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RESUMO 

SOMAVILLA, N. M. Comparação entre as reações obtidas através das análises elástica e 
plástica de lajes maciças de concreto armado. 2010. 81 f. Trabalho de Diplomação 
(Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

As lajes maciças de concreto armado executadas em edifícios de alvenaria estrutural têm por 

objetivo absorver as cargas do pavimento e distribuí-las às paredes de blocos estruturais. A 

análise do carregamento transferido para os apoios é de grande importância, uma vez que a 

resistência do bloco deve ser definida também em função destas cargas. São conhecidos dois 

métodos para determinar como ocorre esta transferência, as análises plástica e elástica. O 

método das charneiras plásticas, baseado na análise plástica, é o mais utilizado em escritórios 

de Engenharia Estrutural, entretanto, sabe-se que a aplicação do Método dos Elementos 

Finitos pode apresentar resultados mais próximos da realidade uma vez que transforma o todo 

em pequenos elementos. Para a aplicação da análise numérica tomam-se por base os 

princípios da análise elástica das estruturas de placa. Neste trabalho busca-se uma comparação 

entre estas análises através da aplicação de ambos os métodos nas lajes de um pavimento tipo 

de um edifício residencial executado em alvenaria estrutural. Foi realizado, inicialmente, o 

pré-dimensionamento das lajes de modo a garantir uma espessura similar à obtida após um 

dimensionamento completo das estruturas e os carregamentos das mesmas foram definidos. 

Após, foram aplicados o Método dos Elementos Finitos e uma simplificação do método das 

charneiras plásticas de modo a obter a distribuição do carregamento calculado anteriormente 

para os elementos de apoio das lajes. Foram realizados gráficos com os resultados obtidos 

para ambos os métodos nos quais se percebeu que a análise plástica gera valores uniformes ao 

longo de todo o apoio, enquanto na análise elástica obtêm-se um gráfico similar a uma 

parábola invertida, evidenciando uma maior concentração de carga no centro do apoio. Os 

valores obtidos em ambos os casos para lajes retangulares são bastante próximos enquanto 

para o caso de lajes de geometrias variadas os valores de carga apresentam-se maiores na 

análise elástica. Sendo assim, a análise plástica possui uma boa aproximação dos valores de 

carga, porém para casos mais específicos pode ser necessária uma análise mais refinada da 

laje em questão. 

Palavras-chave: lajes maciças de concreto armado; análise elástica; análise plástica; Teoria 
das Charneiras Plásticas; Método dos Elementos Finitos. 
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1 I�TRODUÇÃO 

Atualmente, o concreto armado tem sido amplamente utilizado como solução estrutural para 

os mais variados tipos de estruturas como pavilhões industriais, shopping centers, casas e 

edifícios de múltiplos pavimentos. Sua aplicação, entretanto, teve um início tardio em relação 

a outros sistemas estruturais como o aço, cuja primeira construção importante data de 1779, e 

a alvenaria, sistema conhecido e aplicado desde a Antiguidade. As estruturas em concreto 

armado surgiram mais tarde, sendo construído, em 1901, pelo francês François Hennebique, o 

primeiro edifício utilizando este sistema estrutural. 

Em edifícios executados em concreto armado, e também em alvenaria estrutural, as lajes 

assumem grande importância como elemento de estrutura, uma vez que têm por 

responsabilidade absorver as cargas dos pavimentos e distribuí-las nas vigas ou paredes em 

que se apóiam. A distribuição das cargas às quais as lajes estão submetidas é de grande 

importância para a análise estrutural de edifícios de concreto armado. 

Este trabalho visa à análise da distribuição das cargas das lajes nos apoios considerando-se a 

análise elástica e a análise plástica. Para a análise elástica o cálculo será feito através do 

método dos elementos finitos que considera as lajes como elementos de placa e utiliza o 

processo de discretização, no qual “[...] o número infinito de pontos da estrutura original é 

substituído pelo conjunto dos pontos nodais da malha de elementos finitos [...]” (SORIANO; 

LIMA, 1996, p. 3).  Na análise plástica utiliza-se o método das charneiras plásticas, no qual 

são determinadas todas as configurações geométricas possíveis para as charneiras e adota-se 

aquela que corresponde à menor carga ou ao maior momento de plastificação (DUARTE, 

1998, p. 55). 

No segundo capítulo deste trabalho introduz-se o método de pesquisa evidenciando-se a 

questão de pesquisa, os objetivos, as limitações e as delimitações do mesmo, assim como as 

etapas propostas para a realização do estudo. No capítulo 3 são apresentadas as estruturas de 

placas possibilitando a apresentação do assunto de modo que se possam compreender as 

teorias utilizadas como base para este estudo citadas também neste capítulo. A Teoria de 

Reissner-Mindlin, utilizada para proporcionar embasamento teórico para a aplicação do 
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método elástico tem suas suposições e análises descritas. É descrita, também, a teoria das 

charneiras plásticas aplicada para o cálculo da distribuição das cargas das lajes através da 

análise plástica. 

O quarto capítulo apresenta aspectos gerais sobre o método dos elementos finitos explicitando 

suas características principais. Além disso, são apresentadas as diversas formulações para os 

modelos de elementos finitos. No capítulo 5 apresenta-se a formulação e a teoria necessárias 

para o pré-dimensionamento das lajes do pavimento. No capítulo 6 inicia-se a análise do 

problema proposto nesse trabalho através da definição da planta arquitetônica utilizada 

durante o estudo. As características necessárias para que o projeto arquitetônico possibilitasse 

um estudo amplo do tema foram apresentadas também. 

O capítulo 7 apresenta a análise elástica do pavimento através da utilização do software 

SAP2000 apresentando os resultados obtidos para as reações em cada nó da malha de 

elementos finitos definida para este estudo. Além disso, são apresentados neste mesmo 

capítulo os resultados obtidos para a análise plástica das lajes. Para isso, utilizou-se um 

método simplificado baseado na Teoria das Charneiras Plásticas de modo a facilitar a 

execução dos cálculos. 

No capítulo 8 são mostrados os gráficos obtidos através da plotagem dos resultados 

calculados no capítulo anterior. São analisadas duas lajes com geometrias bastante diversas, 

de modo que a aplicação dos métodos possa ser avaliada em diferentes casos. Neste capítulo 

também é realizada a análise comparativa entre os métodos através do estudo dos gráficos 

citados anteriormente de modo a evidenciar possíveis similaridades e divergências entre os 

mesmos. 
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2 MÉTODO DE PESQUISA 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

A questão de pesquisa deste trabalho é: quais as diferenças observadas na distribuição de 

cargas em lajes maciças de concreto armado de diferentes geometrias, quando aplicadas às 

análises elástica e plástica? 

2.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Os objetivos do trabalho estão classificados em principal e secundários e são apresentados nos 

próximos itens. 

2.2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é a verificação das diferenças nos resultados obtidos para a 

distribuição de cargas em lajes maciças de concreto armado de diferentes geometrias quando 

aplicadas as análises elástica e plástica. 

2.2.2 Objetivos secundários 

Os objetivos secundários deste trabalho são: 

a) análise elástica de placas de diferentes geometrias; 

b) análise plástica de placas com diferentes configurações geométricas; 
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c) descrição da aplicação do método dos elementos finitos para a análise de 
placas. 

2.3 PRESSUPOSTOS 

As determinações da NBR 6118/2007 – Projeto de Estruturas de Concreto Armado – 

Procedimento – são consideradas válidas. São assumidas como válidas, também, as 

considerações da norma NBR 6120/1980 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de 

Edificações –. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

Este trabalho consiste na análise apenas de lajes maciças de concreto armado moldadas in 

loco, executadas em edifícios de concreto armado, sujeitas a carregamentos referentes a 

edifícios residenciais segundo a NBR 6120/1980. 

2.5 LIMITAÇÕES 

É limitação deste trabalho o uso somente do software SAP2000 para realizar o modelo 

numérico das lajes e a análise do mesmo pelo método dos elementos finitos. 

2.6 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O delineamento do trabalho consistiu nas seguintes etapas: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) escolha do projeto a ser estudado; 

c) aplicação do método das charneiras plásticas; 

d) aplicação do método dos elementos finitos; 
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e) comparação dos resultados; 

f) considerações finais. 

 

Essas etapas seguem detalhadas nos itens a seguir e uma representação esquemática da mesma 

é apresentada na figura 1. 

 
Figura 1: representação esquemática das etapas da pesquisa 

2.6.1 Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica consiste na coleta de informações para que se possa desenvolver um 

trabalho consistente. É todo material disponível como teses, dissertações, trabalhos de 

conclusão de curso, artigos e livros que forneçam embasamento teórico para o 
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desenvolvimento do trabalho. Nesta pesquisa, buscaram-se dados para definir como aplicar o 

método das charneiras plásticas, a Teoria de Reissner-Mindlin e o método dos elementos 

finitos e também para garantir a validade das considerações finais.  

2.6.2 Escolha do projeto 

A definição do projeto a ser estudado foi realizada nesta etapa. Foram levadas em 

consideração a distribuição das paredes e o tipo de edificação para a escolha do projeto para 

que fossem impostas ao trabalho condições de aplicação de cargas nas lajes similares ao usual 

em edifícios residenciais. 

2.6.3 Aplicação do método dos elementos finitos 

O método dos elementos finitos foi utilizado, nesta etapa do trabalho, para calcular a 

distribuição das cargas das lajes de concreto armado. Para isso realizou-se o modelo numérico 

das lajes do pavimento estudado no programa SAP2000 e, em seguida, a análise do 

comportamento das cargas através do método dos elementos finitos. 

2.6.4 Aplicação do método das charneiras plásticas 

Esta etapa consistiu na definição da distribuição de cargas em lajes através do método das 

charneiras plásticas. Este método de cálculo é baseado no comportamento plástico do material 

o que permite avaliar a carga de ruína das lajes de concreto armado. 
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2.6.5 Comparação dos resultados 

Nesta fase do trabalho, os resultados obtidos para a distribuição das cargas foram organizados 

em quadros. Esta análise comparativa teve por objetivo identificar e avaliar possíveis 

diferenças entre os métodos considerando diferentes geometrias para as lajes. 

2.6.6 Considerações finais 

Através da análise dos dados obtidos nas etapas anteriores foi possível determinar se os 

métodos escolhidos apresentam diferenças e, em caso afirmativo, evidenciá-las dissertando 

sobre as causas das mesmas. 
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3 PLACAS 

As placas são estruturas limitadas por dois planos paralelos, separados por uma distância h, 

sendo a espessura h pequena se comparada às outras dimensões. As cargas aplicadas às placas 

são admitidas como atuando no plano médio das mesmas e são normais a este plano 

(MONTOYA et al., 1981, p. 515). O plano médio das placas é dito como sendo uma 

superfície equidistante aos dois planos que limitam a placa e distam da espessura h. A figura 2 

exemplifica a aplicação das cargas em placas e também o plano médio da estrutura. 

 

Figura 2: representação de uma placa submetida a ações de forças e momentos 
(SALIBA, 2007, p.1) 

As placas podem estar submetidas a diferentes tipos de carregamento como cargas pontuais, 

uniformes linearmente distribuídas, uniformes distribuídas por área, cargas triangulares, etc. 

Além disso, podem ser classificadas pela sua geometria, pelos tipos de apoios (pontual ou 

linear) e pela sua vinculação (engastada, livre ou apoiada). 

Outro modo de definir as placas é em função do material do qual se constituem. Esta 

classificação, de acordo com Chaves (1997, p. 20), é determinada como descrito abaixo: 
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a) anisótropa: cujas propriedades são diferentes em qualquer direção; 

b) ortótropa: cujas propriedades são diferentes em duas direções ortogonais; 

c) isótropa: cujas propriedades são as mesmas em qualquer direção. 

 

Uma placa pode ser classificada também segundo a relação entre o raio R, da maior 

circunferência que pode ser inscrita na placa e a espessura h da mesma (GROEHS, 2002, p. 7-

1), como mostrado na figura 3.  

 
Figura 3: raio de circunferência inscrita na placa                                                          

(GROEHS, 2002, p. 7-1) 

Segundo este critério são possíveis duas classificações (GROEHS, 2002, p. 7-1): 

a) 10≥
h

R : placa fina ou média; 

b) 10<
h

R : placa espessa; 

 

Pinheiro (1988, p. 3) define que: 

Para o cálculo dos esforços há basicamente dois métodos: o elástico, também 
conhecido como método clássico, e o plástico. O método clássico, fundamentado na 
teoria da elasticidade, admite que o material é homogêneo, isótropo e tem 
comportamento linear, tal como se admite nos demais tipos de estruturas. O método 
plástico, baseado na teoria da plasticidade, supõe, pelo contrário, que o material 
tenha comportamento de corpo rígido-plástico. 

São conhecidas duas teorias válidas como solução para os diferentes tipos de placas citados 

considerando a análise elástica, a Teoria de Kirchhoff e a Teoria de Reissner-Mindlin. O 

primeiro método é válido apenas para o caso de placas finas ou médias, já o segundo método 

apresentado pode ser utilizado para todas as situações de placas. Por esta razão, este trabalho 
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apresenta mais detalhadamente apenas a Teoria de Reisnner-Mindlin. Para o caso de análise 

plástica o método a ser explicado é o método das charneiras plásticas, também conhecido 

como método das linhas de ruptura. 

A análise linear dos elementos de placa permite uma boa aproximação para o cálculo dos 

esforços para o estado limite de serviço, a partir dos quais se pode definir a distribuição das 

armaduras nas diferentes zonas das placas (MONTOYA et al., 1981, p.515). Na análise 

plástica, admite-se que o concreto armado trabalha na iminência de ruptura. Admite-se, então, 

que o comportamento do concreto armado é rígido-plástico perfeito ou elasto-plástico perfeito 

o que permite uma boa aproximação da carga máxima que ele pode estar submetido, ou seja, a 

carga de ruptura (DUARTE, 1998, p. 23). A teoria apresentada a seguir é válida para o caso 

de placas de quaisquer espessura conforme mostrado no desenvolvimento do trabalho, esta foi 

a teoria utilizada para todas as lajes do pavimento de modo a uniformizar o elemento finito 

utilizado na etapa de análise elástica. 

3.1 TEORIA DE REISSNER-MINDLIN 

A teoria de Reissner-Mindlin considera o esforço de cisalhamento através de uma distribuição 

uniforme ao longo da espessura da placa o que a diferencia da Teoria de Kirchhoff, que 

despreza o esforço cisalhante. Esta diferença faz com que a teoria de Reissner-Mindlin seja 

aplicável a placas de qualquer espessura (SALIBA, 2007, p. 2). 

De acordo com Saliba (2007, p. 13), a teoria de Reissner-Mindlin é baseada em hipóteses 

simplificadoras que seguem elencadas a seguir: 

a) os pontos contidos no plano médio possuem somente deslocamento vertical, 
sendo os horizontais (µ, ν) iguais à zero; 

b) todos os pontos contidos numa reta normal ao plano médio têm o mesmo 
deslocamento vertical; 

c) a tensão normal na direção z (σz) é desprezável; 

d) retas normais ao plano médio da placa indeformada permanecem retas, mas 
não necessariamente normais ao plano médio, após a deformação da placa 
(figura 4). 
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Figura 4: plano médio deformado conforme Teoria de Reissner-Mindlin     

(CHAVES, 1997, p. 22) 

A consideração do efeito do cisalhamento nesta teoria é feita assumindo que a placa está 

submetida a pressões q1 e q2 (MINDLIN1, 1951 apud CARVALHO, 2004, p. 20). Considera-

se que q1 e q2 são determinados pelas equações: 

 (equação 1) 

 (equação 2) 

 (equação 3) 

 
(equação 4) 

Admitindo q = q1-q2 obtêm-se, conforme Carvalho (2004, p. 20), as seguintes equações para 

os momentos e para os esforços cortantes na placa: 

 

(equação 5) 

                                                           
1 MINDLIN, R. D. Influence of rotatory inertia and shear on flexural motion of isotropic, elastic plates. ASME 
Journal of Applied Mechanics, v. 18, p. 31-38, 1951. 
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(equação 6) 

 

(equação 7) 

 

(equação 8) 

 

(equação 9) 

 

(equação 10) 

Através de análises matemáticas descritas por Carvalho (2004, p. 20-22) obtêm-se as relações 

de deformação e deslocamento da placa. As equações que exemplificam essas relações são: 

 

(equação 11) 

 

(equação 12) 

 

(equação 13) 
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(equação 14) 

 

(equação 15) 

De acordo com Saliba (2007, p. 14) a consideração da quarta hipótese de Reissner-Mindlin 

possibilita a definição dos componentes do deslocamento de um ponto de coordenadas x, y e 

z, considerando pequenos deslocamentos, resultando nas seguintes equações: 

 (equação 16) 

 (equação 17) 

 (equação 18) 

Segundo Carvalho (2004, p. 25), a equação diferencial para a análise de placas através da 

teoria de Reissner-Mindlin, obtida após análise matemática, é definida na equação 19: 

 
(equação 19) 

Onde: 

D = rigidez à flexão; 

k = fator de correção do cisalhamento; 

G = módulo de elasticidade transversal; 

 = operador Laplaciano; 

h = espessura da placa; 

q = vetor de força interna de cisalhamento por unidade de comprimento. 
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As condições de contorno de placas impostas pela teoria de Reissner-Mindlin podem ser 

divididas em três condições de contorno de força e três condições de contorno de 

deslocamento (REISNNER2, 1947 apud CARVALHO, 2004, p. 26). As condições de força, 

para uma borda na qual x é considerado constante, são dadas por mx, mxy e qx. Já as condições 

de deslocamento são definidas por θx, θy e w (CARVALHO, 2004, p. 26) 

Segundo Bacarji (2001, p. 24) para o caso de borda simplesmente apoiada, pode-se prescrever 

duas formas de condições de contorno: 

 hard condition 

 

 

 soft condition 

Percebe-se que a primeira condição descreve a rotação tangencial nula na borda, o que ocorre, 

normalmente, também na teoria de Kirchhoff. Já na soft condition o momento torçor deve ser 

definido o que diferencia as condições de contorno de Reissner-Mindlin das condições de 

contorno definidas para a teoria de Kirchhoff.  

3.2 TEORIA DAS CHARNEIRAS PLÁSTICAS 

Segundo Duarte (1998, p. 53) a primeira publicação a respeito da Teoria das Charneiras 

Plásticas foi realizada em dinamarquês no ano de 1921 por Ingerslev. Sua teoria, entretanto, 

não era aplicável a muitos casos de lajes, pois não considerava os esforços cortantes ao longo 

das linhas de plastificação. No ano de 1931, o também dinamarquês Johansen acrescentou 

melhorias na teoria já existente tornando-a aplicável a diversos tipos de lajes. 

Duarte (1998, p. 54) afirma que: 

Sabe-se que, apesar de ser bem aceita e difundida no meio técnico, a teoria das 
charneiras plásticas ainda é deixada de lado ou pelo menos relegada a um segundo 
plano entre as opções de análise das lajes. Isto se explica pelo fato da mesma 

                                                           
2 REISSNER, E. On bending of elastic plates. Quarterly of Applied Mathematics, n. 5, p. 55-68, 1947. 
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constituir-se de uma aplicação do teorema cinemático, que conduz a resultados com 
possibilidades de serem “contra” a segurança, uma vez que o mesmo estabelece um 
limite superior para a carga de ruína. Esta insegurança teórica, entretanto, não se 
verifica na prática, uma vez que resultados experimentais demonstram que o valor 
da carga última ou de ruína é em geral superior à fornecida pela teoria das charneiras 
plásticas, sendo que esta reserva de resistência decorre, principalmente, dos efeitos 
de arqueamento e de membrana que surgem na laje quando de sua solicitação sob 
altos níveis de carga. 

Uma placa submetida a uma carga apresenta três fases de comportamento, uma inicial de 

comportamento elástico, em seguida a de fissuração e a de comportamento plástico, conforme 

mostrado na figura 5 (PINHEIRO, 1988, p. 58).  

 
Figura 5: fases de comportamento das lajes                                                             

(PINHEIRO, 1988, p. 58) 

Quando uma placa é submetida a uma carga que cresce de forma gradual nos primeiros 

momentos a distribuição dos esforços se dá de forma elástica. À medida que se desenvolve a 

fissuração as inércias são alteradas e os esforços são redistribuídos. Admitindo-se que a 

quantidade de armadura é inferior à quantidade limite pode-se afirmar que existe uma carga 

para a qual se atinge, em uma seção da placa, o limite elástico da armadura. Após esta carga 

diz-se que a seção se plastificou. À medida que a carga aplicada continua a aumentar outras 

seções da placa se plastificam formando, então, as linhas de ruptura que se caracterizam por 

apresentarem o momento fletor constante (MONTOYA et al., 1981, p. 533). Estas linhas de 

ruptura seguem exemplificadas na figura 6. 
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Figura 6: exemplificação das linhas de ruptura                                            

(MONTOYA et al., 1981, p. 533) 

Conforme Pinheiro (1981, p. 2-1) a teoria das charneiras plásticas apresenta um método de 

cálculo, baseado no comportamento plástico do material, que permite avaliar a carga de ruína 

das lajes de concreto armado. Existem materiais que são considerados frágeis, como lajes 

superarmadas e concreto simples, e materiais considerados dúcteis como lajes subarmadas e o 

aço. No primeiro caso, pequenas deformações são necessárias para que ocorra a ruptura do 

material não havendo, então, comportamento plástico. Nos materiais dúcteis a ruptura ocorre 

após grandes deformações garantindo a ocorrência de comportamento plástico. Portanto, a 

teoria das charneiras plásticas pode ser aplicada apenas para materiais dúcteis (PINHEIRO, 

1988, p. 62). O comportamento dos materiais frágeis e dúcteis é exemplificado na figura 7. 

 
Figura 7: gráficos tensão x deformação para materiais frágeis e dúcteis   

(PINHEIRO, 1988, p.63) 
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Na Teoria das Charneiras Plásticas são consideradas apenas as chamadas cargas 

proporcionais, que são as que se mantém proporcionais entre si, variando de zero até seus 

valores máximos. Além disso, para a determinação da carga de ruína ao longo das charneiras, 

são considerados apenas os momentos fletores de plastificação, desprezando-se qualquer 

eventual influência de forças normais e cortantes (FUSCO, 1995, p. 246). 

Para o caso de lajes subarmadas, constituídas de material elasto-plástico, submetidas a cargas 

proporcionais  mantém-se inicialmente a proporcionalidade entre a carga e a deformação (fase 

elástica), após há um acréscimo maior dos deslocamentos (fase elasto-plástica) e em seguida 

ocorre a plastificação na qual a carga é constante e as deformações continuam aumentando 

como mostrado na figura 8a. Já para os materiais rígido plástico não ocorre nenhuma 

deformação na etapa inicial, sendo o começo da plastificação de forma abrupta, conforme a 

figura 8b (MÜLLER, 2000, p. 8). 

 
Figura 8: (a) diagrama de materiais elasto-plásticos (b) diagrama de materiais  

rígido- pásticos (PINHEIRO, 1988, p. 63) 

3.2.1 Hipóteses de cálculo 

As hipóteses de cálculo que devem ser assumidas para a aplicação da Teoria das Charneiras 

Plásticas, de acordo com Duarte (1998, p. 54-55) são: 

a) as partes das lajes limitadas pelas linhas de ruptura e pelas bordas das lajes 
permanecem planas durante a fase de plastificação, ou seja, é admitido um 
comportamento rígido-plástico para o material, desprezando-se as 
deformações elásticas em face das deformações plásticas. Assim sendo, a 
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superfície média da laje plastificada resulta poliédrica, com as charneiras 
consideradas como retas delimitando regiões planas. As únicas deformações 
consideradas são as rotações relativas das regiões adjacentes a uma charneira 
em torno dela; 

b) considerando o material como rígido-plástico, os momentos fletores nos 
vãos e nos apoios, correspondentes à plastificação das charneiras e 
denominados momentos de plastificação, são admitidos constantes ao longo 
dessas charneiras; 

c) as lajes devem ser subarmadas, de modo que não ocorra ruptura do concreto 
comprimido antes do escoamento das armaduras, permitindo assim o completo 
desenvolvimento das linhas de plastificação e, consequentemente, da 
configuração de ruína; 

d) não deverá ocorrer ruína prematura por cisalhamento ou por punção; 

e) são desprezadas as influências dos esforços de membrana, provenientes do 
impedimento dos deslocamentos no plano da laje. 

3.2.2 Configuração das charneiras 

A configuração das charneiras plásticas, de acordo com Pinheiro (1988, p. 65-66), se dá em 

função da natureza e da distribuição das cargas e da disposição das armaduras. Além disso, 

deve satisfazer as condições de apoio da laje de modo a ser geometricamente possível a 

formação da superfície poliédrica da laje deformada.  

Para se obter a configuração de ruptura de uma placa, se definem, inicialmente, todas as 

configurações possíveis, que sejam compatíveis com a forma, com as condições de apoio e 

com as cargas da placa. Cada uma destas configurações fornece uma carga de ruína. A 

configuração a ser escolhida é aquela que fornece a menor carga de ruptura (MONTOYA et 

al., 1981, p. 538). 

Nota-se, então, que para escolher corretamente a configuração de ruína, ou seja, a posição das 

linhas de ruptura que acarretam na menor carga, é necessário analisar todas as configurações 

possíveis para as charneiras plásticas. Em um problema de dimensionamento a configuração 

de ruína é aquela que apresenta o maior valor para o momento de plastificação, sendo este 

utilizado para o dimensionamento da laje (MÜLLER, 200, p. 23). 
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Segundo Pinheiro (1981, p. 2-8) existem regras para a determinação da configuração das 

charneiras, que são: 

a) cargas distribuídas originam charneiras retilíneas, embora nem sempre a 
configuração definida por elas seja a mais desfavorável à laje; 

b) charneiras negativas, que correspondem a momentos negativos, são 
formadas ao longo dos contornos engastados; 

c) cada charneira passa pelo ponto de interseção dos eixos de rotação das 
regiões delimitadas por essas charneiras negativas; 

d) os eixos de rotação de diversas regiões divididas pelas charneiras coincidem 
com lados simplesmente apoiados, com lados engastados ou passam pelos 
pontos de apoio isolados. 

 

A figura 9 exemplifica as possíveis configurações de charneiras. É possível perceber que cada 

configuração possível apresentada na figura 9 é determinada por certas incógnitas como 

definido por Montoya et al. (1981, p. 538). No caso da figura 9a, por exemplo, nota-se que as 

configurações possíveis dependem do ângulo α, que define a direção da charneira, e também 

do ponto B que define onde ocorre a bifurcação da mesma. 

No caso de contorno curvilíneo, este pode ser considerado como o limite para o qual tende um 

contorno poligonal com lados cujos comprimentos tendem a zero. As charneiras que deveriam 

convergir para os vértices do polígono ficam encostadas umas às outras formando uma 

superfície regrada, mas não plana que se admite possível (PINHEIRO, 1988, p. 68). 

A figura 9b exemplifica uma charneira negativa, já descrita anteriormente. No caso da figura 

9c é apresentada uma configuração possível para o caso de uma laje com dois apoios 

engastados e um apoio pontual. Na figura 9d vê-se a definição das linhas de ruptura para lajes 

engastadas em um dos lados e com dois apoios pontuais. A figura 9e representa uma 

configuração possível para o caso de uma superfície poliédrica parcialmente engastada e 

parcialmente apoiada, nota-se neste caso, o aparecimento de charneiras negativas na porção 

engastada da laje. Já a figura 9f apresenta as linhas de ruptura para o caso de uma superfície 

de contorno curvilíneo que tem suas características descritas no parágrafo anterior. 
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Figura 9: configurações possíveis para as charneiras                                   

(MÜLLER, 2000, p. 14) 
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3.2.3 Métodos de cálculo 

Para o cálculo através da Teoria das Charneiras Plásticas existem dois processos. O primeiro, 

empregado originalmente na teoria de Johansen, é chamado de processo de equilíbrio ou 

processo das forças nodais.  O segundo processo, chamado de processo do trabalho ou 

processo de energia, foi desenvolvido para suprir as limitações do processo de forças nodais e 

foi inicialmente empregado no trabalho de Langendonck. 

3.2.3.1 Processo de Equilíbrio 

O processo de equilíbrio consiste em se estabelecer equações de equilíbrio para cada uma das 

regiões da laje divididas pelas linhas de ruptura. Cada região está em equilíbrio sob a ação de 

forças nodais, de momentos ao longo das charneiras e de cargas externas (DUARTE, 1998, p. 

57). São obtidas, para cada região da laje uma equação de equilíbrio de forças e duas 

equações de equilíbrio de momentos. A figura 10 exemplifica as ações as quais uma região da 

placa está submetida. 

 
Figura 10: ações nodais, momentos e carga externa aplicadas a uma região da placa 

(PINHEIRO, 1981, p. 2-10) 

Nos casos em que charneiras de mesmo sinal se encontrem em um nó, as forças nodais se 

anulam. Sendo assim para uma região, como a da figura 10 o equilíbrio em torno do seu eixo 

de rotação deve ser expresso apenas em função do momento de plastificação. Esta equação 

proporciona um valor de m para cada região. Para que a configuração seja determinada como 
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a configuração de ruína, é necessário que os valores de m para cada região sejam iguais 

(PINHEIRO, 1981, p. .2-11). 

Já para o caso das forças nodais não se anularem elas devem ser determinadas. Conforme 

Pinheiro (1981, p. 2-11) este processo pode muitas vezes levar a soluções erradas. Portanto, 

para a aplicação deste é necessário definir quais os casos em que as limitações do método 

ocorrem. Pinheiro (1988, p. 78-84) define os casos em que o processo de equilíbrio pode ser 

utilizado como sendo: 

a) laje isótropa, quadrada, simplesmente apoiada, com carga total q 
uniformemente distribuída; 

b) laje poligonal de n lados, isótropa, uniformemente carregada; 

c) laje quadrada, isótropa, com apoios pontuais nos quatro cantos, com carga 
total q uniformemente distribuída; 

d) laje quadrada, isótropa, simplesmente apoiada em duas bordas opostas e 
engastada nas outras duas, com carga uniforme total q; 

e) laje retangular, isótropa, com uma borda maior engastada e a outra livre e 
com as duas bordas menores apoiadas, φm`/m = 2 e carga uniforme total q. 

3.2.3.2 Processo de energia 

O processo da energia consiste na aplicação do princípio dos trabalhos virtuais à Teoria das 

Charneiras Plásticas, assumindo que não ocorre perda de energia na laje enquanto esta se 

deforma sob um determinado carregamento (DUARTE, 1998, p. 58). Assim, admitindo-se 

que a configuração de ruína seja conhecida, pode-se estabelecer um giro de valor virtual para 

as partes da laje em torno do seu eixo de rotação. 

A soma dos trabalhos virtuais devidos aos esforços internos e externos deve ser nula, o que 

equivale a igualar o trabalho desenvolvido pela carga durante a deformação virtual da laje. 

Sendo assim, iguala-se o trabalho das forças internas (Ti) e o trabalho das forças externas (Te). 

Nessas condições, as forças nodais não realizam trabalho sendo a laje considerada como um 

todo (PINHEIRO, 1988, p. 58). 
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3.2.3.2.1 Energia absorvida pelas charneiras 

Considerando-se um deslocamento unitário a um ponto da laje na direção perpendicular ao 

seu plano são determinados os ângulos de rotação θi para as charneiras positivas e θ`i para as 

charneiras negativas. Considerando-se m e m` os momentos de plastificação por unidade de 

comprimento e la e la` os comprimentos das charneiras positivas e negativas, respectivamente, 

de acordo com Müller (2000, p. 15) a energia absorvida pelas charneiras ao sofrerem 

deformação será: 

 
(equação 20) 

Admitindo-se que toda laje pode ser transformada em outra de mesma resistência à flexão, 

que seja isótropa, os momentos de plastificação gerados são constantes. Dessa forma a 

equação 20 pode ser reescrita da seguinte maneira: 

 
(equação 21) 

3.2.3.2.2 Energia absorvida pelas cargas 

Segundo Pinheiro (1981, p. 2-12-2-13) ao se deslocar as cargas concentradas de fj e as cargas 

distribuídas de f a energia desenvolvida será: 

 

(equação 22) 

Onde f é determinado em função da posição do elemento dA da área da laje. 
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4. A�ÁLISE ELÁSTICA PELO MÉTODO DOS ELEME�TOS FI�ITOS 

A modelagem de sistemas físicos normalmente resulta em equações diferenciais parciais que 

não podem ser resolvidas analiticamente ou que não possuem uma solução exata em função 

da complexidade das condições de contorno ou do domínio do problema. Nestes casos um 

método numérico deve ser utilizado para resolver o problema. O Método dos Elementos 

Finitos costuma ser considerado o método mais adequado (FARIA, 2006, p. 61). 

O Método dos Elementos Finitos surgiu na década de 50 como uma evolução da análise 

matricial de estruturas e da utilização de computadores digitais e, também, como uma solução 

para a resolução de estruturas contínuas uma vez que não era possível resolvê-las através de 

métodos clássicos. O primeiro elemento foi desenvolvido por um grupo de engenheiros 

aeronáuticos liderados por J. H Argyris, S. Kelsey, M.J. Turner e R.W. Clough para a análise 

da distribuição de tensões em chapas de asa de aviões (SORIANO; LIMA, 1996, p. 1). 

Este método, baseado no método de Rayleigh-Ritz, consiste em substituir o elemento como 

um todo por um número finito de pequenas regiões, retangulares ou triangulares, 

denominadas elementos finitos tornando o meio contínuo em discreto. Essa malha formada é 

chamada de rede de elementos finitos e pode ser aumentada ou diminuída através da variação 

do tamanho dos elementos finitos. Os pontos de interseção dessa rede são chamados de nós 

(ASSAN, 2003, p.57-58). A figura 11 exemplifica uma malha de elementos finitos para uma 

placa. 

De acordo com Assan (2003, p. 58), “Ao invés de buscar uma função admissível que satisfaça 

as condições de contorno para todo o domínio, no Método dos Elementos Finitos as funções 

admissíveis são definidas no domínio de cada elemento finito.”. São consideradas como 

incógnitas destas funções os deslocamentos w e suas derivadas w/ x e w/ y nos vértices dos 

elementos para cada elemento finito. Admite-se que os deslocamentos são dados por funções 

simples como, por exemplo, polinômios cujos coeficientes numéricos sejam definidos uma 

vez conhecidos os valores da função e de suas derivadas nos vértices do elemento. 
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Apesar de as funções w e suas derivadas serem distintas para cada elemento, fica garantido a 

compatibilidade dos deslocamentos entre elementos contíguos por serem iguais os seus 

valores nos vértices (MONTOYA et al., 1981, p. 520-521). A partir da minimização da 

energia potencial total, obtida a partir da energia de cada elemento finito, tem-se um sistema 

de equações lineares que, quando resolvido, permite o cálculo imediato dos esforços na placa. 

 
Figura 11: malha de elementos finitos para uma placa                                                                       

Considerando-se esta análise, é possível elencar as características principais do Método dos 

Elementos Finitos de acordo com Faria (2006, p. 61-62): 

a) o contínuo é dividido em um número finito de elementos de formas 
geométricas simples; 

b) estes elementos são conectados por um número finito de nós; 

c) são determinadas funções de interpolação polinomiais que descrevem o 
campo de deslocamentos desconhecido através de uma combinação linear dos 
valores dos deslocamentos nos nós. Assim, as incógnitas do problema passam 
a ser os valores dos deslocamentos e suas derivadas nos nós. Tais incógnitas 
são conhecidas como graus de liberdade elementares. 

d) as forças aplicadas na estrutura são substituídas por um sistema de forças 
equivalente aplicadas nos nós; 

e) as equações do movimento ou de equilíbrio são formuladas no domínio de 
cada elemento. Neste caso, as incógnitas são as variáveis nodais; 

f) através da imposição de compatibilidade e equilíbrio nos nós entre os 
elementos, as equações do movimento ou de equilíbrio elementares são 
combinadas em um conjunto de equações globais que têm como incógnitas as 
variáveis nodais de todos os nós do modelo; 
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g) as condições de contorno são impostas estabelecendo valores prescritos 
para um subconjunto de variáveis nodais em nível global. 

 

Existem diferentes tipos de elementos finitos que são definidos em função do comportamento 

assumido sobre cada elemento e do princípio racional utilizado. Segundo Quirino3 apud 

Duarte (1998, p. 43-44), são conhecidas diversas formulações para os modelos de elementos 

finitos, são elas: 

a) modelo em deslocamentos: utiliza o princípio da mínima energia potencial e 
supõe campos de deslocamentos contínuos sobre cada elemento. As incógnitas 
são os deslocamentos nodais; 

b) modelo flexível: baseado no princípio da mínima energia complementar. 
Assume campos de tensões em equilíbrio. As incógnitas básicas são as tensões 
nos pontos nodais, embora, em alguns casos, elas possam ser trocadas pelos 
deslocamentos nodais; 

c) modelo híbrido: são conhecidos dois tipos principais, 

- tipo I: tem como base o princípio da mínima energia complementar 
modificado. Assume campos de equilíbrio de tensões sobre cada elemento e 
campos de deslocamentos compatíveis sobre os contornos dos elementos. As 
incógnitas são os deslocamentos nodais; 

- tipo II: usa o princípio da mínima energia potencial modificado. São 
admitidos campos de deslocamentos contínuos sobre cada elemento, 
enquanto o equilíbrio de forças é considerado sobre os contornos dos 
elementos. As equações governantes são estabelecidas em termos das forças 
de contorno; 

d) modelo misto: admite campos de deslocamentos contínuos e campos de 
equilíbrio de tensões sobre cada elemento. As equações governantes 
apresentam-se em termos de deslocamentos nodais e tensões ou forças como 
incógnitas.  

                                                           
3 QUIRINO, J. P. Introdução ao Método dos Elementos Finitos. Série Treinamento 227, Acordo 

SENAI/CESP, Convênio UNESP/CESP, Divisão de Treinamento, CESP – Companhia Energética de São 
Paulo; Ilha Solteira, 1986. 
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5 PRÉ-DIME�SIO�AME�TO DAS LAJES 

Para determinar as espessuras das lajes, deve-se respeitar as considerações da NBR 6118/2007 

para cada uma das lajes do projeto analisado. Desta forma, inicialmente, é necessário 

determinar a classificação das lajes quanto à relação entre os lados, ou seja, determinar se a 

mesma é considerada armada em uma só direção ou armada em duas direções. Segundo 

Campos Filho (2008, p. 1), as lajes armadas em uma só direção são aquelas em que a relação 

entre o maior e o menor vão é superior a dois e, caso essa relação seja inferior a dois, a laje 

deve ser considerada como armada em duas direções. 

Seguindo as premissas da NBR 6118, item 13.2.4.1, as espessuras das lajes devem ser 

definidas como (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p.67): 

a) 5 cm para o caso de lajes de cobertura não em balanço; 

b) 7 cm para lajes de piso ou de cobertura em balanço; 

c) 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN; 

d) 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN; 

e) 15 cm para lajes com protensão apoiadas em vigas, l/42 para lajes de piso bi-
apoiadas e l/50 para lajes de piso contínuas; 

f) 16 cm para lajes lisas e 14 cm para lajes-cogumelo. 
 

Apesar das especificações da Norma garantirem uma espessura mínima de 7 cm para o caso 

de lajes de piso como as analisadas neste trabalho, é de conhecimento prático que lajes 

maciças de concreto armado executadas com espessura inferior à 8 cm apresentam mais 

facilmente fissuras devido aos eletrodutos e caixas de distribuição embutidos nas mesmas. 

Além disso, os valores mínimos determinados pela Norma são apenas utilizados como base 

para que seja feito o pré-dimensionamento das estruturas. Para o caso de lajes, deve-se 

verificar o estado limite de deformações excessivas, ou seja, é necessário garantir que as 

flechas ocasionadas nos elementos estruturais devido ao carregamento ao qual estão 

submetidos sejam inferiores aos limites estipulados pela Norma. 
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Existem diferentes ações a serem consideradas no dimensionamento de uma estrutura. A 

classificação destas ações é definida pela NBR 8681– Ações e Segurança nas Estruturas – 

Procedimento. Em função da sua variabilidade no tempo são três os tipos de ações 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 3): 

a) permanentes; 

b) variáveis; 

c) excepcionais. 

 

De acordo com a NBR 8681, entende-se por ações permanentes os pesos próprios dos 

elementos de construção, os pesos dos equipamentos fixos e os empuxos devidos ao peso 

próprio de terra não removível e de outras ações aplicadas sobre elas. As ações variáveis são 

divididas em ações variáveis normais e ações variáveis especiais. As primeiras são aquelas 

que possuem uma probabilidade suficientemente grande de ocorrer tornando necessária a sua 

consideração no projeto das estruturas. Já as ações variáveis especiais são ações que devem 

ser consideradas apenas em ocasiões especiais, como sismos ou cargas acidentais de natureza 

ou intensidade especiais. Por ações excepcionais admitem-se aquelas decorrentes de 

explosões, choques de veículos, incêndios, enchentes ou sismos excepcionais. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 3). 

Segundo a NBR 6118 um carregamento é definido através das ações que têm probabilidades 

não desprezíveis de atuarem de modo simultâneo sobre a estrutura (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 60). Para o caso das combinações de 

serviço, conforme essa Norma, há uma classificação das mesmas de acordo com sua 

permanência na estrutura e devem ser verificadas como estabelecido nos itens abaixo 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 62): 

a) quase permanentes: podem atuar durante grande parte da vida da estrutura e 
pode ser necessário ser considerada na verificação do estado limite de 
deformações excessivas; 

b) frequentes: repetem-se inúmeras vezes ao longo da vida útil da estrutura e 
sua consideração pode ser necessária na verificação dos estados limites de 
formação de fissuras, de abertura de fissuras e também de vibrações 
excessivas. Além disso, podem ser consideradas nas verificações de estado 
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limite de deformações excessivas quando estas forem decorrentes de vento ou 
temperatura; 

c) raras: ocorrem poucas vezes ao longo da vida útil da estrutura e sua 
consideração pode ser necessária para verificar o estado limite de formação de 
fissuras. 

 

Para a determinação da espessura de uma laje maciça de concreto armado é necessário testar 

se esta atende a verificação do estado limite último de serviço de deformações excessivas. 

Para o caso de edifícios residenciais são consideradas como cargas permanentes o peso 

próprio da estrutura, a carga de reboco e a carga de revestimento (CAMPOS FILHO, 2008, p. 

7). Já as ações variáveis devem ser consideradas de acordo com as especificações da NBR 

6120 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980, p. 3-4). No caso de 

edifícios residenciais localizados na cidade de Porto Alegre, as ações excepcionais não 

precisam ser consideradas durante o pré-dimensionamento das lajes.  

Para o cálculo do peso próprio de uma laje, o peso específico do concreto armado é 

considerado como sendo de 25 kN/m3 conforme as especificações da NBR 6120 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980, p. 2). Como a carga nas 

lajes é distribuída por área, deve-se multiplicar o peso específico do concreto armado pela 

espessura da laje (em metros) obtendo-se o peso próprio do elemento em função da sua área. 

A equação 23 explicita este cálculo. 

 (equação 23) 

Onde: 

PP = peso próprio da laje em KN/m2; 

γconcreto armado = peso específico aparente do concreto armado em KN/m3; 

h = espessura da laje em metros. 

 

A consideração da carga do reboco realiza-se admitindo a utilização de um dos tipos de 

argamassa especificados pela NBR 6120 e adotando uma espessura de um cm uma vez que 
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este valor é bastante utilizado na prática (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1980, p 2). Os valores devem ser substituídos na equação 24 definida a seguir. 

 (equação 24) 

A 

 

 

 

Onde: 

CR = carga do reboco (kN/m2); 

γargamassa = peso específico aparente da argamassa a ser utilizada (kN/m3); 

e = espessura da camada de reboco em metros. 

 

Para o cálculo da carga de revestimento das lajes, deve-se definir qual o tipo de material 

utilizado nas diferentes áreas analisadas. O peso específico do material escolhido deve ser 

determinado de acordo com as especificações da NBR 6120 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 1980, p. 2). Como a carga à qual a laje está submetida deve ser 

especificada em função da área, deve-se multiplicar o peso específico obtido na norma citada 

pela espessura da camada de revestimento conforme a equação 25: 

 (equação 25) 

Onde: 

CRv = carga de revestimento (kN/m2); 

γmaterial = peso específico aparente do material utilizado (kN/m3); 

e = espessura da camada de revestimento. 
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Para as lajes armadas em uma direção, caso haja elementos de carga linear sobre a laje, deve-

se seguir o procedimento determinado pela NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS4, 1980 apud CAMPOS FILHO, p. 19–20) apresentado abaixo. 

 
Figura 12: distribuição da carga linear (CAMPOS FILHO, 2008, p.19) 

Nota-se que a carga é considerada como distribuída a 45° até o plano médio da laje, o que 

permite calcular a laje armada em uma só direção como uma viga de largura bw, conforme a 

equação 26: 

 (equação 26) 

Para a determinação de ∆ utiliza-se as equações a seguir: 

a) para momentos fletores positivos: 

 
(equação 27) 

b) para momentos fletores negativos: 

 
(equação 28) 

                                                           
4 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, �BR 6118: projeto de estruturas de concreto – 
procedimento. Rio de Janeiro, 1980. 
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Para as equações 27 e 28, a1 é considerado como a distância do centro da carga ao apoio para 

cujo lado está a seção estudada. Para se adotar esses valores de bw definido conforme a figura 

13, deve-se garantir que: 

a) bw ≤ B; 

b) bw ≤ 2C; 

c) . 

 

 
Figura 13: determinação de bw (CAMPOS FILHO, 2008, p. 19) 

Caso haja elementos lineares sobre uma laje armada em duas direções, esta carga pode ser 

considerada como distribuída ao longo do vão perpendicular ao seu comprimento uma vez 

que não há informações sobre esta condição na NBR 6118/2007. Sendo assim, esta carga é 

distribuída ao longo de toda a área do elemento estrutural (CAMPOS FILHO, 2008, p. 36). A 

equação 29 exemplifica essa simplificação. 

 
(equação 29) 

a 

Onde: 

PPparede = peso próprio da parede (kN/m2); 
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e = espessura da parede; 

h = altura da parede; 

γalvenaria = peso específico aparente da alvenaria; 

lp = comprimento da laje na direção perpendicular à parede. 

 

Com a determinação de todas as parcelas de carga envolvidas no cálculo, é possível realizar a 

combinação quase permanente de serviço para que a análise das espessuras seja realizada. 

Segundo a NBR 6118, na combinação quase permanente de serviço, todas as ações variáveis 

são consideradas com seus valores quase permanentes de Ψ2Fqk conforme a equação 30 

extraída da tabela 11.4 da Norma em questão (ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2007, p. 62): 

 
(equação 30) 

Onde: 

Fd,ser é o valor de cálculo das ações para combinações de serviço; 

Fq1k é o valor característico das ações variáveis principais diretas; 

Ψ2 é o fator de redução de combinação quase permanente para ELS. 

 

O coeficiente de combinação citado na equação 30 pode ser definido de acordo com o quadro 

1 adaptado da NBR 8681 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, 

p. 11). 

Para o caso de pré-dimensionamento de uma laje maciça de concreto armado não são 

conhecidas, inicialmente, as armaduras do elemento estrutural estudado. Sendo assim, são 

necessárias análises que permitam estimar o momento de inércia da seção, uma vez que a sua 

rigidez ainda não pode ser determinada. Para isso, são utilizadas as equações abaixo 

(CAMPOS FILHO, 2008, p. 8). 
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Ações Ψ0 Ψ1 Ψ2
3), 4) 

Cargas acidentais de edifícios    

Locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem 
fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas1) 

0,5 0,4 0,3 

Locais em que há predominância de pesos e equipamentos que permanecem fixos 
por longos períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas2) 

0,7 0,6 0,4 

Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens 0,8 0,7 0,6 

1) Edificações residenciais, de acesso restrito. 

2) Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público. 

3) Para combinações excepcionais onde a ação principal for sismo, admite-se 
adotar para Ψ2 o valor zero. 

4) Para combinações excepcionais onde a ação principal for o fogo, o fator de 
redução Ψ2 pode ser reduzido, multiplicando-o por 0,7. 

   

Quadro 1: valores dos fatores de combinação (Ψ0) e de redução (Ψ1 e Ψ2) para as 
ações variáveis (adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2003, p. 11) 

 (equação 31) 

Onde: 

Mr = momento de fissuração da laje; 

fctm = valor médio da resistência à tração do concreto; 

b = largura fictícia da laje (adota-se cem centímetros); 

h = espessura da laje. 

 

O valor de fctm é definido de acordo com a equação 32 de acordo com a NBR 6118 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 22). 
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 (equação 32) 

Onde:  

fck = resistência do concreto armado (MPa). 

 

Para se determinar o momento de inércia equivalente da laje deve-se fazer uma comparação 

entre o momento de fissuração (Mr) e o momento fletor na seção crítica (Ma) a ser 

determinado para cada tipo de laje. Caso o Mr seja superior ou igual ao Ma admite-se o 

momento de inércia equivalente (Ieq) como sendo igual ao momento de inércia da seção bruta 

de concreto (Ic). Entretanto, caso o Mr seja inferior ao Ma, considera-se o Ieq como sendo 

trinta por cento do valor de Ic (CAMPOS FILHO, 2008, p. 7). 

Para a verificação do estado limite de serviço deve-se realizar uma comparação entre a flecha 

de longa duração definida através das equações abaixo (CAMPOS FILHO, 2008, p. 8) e a 

flecha admissível estipulada pela NBR 6118. 

 

 

(equação 33) 

Onde: 

f(t=0) = flecha imediata; 

l = menor vão da laje; 

Ecs = módulo de elasticidade secante do concreto; 

Fd,serv = valor de cálculo das ações para as combinações de serivço; 

κ = coeficiente que depende da vinculação e da relação entre os vãos da laje. 

A determinação do módulo secante do concreto armado, segundo a NBR 6118 é definido 

através da equação 34 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 

23): 
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 (equação 34) 

Para a definição do coeficiente κ, é necessário a utilização dos quadros 2 e 3. 

 

1,30 

 

0,53 

 

0,26 

 

12,5 

Quadro 2: valores de κ para lajes armadas em uma só direção                     
(CAMPOS FILHO, 2009, p. 8) 

a/b 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 

0,99 0,85 0,71 0,59 0,48 0,40 

 

0,25 0,23 0,21 0,18 0,15 0,13 

 

0,46 0,41 0,36 0,30 0,25 0,21 

 

0,83 0,63 0,48 0,35 0,26 0,19 

continua 
 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Natasha Müller Somavilla. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2010 

48

continuação 

a/b 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 

0,25 0,25 0,24 0,23 0,21 0,19 

 

0,91 0,73 0,58 0,46 0,35 0,28 

 

0,48 0,44 0,41 0,36 0,31 0,28 

 

0,24 0,24 0,23 0,20 0,18 0,16 

 

0,44 0,38 0,32 0,25 0,20 0,16 

Quadro 3:valores de κ para lajes armadas em duas direções                        
(CAMPOS FILHO, 2009, p. 9) 

A partir da determinação da flecha imediata, conforme descrito anteriormente, deve-se 

proceder a definição da flecha de longa duração levando em conta as deformações por 

fluência do concreto de acordo com a equação 35 (CAMPOS FILHO, 2008, p. 10): 

 (equação 35) 

Onde: 

f(t = 0) = flecha imediata; 

αf = fator para determinação da flecha diferida no tempo. 
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Para a determinação de αf arbitra-se, de acordo com Campos Filho (2008, p. 10), t = ∾  e t0 = 

1 mês, sendo assim: 

 (equação 36) 

Onde: 

ξ = coeficiente em função do tempo. 

 

Para a definição do coeficiente ξ, segundo a NBR 6118, utiliza-se as informações contidas no 

quadro 4. 

tempo (t) 
meses 

0 0,5 1 2 3 4 5 10 20 40 ≥70 

coeficiente 
ξ(t)  

0 0,54 0,68 0,84 0,95 1,04 1,12 1,36 1,64 1,89 2 

Quadro 4: valores do coeficiente ξ em função do tempo                     
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 113) 

Após a definição da flecha de longa duração, deve-se compará-la coma flecha admissível 

estipulada pelo quadro 5, adaptado da tabela 13.2 da NBR 6118. 

Tipo de efeito 
Razão da 
limitação 

Exemplo 
Deslocamento a 

considerar 
Deslocamento 

limite 

Aceitabilidade 
sensorial 

Visual 
Deslocamentos visíveis 

em elementos estruturais 
Total l/250 

Outro 
Vibrações sentidas no 

piso 
Devido a cargas 

acidentais 
l/350 

Quadro 5: limites para deslocamentos                                                  
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007, p. 70) 

Caso a flecha de longa duração seja inferior à flecha admissível admite-se a espessura da laje 

como suficiente. Porém, caso essa seja superior a esta, soma-se um centímetro à espessura 

inicial e refaz-se o cálculo até que se obtenha um resultado que satisfaça esta condição. 
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6 A�ÁLISE DO PROBLEMA PROPOSTO 

A arquitetura moderna tem buscado diferentes meios de tornar os edifícios residenciais mais 

adaptados à praticidade da vida atual. Sendo assim, é possível afirmar que diferentes 

disposições de paredes são possíveis para definir os cômodos de um mesmo apartamento. 

Para o caso de edifícios construídos em alvenaria portante ou estrutural a geometria das lajes 

de concreto armado é definida em função da distribuição das paredes conforme o projeto de 

arquitetura (figura 14). 

  
Figura 14: diferentes geometrias de lajes apoiadas em paredes 

Para determinar como as cargas de uma laje são distribuídas para as paredes nas quais esta se 

apóia, é necessário definir, primeiramente, a área da laje que está sendo suportada por 
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determinado apoio. Afirma-se, portanto, que uma distribuição uniforme da carga não é 

comum, uma vez que as lajes raramente apresentam geometria quadrada. Para realizar a 

comparação entre as análises elástica e plástica de lajes maciças de concreto armado é 

importante que sejam estudadas lajes de geometrias variadas, ou seja, que apresentem 

resultados consideravelmente diferentes em termos de distribuição de cargas.  

A planta arquitetônica sobre a qual foram realizadas as análises deste trabalho foi definida de 

acordo com os critérios citados anteriormente e segue apresentada na figura 15. 

 
Figura 15: projeto arquitetônico estudado 

Com a definição do projeto arquitetônico, uma planta de fôrmas foi definida para o pavimento 

em questão. Para isso, todas as paredes foram consideradas como apoios de lajes de modo que 

o cálculo fornece a carga relativa à laje e aos seus carregamentos em cada um dos apoios. A 

figura 16 apresenta a fôrma deste pavimento. 
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Figura 16: planta de fôrmas 

Para a determinação das espessuras das lajes é necessário que sua geometria seja retangular, 

uma vez que não está descrito na NBR 6118/2007 nenhum procedimento específico para lajes 

com geometrias variadas. A equivalência da seção real e da seção retangular foi feita 

considerando a proximidade entre a área real e a área calculada, sendo as dimensões tomadas 

de eixo do apoio à eixo do apoio. Outro ponto importante consistiu na definição do tipo da 

laje, ou seja, se a mesma é armada em duas direções ou em apenas uma direção conforme a 

teoria apresentada anteriormente neste capítulo. Sendo assim, o quadro 6 apresenta um 

resumo das dimensões das lajes definidas na figura 16 e também como estas devem ser 

armadas. 
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Laje 

Dimensão 
horizontal 

(x em 
metros) 

Dimensão 
vertical  (y 
em metros) 

Área 
calculada 

(m2) 

Área 
real 
(m2) 

a (vão 
menor) 

b (vão 
maior) 

Relação 
b/a 

Definição 
do tipo de 

laje 

L1 1,50 3,40 5,100 - 1,50 3,40 2,267 ↔ 

L2 4,05 3,40 13,770 13,874 3,40 4,50 1,324 ↔↕ 

L3 3,20 3.40 10,880 10,768 3,20 3.40 1,063 ↔↕ 

L4 3,825 4,70 17.978 17,241 3,825 4,70 1,229 ↔↕ 

L5 2,875 6,15 17,681 17,705 2,875 6,15 2,139 ↔ 

L6 3,80 3,55 13,490 12,798 3,55 3,80 1,070 ↔↕ 

L7 2,50 3,75 9,375 - 2,50 3,75 1,500 ↔↕ 

L8 2,05 2,75 5,638 5,500 2,05 2,75 1,341 ↔↕ 

L9 2,425 2,45 5,941 5,963 2,425 2,45 1,01 ↔↕ 

L10 3,05 1,50 4,575 4,574 1,50 3,05 2,033 ↔ 

L11 3,55 1,50 5,325 5,324 1,50 3,55 3,367 ↔ 

L12 4,50 2,25 10,125 - 2,25 4,50 2,000 ↔↕ 

L13 4,225 6,10 25,773 24,813 4,225 6,10 1,444 ↔↕ 

L14 2,80 1,84 5,152 5,180 1,84 2,80 1,522 ↔↕ 

L15 2,00 1,50 3,000 - 1,50 2,00 1,333 ↔↕ 

L16 2,45 3,80 9,310 9,535 2,45 3,80 1,551 ↔↕ 

L17 6,50 5,175 33,638 35,000 5,175 6,50 1,256 ↔↕ 

L18 3,60 8,01 28,836 28,451 3,60 8,01 2,225 ↔ 

L19 2,00 4,30 8,600 - 2,00 4,30 2,15 ↔ 

L20 3,25 2,00 6,500 6,485 2,00 3,25 1,625 ↔↕ 

Quadro 6: dimensões equivalentes das lajes 
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6.1 DETERMINAÇÃO DAS ESPESSURAS DAS LAJES 

Para a determinação das espessuras das lajes, inicialmente, foram definidos os valores dos 

pesos específicos dos materiais a serem empregados na execução das mesmas. Tais valores 

foram obtidos de acordo com a tabela 1 da NBR 6120 e são explicitados no quadro 7 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980, p. 2). 

Material Peso específico (k�/m3) 

Concreto armado 25 

Argamassa de cal, 
cimento e areia 

19 

Alvenaria de tijolos 
maciços 

18 

Material cerâmico 18 

Tacos ou tabuões de 
madeira 

8 

Quadro 7: valores adotados para os pesos específicos dos materiais a serem 
utilizados 

A espessura inicial adotada foi de 8 cm para todas as lajes, as iterações foram realizadas 

acrescendo um centímetro à espessura da laje caso houvesse necessidade. Para a determinação 

da carga de revestimento das lajes, admitiu-se a utilização de revestimento cerâmico nos pisos 

para as áreas referentes a banheiro e lavabo, cozinha, lavanderia, copa, salas de estar e jantar e 

hall. Nas lajes correspondentes aos dormitórios e à circulação, o revestimento considerado foi 

de tacos de madeira. A espessura adotada para a camada de reboco foi de 1 cm, a do 

revestimento cerâmico de 5 cm e a do revestimento de tacos ou tabuões de 9 cm. A 

determinação das cargas de parede segue apresentadas no quadro 8 e os resultados obtidos 

para os carregamentos das lajes conforme citado anteriormente neste capítulo é apresentado 

no quadro 9. O pé-direito do pavimento foi considerado 2,60 metros. 
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Laje a1 (cm) b (cm) ∆ (cm) bw (cm) Carga da parede 
(k�/m2) 

L1 75 15 67,5 82,5 2,868 

L7 - - - - 1,082 

L10 75 15 67,5 82,5 2,868 

L11 75 15 67,5 82,5 2,868 

L18 180 20 170 190 1,245 

L19 100 20 90 110 2,151 

Quadro 8: definição das cargas de parede 

Lajes Função 
h 

(cm) 

Peso 
próprio 
(k�/m2) 

Reboco 
(k�/m2) 

Revestimento 
(k�/m2) 

Carga 
paredes 
(k�/m2) 

Carga 
perm. 

(k�/m2) 

Carga 
acid. 

(k�/m2) 

L1 banho 8 2,00 0,19 0,85 2,868 5,91 1,50 

L2 dormitório 8 2,00 0,19 0,70 - 2,89 1,50 

L3 dormitório 8 2,00 0,19 0,70 - 2,89 1,50 

L4 dormitório 8 2,00 0,19 0,70 - 2,89 1,50 

L5 dormitório 8 2,00 0,19 0,70 - 2,89 1,50 

L6 dormitório 8 2,00 0,19 0,70 - 2,89 1,50 

L7 banho 8 2,00 0,19 0,85 1,082 4,12 1,50 

L8 circulação 8 2,00 0,19 0,70 - 2,89 2,50 

L9 circulação 8 2,00 0,19 0,70 - 2,89 2,50 

L10 banho 8 2,00 0,19 0,85 2,868 5,91 1,50 

L11 banho 8 2,00 0,19 0,85 2,868 5,91 1,50 

L12 hall 8 2,00 0,19 0,85 - 3,04 2,50 

L13 sala 8 2,00 0,19 0,85 - 3,04 1,50 

L14 hall 8 2,00 0,19 0,85 - 3,04 2,50 

L15 lavanderia 8 2,00 0,19 0,85 - 3,04 2,00 

L16 cozinha 8 2,00 0,19 0,85 - 3,04 2,00 

continua 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Natasha Müller Somavilla. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2010 

56

continuação 

Lajes Função 
h 

(cm) 

Peso 
próprio 
(k�/m2) 

Reboco 
(k�/m2) 

Revestimento 
(k�/m2) 

Carga 
paredes 
(k�/m2) 

Carga 
perm. 

(k�/m2) 

Carga 
acid. 

(k�/m2) 

L17 sala 8 2,00 0,19 0,85 - 3,04 1,50 

L18 
copa e 

cozinha 
8 2,00 0,19 0,85 

1,245 
4,285 1,50 

L19 lavanderia 8 2,00 0,19 0,85 2,151 5,19 2,00 

L20 lavanderia 8 2,00 0,19 0,85 - 3,04 2,00 

Quadro 9: cargas das lajes 

Após a determinação das características geométricas das lajes, deve-se fazer a combinação de 

cargas, a análise dos momentos e o cálculo da flecha imediata e da flecha de longa duração 

conforme o especificado anteriormente neste capítulo. Os valores necessários para a definição 

destes parâmetros são descritos no quadro 10. 

Parâmetro 
Valor 

adotado/calculado 

Ψ2 
0,3 (conforme 

quadro 1) 

fck 25 MPa 

fctm 2,565 

Ecs 23800 

Quadro 10: parâmetros necessários para a definição das espessuras das lajes 

Os resultados obtidos para cada uma das lajes seguem no quadro 11 e 12. Para a determinação 

do κ, admitiu-se todas as lajes como engastadas nos seus apoios internos e simplesmente 

apoiados nas bordas externas e para a determinação da flecha admissível considerou-se como 

limite deslocamentos visíveis em elementos estruturais. 
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Lajes 

Combinação 
quase 

permanente 
de serviço 
(k�/m2) 

Momento 
de 

fissuração 
Mr 

(k�.m/m) 

Menor 
vão da 

laje 
(m) 

Momento 
fletor na 

seção 
crítica 

(k�.m/m) 

I (cm4) Ieq (cm4) a/b κ 

L1 6,358 4,104 1,50 1,192 4266,67 4266,67 0,441 0,26 

L2 3,34 4,104 3,40 3,218 4266,67 4266,67 0,756 0,326 

L3 3,34 4,104 3,20 2,850 4266,67 4266,67 0,941 0,184 

L4 3,34 4,104 3,825 4,072 4266,67 4266,67 0,814 0,230 

L5 3,34 4,104 2,875 2,301 4266,67 4266,67 0,467 0,26 

L6 3,34 4,104 3,55 3,508 4266,67 4266,67 0,934 0,186 

L7 4,572 4,104 2,50 2,381 4266,67 4266,67 0,667 0,340 

L8 3,64 4,104 2,05 1,275 4266,67 4266,67 0,745 0,196 

L9 3,64 4,104 2,425 1,784 4266,67 4266,67 0,990 0,132 

L10 6,358 4,104 1,50 1,192 4266,67 4266,67 0,492 0,26 

L11 6,358 4,104 1,50 1,192 4266,67 4266,67 0,423 0,26 

L12 3,79 4,104 2,25 1,599 4266,67 4266,67 0,500 0,25 

L13 3,49 4,104 4,225 5,192 4266,67 1280,00 0,693 0,324 

L14 3,79 4,104 1,84 1,069 4266,67 4266,67 0,657 0,346 

L15 3,64 4,104 1,50 0,683 4266,67 4266,67 0,750 0,330 

L16 3,64 4,104 2,45 1,821 4266,67 4266,67 0,645 0,388 

L17 3,49 4,104 5,175 7,789 4266,67 1280,00 0,796 0,253 

L18 4,735 4,104 3,60 5,114 4266,67 1280,00 0,449 0,26 

L19 5,791 4,104 2,00 1,930 4266,67 4266,67 0,465 0,53 

L20 3,64 4,104 2,00 1,213 4266,67 4266,67 0,615 0,436 

Quadro 11: resultados obtidos (continua) 
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Lajes f(t=0) αf f(t=∾∾∾∾) 
Flecha 

admissível 
(cm) 

Parecer 

L1 0,0082 1,32 0,019 0,6 OK 

L2 0,1433 1,32 0,332 1,36 OK 

L3 0,0635 1,32 0,147 1,28 OK 

L4 0,1619 1,32 0,376 1,53 OK 

L5 0,0584 1,32 0,136 1,15 OK 

L6 0,0972 1,32 0,225 1,42 OK 

L7 0,0598 1,32 0,139 1 OK 

L8 0,0124 1,32 0,029 0,82 OK 

L9 0,0164 1,32 0,038 0,97 OK 

L10 0,0082 1,32 0,019 0,6 OK 

L11 0,0082 1,32 0,019 0,6 OK 

L12 0,0239 1,32 0,055 0,9 OK 

L13 1,1827 1,32 2,744 1,69 NÃO 

L14 0,0148 1,32 0,034 0,736 OK 

L15 0,0060 1,32 0,014 0,6 OK 

L16 0,0501 1,32 0,116 0,98 OK 

L17 2,079 1,32 4,823 2,07 NÃO 

L18 0,6788 1,32 1,575 1,44 NÃO 

L19 0,0484 1,32 0,112 0,8 OK 

L20 0,0250 1,32 0,058 0,8 OK 

Quadro 12: resultados obtidos (continuação) 

Através das análises explicitadas neste capítulo foi possível afirmar que a espessura de 8 cm 

não é suficiente para as lajes L13, L17 e L18. Sendo assim foram realizadas iterações 

aumentando a espessura das mesmas em um centímetro até que sua espessura fosse suficiente. 

O resultado obtido segue no quadro 13. 
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Lajes 
h 

(cm) 

Combinação 
quase 

permanente de 
serviço (k�/m2) 

Mr 
(k�.m/m) 

Ma 
(k�.m/m) 

Ieq 
(cm4) 

f(t=0) f(t=∾∾∾∾) 
Flecha 
adm. 
(cm) 

Parecer 

L13 10 3,990 6,412 5,935 2500,0 0,6923 1,606 1,69 OK 

L17 12 4,490 9,234 10,020 4320,0 0,7924 1,838 2,07 OK 

L18 9 4,985 5,194 5,384 1822,5 0,5019 1,164 1,44 OK 

Quadro 13: resultados obtidos após iterações 

6.2 ANÁLISE NUMÉRICA DO PAVIMENTO 

De acordo com o método descrito por Groehs (2002) e apresentado no capítulo 3 deste 

trabalho, pode-se definir se uma placa deve ser considerada fina ou espessa através da relação 

entre o raio da maior circunferência circunscrita na placa e da sua espessura. Sendo assim, 

para as lajes analisadas, aplicando-se este critério, obtiveram-se resultados do quadro 14. 

Laje 
a (vão 

menor) 
b (vão 
maior) 

Raio da maior 
circunferência 

Espessura h 
(m) 

Relação R/h Tipo de placa 

L1 1,50 3,40 0,75 0,08 9,375 placa espessa 

L2 3,40 4,50 1,70 0,08 21,25 placa fina 

L3 3,20 3.40 1,60 0,08 20,000 placa fina 

L4 3,825 4,70 1,912 0,08 23,900 placa fina 

L5 2,875 6,15 1,438 0,08 17,975 placa fina 

L6 3,55 3,80 1,775 0,08 22,188 placa fina 

L7 2,50 3,75 1,25 0,08 15,625 placa fina 

L8 2,05 2,75 1,025 0,08 12,812 placa fina 

L9 2,425 2,45 1,212 0,08 15,150 placa fina 

L10 1,50 3,05 0,75 0,08 9,375 placa espessa 

L11 1,50 3,55 0,75 0,08 9,375 placa espessa 

L12 2,25 4,50 1,125 0,08 14,062 placa fina 

continua 
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continuação 

Laje 
a (vão 

menor) 
b (vão 
maior) 

Raio da maior 
circunferência 

Espessura h 
(m) 

Relação R/h Tipo de placa 

L13 4,225 6,10 2,112 0,10 21,120 placa fina 

L14 1,84 2,80 0,92 0,08 11,500 placa fina 

L15 1,50 2,00 0,75 0,08 9,375 placa espessa 

L16 2,45 3,80 1,225 0,08 15,312 placa fina 

L17 5,175 6,50 2,588 0,12 21,567 placa fina 

L18 3,60 8,01 1,80 0,09 20,000 placa fina 

L19 2,00 4,30 1,00 0,08 12,500 placa fina 

L20 2,00 3,25 1,00 0,08 12,500 placa fina 

Quadro 14: definição do tipo de placa 

Através desses resultados pode-se afirmar que existem lajes de diferentes tipos no pavimento 

estudado. Sendo assim, a Teoria de Kirchhoff não é aplicável de uma maneira geral para este 

estudo, uma vez que é utilizada apenas para o estudo de placas finas ou médias. De acordo 

com isso, a teoria utilizada neste estudo foi a Teoria de Reissner-Mindlin que é aplicável a 

todos os tipos de placas. 

Para a análise do pavimento pelo Método dos Elementos Finitos utilizou-se o software 

SAP2000, no qual se realizou a modelagem das lajes a serem analisadas. Neste modelo, foi 

necessário definir as condições de apoio das lajes que, neste estudo, foram consideradas como 

engastadas em todas as bordas internas e simplesmente apoiadas nas bordas externas e as 

características geométricas e físicas das lajes (espessura, dimensões, características do 

material constituinte e carregamento). Todas estas definições foram calculadas anteriormente 

e apresentam seus resultados na seção 6.1 deste trabalho. Desta forma, nesta etapa, realizou-se 

apenas a transferência destes dados para o programa SAP2000. O modelo de elementos finitos 

do pavimento segue apresentado na figura 17.  
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Figura 17: modelo numérico do pavimento estudado em 3D gerado no programa 

SAP2000 

Para a definição do modelo numérico do pavimento, foi necessário determinar, inicialmente, 

um grid quadrado com dimensões de um metro por um metro. O refinamento da malha de 

elementos finitos foi feito de acordo com a necessidade para que fosse possível uma precisão 

nas dimensões das lajes. 

A análise da distribuição de cargas neste estudo foi realizada de modo a avaliar a pior 

situação, ou seja, considerando como aplicadas em sua totalidade as cargas acidentais. Sendo 

assim, apenas uma combinação de cargas foi avaliada. Após a determinação das 

características geométricas das lajes através do desenho do modelo do pavimento definiu-se 

as condições dos apoios e as propriedades das lajes. Com todos os dados definidos no 

progrma SAP2000, realizou-se o processamento da estrutura obtendo-se as reações em cada 

nó da malha conforme exemplificado para uma laje na figura 18. 
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Figura 18: reações nos nós da malha de uma laje gerado no programa SAP2000 

6.3 ANÁLISE PLÁSTICA DO PAVIMENTO 

Para a realização da análise plástica do pavimento seria necessária a definição de todas as 

possibilidades de formação das linhas de ruptura, ou seja, das charneiras plásticas, para cada 

uma das lajes do pavimento a ser estudado. Como isso seria inviável dentro deste estudo, 

foram adotadas simplificações sugeridas pela NBR 6118/2007.  

A análise plástica do pavimento foi realizada, então, através de ângulos definidos em função 

do tipo de restrição imposta aos apoios das lajes. Os ângulos a serem utilizados são: 

a) 45° entre dois apoios iguais; 

b) 60° a partir da borda engastada quando a outra é apoiada; 

c) 90° a partir da borda quando a outra é livre. 
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Sendo assim, como as bordas internas de todas as lajes neste estudo foram consideradas 

engastadas e as bordas externas apoiadas, o ângulo das linhas de ruptura assumiu valores de 

45° e de 60°. A configuração charneiras se deu conforme a figura 19. 

Após a definição das linhas de ruptura, calcularam-se as áreas de influência de cada uma das 

bordas das lajes do pavimento de modo que a carga total das mesmas possa ser dividida entre 

seus apoios. Para o cálculo das cargas dos apoios considerou-se os valores calculados no 

capítulo 6.1 deste trabalho.  A divisão da carga total da laje entre seus apoios foi feita de 

acordo com a equação 37, resultando em uma carga linearmente distribuída em todas as 

bordas da laje. 

 
Figura 19: definição das linhas de ruptura 
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(equação 37) 

Onde: 

CT = carga total da laje (kN/m2); 

Ainfluência = área de influência do apoio analisado (m2); 

l = comprimento do apoio (m). 

 

A identificação das áreas referentes a cada um dos apoios segue explicitada na figura 20. Já os 

valores das áreas e das suas respectivas cargas estão descritos no quadro 15. 
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Lajes 
Áreas 

divididas 
Área 
(m2) 

CT da laje 
(k�/m2) 

Cargas 
parciais (k�) 

Lapoio 
(m) 

Carga no apoio 
(k�/m) 

L1 

A7 0,325 

4,54 

1,476 1,50 0,984 

A8 2,106 9,561 3,40 2,812 

A9 2,106 9,561 3,40 2,812 

A10 0,562 2,551 1,50 1,701 

L2 

A11 3,081 

4,39 

13,526 4,05 3,340 

A12 3,664 16,085 3,40 4,731 

A13 2,976 13,065 3,40 3,843 

A14 4,152 18,227 4,05 4,501 

L3 

A25 1,874 

4,39 

8,227 3,20 2,571 

A26 3,606 15,830 3,40 4,656 

A27 2,806 12,318 3,40 3,623 

A28 2,481 10,892 3,20 3,404 

L4 

A1 2,242 

4,39 

9,842 3,50 2,812 

A2 5,382 23,627 4,70 5,027 

A3 5,087 22,332 3,40 6,568 

A4 3,675 16,133 4,15 3,888 

A5 0,462 2,028 0,65 3,120 

A6 0,391 1,716 1,25 1,373 

L5 

A19 1,874 

4,39 

8,227 3,20 2,571 

A20 3,649 16,019 3,40 4,712 

A21 1,066 4,680 0,65 7,200 

A22 6,328 27,780 6,15 4,517 

A23 3,850 16,902 2,75 6,146 

A24 0,938 4,118 2,55 1,615 

L6 
A29 1,874 

4,39 
8,227 3,20 2,571 

A30 3,396 14,908 2,25 6,626 

continua 
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continuação 

Lajes 
Áreas 

parciais 
Área 
(m2) 

CT da laje 
(k�/m2) 

Cargas 
parciais (k�) 

Lapoio 
(m) 

Carga no apoio 
(k�/m) 

L6 

A31 3,060 

4,39 

13,433 3,55 3,784 

A32 3,327 14,606 4,40 3,319 

A33 0,750 3,293 1,20 2,744 

A34 0,391 1,716 1,25 1,373 

L7 

A15 0,902 

4,54 

4,095 2,50 1,638 

A16 3,456 15,690 3,75 4,184 

A17 3,456 15,690 3,75 4,184 

A18 1,562 7,091 2,50 2,837 

L8 

A35 0,391 

5,39 

2,107 1,25 1,686 

A36 1,250 6,738 2,60 2,591 

A37 0,688 3,708 1,10 3,371 

A38 1,6,19 8,726 2,75 3,173 

A39 1,228 6,619 1,50 4,413 

A40 0,325 1,752 1,50 1,168 

L9 

A76 1,532 

5,39 

8,257 2,85 2,897 

A77 0,391 2,107 1,25 1,686 

A78 0,531 2,862 0,85 3,367 

A79 1,048 5,649 1,20 4,707 

A80 1,461 7,875 2,45 3,214 

A81 1,000 5,390 2,00 2,695 

L10 

A72 1,844 

4,54 

8,372 3,05 2,745 

A73 0,325 1,476 1,50 0,984 

A74 0,562 2,551 1,50 1,701 

A75 1,844 8,372 3,05 2,745 

continua 
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continuação 

Lajes 
Áreas 

parciais 
Área 
(m2) 

CT da laje 
(k�/m2) 

Cargas 
parciais (k�) 

Lapoio 
(m) 

Carga no apoio 
(k�/m) 

L11 

A41 2,219 

4,54 

10,074 3,55 2,838 

A42 0,562 2,551 1,50 1,701 

A43 2,219 10,074 3,55 2,838 

A44 0,325 1,476 1,50 0,984 

L12 

A65 3,797 

5,54 

21,035 4,50 4,675 

A66 1,266 7,014 2,25 3,117 

A67 1,266 7,014 2,25 3,117 

A68 3,797 21,035 4,50 4,675 

L13 

A82 0,998 

4,79 

5,030 2,00 2,515 

A83 0,270 1,361 0,30 4,536 

A84 0,810 4,082 1,80 2,268 

A85 0,551 2,777 0,75 3,703 

A86 5,801 29,237 3,05 9,586 

A87 2,222 11,199 3,50 3,200 

A88 1,186 5,977 0,90 6,642 

A89 6,188 31,188 4,45 7,008 

A90 3,567 17,978 2,15 8,362 

A91 0,458 2,308 0,30 7,694 

A92 1,034 5,211 0,30 17,371 

A93 1,702 8,578 3,05 2,812 

L14 

A69 2,199 

5,54 

12,182 2,80 4,351 

A70 1,085 6,011 1,85 3,249 

A71 1,270 7,036 2,80 2,153 

A72 0,626 3,468 1,85 1,869 

continua 
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continuação 

Lajes 
Áreas 

parciais 
Área 
(m2) 

CT da laje 
(k�/m2) 

Cargas 
parciais (k�) 

Lapoio 
(m) 

Carga no apoio 
(k�/m) 

L15 

A51 0,686 

5,04 

3,457 2,00 1,729 

A52 0,713 3,594 1,50 2,396 

A53 0,412 2,076 1,50 1,384 

A54 1,189 5,993 2,00 2,996 

L16 

A94 0,732 

5,04 

3,689 2,00 1,845 

A95 1,870 9,425 1,65 5,712 

A96 2,346 11,824 3,80 3,112 

A97 0,765 3,856 0,90 4,284 

A98 1,156 5,826 2,15 2,710 

A99 2,666 13,437 2,00 6,718 

L17 

A59 4,101 

5,04 

22,720 4,05 5,610 

A60 3,038 16,831 1,50 11,220 

A61 5,411 27,271 2,45 11,131 

A62 7,988 40,260 5,95 6,766 

A63 4,951 27,429 4,45 6,164 

A64 9,512 47,940 6,50 7,375 

L18 

A45 5,457 

6,04 

32,960 3,55 9,284 

A46 9,654 58,310 8,15 7,154 

A47 7,814 47,196 7,65 6,169 

A48 0,207 0,992 0,55 1,803 

A49 0,740 4,470 0,50 8,940 

A50 2,250 13,590 3,00 4,530 

L19 

A55 1,268 

5,04 

6,391 2,00 3,195 

A56 4,184 21,087 4,30 4,904 

A57 2,416 12,177 4,30 2,832 

continua 
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continuação 

Lajes 
Áreas 

parciais 
Área 
(m2) 

CT da laje 
(k�/m2) 

Cargas 
parciais (k�) 

Lapoio 
(m) 

Carga no apoio 
(k�/m) 

L19 A58 0,732 5,04 3,689 2,00 1,845 

L20 

A100 2,614 

5,04 

13,175 3,20 4,117 

A101 0,732 3,689 2,00 1,845 

A102 1,034 5,211 2,00 2,606 

A103 2,105 10,609 3,25 3,264 

Quadro 15: cargas nos apoios calculadas através da análise plástica 

As cargas referentes às paredes que se encontram sobre as lajes devem ser consideradas como 

cargas pontuais no apoio da laje, a distribuição destas cargas é definida em função do centro 

geométrico da carga conforme as figuras abaixo. 

 
Figura 21: distribuição da carga da parede nos apoios quando aplicada paralelamente 

ao menor vão 

Nota-se que, no primeiro caso, a carga é considerada como aplicada em 50% do seu valor 

total em cada uma das faces perpendiculares ao sentido da parede. Já no segundo caso, a 

aplicação é dada como sendo 50% do valor total da carga no apoio perpendicular mais 

próximo da carga e 25% do total em cada um dos apoios paralelos ao sentido da parede 

analisada. Sendo assim, as cargas das paredes localizadas sobre as lajes foram admitidas como 

cargas aplicadas nos seus apoios conforme o quadro 16. 
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Figura 22: distribuição da carga da parede nos apoios quando aplicada 

perpendicularmente ao menor vão 

Lajes 
Áreas 

parciais 

Carga puntual 
total da parede 

(k�) 

Carga 
pontual 

aplicada no 
apoio (k�) 

Ponto de aplicação 

L1 

A7 

3,16 0,54 

1,58  

 

A8 0,79 0,27 

A9 0,79 0,27 

A10   

L7 

A15 

1,966 4,431 

  

 

A16 0,983 1,108 

A17 0,983 1,108 

A18  2,216 

continua 
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continuação 

Lajes 
Áreas 

parciais 

Carga puntual 
total da parede 

(k�) 

Carga 
pontual 

aplicada no 
apoio (k�) 

Ponto de aplicação 

L10 

A72 

4,141 0,540 

1,035 0,27 

 

A73 2,070  

A74   

A75 1,035 0,27 

L11 

A41 

3,161 0,540 

0,790 0,270 

 

A42   

A43 0,790 0,270 

A44 1,580  

L18 

A45 

3,370 

 

 

A46 1,685 

A47 1,685 

A48  

A49  

A50  

L19 

A55 

4,998 2,190 

  

 

A56 1,250 1,095 

A57 1,250 1,095 

A58 2,449  

Quadro 16: cargas concentradas referentes às paredes sobre as lajes 
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7 CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

Para avaliar os resultados obtidos nos cálculos realizados anteriormente utilizando ambos os 

métodos apresentados nos capítulos 3 e 4 deste trabalho foi realizada uma análise detalhada 

da distribuição das cargas em duas lajes que apresentam geometrias diferenciadas. As lajes 

avaliadas para as conclusões do trabalho foram a laje L2 que apresenta uma geometria 

retangular e, consequentemente, uma distribuição mais regular das cargas, e a laje L17, que 

apresenta uma geometria mais diferenciada. As lajes seguem explicitadas na figura 23. 

 
Figura 23: lajes a serem analisadas para a comparação entre os métodos 

Nas seções anteriores o método dos elementos finitos, que considera a análise elástica para a 

determinação da distribuição das cargas, e o método aproximado das charneiras plásticas, 

baseado na análise plástica das placas, foram aplicados a ambas as lajes e os resultados 

obtidos para estas análises foram descritos no capítulo 6. Para a comparação entre os 

resultados obtidos foram realizados gráficos que explicitam o comportamento da carga em 

cada um dos apoios destas lajes. O eixo das abscissas corresponde ao comprimento do apoio e 

o eixo das ordenadas corresponde à magnitude da carga sobre este apoio. Os resultados 

obtidos para os apoios seguem nos gráficos abaixo. É válido atentar que o método dos 
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elementos finitos gera valores de reações nos nós da malha e que a linha do gráfico representa 

a sua distribuição ao longo do seu comprimento de influência. 

A figura 24 apresenta os valores obtidos para o apoio A11 da laje L2 através da análise 

numérica e a figura 25 o resultado da análise plástica da mesma. 

 
Figura 24: distribuição de carga para o apoio A11 da laje L2 através do Método dos 

Elementos Finitos 

 
Figura 25: distribuição de carga para o apoio A11 da laje L2 através do Método das 

Charneiras Plásticas 

É possível perceber, para este caso, que a análise numérica apresenta um pico de carga no 

meio do vão e uma redução bastante considerável nos apoios. Neste caso, valores negativos 

são obtidos para os cantos dos apoios o que pode ser explicado devido a influência dos apoios 

entre si e o aparecimento do momento volvente. O fato de se considerar a carga como 
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uniforme tende a apresentar uma majoração da carga em todo o vão como pode se perceber 

através da análise gráfica. Na figura 24, o maior pico de carga se dá em torno de 2,5 kN/m 

enquanto o gráfico obtido para a análise plástica apresenta uma carga uniforme de 3,34 kN, 

conforme dados do quadro 15. Entretanto, nota-se que ao considerarmos a área de influência 

do apoio para a determinação da distribuição da carga no apoio é possível perceber o 

aparecimento de um pico de carga no centro coerente com a análise numérica. Apesar disso, 

em escritórios de Engenharia Estrutural o método simplificado no qual a carga é considerada 

linear é utilizado. 

As figuras 26 e 27 apresentam os gráficos obtidos para o carregamento do apoio A14 da 

mesma laje. 

 
Figura 26: distribuição de carga para o apoio A14 da laje L2 através do Método dos 

Elementos Finitos 

 
Figura 27: distribuição de carga para o apoio A14 da laje L2 através do Método das 

Charneiras Plásticas 
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Da análise destas figuras percebe-se a similaridade aos gráficos obtidos para a distribuição de 

carga do apoio A11 da mesma laje. Nos cantos do apoio foram obtidos valores negativos e o 

pico de carga aconteceu  no centro do mesmo. A maior carga resultante da análise plástica 

considerando a distribuição linear foi em torno de 3 kN,enquanto a análise elástica resultou 

em 4,731 kN conforme resultados anteriores.  

 Nota-se, entretanto, uma regularidade maior para o apoio A14, isso pode ser explicado em 

função das condições de apoio deste e de seus adjacentes. No caso do apoio A11 a laje foi 

definida como simplesmente apoiada ao longo de toda a sua extensão, enquanto no apoio A14 

considerou-se a mesma como engastada em todo o seu comprimento. Para a borda A12 

admitiu-se, também, o engastamento total da laje enquanto no apoio A13 o engastamento foi 

considerado apenas ao longo da extensão conjugada a laje adjacente a L2. Sendo assim, as 

condições de apoio de A14 e de seus adjacentes, A12 e A13, foram consideradas iguais 

enquanto em A11 as condições foram diferentes em cada um de seus cantos. 

Para o caso da laje L17 foram analisados, principalmente, os apoios A60 e A61, uma vez que 

estes representam um ponto crítico para o estudo da distribuição de cargas. As figuras 28 e 29 

apresentam os resultados para o apoio A60 e as figuras 30 e 31 trazem os gráficos para o 

apoio A61. 

 
Figura 28: distribuição de carga para o apoio A60 da laje L17 através do Método dos 

Elementos Finitos 
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Figura 29: distribuição de carga para o apoio A60 da laje L17 através do Método das 

Charneiras Plásticas 

 
Figura 30: distribuição de carga para o apoio A61 da laje L17 através do Método dos 

Elementos Finitos 
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Figura 31: distribuição de carga para o apoio A60 da laje L17 através do Método das 

Charneiras Plásticas 
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No caso dos gráficos dos apoios 60 e 61 nota-se uma diferença bastante grande entre a 

magnitude da carga no apoio obtida pela análise numérica e pela análise plástica. No primeiro 

caso, a carga apresentou um crescimento acentuado em direção ao encontro dos apoios 

analisados enquanto no segundo ela manteve-se constante ao longo de toda a extensão do 

mesmo de acordo com a simplificação adotada em escritórios. Apesar disso, a análise através 

da área de influência confirma uma concentração maior de carga no canto do apoio porém 

ainda inferior àquela obtida pela análise numérica. O fato do pico de carga, neste caso, ter 

sido transferido para o canto do apoio ao invés de seu centro como nas lajes retangulares pode 

ser justificado pelo fato de tanto do lado A60 como do A61 serem pequenos se comparados 

aos outros apoios da L17 e serem responsáveis por suportar uma parcela consideravelmente 

grande da área da laje. Além disso, o encontro destes dois lado apresenta rigidez elevada em 

comparação aos outros apoios da laje o que faz com que grande parte da carga deva ser 

suportada por este ponto. Esta diferença traz à tona uma das falhas do sistema utilizado em 

escritórios de Engenharia Estrutural, uma vez que a carga resultante do método elástico é 

nitidamente superior nos cantos do que a obtida pelo método das charneiras plásticas.  

Através da análise de todos os gráficos apresentados anteriormente é possível afirmar que, 

para o caso de lajes retangulares, o método das charneiras plásticas pode ser empregado 

apresentando boas aproximações para os valores de carga em comparação aos resultados da 

análise numérica. Entretanto, nota-se que o carregamento do apoio resultante da análise 

plástica é superior, nos dois casos analisados, aos valores da análise numérica o que garante, 

apesar da diferença em como este carregamento se distribui no apoio, a estabilidade da 

estrutura dimensionada com tais valores. Apesar de os resultados do método plástico serem 

coerentes e de garantirem que a estrutura não será subdimensionada pode-se levar a um super 

dimensionamento da mesma, uma vez que as cargas obtidas por ele são claramente maiores 

que as resultantes da análise numérica que, sabe-se, apresenta maior similaridade ao 

comportamento real das estruturas. 

Para o caso da laje L17, o comparativo entre os métodos possibilita afirmar que a análise 

plástica leva a um subdimensionamento das cargas levando a uma possível falha no 

dimensionamento da estrutura que deve suportar a laje, neste caso, a parede. Apesar desse 

subdimensionamento, o método das charneiras plásticas é aplicado em escritórios de 

Engenharia Estrutural sem apresentar problemas graves para a estrutura em função dos 

coeficientes de segurança aplicados ao longo de todo o processo do cálculo estrutural. 
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Entrentanto, para casos mais críticos é possível que a análise numérica, apesar dos 

coeficientes de segurança empregados, apresente valores tão inferiores aos reais observados 

na estrutura que uma possível falha da mesma possa ocorrer. Sendo assim, confirma-se as 

diferenças entre as duas análises realizadas garantindo uma maior proximidade entre as 

mesmas para o caso de lajes de geometria retangular e evidenciando-se diferenças 

consideráveis para o caso de geometrias diversas que podem ser significativas caso a laje 

apresente uma forma bastante crítica para a distribuiçãpo das cargas. 
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