horizontal 

A armadura horizontal deve ser distribuída entre as barras da armadura vertical e as 

faces da parede, como indicado na Figura 3.3., sendo que seu espaçamento máximo (    ) 

deve ser: 

     = 300 mm 

  

Figura 3.3. Posição da armadura horizontal 

Fonte: Beeby e Narayanan, 1995 - modificado 

 

A área mínima da armadura horizontal (       
  a ser utilizada é: 

       
 <  

   

 
 

O diâmetro mínimo da armadura horizontal está relacionado ao diâmetro das barras 

verticais: 

 

  barras horizontais <  
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3.2.4. Armadura transversal 

Sobre a armadura transversal, o Eurocode 2 (1992) afirma apenas que nas regiões em 

que a armadura vertical (   
) for maior que: 

   
 > 0,02.   

sendo    a área da seção de concreto, é necessária a utilização de armadura transversal, na 

forma de ligações, seguindo as recomendações dadas para pilares.  

3.3. ACI 318M (2011) 

São apresentadas a seguir as recomendações do ACI 318M (2011) para o projeto de 

paredes sujeitas a carregamento axial, com ou sem flexão.  

3.3.1. Generalidades 

As paredes devem ser projetadas para resistir a todos os carregamentos aos quais elas 

estão submetidas, incluindo os carregamentos horizontais e excêntricos. As paredes devem ser 

ligadas aos elementos que as interceptam, como cobertura e piso. O comprimento horizontal 

das paredes considerado como efetivo, para cada carregamento concentrado, não deve exceder 

a menor distância de eixo a eixo entre carregamentos; e a largura deve ter quatro vezes a 

espessura da parede.  

3.3.2. Armadura mínima 

A taxa de aço mínima (  ) para a armadura vertical deve ser: 

- 0,0012 para barras deformadas não maiores que o nº 16 (15,9 mm), com    não 

menor que 420MPa; ou 

- 0,0015 para outras barras; ou 

- 0,0012 para reforços com telas soldadas não maiores que MW200 ou MD200 (ver 

Anexo 1). 

 

A taxa de aço mínima para a armadura horizontal (  ) deve ser: 
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- 0,0020 para barras não maiores que o nº 16 (15,9 mm), com    não menor que 

420MPa; ou 

- 0,0025 para outras barras; ou 

- 0,0020 para reforços com telas soldadas não maiores que MW200 ou MD200 (ver 

Anexo 1). 

As especificações das barras e fios citados neste item estão no Anexo 1 deste trabalho. 

O ACI 318M (2011) afirma que paredes com espessura maior que 250 mm, exceto as de 

fundação, devem ter armadura em cada direção, disposta em 2 camadas paralelas às faces da 

parede, de acordo com as instruções apresentadas a seguir. 

- Uma camada deve ter não menos que a metade e não mais que dois terços da área de 

aço total necessária para cada direção, e deve ser colocada a não menos que 50mm, e não 

mais que um terço da espessura da parede, a partir da face externa. 

- A outra camada, contendo o que falta de aço para satisfazer a armadura necessária 

naquela direção, deve ser colocada a não menos que 20mm, e não mais que um terço da 

espessura da parede, a partir da face interna. 

As recomendações acima são indicadas na Figura 3.4. 

Figura 3.4. Disposição das camadas de armadura de uma parede de concreto  

 

Fonte: Autoria própria 

CAMADA COM RESTANTE DO AÇO

CAMADA COM PELO

MENOS METADE E NÃO

MAIS QUE 2/3 DA ÁREA DE

AÇO TOTAL
DISTÂNCIA MÍNIMA DE

50MM E MÁXIMA DE 1/3 DA

ESPESSURA DA PAREDE A
PARTIR DA FACE EXTERNA

DISTÂNCIA MÍNIMA DE 20MM E

MÁXIMA DE 1/3 DA ESPESSURA

DA PAREDE, A PARTIR DA FACE
INTERNA
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- O espaçamento máximo, tanto para a armadura horizontal, quanto para a vertical, é o 

equivalente a três vezes a espessura da parede ou 450mm. 

- Caso a área da armadura vertical seja menor que 0,01 vezes a área da seção de 

concreto maciço, ou não haja necessidade da armadura vertical como reforço de compressão, 

a armadura vertical não precisa ser presa por laços laterais. 

- No entorno de janelas, portas e aberturas similares, é necessária a utilização de não 

menos que duas barras de reforço nº 16, em caso de paredes com duas camadas de armadura 

nas duas direções; e uma barra de reforço de nº 16 em paredes que possuem somente uma 

camada de armadura nas duas direções, como indica a Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Armadura de reforço ao redor de uma abertura para uma parede com uma camada 

de armadura nas duas direções  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

3.3.3. Dimensionamento 

O ACI 318M (2011) possui dois métodos para o dimensionamento de paredes. Assim 

como a NBR 16055 (2012), caso a parede esteja sujeita a carregamento axial ou combinação 

de carregamento axial com flexão a Parede de Concreto pode ser dimensionada como 

elemento comprimido, ou seja, como pilar; caso a parede tenha uma seção transversal 

UMA CAMADA

NAS DUAS DIREÇÕES

ARMADURA DE REFORÇO
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retangular sólida e a resultante de todos os carregamentos fatorados estiver localizada no terço 

médio da espessura da parede, pode-se utilizar o Método Empírico. Neste trabalho será 

abordado o Método Empírico.  

a) Método Empírico 

Para satisfazer o Método Empírico, a força axial fatorada (  ) deve ser menor, ou 

igual, à força axial de cálculo (   ): 

   ≤     

 

A força axial de cálculo é determinada pela equação a seguir: 

 

    = 0,55.  .   .    [ 1 – (
     

    
)²] 

sendo que: 

    é 0,75 para elementos com armadura em espiral e 0,65 para elementos com 

outros tipos de armadura, 

      é a resistência à compressão do concreto, em megapascais, 

     é a área bruta da seção de concreto, 

    é o comprimento do elemento comprimido medido de eixo a eixo, em metros, 

h  é a altura do elemento 

k   é o fator de força efetiva que pode ser: 

*Para paredes com impedimentos à translação lateral 

0,8  impedidas de rotacionar no topo ou na base ou topo e base 

1,0  livre para rotacionar no topo e na base 

* Para paredes livres para deslocar  2,0 

 

 A espessura das paredes para este método não deve ser menor que 
 

  
 da sua altura ou 

seu comprimento, tendo valor mínimo de 100mm. Já a espessura mínima das paredes de 

porões e fundações é 190mm.  
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3.4. Algumas considerações sobre as normas 

As recomendações normativas para o dimensionamento de paredes de concreto se 

assemelham no quesito necessidade da utilização de armadura. No entanto, algumas das 

normas aqui citadas são mais específicas do que outras e abordam de forma um pouco 

diferenciada tanto o método de dimensionamento da área de aço, como a sua disposição. 

Por exemplo, no que diz respeito às dimensões mínimas para um elemento estrutural 

ser considerado uma parede, o CEB-FIP Model Code (1990) e o Eurocode 2 (1992) 

especificam que o comprimento da parede deve ser pelo menos igual a quatro vezes a 

espessura dela. Essa limitação dimensional não é comentada pelo ACI 318M (2011), mas é 

pela NBR 16055 (2012). 

De uma maneira geral, as recomendações do CEB-FIP Model Code (1990) e do 

Eurocode 2 (1992) são bastante similares, possuindo a mesma indicação para o cálculo das 

áreas de aço mínimas, espaçamento máximo entre as barra e a utilização de armadura 

transversal. Esta utilização mostra que, apesar de não estar especificado no CEB-FIP Model 

Code (1990) um dimensionamento específico para paredes, elas são dimensionadas como 

pilares, o que é explicitamente recomendado no Eurocode (1992).  

Em contrapartida, o ACI 318M (2011) indica que as paredes de concreto podem ser 

dimensionadas como pilares ou através do Método Empírico, que foi discutido no item 

anterior, mostrando que, neste caso, a parede foi considerada um elemento estrutural 

específico. Dentre as normas internacionais supracitadas, a norma americana é que melhor 

explicita e discute o dimensionamento das paredes, mas diferentemente das normas europeias, 

não comenta o uso de armadura transversal e a armadura mínima é calculada em função da 

barra utilizada e não da seção de concreto. 

A NBR 16055 (2012) é a única específica para paredes de concreto, o que justifica o 

fato dela ser mais completa e detalhista no que diz respeito ao dimensionamento das paredes. 

É possível perceber que há certa relação entre algumas recomendações da norma brasileira e 

das europeias, tal como o cálculo da área de aço mínima e o espaçamento entre as barras. 

Assim como o ACI 318M (2011), a NBR 16055 (2012) não comenta sobre o uso de armadura 

transversal e permite que as paredes sejam calculadas como pilares caso seu comprimento seja 

pequeno, respeitando os limites comentados no Capítulo 2 deste trabalho. 
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4. ANÁLISE NUMÉRICA DAS ABERTURAS 

 

Apesar da NBR 16055 (2012) abordar a existência de aberturas, cabe, ainda, a análise 

da influência da proporção entre as dimensões da parede e da abertura no que diz respeito à 

resistência da própria parede. No intuito de elucidar essa e outras possíveis questões, algumas 

paredes de concreto foram analisadas com a ajuda da ferramenta computacional ANSYS
®

,
 

que utiliza o Método dos Elementos Finitos. 

A modelagem consistiu na avaliação da relação entre o tamanho das aberturas e as 

dimensões das paredes, incluindo de que forma o aumento da abertura influencia na 

resistência de paredes de concreto com dimensões constantes, assim como o que ocorre 

quando somente as dimensões das paredes são alteradas, mantendo-se o tamanho da abertura 

constante. Para tanto, foi utilizada como base para a elaboração dos modelos das paredes a 

pesquisa de Guan, Cooper e Lee (2010), que modelaram 20 paredes de concreto de 1,2x1,2m, 

com 40mm de espessura e com aberturas de tamanhos variáveis. Esta pesquisa foi comentada 

anteriormente no item 1.4.4. 

Por se tratar de uma pesquisa numérica, optou-se por adequar as dimensões das paredes 

a valores usualmente utilizados na prática. Desta forma, as dimensões adotadas, inicialmente, 

foram de 3x3m, já que 3m é um valor usual de pé direito, com isso, a relação entre os lados 

foi, inicialmente, igual a 1. Ao contrário do que foi feito por Guan, Cooper e Lee (2010), que 

mantiveram a parede quadrada durante toda a análise, as paredes partiram de um quadrado e 

tiveram sua largura aumentada gradativamente, até chegarem a uma relação entre as 

dimensões laterais de 2. A variação do tamanho da abertura foi mantida igual à proposta por 

Guan, Cooper e Lee (2010), mas nas suas devidas proporções, já que os pesquisadores 

avaliaram paredes de 1,2x1,2m, enquanto, neste trabalho, a largura da parede se inicia com 

3m e cresce até 6m, ou seja, foram adotadas relações proporcionais e estas são explicitadas ao 

decorrer deste item. Vale ressaltar que todas as aberturas foram dispostas no centro da parede, 

portanto, o centro geométrico das paredes coincide com o das aberturas. 

Assim como no item 2.4, todas as paredes foram modeladas com 3m de altura e 10cm 

de espessura. Foi aplicado um carregamento uniformemente distribuído de 450kN/m, em toda 

a face superior das paredes, inclusive acima das aberturas. Como comentado no item 2.4, o 

valor adotado para o carregamento corresponde a uma estimativa da carga para 15 

pavimentos, considerando as lajes apoiadas nas paredes. As faces laterais das paredes tiveram 
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a sua movimentação restrita ortogonalmente ao plano, já a base foi considerada ligada à um 

apoio fixo.  

A designação dada a cada parede corresponde às suas dimensões, onde R, A, L e H 

representam, respectivamente, a relação entre os lados da parede, a área da abertura, a largura 

da abertura e a altura da abertura. No caso das paredes tipo L e H, um lado da abertura variou 

enquanto o outro foi conservado em 75cm. A altura da parede foi mantida constante, com 

valor de 3m, enquanto o seu comprimento foi aumentado paulatinamente, com a relação entre 

os lados das paredes sendo de 1; 1,25; 1,5; 1,75 e 2. Para cada relação, o tamanho da abertura 

também variou. As Tabelas 4.1 à 4.5 indicam as dimensões de todas as 50 paredes modeladas, 

assim como de suas respectivas aberturas.  

 

Tabela 4.1 – Dimensões das paredes tipo R1 e de suas aberturas 

 

Paredes tipo 

R1 

Comprimento 

da parede (cm) 

Comprimento da 

abertura (cm) 

Altura da 

abertura (cm) 

R1-A75 300 75 75 

R1-A112,5 300 112,5 112,5 

R1-A150 300 150 150 

R1-A200 300 200 200 

R1-H112,5 300 75 112,5 

R1-H150 300 75 150 

R1-H200 300 75 200 

R1-L112,5 300 112,5 75 

R1-L150 300 150 75 

R1-L200 300 200 75 
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Tabela 4.2 – Dimensões das paredes tipo R1,25 e de suas aberturas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 – Dimensões das paredes tipo R1,5 e de suas aberturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paredes tipo 

R1,25 

Comprimento 

da parede (cm) 

Comprimento da 

abertura (cm) 

Altura da 

abertura (cm) 

R1,25-A75 375 75 75 

R1,25-A112,5 375 112,5 112,5 

R1,25-A150 375 150 150 

R1,25-A200 375 200 200 

R1,25-H112,5 375 75 112,5 

R1,25-H150 375 75 150 

R1,25-H200 375 75 200 

R1,25-L112,5 375 112,5 75 

R1,25-L150 375 150 75 

R1,25-L200 375 200 75 

Paredes tipo 

R1,5 

Comprimento 

da parede (cm) 

Comprimento da 

abertura (cm) 

Altura da 

abertura (cm) 

R1,5-A75 450 75 75 

R1,5-A112,5 450 112,5 112,5 

R1,5-A150 450 150 150 

R1,5-A200 450 200 200 

R1,5-H112,5 450 75 112,5 

R1,5-H150 450 75 150 

R1,5-H200 450 75 200 

R1,5-L112,5 450 112,5 75 

R1,5-L150 450 150 75 

R1,5-L200 450 200 75 



 4.  ANÁLISE NUMÉRICA DAS ABERTURAS  

 

82 

Tabela 4.4 – Dimensões das paredes tipo R1,75 e de suas aberturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.5 – Dimensões das paredes tipo R2 e de suas aberturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paredes tipo 

R1,75 

Comprimento 

da parede (cm) 

Comprimento da 

abertura (cm) 

Altura da 

abertura (cm) 

R1,75-A75 525 75 75 

R1,75-A112,5 525 112,5 112,5 

R1,75-A150 525 150 150 

R1,75-A200 525 200 200 

R1,75-H112,5 525 75 112,5 

R1,75-H150 525 75 150 

R1,75-H200 525 75 200 

R1,75-L112,5 525 112,5 75 

R1,75-L150 525 150 75 

R1,75-L200 525 200 75 

Paredes tipo 

R2 

Comprimento 

da parede (cm) 

Comprimento da 

abertura (cm) 

Altura da 

abertura (cm) 

R2-A75 600 75 75 

R2-A112,5 600 112,5 112,5 

R2-A150 600 150 150 

R2-A200 600 200 200 

R2-H112,5 600 75 112,5 

R2-H150 600 75 150 

R2-H200 600 75 200 

R2-L112,5 600 112,5 75 

R2-L150 600 150 75 

R2-L200 600 200 75 
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Como comentado anteriormente e evidenciado nas Tabelas 4.1 à 4.5, tanto as 

dimensões das paredes quanto as dimensões das aberturas são variáveis. Com isso, foi 

analisada a variação das dimensões das aberturas em paredes de tamanho constante, ou seja, o 

que ocorre nas paredes quando as aberturas são aumentadas; e a variação das dimensões das 

paredes para uma abertura de mesmo tamanho, portanto, a influência da relação entre o 

tamanho da abertura e da parede. Em todos os casos, as aberturas foram dispostas no centro 

da parede, portanto, os centros, tanto da parede quanto da abertura, são o mesmo ponto. As 

Figuras 4.1 à 4.4 correspondem a representação gráfica das paredes tipo R1, ou seja, relação 

entre os lados da parede igual a 1, portanto, uma parede quadrada. A parede R1-A75, exposta 

na Figura 4.1, é uma parede quadrada de relação igual a 1, ou seja, lados de 3m, com abertura 

quadrada de 75m de lado. 

Figura 4.1. Parede R1-A75 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 4.2. Paredes do tipo R1 com a área da abertura variando 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 4.3. Paredes do tipo R1 com abertura com altura variável e comprimento de 75cm 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 4.4. Paredes do tipo R1 com abertura com comprimento variável e altura de 75cm 

Fonte: Autoria própria 

 

Assim como no item 2.4, o elemento utilizado para a modelagem foi o SOLID65, que 

representa a fissuração, esmagamento, deformação elástica e plástica do concreto. No entanto, 

como a análise foi linear, esses benefícios do elemento não foram considerados. 

4.1. Resultados obtidos 

Os resultados obtidos a partir da análise numérica das paredes de concreto no ANSYS
® 

estão divididos por categoria: aumento da área total da abertura, aumento da altura da abertura 
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e aumento do comprimento da abertura. Por conta da quantidade de paredes modeladas, 

somente as paredes do tipo R1 foram detalhadas neste trabalho, as demais paredes tiveram os 

valores de máxima tensão de tração e de compressão e máximo deslocamento expostos 

através de tabelas, nas suas respectivas categorias.  

4.1.1. Paredes do tipo A75 

As paredes do tipo A75 se referem às paredes com abertura quadrada de 75cm de lado, 

mas com dimensões totais que seguem as proporções citadas anteriormente e mostradas nas 

Tabelas 4.1 à 4.5. Os valores das tensões máximas, assim como o de deslocamento máximo, 

para cada situação, ou seja, aumento da área da abertura, aumento da altura da abertura com 

largura constante e aumento da largura da abertura com altura constante, foram coletados e 

apresentados ao final de cada item.  

A parede R1-A75 corresponde à parede com relação entre os lados igual a 1, ou seja, 

uma parede quadrada de 3x3m, com uma abertura também quadrada e centralizada, de lado 

igual a 75cm. Como pontuado precedentemente, somente a parede R1-A75 terá seus valores 

discutidos a cada tópico.  

A Figura 4.5 corresponde às tensões de tração da parede R1-A75. Pela sua distribuição, 

percebe-se que, para existência de somente carregamento vertical uniformemente distribuído, 

toda a parede é solicitada à tração. No entanto, salvo os cantos superiores da parede e a face 

superior e inferior da abertura, que apresentam maiores valores de tensão de tração, apesar de, 

se comparados com os de compressão, vistos na Figura 4.6, eles serem baixos, os resultados 

obtidos são pequenos.  

 É possível perceber que o valor máximo da tensão de tração é de 3,68MPa e que se 

localiza no canto da abertura e na face inferior da parede, acima da abertura. A posição dessa 

tensão máxima é esperada por se tratar da região em que a abertura está localizada, ou seja, 

exatamente na abertura há um vão sem apoio, portanto, é a região que é mais solicitada a 

tração.  

Para esta situação, provavelmente, uma tela soldada com a armadura mínima da NBR 

16055 (2012) já deve suprir a resistência à tração necessária e, talvez, a necessidade da tela 

seja somente para controle de fissuração, visto que os valores encontrados são baixos. A 

distribuição de tensões também corrobora a recomendação normativa de se utilizar armadura 
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de reforço abaixo e acima das aberturas. No entanto, não há recomendações no que diz 

respeito aos cantos das paredes, porém, a depender do valor encontrado de tensão de tração, 

seja interessante utilizar um reforço nesses locais já que a solicitação nestes lugares é maior. 

 

Figura 4.5. Distribuição das tensões de tração da parede R1-A75 

 

No caso da avaliação da distribuição das tensões de compressão, a região mais 

solicitada é a parcela lateral da abertura, como mostra a Figura 4.6. A máxima tensão de 

compressão é de 22,97MPa e ocorre no canto da abertura. No entanto, esse valor se mostra 

muito especifico e destoante dos outros, com isso, irreal. Isto posto, para as comparações 

realizadas, será considerado o valor obtido nas laterais das aberturas, que são os maiores após 

o máximo. 
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Figura 4.6. Distribuição das tensões de compressão da parede R1-A75 

 

 

Os valores encontrados para esta parede R1-A75 indicam que ela sofre mais compressão 

do que tração, o que era de se esperar, por conta do tipo de carregamento que é acumulativo e 

transferido de parede para parede, na vertical. O seu valor máximo real para a tensão de 

compressão foi, aproximadamente, 11,00MPa, enquanto o de tensão de tração foi 3,68MPa, 

ou seja, a primeira tensão é 198,91% maior do que a segunda. 

A partir das recomendações normativas, no que concerne a verificação à compressão, a 

parede R1-A75 pode apresentar valores distintos de tensão de compressão solicitante a 

depender da região da parede analisada. Utilizando as instruções da NBR 16055 (2012) e 

aplicando-as na avaliação das tensões da parede R1-A75, mesmo não sendo o indicado, já que 

essa avaliação normativa é para flexo-compressão do painel de contraventamento e neste 

trabalho foi analisado somente carregamento vertical, caso seja avaliado o trecho acima da 

abertura da parede, a compressão solicitante teria um valor baixo de aproximadamente 

1,28MPa e a tração seria assumida como nula, já que a norma afirma que, como a avaliação é 
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da compressão, caso exista tração nos extremos, ela deve ser considerada igual a zero, 

instrução esta exposta no item 2.2.4 deste trabalho. Com isto, o valor da solicitação de 

compressão seria de, aproximadamente, 0,96MPa. Caso a mesma análise seja realizada para o 

trecho da parede ao lado da abertura, na região da máxima tensão de compressão, o valor da 

solicitação subiria para algo por volta de 8,25MPa. Com isso, percebe-se que os valores são 

maiores na região de maior compressão, já que a tração é considerada nula. 

O que se observa é que a NBR 16055 (2012) não deixa claro o trecho a ser analisado. 

Como a análise trata da influência das aberturas nas paredes, para estas verificações, o ideal é 

que se utilize a região das paredes ao lado das aberturas, por serem as que sofrem as maiores 

interferências. Como visto no item 2.4, este foi o procedimento adotado para o detalhamento 

da parede R1,5-A1,5. 

No que diz respeito aos valores de deslocamento, indicados na Figura 4.7, a parcela 

superior da parede é a que mais se desloca, pois, é a parcela da parede que possui maior 

liberdade de movimentação, entretanto, os resultados obtidos com a análise dos 

deslocamentos foram muitos baixos. A NBR 16055 (2012) não aborda a existência de flechas 

nas paredes de concreto, mas, considerando as recomendações da NBR 6118 (2007), 

admitindo-se a flecha máxima para uma parede com 3m de comprimento, por exemplo, a 

partir da relação 
 

   
 , este valor seria de cerca de 1,0cm, resultado este muito maior que o 

encontrado na parede R1-A75, que foi de 0,055995cm. Vale ressaltar que o sentido da flecha 

de uma parede de concreto é perpendicular ao plano da parede, flecha esta causada por conta 

da ação do evento, entretanto, a análise feita neste trabalho é somente na vertical. 
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Figura 4.7. Distribuição dos deslocamentos da parede R1-A75 

 

 

No caso das demais paredes com abertura A75, a máxima tensão de tração, a máxima 

tensão de compressão e o máximo deslocamento estão listadas na Tabela 4.6 e serão 

comentadas a seguir. O objetivo, neste ponto, é avaliar de que forma a variação da relação 

entre os lados da parede influencia nos valores das tensões e do deslocamento. Para tanto, a 

abertura foi mantida quadrada e central, com lados de 75cm. 

  

Tabela 4.6 – Valores máximos das tensões e do deslocamento para as paredes do tipo A75 

Dados Resultados 

Modelo R1-A75 R1,25-A75 R1,5-A75 R1,75-A75 R2-A75 

Tensão de Tração (MPa) 3,68 3,35 3,36 3,37 3,37 

Tensão de Compressão (MPa) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Deslocamento (mm) 0,55995 0,55484 0,55393 0,55434 0,55503 
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 Tensão de Tração 

Caso seja feita uma estimativa da resistência à tração do concreto a partir da sua 

resistência à compressão, para o caso das paredes aqui trabalhadas que possuem fck = 30MPa 

e assumindo, simplificadamente, que a resistência a tração é da ordem de 10% deste valor, o 

valor encontrado seria algo em torno de 3MPa.  Admitindo esta resistência à tração como 

3MPa e fazendo uma comparação simples com os dados expostos na Tabela 4.6, sem os 

coeficientes de projeto, nota-se que, para todas essas paredes, seria necessária a utilização de 

uma armadura, já que a solicitação a tração é maior do que a resistência a tração do concreto. 

Como os máximos valores de tensão de tração ocorreram acima e abaixo das aberturas, 

percebe-se que a recomendação da NBR 16055 (2012) para o emprego de reforço nessas 

regiões se mostra coerente.  

No entanto, valores maiores de tensão de tração também foram observados nos cantos 

superiores da parede retangular, dessa forma, sugere-se a adoção de uma armadura nesses 

locais, que poderia ser semelhante à adotada em lajes maciças, visto que esses pontos se 

apresentam como uma região de acúmulo de tensões.  

Vale ressaltar que esses valores maiores de tensão de tração nos cantos superiores das 

paredes ocorreram somente na parede R1, para o tipo abertura do tipo A75. Este fenômeno é 

plausível visto que, pela parede ser menor, a abertura é mais significativa e possui maior 

influência, já que a proporção entre lados da abertura e da parede é menor. 

Ainda no que diz respeito às tensões de tração, a modificação da largura da parede altera 

pouco o valor da máxima tensão de tração. Analisando os valores da Tabela 4.6, percebe-se 

que a maior variação de solicitação ocorreu quando a relação entre os lados da parede 

aumentou de 1 para 1,25, situação esta que provocou uma redução de 3,13%, fazendo a 

solicitação diminuir de 3,68MPa para 3,35MPa. As outras variações foram, também, muito 

baixas, se apresentando todas como menores quando comparados os valores da tensão de 

tração da parede quadrada com as paredes retangulares, ou seja, quanto maior a abertura em 

relação ao tamanho total da parede, menor será sua tensão de tração. No entanto, esta 

diminuição foi pouco significativa, pois todas as paredes apresentaram tensão máxima de 

tração em torno de 3MPa.  

 Tensão de Compressão 

A máxima tensão de compressão, desconsiderando o valor máximo, por ser muito 

pontual, e admitindo a sua ocorrência nas laterais das aberturas, não varia com o aumento do 
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comprimento das paredes, o que indica que a geometria retangular, para uma abertura 

quadrada e central, não influencia na compressão. No entanto, observa-se que, para as paredes 

retangulares, os valores de compressão nas partes superior e inferior da parede se mostraram 

um pouco maiores. Isto é percebido se comparadas as Figuras 4.6 e 4.8. 

 

Figura 4.8. Distribuição das tensões de compressão da parede R1,25-A75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NBR 16055 (2012) indica a existência do parâmetro dv, distância de influência, que 

corresponde à distância a partir da qual as tensões podem ser consideradas uniformes na 

parede, sem a interferência das aberturas, parâmetro este comentado no item 2.3.2 deste 

trabalho. Esta distância é delimitada pela abertura e uma estrutura fixa. No caso das paredes 

modeladas com uma abertura com altura igual a 75cm, o dv  tem valor de 112,5cm, ou seja, a 

distribuição de tensões de compressão só seriam uniformes quando a parede acabasse, no 

entanto, ao se observar a Figura 4.8, percebe-se que a distribuição das tensões de compressão 

já é uniforme a partir de um determinado ponto, menor do que o dv. O mesmo ocorre com as 

paredes R1-A75, R1,5-A50, R1,75-A75 e R2-A75. Isto mostra que o dv apontado pela norma 

brasileira não representa bem essa uniformização da distribuição de tensões e que há uma 

variação na própria distribuição de acordo com a relação entre os lados das paredes. Portanto, 

o ideal seria definir este parâmetro em função de alguma variável, como, por exemplo, a 
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dimensão da própria abertura, tal como ocorre com a determinação da região de influência das 

aberturas, o que tornaria o dimensionamento de paredes de concreto mais preciso. 

Os valores de máxima tensão de compressão se mostraram superiores aos de máxima 

tensão de tração, o que evidencia o fato de que as paredes de concreto são solicitadas mais à 

compressão do que à tração, se considerado somente o carregamento vertical. Este fenômeno 

permite que, a depender do tamanho da parede e da existência, ou não, de outras solicitações, 

ela possa ser dimensionada como um pilar, seguindo as recomendações da NBR 6118 (2007). 

 Deslocamento 

No que concerne os deslocamentos, os seus valores foram bastante similares com o 

aumento do comprimento das paredes, havendo uma mínima variação, que correspondeu a 

uma diminuição de 1,07% entre as paredes R1-A75 e R1,5-A75. 

Para todas as relações de parede, a distribuição dos deslocamentos ao longo dela seguiu 

o mostrado na Figura 4.7, sendo seu valor nulo na base da parede e máximo no meio da 

parcela superior da parede. Por conta da uniformidade e simetria das cargas no topo das 

paredes, já se presumia que a distribuição dos deslocamentos ocorreria desta forma, visto que 

a parede está apoiada na base e suas laterais não possuem restrição à movimentação no 

sentido do plano da parede, com isso, é possível o deslocamento da parede na vertical, sem 

movimentação da base. 

A pequena ordem de grandeza dos deslocamentos já era esperada, uma vez que a parede 

de concreto é um elemento estrutural bastante rígido. Aplicando, novamente, o conceito de 

flecha máxima da NBR 6118 (2007), e comentado anteriormente, o seu valor seria algo em 

torno de 1,0cm para as paredes de 3m, que é bem maior que os deslocamentos encontrados, 

considerando, somente, cargas verticais. 

 Influência das dimensões da abertura 

 No quesito variação da área da abertura, os valores obtidos estão elencados na Tabela 

4.7. 
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Tabela 4.7 – Valores máximos das tensões e do deslocamento das paredes com o aumento da 

área da abertura 

 

Como observado na Tabela 4.7, a alteração da área da abertura influencia nos valores 

máximos de tensão e deslocamento. Para todas as relações entre lados de parede, houve uma 

elevação das máximas tensões de tração e de compressão e do deslocamento máximo quando 

do aumento das áreas das aberturas.  

No que diz respeito a tração, a parede que mais sofreu com a variação da área da 

abertura foi a R1,25, que apresentou um aumento de 679% no valor máximo de tração quando 

comparadas as aberturas A75 (Tabela 4.6) e A200. Esta variação foi similar à obtida para 

todas as outras paredes, variando entre 600% e 670%. 

Já para compressão, a parede R1 apresentou a variação mais expressiva, um aumento 

de, aproximadamente, 82%, quando comparadas às paredes R1-A75 (Tabela 4.6) e R1-A200, 

esta última é apresentada nas Figuras 4.9 e 4.10. O tipo de parede R1-A200 é uma tendência 

da arquitetura contemporânea, que valoriza a utilização de vãos maiores e, por isso, apesar de 

não consistir mais numa parede de concreto com abertura e ser calculada como pilar, foi 

modelada e avaliada neste trabalho. 

Como somente o carregamento vertical uniformemente distribuído está sendo levado 

em consideração neste trabalho e desconsiderando-se o valor máximo pontual, os valores 

Dados Resultados 

Modelo R1-A112,5 R1,25-A112,5 R1,5-A112,5 R1,75-A112,5 R2-A112,5 

Tensão de Tração (MPa) 4,49 4,63 4,70 4,70 4,68 

Tensão de Compressão (MPa) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Deslocamento (mm) 0,75817 0,74145 0,74004 0,74111 0,74298 

 
Modelo R1-A150 R1,25-A150 R1,5-A150 R1,75-A150 R2-A150 

Tensão de Tração (MPa) 8,37 8,62 8,63 8,57 8,50 

Tensão de Compressão (MPa) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Deslocamento (mm) 1,1706 1,1332 1,1265 1,1283 1,1319 

 
Modelo R1-A200 R1,25-A200 R1,5-A200 R1,75-A200 R2-A200 

Tensão de Tração (MPa) 25,75 26,10 25,87 25,62 25,41 

Tensão de Compressão (MPa) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Deslocamento (mm) 2,9861 2,9037 2,8887 2,8902 2,8965 
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encontrados foram, praticamente, constantes para cada tamanho de abertura, o que causou um 

aumento único de valor de compressão, já que se adotou, para máxima tensão de compressão, 

o maior valor de compressão ao lado das laterais das aberturas, por ser o maior e com maior 

abrangência. 

A maior variação de valor máximo de deslocamento também ocorreu na parede do tipo 

R1, um aumento de 433,3%, apesar de, para todos os casos, ter ocorrido uma elevação com o 

aumento da área. Essa tendência de aumento era esperada, visto que quanto maior o vão sem 

apoio (parcela superior da parede, acima da abertura), maior é facilidade de ocorrência de 

deslocamento. No caso da parede R1, esse fenômeno é mais latente, uma vez que a abertura é 

mais significa nela apor causa do seu tamanho. 

 

 

Figura 4.9. Resultado das tensões de tração da parede R1-A200 
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Figura 4.10. Distribuição das tensões de compressão e dos deslocamentos da parede R1-

A200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Distribuição das tensões de compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(b) Distribuição dos deslocamentos 
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A partir da análise das Figuras 4.9 e 4.10, observa-se que a distribuição das tensões 

manteve o mesmo padrão visto para as paredes do tipo R1 (Figuras 4.5, 4.6 e 4.7): trações 

máximas na região superior da parede, acima das aberturas, assim como os deslocamentos 

máximos também.  

Caso a área da abertura seja mantida constante e seja avaliado o comportamento de 

paredes maiores para esta dada abertura, ou seja, a influência da variação dos lados das 

paredes, percebe-se que, todas as solicitações se mantem, praticamente, constantes. Esta 

constância sugere que o fato da relação entre as dimensões da parede e das dimensões da 

abertura ser maior não provoca alterações significativas nas solicitações. 

O interessante é que esse fenômeno não se repetiu para o caso da variação de somente 

um dos lados da abertura, o que mostra que, provavelmente, quando a abertura não é tão 

grande nas duas direções, há uma perturbação menor na distribuição das tensões, por conta da 

diminuição do desvio feito pelas solicitações ao redor das aberturas. 

É importante ratificar que, tanto para área de abertura constante e variação de relação 

entre lados da parede, quanto para parede com dimensões constantes e aumento da área da 

abertura, as tensões de compressão se mostraram mais significativas que as outras 

solicitações, salvo nas paredes com abertura A200, que já não se configuram como uma 

parede. Na face superior e inferior da abertura os valores de tensão de tração são maiores, 

indicando que, nessas regiões, é necessária a utilização de armadura de reforço por conta do 

acúmulo de tensões e para que seja evitada a fissuração.  

4.1.2. Aumento da altura da abertura mantida a largura constante 

Como explicado anteriormente, somente as informações das paredes tipo R1 foram 

detalhadas, enquanto os dados obtidos com as outras paredes foram elencados na Tabela 4.8, 

disposta ao final deste item. No caso do aumento somente da altura da abertura, a parede 

cujos resultados foram aqui comentados corresponde a R1-H112,5, que possui dimensões de 

3x3m e abertura com 75cm de largura e 112,5cm de altura.  

Assim como nas paredes com abertura quadrada, a máxima tensão de tração da parede 

R1-H112,5 ocorreu na face superior e inferior da abertura, como pode ser visto na Figura 

4.11, com um valor de 3,47MPa, ligeiramente menor do que o obtido na parede R1-A75, 
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discutida no item 4.1.1, que alcançou uma tensão de tração de 3,68MPa (Tabela 4.6), o que 

representa uma redução de 5,71%.  

Na parede R1-H112,5, a ocorrência de tensões de tração seguiu o visto na Figura 4.5: 

maiores valores nas faces superior e inferior da abertura e nos cantos superiores da abertura. 

A NBR 16055 (2012) recomenda a distribuição de uma armadura de reforço em torno da 

abertura, em uma região que corresponda a 50% do comprimento vertical da mesma, para 

baixo e para cima, e 50% do seu comprimento horizontal, para a direita e para a esquerda, 

como indica o item 2.3.3. Esta instrução se mostra coerente, já que se observou que a região 

acima da abertura, que apresentou valores maiores de tensão tração, tem uma extensão em 

torno de 25cm (região verde clara na Figura 4.11), o que é menor do que os 50% do 

comprimento vertical da abertura, que tem valor de 56,25cm. Portanto, para esta situação, a 

orientação normativa condiz com o que realmente ocorre com a parede, permitindo até uma 

folga. A sugestão é acrescentar uma armadura de reforço nos cantos superiores da parede, 

para diminuir a possibilidade de fissuras naquela região. 

  

Figura 4.11. Distribuição das tensões de tração da parede R1-H112,5 
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Para as tensões de compressão, a distribuição de tensões seguiu o padrão apresentado 

pela Figura 4.6, da parede R1-A75. Os valores máximos em lugares específicos foram 

desprezados, e somente, os valores máximos obtidos nas laterais da abertura, que são mais 

abrangentes, foram considerados, como é ilustrado na Figura 4.12.  

No quesito valores, a máxima tensão de compressão atingida na parede R1-H112,5 foi 

de 10MPa, resultado este que apresentou uma diferença praticamente irrisória em relação a 

parede R1-A75, que alcançou, aproximadamente, 11MPa. O aumento da altura da abertura 

representou, apenas, uma diminuição de, aproximadamente, 1% no valor da máxima tensão de 

compressão. Isto mostra que a altura da abertura pouco influencia, para o caso da ocorrência 

de somente carregamento uniformemente distribuído, os valores de solicitação à compressão, 

posto que a região da parede que vai transmitir e resistir estas solicitações (a parede na lateral 

das aberturas) não se modifica. 

 

 Figura 4.12. Distribuição das tensões de compressão da parede R1-H112,5 
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Comparada a parede R1-A75, com abertura quadrada e deslocamento de 0,55995mm, a 

parede R1-H112,5 com abertura retangular, apresentou um deslocamento de 0,59596mm, o 

que representou uma diminuição por volta de 6,43%. Assim como para as paredes com 

abertura quadrada, este valor máximo de deslocamento ocorreu no ponto médio da face 

superior da parede, exatamente como o esperado e mostrado na Figura 4.13.  

 

Figura 4.13. Distribuição dos deslocamentos da parede R1-H112,5 

 

A distribuição dos deslocamentos se apresenta em camadas, aumentando base da parede 

ao seu topo: a parte inferior da parede apresenta deslocamento nulo e, a partir desta parte, o 

valor aumenta até chegar à região de contato com a carga e a ocorrência do seu valor máximo. 

Este fenômeno é esperado visto que existe a possibilidade de movimentação vertical ao longo 

da parede, movimentação esta impedida na base por conta do apoio fixo imposto na 

modelagem, que representa uma laje. 
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O padrão de distribuição dos deslocamentos se apresentou de forma similar em todas as 

paredes de abertura retangular com comprimento mantido em 75cm, a diferença foi que, para 

o caso das paredes retangulares, a região de deslocamento nulo da base da parede é maior, 

posto que começa com o fim da abertura, como pode ser visto nas Figuras 4.14 e 4.15. 

 

Figura 4.14. Distribuição dos deslocamentos das paredes R1,25-H200 e R1,5-H200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Parede R1,25-H200 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

(b) Parede R1,5-H200 



 4.  ANÁLISE NUMÉRICA DAS ABERTURAS  

 

101 

Figura 4.15. Distribuição dos deslocamentos das paredes R1,75-H200 e R2-H200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Parede R1,75-H200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) Parede R2-H200 
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De maneira similar ao item anterior, na Tabela 4.8 são apresentados os valores obtidos 

com a modelagem para todas as paredes com variação somente de altura da abertura. 

 

 

 Tabela 4.8 – Valores máximos das tensões e do deslocamento para as paredes com 

variação da altura da abertura e mantida a largura constante 

 

 Tensão de Tração 

A faixa de valores das máximas tensões se tração se apresentou semelhante ao discutido 

quando a relação entre os lados da parede foi mantida constante e somente a altura da abertura 

cresceu. Esta baixa variação nos valores das máximas tensões de tração pode estar relacionada 

ao que foi exposto aqui no item 2.3.2: de acordo com a NBR 16055 (2012), a solicitação de 

cálculo a ser considerado para o dimensionamento das paredes é obtida a partir da análise das 

regiões da parede na lateral das aberturas e o comprimento dessas regiões é determinado em 

função da dimensão horizontal das aberturas. Como a base das aberturas é constante e possui 

valor de 75cm, é compreensível que as tensões de tração das paredes tenham valores 

próximos, visto que todas as regiões para a determinação do esforço solicitante possuem a 

mesma ordem de grandeza. Portanto, para este caso, as recomendações normativas se 

mostraram válidas. 

 

Dados Resultados 

Modelo R1-H112,5 R1,25-H112,5 R1,5-H112,5 R1,75-H112,5 R2-H112,5 

Tensão de Tração (MPa) 3,47 3,47 3,48 3,48 3,48 

Tensão de Compressão (MPa) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Deslocamento (mm) 0,59596 0,58903 0,58743 0,58765 0,58382 

 
Modelo R1-H150 R1,25-H150 R1,5-H150 R1,75-H150 R2-H150 

Tensão de Tração (MPa) 3,79 3,77 3,73 3,72 3,71 

Tensão de Compressão (MPa) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Deslocamento (mm) 0,64338 0,63408 0,63139 0,63112 0,63160 

 
Modelo R1-H200 R1,25-H200 R1,5-H200 R1,75-H200 R2-H200 

Tensão de Tração (MPa) 5,50 5,51 5,35 5,23 5,12 

Tensão de Compressão (MPa) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Deslocamento (mm) 0,74686 0,73725 0,73257 0,73121 0,73111 
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O valor máximo de 5,5MPa de tensão de tração é maior do que a resistência à tração 

estimada do concreto que foi discutida no item 4.1.1, com isso, também para as paredes cuja 

abertura tem base de 75cm e altura variável, é imprescindível a utilização de tela soldada e 

armadura reforço em torno das aberturas, como orienta a NBR 16055 (2012). Para estas 

paredes, ainda é recomendável o uso de reforço perpendicular aos cantos das paredes, por 

estes pontos fazerem parte das regiões com maiores valores de tensão de tração, o que, 

provavelmente, provocará o surgimento de fissuras já que o momento de fissuração do 

concreto é maior do que a solicitação, conforme mencionado anteriormente. 

A maior mudança registrada na máxima tensão de tração, no caso de parede com 

dimensões constantes e abertura com altura variável, ocorreu na parede R1,25, que teve seu 

valor aumentado em 64,48%, passando de 3,68MPa, quando a abertura era quadrada, para 

5,50MPa, para abertura de H200.  

O mesmo se observou no caso em que foram fixadas as dimensões das aberturas e 

somente a relação entre as paredes mudou. É importante ratificar que essas dimensões fixas de 

abertura se referem a base da abertura sempre igual a 75cm. Dessa forma, para o caso em que 

as aberturas possuem altura igual a 112,5cm, 150cm e 200cm e base com 75cm, a mudança da 

relação entre os lados da parede não interferiu na distribuição das tensões de tração, se 

mantendo semelhante ao que foi discutido para os outros casos. 

Similar ao que foi observado quando a relação das paredes de aberturas quadradas foi 

aumentada, em que os valores máximos de tração diminuíram para as aberturas A150 e A200 

e cresceram para a abertura com área A112,5, como visto na Tabela 4.7, para uma dada altura 

da abertura, as tensões de tração sofreram pouca variação ao se elevar a relação entre os lados 

das paredes, mantendo um valor praticamente constante com o aumento da geometria 

retangular da parede.  

 Tensão de Compressão 

As máximas tensões de compressão mantiveram o mesmo valor praticamente constante 

com o aumento da altura da abertura, mantendo o padrão encontrado para o caso da variação 

da área das aberturas. No entanto, os valores das tensões de compressão encontrados aqui 

foram mais constantes que os obtidos no item 4.1.1, com alteração ínfima, o que indica que 

somente a variação da altura da abertura não afeta a parede tanto quanto o aumento da área 

total. 
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No que diz respeito ao aumento da proporção entre as dimensões da parede, a geometria 

retangular da parede não influencia no seu valor máximo de compressão, para somente 

carregamento uniformemente distribuído, visto que foi desprezado o valor máximo pontual e 

foi considerado o maior valor abrangendo a maior região possível. Como o valor obtido foi o 

mesmo com o aumento das paredes, não há uma relação de aumento.  

Se analisado o aumento da altura da abertura para a mesma relação de lados da parede, 

percebe-se que quanto maior for essa abertura, maior será a máxima tensão de compressão. 

Essa elevação de tensão representa um crescimento em torno de 9% quando comparadas as 

paredes com aberturas A75 e H150. As paredes com abertura H200, que obtiveram valor 

máximo de compressão igual a 9MPa, não entraram nesta análise porque, por conta do 

tamanho da abertura, elas não se configuram como parede e devem ser dimensionadas como 

pilares. 

 Deslocamento 

A distribuição dos deslocamentos e a posição dos seus valores máximos para todas as 

paredes se mantiveram em relação ao que foi visto para as paredes do tipo R1 nas Figuras 4.7, 

4.11, 4.14 e 4.15.  

Para uma relação constante de lados de parede, o crescimento da abertura provocou uma 

elevação no valor do deslocamento. Isto decorre do fato de que a porção de concreto entre a 

borda superior da parede e a borda superior da abertura diminui à medida que a altura da 

abertura aumenta, como pode ser observado nas Figuras 4.16 e 4.17. Analisando esta parte da 

parede como se fosse uma viga, a diminuição da altura dela, que ocorre com o aumento da 

abertura, provoca uma redução no momento de inércia, e o consequente aumento do 

deslocamento, já que seu valor está relacionado ao momento de inércia e, portanto à altura da 

seção transversal. Assim sendo, a ampliação da altura da abertura torna a peça mais suscetível 

ao deslocamento, principalmente, no seu centro, pois o momento de inércia será menor. 

Para paredes com mesma relação entre seus lados, a maior variação no valor máximo de 

deslocamento foi verificada na parede tipo R1, que subiu de 0,55995mm para 0,74686mm, 

representando um aumento em torno de 33,4%, quando comparados os valores obtidos nas 

paredes R1-A75 e R1-H200 e indicados nas Tabelas 4.6 e 4.8. Esse resultado já era esperado, 

visto que, como comentado anteriormente, o aumento da abertura acarreta uma diminuição na 

quantidade de concreto da parede, incluindo a parcela entre as bordas superiores da abertura e 
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da parede e, como a parede do tipo R1 é a menor, é a mais deformável. No entanto, os valores 

de deslocamento se apresentaram muito pequenos. 

 

Figura 4.16. Distribuição dos deslocamentos das paredes R1,5-H112,5 e R1,5-H150 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Parede R1,5-H112,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Parede R1,5-H150 
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Figura 4.17. Distribuição dos deslocamentos da parede R1,5-H200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Variando somente as dimensões das paredes, percebe-se que, quanto mais retangular for 

a parede, menor será o deslocamento. A maior variação se apresentou para as paredes com 

abertura H200, cujo deslocamento diminuiu 2,10%. Como a área de concreto aumenta com o 

crescimento da parede, e, consequentemente, sua capacidade portante, mesmo suas 

solicitações sendo calculadas, também, em função do comprimento da parede, a sua 

resistência aumenta, caso a base da abertura seja mantida constante. Isto já era esperado visto 

que, como abertura tem as mesmas dimensões, o crescimento da geometria retangular provoca 

um aumento da parcela de concreto na lateral da abertura, ou seja, enrijece essa estrutura, e, 

assim, diminui a possibilidade de mobilidade do elemento estrutural. 

O feito descrito é observado para todos os tamanhos de aberturas, como pode ser 

observado nas Figuras 4.18 e 4.19. 
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Figura 4.18. Distribuição dos deslocamentos da parede R1,25-H150 e R1,75-H150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Parede R1,25-H150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Parede R1,75-H150 
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     Figura 4.19. Distribuição dos deslocamentos das paredes R2-H150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

4.1.3. Aumento da largura da abertura mantida a altura constante 

Para a avaliação da influência da largura da abertura, a altura foi mantida no valor de 

75cm, enquanto a largura variou de 75cm à 200cm. A seguir, são apresentados, 

primeiramente, os valores máximos das tensões de tração e compressão e do deslocamento da 

parede R1-L112,5, e, depois os resultados obtidos para todas as outras paredes. 

A Figura 4.20 apresenta as tensões de tração da parede R1-L112,5, ou seja, relação entre 

os lados da parede igual a 1 e abertura que possui largura de 112,5cm e altura de 75cm. 

Comparando as Figuras 4.5 e 4.21, percebe-se que a distribuição das tensões de tração se 

manteve e que o valor máximo de tensão de tração aumentou 20,65% quando a abertura 

passou de quadrada para retangular, variando d 3,68MPa (Tabela 4.6) para 4,44MPa. Os 

maiores valores de tração continuaram ocorrendo acima e abaixo da abertura, além dos cantos 

superiores da parede, o que indica, novamente, a necessidade da utilização de reforço naquela 

região. 
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Figura 4.20. Distribuição das tensões de tração da parede R1-L112,5 

 

Se avaliada a máxima tensão de tração da parede R1-L112,5, 4,44MPa, em relação à 

parede R1-H112,5, 3,47MPa (Tabela 4.8), há um aumento de 27,95%, indicando que as 

tensões de tração são maiores para as aberturas mais largas em comparação às mais altas.  

O padrão de distribuição das tensões de tração e a sua posição de valor máximo se 

mantiveram para todas as paredes analisadas, inclusive as retangulares. Portanto, no que diz 

respeito às tensões de tração, a largura da abertura influencia mais do que a altura, ratificando 

o resultado obtido por Guan, Cooper e Lee (2010), que consideraram somente carregamento 

axial, e comentado aqui no item 1.4.4. 

 Isto indica que a recomendação da NBR 16055 (2012) para o cálculo dos esforços 

solicitantes, exposta aqui no item 2.3.2 é válida para este caso. A norma brasileira instrui que 

os esforços solicitantes devem ser calculados a partir da integração das normais que atuarão 

numa região com tamanho igual a, pelo menos 
  

 
, a partir da abertura. Portanto, quanto mais 

larga a abertura, maior será a sua região de influência e maior será o esforço solicitante, por 
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isso que os máximos valores de tensão, tanto de tração quanto de compressão, são maiores 

para o caso do aumento da largura da abertura. 

O aumento da largura influencia, também, a distribuição de tensões de compressão. 

Comparando os resultados obtidos na parede R1-A75, mostrados na Figura 4.5, com os 

resultados da parede R1-L112,5, ilustrados na Figura 4.21, percebe-se que houve uma 

preservação do modelo de distribuição de tensões e um acréscimo por volta de 27,27% no 

valor da máxima tensão de compressão, que subiu de 11,00MPa para 14,00MPa, 

desconsiderando os valores específicos e pontuais e adotando o que foi obtido na maior região 

possível nas laterais das aberturas.  

Toda a região da parede abaixo da abertura apresenta valor mínimo de tensão de 

compressão, assim como uma região logo acima dela. No entanto, apesar deste padrão de 

distribuição de tensões de compressão ser semelhante ao da parede R1-A75, para a parede R1-

L112,5, houve um aumento da região com valores mínimos de compressão, logo abaixo da 

abertura.   

Figura 4.21. Distribuição das tensões de compressão da parede R1-L112,5 
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Avaliando-se a situação que provoca uma alteração mais significativa no valor da 

máxima tensão de compressão, se é o aumento da altura ou do comprimento da abertura, para 

as paredes do tipo R1, como comentado anteriormente, o valor máximo de tensão de 

compressão se elevou, aproximadamente, 27,3%, se comparada a parede R1-A75 com a 

parede R1-L112,5. Já no caso da modificação da altura da abertura, a máxima tensão de 

compressão diminuiu em torno de 9%, partindo de 11,00MPa, para a parede R1-A75, para 

10,00MPa, para a parede R1-H112,5. Portanto, no caso de tensão de compressão, para paredes 

quadradas, o efeito causado pelo alongamento da abertura é muito maior. 

Por fim, para o caso dos deslocamentos, a parede R1-L112,5 apresenta a distribuição 

indicada na Figura 4.22 e semelhante às outras paredes do tipo R1, como mostrado nas 

Figuras 4.7 e 4.13: deslocamento nulo abaixo da abertura, que aumentam da base até o topo 

da parede, em camadas, com valor máximo no centro superior da parede. O valor máximo de 

deslocamento, em relação à abertura quadrada, passou de 0,55995mm para 0,72865mm, ou 

seja, um aumento de 30,12% de uma situação para outra. Esse aumento é maior do que o 

encontrado quando foi analisada somente a variação da altura da parede, 6,43%, o que mostra 

que, para paredes quadradas, no caso do deslocamento, a variação da largura da abertura é 

mais significativa do que a variação da altura.  

Dessa forma, percebe-se que, para paredes quadradas, a variação da abertura no sentido 

horizontal, ou seja, a largura, é mais significativa no que diz respeito a todos os efeitos 

avaliados neste estudo. Vale ressaltar que as análises foram feitas levando-se em consideração 

somente um carregamento uniformemente distribuído paralelo ao plano da parede. 
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 Figura 4.22. Distribuição dos deslocamentos da parede R1-L112,5 

Como feito anteriormente, os resultados obtidos para a variação da largura da parede 

estão expostos na Tabela 4.9 e serão discutidos na sequência. 
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Tabela 4.9 – Valores máximos das tensões e do deslocamento para as paredes com variação 

da largura da abertura e mantida a altura constante 

 

 

 

 Tensão de Tração 

Assim como descrito para a parede R1, para a variação de somente o comprimento da 

abertura, as paredes retangulares apresentaram uma elevação no valor da máxima tensão de 

tração. A maior variação ocorreu na parede R2, o que indica que a geometria retangular da 

parede não provoca uma redução nos valores máximos, diferente do que ocorre nas outras 

situações apresentadas neste trabalho. No entanto, a diferença entre os valores máximos 

obtidos é muito baixa, em torno de 1,5% quando paradas somente as paredes retangulares. A 

diferença mais significativa é a diminuição da máxima tensão de tração quando a parede deixa 

de ser quadrada e passa a ser retangular, o que evidencia que paredes retangulares sofrem 

mais. 

A distribuição das tensões de tração seguiu o mesmo padrão visto anteriormente, tendo 

os seus valores máximos ocorrendo acima e abaixo das aberturas. Para as paredes R1,25 e 

R1,5 os cantos superiores das paredes se apresentaram, também, como região de acúmulo de 

tensões de tração, como ilustra as Figuras 4.23 e 4.24. 

 

Dados Resultados 

Modelo R1-L112,5 R1,25-L112,5 R1,5 – L112,5 R1,75-L112,5 R2-L112,5 

Tensão de Tração (MPa) 4,44 4,19 4,23 4,24 4,25 

Tensão de Compressão (MPa) 14,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Deslocamento (mm) 0,72865 0,67456 0,67283 0,67408 0,67587 

 
Modelo R1-L150 R1,25- L150 R1,5 – L150 R1,75-L150 R2-L150 

Tensão de Tração (MPa) 4,59 5,23 5,34 5,42 5,44 

Tensão de Compressão (MPa) 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Deslocamento (mm) 0,86396 0,84397 0,83571 0,83854 0,84240 

 
Modelo R1-L200 R1,25-L200 R1,5-L200 R1,75-L200 R2-L200 

Tensão de Tração (MPa) 7,11 6,92 7,38 7,56 7,61 

Tensão de Compressão (MPa) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Deslocamento (mm) 1,2356 1,1421 1,1329 1,1399 1,1490 
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Figura 4.23. Aumento do comprimento da parede de R1,25 para R1,5 com abertura constante 

de L112,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Parede R1,25-L112,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Parede R1,5-L112,5 
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 Figura 4.24. Aumento do comprimento da parede de R1,75 para R2 com abertura 

constante de L112,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Parede R1,75-L112,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(b) Parede R2-L112,5 
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Para uma dada relação constante entre as dimensões de uma parede, o alongamento da 

base da abertura acarretou um aumento na máxima tensão de tração. A justificativa para esse 

fenômeno é o fato de ocorrer uma diminuição da região de concreto após a abertura, 

aumentando a influência da abertura sob a parede. Esta justificativa é corroborada pelo fato do 

esforço solicitante ser calculado em função de uma região determinada a partir da dimensão 

horizontal da abertura, como comentado no item 2.3.2, portanto, quanto maior for a abertura 

horizontalmente, maior será o esforço solicitante. 

O aumento mais significativo da tensão de tração, para relação entre lados da parede 

constante, ocorreu na parede tipo R2, cuja máxima tensão de tração subiu de 3,37MPa, para a 

abertura A75, para 7,61, para abertura L200, o que representa uma elevação de 225,82%. 

Com os resultados encontrados, tanto para o caso do aumento da largura da abertura 

quanto para o aumento vertical dela, é necessário o uso de tela soldada para suportar as 

tensões de tração. Novamente, salienta-se que a utilização de armadura de reforço nos cantos 

superiores da parede se mostra importante, visto que nessas regiões é que ocorrem as 

máximas tensões de tração. Caso não sejam reforçados, provavelmente, esses cantos 

apresentarão fissuras. 

 Tensão de Compressão 

No caso das tensões de compressão, como visto no caso das outras variáveis, o seu valor 

máximo aumenta com o alongamento do comprimento horizontal da abertura e se mantem 

constante com o crescimento da relação entre os lados da parede.  

No primeiro caso, percebe-se que, quanto mais longa a abertura para uma dada relação 

entre os lados da parede, maior será a região com valores mínimos de tensão de compressão, 

como mostra a Figura 4.25, e maiores serão os seus valores máximos.  Todas as paredes 

apresentaram a mesma variação no valor da máxima tensão de compressão visto que foram 

admitidos os valores nas laterais das paredes, por serem mais abrangentes, como máximos. 

Com isso, ocorreu uma elevação de 81,82% das paredes com A75 para L200. 

 A distribuição de tensões também se alterou em relação aos outros parâmetros 

previamente analisados, ou seja, aumento da área total da abertura e crescimento de somente a 

altura da abertura. Para esta situação, como a região de mínima tensão de compressão 

aumentou, ela deixou de se concentrar somente na porção exatamente superior e inferior da 

abertura, como visto anteriormente, e passou a abranger os cantos superiores das paredes. 
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Figura 4.25. Influência do aumento do comprimento da abertura 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

(a) Parede R2-L150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Parede R2-L200 
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Em relação ao aumento da relação entre os lados da parede um tamanho constante de 

abertura não houve alteração do valor máximo da tensão de compressão e a distribuição de 

tensões se manteve praticamente igual ao padrão descrito na análise dos outros parâmetros. 

 Deslocamento 

A distribuição dos deslocamentos ocorreu de maneira análoga às já apresentadas neste 

trabalho: aumento do seu valor a partir da borda inferior para a borda superior da parede, em 

camadas. Assim como nos casos anteriores, o máximo deslocamento foi registrado no centro 

superior da parede, sendo que, há uma grande região com deslocamento mínimo abaixo da 

abertura. Quando a relação entre os lados da parede foi aumentada, mantendo-se uma abertura 

de tamanho constante, essa região de nulidade se conservou, assim como a configuração da 

distribuição dos deslocamentos. 

Se a relação entre as dimensões da parede for mantida constante e só for alterado o 

comprimento da abertura, a distribuição dos deslocamentos permanece semelhante ao já visto. 

No entanto, a região da parede com valores máximos de deslocamento aumenta com o 

crescimento do comprimento da abertura, como mostra a Figura 4.26. É compreensível o 

aumento do máximo deslocamento, já que ele ocorre no centro da região entre a borda 

superior da abertura e a borda superior da parede e, quanto maior a abertura, maior a chance 

de ocorrer uma flexão nesta região, por conta da diminuição da participação das parcelas 

laterais na resistência da parede.  

Aumentando-se a largura da abertura e mantendo as dimensões das paredes, tem-se que 

a que possui maior deslocamento é a R2, com um aumento de 155,66% no valor do máximo 

deslocamento, quando a abertura cresce de A75 para L200. Isto já era esperado uma vez que o 

deslocamento é maior quão maior for o elemento estrutural, portanto, como esta parede é a 

mais comprida, o previsto é que ela possuísse os maiores deslocamentos. 

No quesito aumento das dimensões das aberturas, a abertura L200 provocou os maiores 

deslocamentos, o que já era aguardado, visto que a relação entre essa abertura e o tamanho da 

parede é maior do que para os outros casos. 
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Figura 4.26. Influência do aumento do comprimento da parede 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

(a) Parede R1,25-L200 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    (b) Parede R2-L200 
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5. CONCLUSÕES 

 

As recomendações normativas internacionais para o dimensionamento de paredes de 

concreto são muito similares no que diz respeito ao dimensionamento de paredes de concreto. 

Entretanto, algumas das normas se apresentaram mais detalhistas em relação à este elemento 

estrutural, determinando formas específicas para ou seu dimensionamento e detalhamento. 

Analisando o CEB-FIP Model Code (1990) e o Eurocode 2 (1992), percebe-se que 

estas normas são muito semelhantes e que as recomendações para a determinação das 

dimensões mínimas da parede, assim como as mínimas áreas de aço, espaçamento máximo e 

o uso da chamada armadura transversal são iguais. Como a instrução é calcular uma parede de 

concreto sempre como um pilar, essas normas se mostram muito conservadoras e não 

consideram a particularidade de cada situação, assim como a existência de aberturas nas 

paredes. Já o ACI 318M (2011) mostra que as paredes de concreto podem ser dimensionadas 

tanto como pilares, quanto como uma parede, através do Método Empírico, que foi 

comentado no Capítulo 3, além de levar em consideração a existência de aberturas.  

É importante que haja a possibilidade de se calcular uma parede com pilar também 

visto que, em determinadas situações, o seu comportamento se assemelha ao do elemento 

linear citado. No entanto, as paredes de concreto são elementos que trabalham como placas e 

como chapas, e, por isso, as solicitações precisam ser levadas em consideração. 

A NBR 16055 (2012) apresenta, também, similaridades com as normas europeias, tais 

como as recomendações para o cálculo da área de aço mínima e o espaçamento entre as 

barras, mas não aborda o uso de armadura transversal. Entretanto, permite que as paredes 

sejam calculadas como pilares, a depender do comprimento da parede, ou de forma específica, 

o que a aproxima do ACI 318M (2011), por permitir a avaliação da particularidade de cada 

parede. Com isso, percebe-se que, dentre as normas apresentadas neste trabalho, a NBR 

16055 (2012) é a mais completa. 

A presença de aberturas em parede, e o seu tamanho, influenciam os valores das 

solicitações. Para todas as paredes, observou-se que, quanto maior a abertura, maiores foram 

as máximas tensão de tração e compressão e o deslocamento, sendo que a variação da área 

abertura se mostrou mais impactante e foi procedida pelo aumento da largura e pelo 

crescimento da altura da abertura. Com isso, percebe-se que o aumento somente da altura, 

comparado aos outros parâmetros, não influencia de forma tão incisiva os valores máximos 

das solicitações. Esta parte do trabalho ratifica os resultados encontrados por Guan, Cooper e 
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Lee (2010), que afirmam que, quanto maior a abertura, menor a resistência, e atestam que o 

aumento da largura influencia mais que o aumento da altura da abertura, ponto este discutido 

anteriormente.  

A maior elevação no valor da máxima tensão de tração ocorreu com a parede R1, que 

corresponde a paredes quadradas com lado igual a 3m, que apresentou um aumento de 679% 

no seu valor com o crescimento da área da abertura, A75 para A200. No caso da compressão, 

apesar da maior variação ter ocorrido na parede R1, o seu valor aumentou, somente, 82%. A 

pior situação de aumento do deslocamento também aconteceu com as paredes R1, que obteve 

uma variação de 433,3%. Todas as situações foram descritas no item 4.1.  

Os valores obtidos mostram que o concreto sozinho não suporta as solicitações de 

tração, se levada em consideração a estimativa de resistência a tração. Com isso, a 

recomendação da NBR 16055 (2012) de utilizar telas soldadas nas paredes de concreto de 

mostrou bastante coerente e necessária.  

O ponto mais importante observado com a análise da distribuição das tensões de tração 

foi que, além das áreas logo acima e abaixo das aberturas, ocorre, também, um acúmulo de 

tensões nos cantos superiores da parede, ou seja, pode ser necessária a utilização de armadura 

de reforço nessa região. Assim, um adendo a ser sugerido na NBR 16055 (2012) é a adoção 

de uma armadura nos cantos superiores das paredes. Para tentar evitar o surgimento de 

fissuras nesses locais, recomenda-se utilizar essa armadura a mais nas regiões supracitadas, 

como mostra a Figura 1.14. Este acréscimo de armadura também é defendido por Doh e 

Fragomeni (2006) e pode ser justificado com a avaliação das Figuras 1.18, 4.5, 4.11, 4.20 e 

4.23. 

 O caminho percorrido pelas tensões foi semelhante em todas as situações e mostra que 

as recomendações da norma brasileira são válidas no que se refere ao reforço de armadura no 

entorno da abertura, no entanto, o ideal seria expandir as opções de aberturas na parede, 

indicando de que forma a armadura de reforço deve ser dimensionada para o caso de aberturas 

muito grandes já que, para estas situações, a região de influencia da abertura, através das 

recomendações da NBR 16055 (2012), pode ser maior que o que se tem de parede naquela 

região, portanto, todos os parâmetros relacionados a isso, tal como   , deveriam ser 

determinados em função do tamanho da abertura. 

No quesito avaliação da influência da relação entre os lados das paredes com aberturas 

constantes, tanto no caso do aumento da área, da altura e do comprimento da abertura, 
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percebeu-se que quanto mais retangular a parede, maiores os valores das solicitações. No 

entanto, elas não se apresentaram com valores consideravelmente maiores, não havendo 

necessidade de qualquer análise extra ao já proposto pelas normas de cálculo. 

De forma geral, o comportamento e a distribuição das tensões ao longo das paredes 

retangulares se mantiveram em relação às paredes quadradas, com os valores máximos 

ocorrendo na mesma região.  

5.1. Sugestões para trabalhos futuros 

Em função dos estudos realizados neste trabalho, observou-se que alguns pontos 

merecem uma análise mais aprofundada. 

Há a necessidade de mais estudos sobre a consideração do efeito do vento em paredes 

de concreto. Alguns já foram feitos, como o de Braguim e Bittencourt (2014). Entretanto, há 

muito ainda a ser avaliado. 

No que diz respeito à presença de aberturas, é importante analisar seu comportamento 

frente às ações do vento. Também seria interessante a determinação de uma expressão para o 

parâmetro dv, mencionado no item 2.3.2, variando em função da dimensão da abertura, e 

avaliar o comportamento da parede quando da existência de mais de uma abertura, como uma 

janela e uma porta, por exemplo. 

No caso de análise prática, se mostram importantes medições em campo, em estruturas 

construídas e já em uso e, até, a confecção e avaliação de modelos com pavimentos de 

transição. 
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ANEXO 1 
 

 

Barras de reforço da norma ASTM 

 
Fonte: ACI 318 M, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fios de reforço da norma ASTM 
Fonte: ACI 318 M, 2011  

 

Número das 

barras 

Diâmetro nominal 

(mm) 

Área nominal 

(mm²) 

Massa linear 

(kg/m) 

10 9,5 71 0,560 

13 12,7 129 0,994 

16 15,9 199 1,552 

19 19,1 284 2,235 

22 22,2 387 3,042 

25 25,4 510 3,973 

29 28,7 645 5,060 

32 32,3 819 6,404 

36 35,8 1006 7,907 

43 43,0 1452 11,38 

57 57,3 2581 20,24 

Tipos MW e MD Diâmetro 

Nominal 

(mm) 

Massa 

linear 

(kg/m) 

Área por espaçamento (mm²/m); eixo a eixo 

(mm) 

Plano Deformado 50 75 100 150 200 250 300 

MW290 MD290 19,22 2.27 5800 3900 2900 1900 1450 1160 970 

MW200 MD200 15,95 1,5700 4000 2700 2000 1300 1000 800 670 

MW130 MD130 12,90 1,0204 2600 1700 1300 870 650 520 430 

MW120 MD120 12,40 0,9419 2400 1600 1200 800 600 480 400 

MW100 MD100 11,30 0,7849 2000 1300 1000 670 500 400 330 

MW90 MD90 10.70 0,7064 1800 1200 900 600 450 350 300 

MW80 MD80 10,10 0,6279 1600 1200 800 530 400 320 270 

MW70 MD70 9,40 0,5494 1400 930 700 470 350 280 230 

MW65 MD65 9,10 0,5102 1300 870 650 430 325 260 220 

MW60 MD60 8,70 0,4709 1200 800 600 400 300 240 200 

MW55 MD55 8,40 0,4317 1200 730 550 370 275 220 180 

MW50 MD50 8,00 0,3925 1000 670 500 330 250 200 170 

MW45 MD45 7,60 0,3532 900 600 450 300 225 180 150 

MW40 MD40 7,10 0,3140 800 530 400 270 200 160 130 

MW35 MD35 6,70 0,2747 700 470 350 230 175 140 120 

MW30 MD30 6,20 0,2355 600 400 300 200 150 120 100 

MW25 MD25 5,60 0,1962 500 330 250 170 125 100 83 

MW20  5,00 0,1570 400 270 200 130 100 80 67 

MW15  4,40 0,1177 300 200 150 100 75 60 50 

MW10  3,60 0,0785 200 130 100 70 50 40 33 

MW5  2,50 0,0392 100 67 50 33 25 20 17 


