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RESUMO 

 

Tratando-se de elementos estruturais sujeitos a regiões de descontinuidades, o método clássico de 

análise de vigas já não é mais adequado a ser aplicado ao dimensionamento. Diante disso, novos 

métodos de análise foram propostos por pesquisadores ao redor do mundo, sendo que estes propõem 

uma análise não-linear do comportamento desse tipo de estrutura, um deles é o Método Biela-Painel 

(MBP). O método consiste basicamente em dividir a peça estrutural em dois tipos de elementos: as 

bielas e os painéis. As bielas têm a função de resistir aos esforços normais, enquanto os painéis 

resistem aos esforços de cisalhamento. Afim de facilitar este método, pesquisadores da Universidade 

Técnica de Delft desenvolveram o programa SPanCAD, sendo este uma extensão ao programa 

AutoCAD. O programa auxilia na análise da estrutura pelo referido método, possibilitando até 

mesmo efetuar uma análise não-linear da estrutura. Nesta pesquisa será analisada a estrutura de uma 

viga-parede contínua através do método proposto por uma rotina de cálculo manual, e por uma 

análise não-linear pelo programa citado. O MBP se mostrou um método de fácil aplicação, sendo que 

a determinação dos esforços pode ser feita rapidamente por meio da aplicação das equações da 

estática. Além disso, a análise efetuada mostrou a importância de se fazer uma análise não-linear 

quando a estrutura apresenta descontinuidades. Mostrou-se que é possível diminuir a quantidade de 

armaduras com os resultados da análise não-linear, sem deixar de cumprir os requisitos de segurança. 

Apesar disso, para casos práticos, os resultados da análise elástica são mais recomendados por serem 

mais favoráveis à segurança. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primeiros cálculos de dimensionamento do concreto estrutural tem-se reconhecido 

a deficiência do concreto em absorver tensões de tração. Dessa maneira, desde o princípio tem-se 

admitido que o concreto resista exclusivamente à compressão e que armaduras metálicas devam 

resistir tanto à tração quanto à compressão. 

Introduzido no final do século XIX, o Modelo Clássico de Treliça propôs um método de 

cálculo para dimensionamento de estruturas em concreto armado. Porém, este modelo não pode ser 

tratado como regra geral, principalmente quando se estuda elementos com descontinuidades. 

Entende-se por estruturas especiais, elementos que não respeitam as hipóteses clássicas de 

comportamento de vigas, necessitando, assim, uma maior atenção no momento do dimensionamento. 

Estes elementos geralmente apresentam regiões descontínuas, ou seja, apresentam regiões em que a 

hipótese de que seções planas permanecem planas não pode ser aplicada. Portanto, de acordo com 

Souza (2004), podemos classificar as regiões presentes nas estruturas das seguintes maneiras: 

 Regiões “B”, sendo o “B” proveniente de “Bernoulli” ou “Beam”: são regiões onde a 

Hipótese de Bernoulli pode ser aplicada, isto é, regiões onde pode-se assumir que a 

distribuição de deformações ao longo do elemento seja linear; 

 Regiões “D”: sendo o “D” proveniente de “Disturbed” ou “Descontinuity”:  são as regiões 

onde a “Hipótese de Bernoulli” não pode ser aplicada, isto  é, onde  a distribuição de 

deformações ao longo do elemento é não-linear. Estas descontinuidades podem ser 

classificadas em estáticas, causadas por aplicação de carregamentos, e geométricas, 

causadas por mudança brusca de seção. 

Como exemplo de regiões “D” pode-se citar: vigas-parede, vigas com furo, consolos curtos, 

nós de pórtico, dentes Gerber e encontro entre pilar e fundação, como apresentado a Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 - Regiões D (áreas sombreadas) com distribuição de deformações não-lineares por 

descontinuidades geométricas (a) ou estáticas (b) 
Fonte: ABNT NBR 6118:2014 

 

No passado, estes elementos eram dimensionados empiricamente, até que, na Alemanha, 

surgiram pesquisas relacionadas ao dimensionamento de regiões “D” (SCHLAICH; SCHÄFER; 

JENNEWEIN, 1987). Com isso, alguns métodos têm sido desenvolvidos com o intuito de melhor 

dimensionar estruturas especiais em concreto armado. Como exemplo temos o Método das Bielas, 

Método dos Elementos Finitos e o Método Biela-Painel, do qual se trata este trabalho. 

Assim, este trabalho tem como objetivo mostrar uma alternativa de dimensionamento de 

elementos especiais: o Método Biela-Painel (MBP), bem como mostrar as diretrizes para a análise e 

dimensionamento pelo referido método, com a aplicação deste em uma viga-parede contínua. Esta 

viga será também verificada por uma análise não-linear pelo programa computacional SPanCAD. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Breve descrição do Método Biela-Painel 

 

O Método Biela-Painel (MBP) ou “Stringer-Panel Method” foi desenvolvido em meados do 

século XX, tendo suas origens no Método das Forças. Suas primeiras aplicações foram na engenharia 

mecânica, para modelagem de asas e fuselagem de aeronaves, sendo que, na época, o modelo era 

chamado de “boom-panel system” (HOOGENBOOM, 1998). 

O método tem como base o Teorema do Limite Inferior da Teoria da Plasticidade, o qual 

define que se para uma determinada carga existir um fluxo de tensões seguro e estaticamente 

admissível, para a qual se satisfazem as condições de equilíbrio, então a carga atuante não provoca o 

colapso da estrutura (NIELSEN; HOANG, 2011). 

O modelo consiste na divisão da estrutura bidimensional de concreto em dois elementos 

distintos: as bielas e os painéis. As bielas têm o objetivo de transmitir as forças normais, sejam elas 

de tração ou compressão, podendo estar dispostas tanto no sentido horizontal, quanto no vertical 

(SOUZA, 2004). 

As bielas são dispostas no contorno do elemento estrutural ou de furos existentes neste, assim 

como nas linhas das reações de apoio e carregamentos externos. Já os painéis são elementos 

retangulares que se encontram sempre entre 4 bielas, de modo a absorver os esforços cortantes.  A 

Figura 2 mostra estes dois tipos de elementos, bem como as condições de equilíbrio entre eles. 

 

 
Figura 2 - Elementos do Método Biela-Painel 

Fonte: Hoogenboom (1998) (adaptado) 

 

Como mostrado no trabalho de Hoogenboom (1998), existem duas versões do modelo, uma 

linear e outra não-linear. Na primeira, o comportamento dos materiais, tanto para as bielas, quanto 

para os painéis, é elástico-linear e, para os painéis, considera-se a hipótese de que estes absorvam 

somente forças cisalhantes. Desse modo, obtém-se um maior braço de alavanca para o momento na 

seção transversal, visto que as forças normais serão inteiramente absorvidas pelas bielas. 

Para o modelo não-linear, admite-se que os painéis também absorvam esforços normais, além 

de cisalhantes, o que torna o modelo mais próximo da situação real. Por outro lado, para este tipo de 

análise, se torna necessária uma ferramenta de análise computacional. Por este motivo, foi criado o 

programa SPanCAD. 

Elaborado por pesquisadores da Universidade Técnica de Delft, o programa SPanCAD 

(Stringer Panel Computer Aided Design) é de licença gratuita e pode ser encontrado na internet 

(BLAAUWENDRAAD; HOOGENBOOM, 1999), sendo este um complemento do programa 

AutoCAD versão 14. 
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 No SPanCAD é possível fazer uma análise não-linear de um modelo biela-painel, sendo que 

este trabalha em cinco maneiras distintas, definidas a seguir de acordo com Souza (2004): 

 Linear: o concreto e o aço são modelados como materiais elástico-lineares. Assim, as 

bielas e os painéis não sofrem fissuração, escoamento, esmagamento ou ruptura.  Além 

disso, os painéis só carregam cisalhamento em suas faces; 

 Cracked: o concreto comprimido tem comportamento elástico-linear e o concreto 

tracionado é modelado realisticamente. A armadura é admitida como sendo elástico-linear 

tanto para tração quanto para compressão; 

 Real: o concreto e o aço são modelados precisamente, de maneira que as bielas e os painéis 

representem o seu comportamento verdadeiro, adequado com o comportamento encontrado 

em ensaios experimentais; 

 Strengthening: a biela ou o painel apresentam um comportamento no modo “Real” antes da 

ruína. No entanto, após a ruptura os elementos se enrijecem o quanto podem, de maneira a 

suportar as forças que ainda existem; 

 Plastic: a biela ou o painel também apresentam um comportamento no modo “Real” antes 

da ruína. No entanto, após a ruptura os elementos mantêm a capacidade de suporte e 

passam a escoar. 

 

 
Figura 3 – Modos de comportamento dos materiais disponíveis no SPanCAD 

Fonte: Souza (2004) 

 

2.2. Dimensionamento das armaduras num Modelo Biela-Painel 

 

Para o dimensionamento das armaduras do modelo considera-se que as armaduras estejam 

escoando, ou seja, a tensão de cálculo no aço (σsd) é igual à sua resistência de cálculo (fyd). A área de 

aço (As) necessária a resistir ao esforço de tração na biela pode ser obtida a partir da expressão a 

seguir. 

 

yd

td
s

f

N
A

,
  (1) 

 

onde: : valor de cálculo do esforço normal de tração; 

: tensão de escoamento de cálculo do aço. 

 

As armaduras dos painéis podem ser obtidas conforme o dimensionamento de elementos de 

membrana. As taxas geométricas de armaduras nas direções “x” e “y” (ρx, ρy) são encontradas a 

partir das seguintes expressões. 
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em que: σsd: valor de cálculo da tensão principal de tração no painel; 

θ: ângulo que as tensões principais fazem com o eixo “x”. 

 

Como, para a análise elástica, considera-se que os painéis se encontram no estado de 

cisalhamento puro, o ângulo que as tensões principais fazem com o eixo horizontal será 45º. Assim, o 

valor da tensão cisalhante (τxy) será igual ao valor da tensão principal no painel (σsd). Portanto, neste 

caso, têm-se armaduras iguais para as duas direções. 
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   (4) 

 

A tensão de cisalhamento no painel (τxy) pode ser facilmente obtida dividindo o valor da força 

cisalhante (νxy) pela largura da seção transversal da viga (bw), ou seja: 

 

w

xy

xy
b

v
  (5) 

 

2.3. Aplicação do MBP à uma viga-parede contínua 

 

Como exemplo de aplicação do método, será utilizada a viga-parede da Figura 4, a qual é 

identificada como uma região “D” em toda a sua extensão. 

 

 
Figura 4 – Viga-parede contínua a ser analisada pelo MBP 

 

Os valores de cálculo são obtidos segundo a ABNT NBR 6118:2014 e mostrados a seguir, na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores de cálculo para o dimensionamento 

Características dos materiais 

Material 
Resistência 

Característica (MPa) 

Coeficiente 

Minorador (γ) 

Resistência de 

cálculo (MPa) 

Módulo de 

elasticidade (MPa) 

Concreto 30,00 1,40 21,43 30672,46 

Aço 500,00 1,15 434,78 210000 
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Esforço 

Valor característico 

(KN) 

Coeficiente 

Majorador (γf) 

Coeficiente 

Majorador (γn) 
Valor de cálculo (KN) 

650,00 1,40 1,10 1001,00 

 

Monta-se, então, um modelo biela-painel para a viga-parede considerada, como mostra a 

Figura 5. 

 
Figura 5 – Modelo biela-painel para a viga-parede 

 

As reações e esforços internos foram obtidos por meio do programa FTool, sendo seus 

diagramas visualizados na Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Diagramas de esforços cortantes (V) e momentos fletores (M) para a viga-parede 

 

A partir dos diagramas de esforços internos, é possível calcular as forças que atuam nas bielas 

e nos painéis, fazendo: 
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p
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  (9) 

 

em que: 1v , 2v : esforços cisalhantes nos painéis 1 e 2, respectivamente; 

2V ; 3V : força cortante, obtida a partir do diagrama, nas seções 2 e 3, respectivamente; 

2AF , 2BF : forças normais nas bielas das linhas A e B, respectivamente, na seção 2;  

3AF , 3BF : forças normais nas bielas das linhas A e B, respectivamente, na seção 3; 

2M , 3M : momento fletor, obtido a partir do diagrama, nas seções 2 e 3, 

respectivamente; 

ph : altura do painel, medida entre os eixos das bielas horizontais. 

 

É importante destacar que a força cisalhante dos painéis também age na interface de cada 

painel com as bielas que o envolvem. Por este motivo é que, nas equações (6) e (7), se utiliza a 

distância total entre os eixos das bielas. 

Para as bielas verticais, o processo de obtenção dos esforços é simples, como nestas somente 

há a aplicação de uma força concentrada em uma das extremidades e os esforços normais tem 

variação linear devido à força cisalhante dos painéis adjacentes, traça-se uma reta que se inicia no 

valor da força concentrada e termina em zero na outra extremidade da biela. 

A Figura 7 mostra o diagrama dos esforços no modelo, sendo que, para os painéis, os valores 

são expressos em KN/m e, para as bielas, em KN. Os valores negativos e na cor verde representam 

compressão e os valores positivos e na cor vermelha, tração. 

 

 
Figura 7 – Diagramas de esforços no modelo biela-painel para análise elástica 

 

Portanto, pode-se efetuar o dimensionamento das armaduras do modelo. A Tabela 2 apresenta 

o dimensionamento das armaduras das bielas de acordo com a equação (1). 

 

Tabela 2 – Dimensionamento das armaduras das bielas 

Biela Nd (KN) As,nec (cm2) Número de barras (16mm) As,ef (cm2) 

B1-B2 301,63 6,94 4 8,04 

A2-A3 362,00 8,33 5 10,05 

 

Na Tabela 3 são mostradas as armaduras mínimas para os painéis, recomendadas pela ABNT 

NBR 6118:2014 e na Tabela 4 é efetuado o dimensionamento das armaduras dos painéis de acordo 

com as equações (4) e (5), respeitando os valores mínimos. 
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Tabela 3 – Armaduras mínimas para a viga-parede segundo a ABNT NBR 6118:2014 

Direção 
Taxa mínima de 

armadura (%) 

As,min 

(cm2/m) 

Diâmetro da 

barra (mm) 

Espaçamento 

(cm) 

Horizontal (pele) 0,200 8,00 10,00 16,00 

Vertical 0,185 7,41 10,00 20,00 

 

Tabela 4 – Dimensionamento das armaduras dos painéis 

Painel 
Força cisalhante 

(KN/cm) 

Tensão cisalhante 

(KN/cm2) 

ρx, ρy 

(%) 

As,x,y 

(cm2/m) 

Diâmetro da 

barra (mm) 

Espaçamento 

(cm) 

1; 4 2,23 0,06 0,128 5,14 mínima mínimo 

2; 3 4,92 0,12 0,283 11,31 10,00 12,50 

 

Portanto, agora que se têm as armaduras provenientes de uma análise elástica, pode-se utilizar 

o programa SPanCAD para fazer uma análise não-linear e melhorar o dimensionamento. Assim, 

insere-se a configuração de armadura para cada elemento e efetua-se uma primeira análise, sendo esta 

visualizada na Figura 8, na qual os esforços nas bielas estão expressos em KN e as tensões principais 

nos painéis, em MPa. 

 

 
Figura 8 – Diagramas de esforços no modelo biela-painel para análise não-linear 

 

Pela análise da figura acima, observa-se que os esforços de tração não são tão altos quanto os 

da primeira análise. Sendo assim, é possível melhorar o dimensionamento, com a utilização de uma 

menor quantidade de armaduras. Porém, isso não quer dizer que se deva diminuir as armaduras 

obtidas na análise linear, pelo contrário, na prática estas levarão a uma situação de maior segurança.  

Neste trabalho, as armaduras serão reduzidas pelos resultados da análise não-linear somente 

para comparação. A seguir, nas tabelas 5 e 6, são mostrados resumos dos dimensionamentos 

efetuados para cada análise não-linear efetuada, sendo que, ao término de cada análise, as armaduras 

resultantes dos esforços obtidos em cada uma delas foram utilizadas para a análise seguinte. 

 

Tabela 5 – Resumo do dimensionamento das armaduras dos tirantes por análise não-linear 

Análise Biela Nd (KN) As,nec (cm2) Armadura 

1 
B1-B2 239,40 5,51 3 Ø16mm 

A2-A3 268,10 6,17 4 Ø16mm 

2 
B1-B2 184,1 4,23 4 Ø12,5mm 

A2-A3 176,4 4,06 4 Ø12,5mm 

3 
B1-B2 97,70 2,25 2 Ø12,5mm 

A2-A3 84,30 1,94 2 Ø12,5mm 

4 
B1-B2 100,30 2,31 2 Ø12,5mm 

A2-A3 97,90 2,25 2 Ø12,5mm 
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Tabela 6 – Resumo do dimensionamento das armaduras dos painéis por análise não-linear 

Análise Painel 

Tensão 

principal 

de tração 

(KN/cm2) 

Ângulo 

da 

tensão 

(graus) 

ρx 

(%) 

ρy 

(%) 

As,x 

(cm2/m) 

As,y 

(cm2/m) 

Armadura 

X 

Armadura 

Y 

1 

1;4 0,09 39,91 0,16 0,13 6,35 5,31 mínima mínima 

2; 3 0,13 42,35 0,22 0,20 8,84 8,06 
10 mm c/ 

16cm 

10 mm c/ 

16cm 

2 

1;4 0,06 40,55 0,10 0,09 4,19 3,59 mínima mínima 

2; 3 0,17 38,28 0,31 0,24 12,28 9,69 
10 mm c/ 

12,5cm 

10 mm c/ 

14cm 

3 

1;4 0,1 35,25 0,19 0,13 7,51 5,31 mínima mínima 

2; 3 0,16 35,81 0,30 0,22 11,94 8,61 
10 mm c/ 

12,5cm 

10 mm c/ 

16cm 

4 

1;4 0,1 35,42 0,19 0,13 7,50 5,33 mínima mínima 

2; 3 0,16 36,1 0,30 0,22 11,89 8,67 
10 mm c/ 

12,5cm 

10 mm c/ 

16cm 

 

Verificando as tabelas acima, pode-se concluir que o processo teve convergência na quarta 

análise, sendo que as armaduras resultantes desta, exceto a armadura horizontal dos painéis, é inferior 

àquela obtida na análise elástica. O que mostra, novamente, que a análise linear resulta em armaduras 

que trarão uma maior folga quanto à segurança da estrutura. 

Resta, então, verificar os níveis de deslocamentos e de fissuração, também no SPanCAD, para 

a situação de serviço. A Figura 9 apresenta os deslocamentos obtidos para as armaduras da análise 4, 

para a carga de serviço da estrutura (650 KN). Observa-se que a maior flecha é de 0,7 mm, valor 

inferior ao recomendado pela norma brasileira (L/250 para aceitabilidade visual).  

 

 
Figura 9 – Configuração de deslocamentos da viga-parede para a carga de serviço 

 

Na Figura 10 é mostrado o panorama de fissuração da peça, para a análise 4, também na 

situação de serviço. Observa-se que a abertura máxima obtida é de 0,4 mm, o qual se iguala ao valor 

máximo recomendado pela ABNT NBR 6118:2014, que estabelece aberturas máximas entre 0,2 e 0,4 

mm. 
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Figura 10 – Panorama de fissuração da viga-parede para a carga de serviço 

 

Como os critérios de serviço são verificados, resta agora fazer uma simulação da estrutura no 

SPanCAD, de modo a prever sua carga de ruptura. A Figura 11 apresenta o gráfico “Fator de carga x 

Deslocamento” que é gerado na simulação pelo SPanCAD, sendo que o programa analisa o 

deslocamento em um ponto definido pelo usuário para cada incremento de carga. 

 

 
Figura 11 – Gráfico “Fator de carga x Deslocamento” gerado a partir da simulação da viga-

parede no SPanCAD 

 

Observa-se que, pelo gráfico acima, a estrutura chega à ruína com um fator de 

aproximadamente 1,65, ou seja, a peça chega na ruptura com uma carga de 1072,5 KN, sendo esta 

superior à carga de projeto (1001 KN).  

Portanto, o dimensionamento está concluído e o detalhamento da viga-parede é mostrado na 

Figura 12. Conforme o detalhe, é importante localizar as barras longitudinais dos tirantes em seus 

respectivos centros de gravidade, respeitando o modelo de dimensionamento. Além disso, vale 

ressaltar que, apesar de as armaduras serem suficientes a resistir aos esforços solicitantes, deve-se 

verificar as condições de ancoragem das barras. Porém, como este não é o intuito deste trabalho, estas 

condições não serão verificadas. Para informações sobre ancoragem, deve-se consultar o capítulo 9 

da ABNT NBR 6118:2014. 
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Figura 12 – Detalhe das armaduras da viga-parede 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A abordagem manual apresentada neste trabalho mostrou que o MBP é um método de fácil 

aplicação. Quando se trata de estruturas que apresentem apenas descontinuidades estáticas, a 

determinação dos esforços pode ser feita rapidamente por meio da aplicação das equações da estática.  

Quando comparado ao Método das Bielas, o MBP tem a vantagem de não ser necessária tanta 

experiência para definir o caminho das cargas. Basta localizar as bielas nas bordas do elemento e 

regiões de aplicação de cargas ou apoios e, então, desenhar os painéis internamente às bielas. 

Além disso, a análise efetuada mostrou que uma análise não-linear leva a resultados inferiores 

aos da análise linear, mostrando que é possível diminuir a quantidade de armaduras, sem deixar de 

cumprir os requisitos de segurança. Porém, para casos práticos, uma análise elástica é mais indicada, 

por levar a resultados com uma maior folga no quesito segurança. 

Por fim, espera-se que, pela facilidade de aplicação e simplicidade, o MBP seja introduzido 

nos cursos de engenharia, estimulando a pesquisa e obtenção de resultados experimentais que 

comprovem a eficiência do método. 
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