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RESUMO 

O sistema de lajes mistas slim floor é caracterizado por proporcionar a redução da espessura 

final do pavimento, devido a inserção da laje na altura do perfil metálico, e pela ação mista ser 

considerada através da mobilização de esforços entre os sistemas por conectores de 

cisalhamento. No modelo em estudo propôs utilizar o conector mecânico na alma do perfil, 

mediante aberturas na alma, para que se pudesse reduzir ainda mais a espessura da laje e que 

atendesse a finalidade de utilização em habitações de interesse social. São descritos os 

procedimentos de cálculo, com análise paramétrica das considerações acerca das verificações 

realizadas, exemplificação de perfis, com enfoque em duplo I de chapa dobrada, e os fatores 

limitantes da análise. 

Palavras-chave: Slim floor, estruturas mistas, verificações de segurança, habitações de 

interesse social. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A utilização de estruturas mistas na construção civil brasileira vem crescendo 

consideravelmente nos últimos anos, devido, principalmente, à possibilidade de tirar proveito 

das qualidades dos constituintes desse sistema. A interação aço-concreto é de grande relevância 

nesse cenário, pois o concreto constitui-se de um material que trabalha de forma eficiente a 

compressão, apresenta resistência ao fogo e pode ser moldado facilmente, enquanto o aço tem 

como vantagem apresentar elevada resistência a tração. Segundo Ramos (2010), a atuação 

solidária entre os elementos (aço-concreto) é importante em aspectos como: minimização da 

baixa resistência a tração do concreto, na maior resistência ao fogo em comparação com 

sistemas convencionais ou outros tipos de estruturas mistas, na proteção contra corrosão da 

superfície do aço, na redução do peso próprio da estrutura, diminuindo os esforços transmitidos 

a fundação, e diminuição do tempo de execução da obra. 

Assim sendo, o sistema slim floor (laje mista de pequena espessura) apresenta-se como uma 

interessante alternativa na concepção de estruturas mistas, à medida que demanda menor tempo 

de execução, representa diminuição da espessura do pavimento, aumentando a área livre do pé-

direito das edificações, e economia em comparação com os sistemas convencionais. E ainda de 

acordo com Cordeiro (2013), esse sistema é constituído por vigas metálicas de pequena altura 

e uma mesa inferior mais larga que a superior, de modo que a laje possa ser apoiada com maior 

segurança. Dessa forma, a viga é incorporada na espessura da laje concreto, o que permite a 

redução da altura total da edificação. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

As habitações de interesse social foram propagadas em todo território nacional como forma de 

diminuição do déficit habitacional existente há muito tempo (prolongada até os dias atuais), 

decorrente do processo de urbanização das cidades, baseando em uma política direcionada a 

população de baixa renda. A concepção desse tipo de construção, preponderantemente, é 

embasada em pouca ou escassa observância da qualidade da cadeia produtiva e rapidez 

construtiva, resultando na grande maioria dos casos em construções de “menor qualidade”. 
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Portanto, esta pesquisa tem como principal motivação utilizar do processo tecnológico de lajes 

pré-moldadas integradas a vigas de aço, formando o sistema slim floor pela utilização de um 

conector mecânico, na construção de lajes destinada a habitações de interesse social. Isso torna-

se inerente ao alcance de melhor qualidade desse tipo de habitação em consonância com o uso 

das principais qualidades do sistema integrado de laje, que possa resultar em maior durabilidade 

e conforto aos usuários. 

1.3 PROBLEMA 

Visando alcançar um sistema econômico de lajes e com rápida execução, fatores intrínsecos do 

processo executivo de habitações de interesse social, como seria o dimensionamento e os 

parâmetros do sistema slim floor que atenda aos requisitos mínimos para utilização nesse tipo 

de habitação? 

1.4 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

As publicações da empresa Steel Construction Institute (SCI) registra a utilização desse sistema   

em países como a Espanha, Holanda, Alemanha, Reino Unido e países nórdicos, principalmente 

em edifícios comerciais/escritórios e de habitação, tendo-se também verificado a sua utilização 

em parques de estacionamento. No entanto, a utilização do slim floor ainda é muito incipiente 

ou até mesmo inexistente no Brasil. Sendo assim, a norma brasileira de projeto de estruturas de 

aço e de estruturas mistas de aço e concreto, NBR 8800 (ABNT,2008), não contempla 

especificamente esse tipo de dimensionamento.  

Com isso, o objetivo geral deste trabalho é estudar o comportamento do sistema integrado de 

lajes mistas de pequena espessura na utilização em habitações de interesse social, tendo como 

base as prescrições das normativas europeias, da NBR 8800 (ABNT,2008) sobre estruturas 

mistas, de trabalhos correlacionados sobre verificação e dimensionamento, e utilização do 

software CoSFB, da ArcelorMittal.  

E como objetivo específico, a elaboração de modelos do sistema slim floor no software CoSFB 

e estudos paramétricos através da bibliografia apresentada ao decorrer dessa pesquisa, para a 

verificação dos critérios tanto para a fase de construção como para a fase de concreto 

endurecido, para os estados limites de serviço e estados limites últimos. 
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2 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

Desde o surgimento das cidades brasileiras pôde-se caracterizar a habitação como forma de 

segregação das pessoas, conforme o poder aquisitivo das classes. Segundo Maricato (1996), 

essa hierarquização espacial teve como consequência o agravamento da condição social dos 

mais pobres, ao tornar excludente as áreas não reguladas pelo Estado, portanto, resultando em 

habitações marginalizadas socialmente. 

No ano de 1988, a Constituição Federal tornou obrigatório o Plano Diretor para os Municípios 

com mais de 20 mil habitantes. O Plano foi definido como o “instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana”. Assim, a problemática fundiária urbana passou a ser 

regida pelo disposto na Constituição. Os municípios, através das Leis Orgânicas Municipais, 

ficaram responsáveis por criar ou reforçar diretrizes de planejamento dando novo conteúdo ao 

Plano Diretor.  

De acordo com Valença et al. (2010), a partir de 2005 elevaram-se os investimentos para o 

financiamento habitacional direcionada a população de baixa renda. Essas mudanças foram 

uma resposta às reivindicações de vários setores que lutavam pela priorização de investimentos 

nas políticas sociais. Nos anos seguintes foram implantados programas de incentivos a melhoria 

das habitações e infraestrutura como: Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa 

Minha Vida. 

Apesar do grande investimento recente em habitações e a preocupação com a melhoria da 

qualidade dos processos construtivos, ainda é recorrente dificuldades quanto ao controle de 

qualidade em habitações de interesse social, decorrente dos obstáculos tecnológicos e 

organizacionais das empresas do ramo. Entre as principais dificuldades estão: a implementação 

dos sistemas de gestão da qualidade (SGQ), deficiências no gerenciamento dos canteiros de 

obras, restrição quanto ao uso de novas tecnologias, ineficácia dos mecanismos de fiscalização 

e acompanhamento da execução das obras. (REIS; MELHADO, 1998; JESUS, 2004).  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO 

De acordo com De Nardin (2003), o concreto associado ao aço compondo elementos mistos 

surgiu como uma alternativa simples e pouco onerosa de proteção contra o fogo e a corrosão e, 

portanto, sem função estrutural. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento tecnológico 

foi possibilitado a análise conjunta desses dois materiais, tirando proveito de suas principais 

características. 

Nesse âmbito, a partir do final do séc. XVIII teve origem o conceito de pavimentos mistos 

utilizando slim floor, mecanismo que apresenta como principal vantagem a inserção da viga na 

altura da laje. Segundo Barros (2011), sua utilização teve início na década entre 1790-1800, 

com a utilização dos sistemas de pavimento jack-arch. Esse sistema era constituído por arcos 

compostos de blocos cerâmicos que eram suportados pela mesa inferior de vigas de ferro 

fundido. Para tanto, a sustentação dessas vigas de ferro fundido era feita por meio de paredes 

vigas longitudinais em sua extremidade e espaçadas de 1 m a 1,5 m de centro a centro das vigas. 

Para a regularização da laje era acrescida uma capa de argamassa de cerca de 15 cm de altura, 

como apresentado na Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Sistema Jack-arch 

 

Fonte: MESQUITA (2016) 

No século XIX aparece outra forma de pavimento slim floor denominada de FillerJoist (Figura 

3.2), que consistia na utilização de vigas de aço espaçadas de um determinado comprimento, 

sendo posteriormente betonada de modo a que o nível inferior do pavimento permanecesse no 

nível ou abaixo do banzo inferior da viga de aço (BAILEY, 1999). 
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Figura 3.2 - Sistema Filler Joist 

 

Fonte: MESQUITA (2016) 

Ao decorrer do séc. XIX foram desenvolvidos outros métodos de configuração dos constituintes 

do sistema. Paes (2003) define que apesar dos avanços proporcionados nesse período, 

principalmente da incorporação dos perfis laminados convencionais dentro das lajes de 

concreto, a distância entre as vigas era bastante reduzida, devido às limitações tecnológicas dos 

materiais, que tinha como consequência nas elevadas deformações apresentadas oriundas da 

redução da altura dos pavimentos.  

No final dos anos de 1970 é que os princípios que caracterizam o sistema slim floor começam 

a ser definidos pela comunidade técnica internacional. Lawson et al (1997) define que na 

década de 1980, nos países nórdicos (Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Islândia) 

começaram a se desenvolver outros tipos de vigas para a utilização em lajes mistas slim floor. 

Uma das primeiras vigas com esta utilização foram as chamadas hat beams, que era constituída 

por 4 chapas metálicas soldadas (Figura 3.3). Com essa nova solução, a adoção de estruturas de 

aço teve aumento de 80% nas concepções estruturais registrados na Suécia na década de 1980. 

Figura 3.3 - Sistema Hat beam 

 

Fonte: RAMOS (2010) 

Com o sucesso desse modelo estrutural, no início da década de 1990, a empresa Steel 

Constrution Institute e a British Steel (atual Tata Steel) juntaram-se para desenvolvimento de 

novas possibilidades, e, com isso, foram responsáveis pela formulação do modelo SFB 
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(Slimfloor Fabricated Beam), que consiste na utilização de Universal Column com uma chapa 

adicional de maior largura soldada na mesa inferior da viga (Figura 3.4). 

Figura 3.4 - Viga SFB 

 

Fonte: PAES (2003) 

A partir disso, Paes (2003) relata que desde 1991 a companhia siderúrgica luxemburguesa 

ARBED, atual ArcelorMittal, vem desenvolvendo outros tipos de perfis e métodos de 

integração do sistema aço-concreto (tipologias que serão objeto de estudo desse trabalho), o 

que proporcionou um alavancamento da utilização desse sistema em obras, principalmente em 

território europeu. 

O investimento tecnológico dessas empresas no sistema slim floor tem proporcionado grande 

aumento dos vãos das vigas usadas nas construções, o que antes era tido como inconveniente 

de sua utilização, que em conjunto com as características próprias do sistema tendem a tornar 

essa concepção estrutural competitiva economicamente em comparação com as soluções 

estruturais adotadas atualmente. 

3.2 VANTAGENS DO USO DO SISTEMA SLIM FLOOR 

O sistema de lajes mistas de pequena espessura slim floor apresenta inúmeras vantagens quando 

comparada com as soluções estruturais convencionais e em relação a outros tipos de estruturas 

mistas. Dentre algumas vantagens importantes que justificam a sua utilização podemos citar: 

▪ Redução da altura total da edificação. Paes (2003) justifica que restrições urbanísticas 

acerca da altura de edifícios podem ser atendidas, a partir da escolha dessa solução; 
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▪ Aumento da resistência ao fogo e a corrosão da seção metálica devido a integração, em 

sua espessura, do concreto. Barros (2011) define que essa camada de proteção da seção 

dispensa sistema adicional contra o fogo e corrosão, sendo necessário apenas na mesa 

inferior, que se encontra exposta a esses fatores; 

▪ Menor tempo de execução e menores custos, tanto na utilização de lajes pré-fabricadas 

quanto em lajes concretadas in loco. Cordeiro apud Jurado (2013) aponta que devido a 

estrutura poder ser montada por intermédio de pórticos (viga-pilar) sem a colocação de 

fôrmas, acarreta na diminuição do tempo de montagem e os custos associados. Caso 

utilizado lajes pré-fabricadas, a própria laje serve de fôrma à camada superior de concreto.  

▪ Rigidez e resistência dos elementos mistos são maiores que de estruturas de concreto e 

aço trabalhando isoladamente. Tendo como consequência na redução do peso e das 

dimensões das peças estruturais e, consequentemente, das fundações; 

▪ Redução do número de vigas secundárias. De acordo com Calado e Santos (2013), as lajes 

mistas convencionais são apoiadas sobre a mesa superior das vigas metálicas secundárias, 

conseguindo vencer vãos entre 2 a 4 m (Figura 3.5). Em contrapartida, as lajes mistas pré-

fabricada do sistema slim floor são capazes de alcançar vãos entre 4 a 9 m, o que permite 

diminuir a quantidade de vigas secundárias. 

Figura 3.5 - Representação de um sistema de piso misto convencional 

 

Fonte: Adaptado de CALADO e SANTOS (2013) 
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3.3 TIPOLOGIA DE VIGAS UTILIZADAS 

Paes (2003) define que os diversos tipos de perfis desenvolvidos nos últimos anos para o 

sistema slim floor tem resultados economicamente vantajosos em comparação com soluções 

construtivas tradicionais. Serão apresentados abaixo alguns perfis metálicos utilizados nas vigas 

constituintes do slim floor. Esses modelos se sustentam pelo acréscimo de pesquisas acerca dos 

parâmetros de projeto obtidos para as seções. Posteriormente, deverá ser realizado 

comparativos entre as seções, para que possibilite a utilização de uma estrutura mista mais 

viável, devido a necessidade de uma concepção que vise em aplicação em obras habitacionais 

de interesse social. Então, os perfis em estudo serão: SFB (apresentado anteriormente), IFB, 

SFB e delta beam. 

3.3.1 VIGAS DELTA BEAM 

Apresenta 4 chapas de aço soldadas (Figura 3.6) constituindo a seção transversal, com formato 

de viga-caixa. A alma do perfil é inclinada, sendo disposto furos de grande diâmetro ao longo 

da extensão da viga. Desenvolvido pela PEIKKO (PAES, 2003, apud RAMOS, 2010). 

 

Figura 3.6 - Viga Delta beam 

 

Fonte: PEIKKO (2014) 

3.3.2 ASB 

Perfil assimétrico com mesa superior maior que a inferior (Figura 3.7). A mesa superior contém 

ranhuras introduzidas no processo de laminação, que tem como objetivo estabelecer a interação 
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aço-concreto, apesar de que ainda não existe estudos que comprovem a efetividade desse meio 

de interatividade. Perfil desenvolvido pela British Steel (atual Tata Steel) (PAES, 2003, apud 

RAMOS, 2010). 

Figura 3.7 - Viga ASB 

 

Fonte: RAMOS (2010) 

3.3.3 IFB 

Constitui-se de um perfil assimétrico (Figura 3.8), em que uma chapa de aço é soldada a alma 

de um perfil laminado (I ou H). Quando a chapa soldada a alma do perfil é maior que a mesa 

do perfil laminado temos IFB tipo A. Se a chapa soldada a alma do perfil é menor que a mesa 

do perfil laminado temos IFB tipo B (PAES, 2003, apud RAMOS, 2010). 

Figura 3.8 - Viga IFB - tipo A e B 

 

Fonte: RAMOS (2010) 
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3.4 TIPOLOGIA DE LAJES UTILIZADAS 

De acordo com Ramos (2010), os principais tipos de lajes utilizadas nesse sistema são: lajes 

maciças pré-fabricadas, painéis alveolares pré-moldados de concreto protendido, lajes com 

chapa nervurada, lajes com chapa nervurada de grande altura e laje pré-moldada treliçada. A 

especificação da laje que integra o sistema misto vai de acordo com o objetivo e com a técnica 

disponível no local. Para utilização em habitações de interesse social faz-se necessário analisar 

a viabilidade construtiva, para que possa atingir aquilo que demanda esses tipos de construções. 

Na Figura 3.9 estão presentes os tipos de laje em estudo para o sistema misto slim floor em 

questão. 

Figura 3.9 - Principais tipologias de lajes utilizadas no sistema slim floor 

 

Fonte: PAES (2003) 
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3.5 TIPOS DE CONEXÃO AO CISALHAMENTO 

O comportamento misto entre aço e concreto é estabelecido quando os dois elementos 

estruturais conseguem se deformar com um único elemento. Ramos (2010) estabelece que 

primeiramente considera a aderência natural (adesão e atrito) proveniente das ligações físico-

química que se desenvolve entre os constituintes na fase de hidratação do cimento e a força 

natural da superfície, que, portanto, no caso de estruturas mistas slim floor não é suficiente para 

resistir as tensões na interface. Torna-se necessário a utilização de dispositivos mecânicos que 

possibilitem absorver as tensões cisalhantes que surgem na interação entre as interfaces. 

Os dispositivos mecânicos utilizados na ligação entre os elementos desse sistema podem ser 

realizados de diversas maneiras, mas as duas formas em estudo são: utilização de barras de aço 

passantes na alma e conectores de cisalhamento por aderência. De Nardim et al. (2008) ressalta 

que a escolha de uma forma de conexão em detrimento da outra passa pelos critérios de 

conhecimento do conector, dos modos de falha, das necessidades de projeto, facilidade de 

execução e custo.  

O grau de conexão na ligação entre os elementos aço e concreto é outro parâmetro que deve ser 

observado no dimensionamento do sistema de lajes mistas de pequena espessura, pois evidencia 

a mobilização na interface, ou seja, o quanto de esforço que os materiais resistem em conjunto, 

exemplificado na Figura 3.10. Neste trabalho será considerada conexão total ao corte, com vista 

a possibilitar a economia do sistema. Nesse caso de utilização de conectores estabelece-se que 

o número de conectores deve ser igual ou superior ao que seria necessário para assegurar a 

mobilização do momento plástico resistente da seção mista.  

Figura 3.10 - Vigas mistas fletidas 

 

Fonte: DAVID (2007) 
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3.5.1 BARRAS DE AÇO  

Nesse tipo de conexão são feitos furos na alma do perfil metálico para a passagem das barras 

de aço, representado na Figura 3.11. A ideia principal desse mecanismo é reduzir ainda mais a 

altura do piso, pois aqui não necessita da utilização de pinos com cabeça na mesa superior do 

perfil, sendo integrada na altura da laje.  

Figura 3.11 - Ligação viga IFB com laje por meio de barras de aço 

 

Fonte: ArcelorMittal (2018) 

A NBR 8800 (ABNT, 2008) prescreve que aberturas na alma devem ser levados em conta no 

dimensionamento de vigas mistas de aço e concreto. Para tanto, as aberturas circulares sem que 

haja reforço na alma de vigas de aço biapoiadas, cuja flexão está em torno do eixo de maior 

inércia e simétrica no eixo de menor inércia, deve obedecer a seguinte relação: 

                                                     ℎ/𝑡𝑤 ≤ 3,76√
𝐸

𝑓𝑦
                                            (3.1) 

Onde: 

h é a altura da alma do perfil; 

tw é a espessura; 

E é o Módulo de Elasticidade do aço; 

fy é a resistência ao escoamento do aço. 

Dentre outros requisitos que podemos citar, estão: 

▪ O carregamento atuante deve ser uniformemente distribuído; 
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▪ As aberturas devem estar situadas dentro do terço médio da altura e nos dois quartos 

centrais do vão da viga; 

▪ A distância entre os centros de duas aberturas adjacentes, longitudinalmente a viga, deve 

ser maior que 2,5 vezes o diâmetro da maior dessas aberturas; 

▪ O esforço cortante de cálculo nos apoios deve ser inferior a 50% do resistido pela viga. 

Figura 3.12 – Condições para execução de aberturas na alma. 

 

Fonte: NBR 8800 (ABNT, 2008) 

3.5.2 CONECTORES DE CISALHAMENTO 

Muito utilizado em estruturas mistas convencionais, principalmente no Steel Deck. Andrade 

(2017) descreve que os conectores de cisalhamento são feitos com os pinos com cabeça (stud 

bolt) que consistem de um fuste projetado para funcionar como eletrodo de solda por arco 

elétrico e, após a soldagem, como conector, exemplificado na Figura 3.13. A cabeça possui 

dimensões padronizadas para cada diâmetro, sendo o mais utilizado em edificações o conector 

com diâmetro de 19 mm. 
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Figura 3.13 - Conector stud bolt (Pino com cabeça) 

 

Fonte: QUEIROZ.; PIMENTA; MARTINS (2012) 

3.6 LIGAÇÃO VIGA-PILAR 

Conforme Andrade (2017), as ligações entre os elementos estruturais são de suma importância 

na distribuição e transmissão de cargas entre os componentes do sistema. No sistema de lajes 

mistas slim floor, em que se busca minimizar os inconvenientes da construção convencional, 

são utilizadas ligações parafusadas como meio de estabelecer relação entre o pilar e a viga 

(inserida na laje de concreto). Essas ligações parafusadas são realizadas com parafusos 

“passantes”, nomenclatura utilizada por Prion e McLellan (1992), como ilustrado na Figura 

3.14. 

Figura 3.14 - Ligação viga - pilar 

 

Fonte: Constructalia (2017) 

As seções dos pilares são em perfis metálicos, em formato “H”, que tem como característica 

excelente propriedades de união com a viga e ampla variedade encontrada no mercado, 
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representada na Figura 3.15. É utilizado uma placa de topo, para complemento da ligação, 

podendo ser de 2 ou 4 parafusos, como pode ser visto na Figura 3.16. 

Figura 3.15 - Detalhe da ligação viga-pilar. 

 

Fonte: Constructalia (2017). 

Figura 3.16 - Detalhe da placa de topo. 

 

Fonte: Constructalia (2017). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

Para se atingir os objetivos gerais e específicos desta pesquisa foi seguido os seguintes métodos: 

revisão bibliográfica acerca dos estudos feitos na área, tal como os parâmetros de 

dimensionamento, condições de utilização e normas; em seguida usou-se a ferramenta CoSFB, 

fornecido pela fabricante ArcelorMittal, para comparativos de perfis, lajes e conexão ao corte 

com os valores obtidos para verificação dos estados limites últimos e estados limites de serviço, 

visando a seção mais econômica para a utilização em obras habitacionais de interesse social; e, 

posteriormente a isso, foi fundamentado o cálculo da estrutura através de verificações das 

seções que possibilite abranger o estudo em questão.  
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5 PRINCÍPIOS DO DIMENSIONAMENTO 

O dimensionamento do sistema slim floor será efetuado conforme as tipologias de vigas e lajes 

apresentadas anteriormente, e utilizando os tipos de conexão ao corte entre os sistemas 

(consideração da conexão total). De acordo com Ramos (2010), “os sistemas slim floor podem 

ser compostos de diversas maneiras, combinando-se o tipo de viga e laje utilizada. Mas 

independentemente do tipo de sistema utilizado o dimensionamento/verificação das vigas deve 

ser feito levando-se em consideração os estados limites, últimos e de serviço”. 

Para atender os estados limites últimos será feito a verificação da segurança relativa à resistência a 

determinados esforços, bem como a estabilidade da própria estrutura. Nos estados limites de serviço 

serão verificadas as deformações máximas geradas na estrutura.  

No dimensionamento de estruturas mistas slim floor faz-se também necessário o conhecimento dos 

esforços atuantes desde a fase construtiva até que entre em serviço. Quando utilizada a laje pré-

fabricada como fôrma para a camada de concreto fresco, na fase construtiva (onde ainda não há 

comportamento misto) deve-se dimensionar para que a viga resista aos esforços ali existentes, 

considerando todo processo de execução. Após o concreto atingir determinado grau de 

endurecimento, a viga é considerada travada lateralmente, mesmo que ainda não esteja alcançado o 

comportamento misto da estrutura. 

Paes (2003) leva em consideração os seguintes aspectos no dimensionamento de estruturas mistas 

slim floor:   

▪ Na fase de construção, as vigas estão sujeitas a cargas desiquilibradas em relação a seu eixo 

longitudinal. Nesta situação aparecem esforços de tração e flexão na viga; 

▪ Nas vigas internas não é necessário considerar a hipótese de cargas desiquilibradas em relação 

a seu eixo longitudinal na etapa de funcionamento da estrutura; 

▪ A capacidade resistente da seção transversal à flexão pode ser feita a partir da análise plástica, 

sempre que as seções assim permitem, possibilitando economia da estrutura; 

▪ As vigas podem estar escoradas ou não na fase construtiva. 

Segundo o trabalho de Cordeiro (2013) deve se considerar também que: 

▪ Vigas simplesmente apoiadas estão sujeitas a carregamentos uniformemente distribuídos; 

▪ A análise plástica das seções será baseada no diagrama retangular de tensões; 

▪ Os momentos e forças correspondentes serão obtidos através de cargas majoradas; 



 22 
Utilização do sistema de lajes mistas slim floor em habitações de interesse social 

 

M. R. P. REIS                                                                        

▪ As verificações de serviço serão feitas considerando cargas não majoradas, afim de que não 

ocorra deformações irreversíveis. A tensão na fibra externa deve ser limitada a tensão de 

escoamento do aço (fy); 

▪ Seguindo recomendações do Eurocódigo 3, as deformações da viga serão limitadas por L/200 

para a carga total, onde L é o comprimento da viga. 

O momento resistente da seção mista, segundo Malite (1990) é feita com base em análises 

elásticas, elasto-plásticas ou totalmente plásticas. A análise elástica é feita para avaliar o 

comportamento da seção mista em situações de serviço, onde as tensões no aço e no concreto 

estão abaixo do limite de proporcionalidade desses materiais. Na análise elasto-plástica 

considera as fases elástica e inelásticas dos materiais e do efeito da ligação aço-concreto. E na 

análise da seção totalmente plástica é a que será realizada neste estudo com vista a determinar 

o momento máximo das seções slim floor, que é o método sugerido pela norma BS 5959: parte 

3: seção 3.1.  

5.1 ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS 

De acordo com a NBR 8800 (ABNT, 2008), as vigas mistas de aço e concreto devem respeitar 

a relação da Equação 3.1 para serem classificadas como compactas, e assim poder tirar proveito 

das propriedades plásticas da seção mista. Feito isso, deverá ser feito as verificações quanto ao 

momento máximo resistente e ao cisalhamento máximo na seção em estudo, possibilitando, 

assim, garantir a estabilidade da estrutura no ELU, dadas as majorações dos esforços e a 

minoração das resistências dos sistemas constituintes. Deve-se garantir também que a 

mobilização dos esforços dados nas ligações seja resistido tanto pelo aço quanto pelo concreto 

na interface. 

5.1.1 VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

A verificação da resistência à flexão da seção mista tem como base o diagrama retangular de 

tensão, sendo a tensão resistente do concreto igual a 0,85fcd e fyd para a tensão de escoamento 

do aço. 

Segundo Barros (2011), para a determinação do momento plástico resistente da seção (𝑀𝑝𝑙𝑟𝑑) 

é necessário conhecer a posição da linha neutra plástica (yp), a partir da face superior da mesa 

superior do perfil. É feito, portanto, um equilíbrio de forças de tração e compressão atuantes na 
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seção, através do diagrama retangular de tensão, com isso é obtido a posição da linha neutra, 

como apresentado na Figura 5.1. A largura de concreto a compressão (beff) que é utilizada no 

equilíbrio de forças, é definido conforme o tipo de ligação: L/4 para ligação ao corte com 

conectores e L/8 para uma ligação ao corte por aderência. Dessa forma, a verificação da 

resistência à flexão é: 

                                                               𝑀𝑠𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙𝑟𝑑                                            (5.1) 

Onde: 

𝑀𝑠𝑑 é o momento máximo atuante na seção mista; 

𝑀𝑝𝑙𝑟𝑑 é o momento plástico resistente. 

 

Figura 5.1 - Distribuição retangular de tensões. 

 

Fonte: Adaptado de Barros (2011). 

Sendo: 

heff é a altura total do perfil metálico; 

tw é a espessura da alma; 

tf é a espessura da mesa; 

b é a largura da mesa; 

beff é a largura da mesa de concreto colaborante na compressão, definida conforme o tipo de 

ligação; 

yp é a posição da linha neutra plástica. 

Dadas as configurações acima e o equilíbrio de forças para determinação da LNP, tem-se que: 

                        𝑦𝑝 =
𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ ℎ𝑒𝑓𝑓 + 0,85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑡𝑓

0,85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓 + 2𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑡𝑤
                           (5.2) 
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E para o cálculo do momento plástico resistente da seção: 

𝑀𝑝𝑙𝑟𝑑 = 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑏 ∗ (
𝑡𝑓2

2
) + 0,85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓 ∗ (

(𝑦𝑝 − 𝑡𝑓)2

2
) + 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (

(𝑦𝑝 − 𝑡𝑓)2

2
)              

+𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (ℎ𝑒𝑓𝑓 − 𝑦𝑝 − 𝑡𝑓) ∗ ((
ℎ𝑒𝑓𝑓 − 𝑦𝑝 − 𝑡𝑓

2
) + 𝑦𝑝) + 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡𝑓 ∗ (ℎ𝑒𝑓𝑓 −

𝑡𝑓

2
)     (5.3) 

As equações 5.2 e 5.3 foram adaptadas do equacionamento de Barros (2011), no qual o concreto 

à tração é desprezado no ELU. 

5.1.2 RESISTÊNCIA AO ESFORÇO CORTANTE 

Paes (2003) descreve que se deve desconsiderar a parcela de concreto na resistência ao 

cisalhamento. Dessa forma, somente o aço resiste ao esforço cortante solicitante (Vsd). A partir 

do que é exposto no Eurocódigo 3 (2010), a força cortante resistente de cálculo é dada por: 

                                         𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 =

𝐴𝑣 ∗ (
𝑓𝑦

√3
)

𝛾𝑎
                                                     (5.4) 

Onde: 

Vrd é o esforço cortante resistente de cálculo (kN); 

Av é a área da seção transversal (m²); 

fy é a resistência ao escoamento do aço (kPa); 

γa é o coeficiente de minoração da resistência do aço. 

De acordo com Santos; De Lima; Sakiyama (2017), para perfis laminados I ou H, com 

carregamento aplicado no plano da alma, a área da seção transversal não pode ser inferior ao 

produto da altura (hw) pela espessura (tw) da alma, e poderá ser calculado com a utilização da 

equação abaixo: 

                           𝐴𝑣 = 𝐴 − 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡𝑓 + (𝑡𝑤 + 2𝑟) ∗ 𝑡𝑓                           (5.5) 

Sendo: 

r é o raio de concordância entre a alma e a mesa; 

A é a área da seção transversal. 

Portanto, para a verificação da resistência ao esforço cortante deve-se ter que: 

                                          𝑉𝑠𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑                                                          (5.6)  
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Dessa forma, Vsd é o esforço cortante solicitante e 𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 é o esforço cortante plástico de 

cálculo.  

5.1.3 NÚMERO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO 

Conforme Cordeiro (2013), a interação total entre os sistemas é obtida quando o número de 

conectores é igual ou superior àqueles necessários para assegurar a mobilização do momento 

máximo plástico resistente da seção. 

Para o cálculo da força de ligação ao cisalhamento (Fp), deve-se, inicialmente, determinar a 

posição da linha plástica, mediante o equilíbrio das forças atuantes. Posteriormente, calcula-se 

a força resistente do concreto comprimido (Rc) e a força inerente a seção metálica (Ra), como 

apresentado nas Equações 5.7 e 5.8. 

                                𝑅𝑐 = 0,85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓 ∗ (𝑦𝑝 − 𝑡𝑓)                           (5.7) 

                                                𝑅𝑎 = 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝐴𝑎                                                   (5.8) 

Em que: 

Rc é a força resistente a compressão do concreto; 

Ra é a força resistente da seção metálica; 

A é a área da seção transversal. 

Dito isso, Barros (2011) define que a força que deve ser transmitida na ligação é: 

                                     𝐹𝑐 = min(𝑅𝑐, 𝑅𝑎)                                                      (5.9) 

Com o valor da força da interação total entre os sistemas, o número de conectores necessários 

para mobilizar os esforços é dado Equação 5.10: 

                                                𝑁𝑐 =
𝐹𝑐

𝑄𝑟𝑑
                                                            (5.10) 

Sendo: 

Nc é o número de conectores; 

Fc é a força de interação total; 

Qrd é a força resistente de cálculo do conector, analogamente ao conector de cisalhamento do 

tipo pino cabeça. 

Segundo o Eurocódigo 4 (2004), no cálculo de Qrd deve-se adotar o menor dos seguintes 

valores: 
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                          𝑄𝑟𝑑1 =
0,85 ∗ 𝑓𝑢𝑐𝑠 ∗ 𝐴𝑐𝑠

𝛾𝑐𝑠
                                              (5.11) 

                  𝑄𝑟𝑑2 =
0,29 ∗ 𝛼 ∗ 𝑑2 ∗ √𝑓𝑐𝑘 ∗ 𝐸𝑐𝑠 

𝛾𝑐𝑠
                                    (5.12) 

 

Onde: 

Ecs é o módulo de elasticidade secante do concreto (kPa); 

fck é a resistência a compressão do concreto (kPa); 

d é o diâmetro da seção transversal do conector (m);  

α depende da relação entre o comprimento e o diâmetro do conector (lcs/d), sendo igual a 1 

quando (lcs/d)>4; E para (lcs/d) entre 3 e 4 deve ser igual a 0,2*((lcs/d)+1); 

Acs é a área da seção transversal do conector; 

𝛾𝑐𝑠 é o coeficiente ponderação da resistência do conector, que é igual a 1,25 para combinações 

últimas de ações normais; 

fcus é a resistência a ruptura do aço do conector. 

Para a disposição das aberturas na alma do perfil, de acordo com o número de conectores 

determinado, deve-se atender o que foi exposto na seção 3.5.1. 

5.2 ESTADOS LIMITES DE SERVIÇO 

Devido a este tipo de solução apresentar redução em sua espessura final poderá acarretar em 

problemas de deformações excessivas, caso a rigidez da estrutura não seja suficiente para 

resistir aos esforços. Por isso, torna-se fundamental a análise de até quando a estrutura pode 

deformar para se garantir a segurança estrutural. 

Calado e Santos (2013) enumera os fatores que influenciam nas deformações deste tipo de 

estrutura: shearlag, fluência e retração do concreto, aparecimento de fissuras, processo 

construtivo, conexão ao corte entre os elementos e rigidez estrutural. Para combate destes 

efeitos em estruturas de pavimentos mistos slim floor deve-se considerar combinações de ações 

adequadas para o dimensionamento. O Eurocódigo 3 define os valores limites para os 
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deslocamentos verticais, que estarão indicados na Tabela 5.1, para a consideração de vigas 

simplesmente apoiadas. 

𝛿𝑚á𝑥 =  𝛿1 +  𝛿2 + 𝛿0                                  (5.13) 

Onde: 

𝛿𝑚á𝑥 representa a flecha no estado final; 

𝛿1 é flecha devida a ação de cargas permanentes (p); 

𝛿2 é a flecha devida a ação da sobrecarga (q); 

𝛿0 é a contraflecha da viga no estado não carregado. 

𝛿1 =
5𝑝𝐿4

384𝐸𝐼
                                              (5.14) 

𝛿2 =
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
                                              (5.15) 

Tabela 5.1 - Valores limites para os deslocamentos verticais. 

 

Fonte: Eurocódigo 3 (2010). 
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Figura 5.2 – Deslocamentos verticais. 

 

Fonte: Eurocódigo 3 (2010). 

A verificação da vibração provocada pela diminuição da espessura do pavimento faz-se 

necessário quando essa concepção é direcionada à utilização em pisos com acesso a pessoas. 

Porém o enfoque desse trabalho será a análise de deformações geradas e comparativos com os 

valores limites visando encontrar os parâmetros que tornem essa concepção estrutural mais 

viável possível, para que atenda aos requisitos de utilização em habitações de interesse social. 
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6 DIMENSIONAMENTO COM O SOFTWARE COSFB 

No dimensionamento do pavimento slim floor observou-se o exposto nas normas NBR 6118 

(ABNT,2014), NBR 8800 (ABNT, 2008) e os Eurocódigo 3 e 4. Com vista a utilização em lajes 

de habitações de interesse social considerou-se a sobrecarga referente a forros sem acesso a 

pessoas de 0,5 kN/m², de acordo com a NBR 6120 (ABNT, 1980). 

 A tipologia de viga utilizada foi feita a partir do perfil SFB, pois considera-se que esse perfil 

possa proporcionar maior rapidez construtiva e adequabilidade ao mercado. Na escolha do 

perfil e através das configurações do software CoSFB (utilizado como ferramenta de 

dimensionamento) é solicitado a inserção de uma chapa adicional, que Cordeiro (2013) justifica 

pela maior segurança de apoio da laje na mesa inferior, ilustrada na Figura 6.1. A opção pela 

vigota pré-moldada deve-se a possibilidade de inserir o meio de conexão ao corte (barras de 

aço) na espessura da laje, e posterior integração entre os elementos, servindo também de fôrma 

na fase de concretagem. A capa de concreto utilizada acima da mesa superior do perfil, segundo 

Andrade (2017) colabora com o perfil metálico na resistência ao esforço de compressão, e é 

colocado armadura na capa de concreto para se evitar a fissuração. 

Figura 6.1 - Perfil SFB com vigota pré-moldada. 

 

Fonte: Autor (2018) 

As componentes de peso próprio da chapa adicional soldada ao perfil, da laje pré-moldada e da 

capa de concreto são feitos dentro do próprio programa.  

6.1 RESULTADOS OBTIDOS 

Barros (2011) descreve que no dimensionamento do sistema slim floor deve-se considerar duas 

etapas: fase em que o concreto está fresco, onde apenas a viga resiste aos esforços atuantes, e 

fase em que o concreto se encontra endurecido, possibilitando nessa etapa a análise conjunta 
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entre os elementos. Na figura 6.2 mostrada abaixo está representada o modelo de viga em 

estudo, ressaltando que para o estudo haverá a variação da geometria dos elementos 

constituintes para verificações da estrutura. 

Figura 6.2 -Modelo em estudo. 

 

Fonte: Software CoSFB 

6.1.1 CONCRETO NO ESTADO FRESCO 

Na fase em que o concreto está no estado fresco, faz-se a consideração da viga resistir a todos 

os esforços atuantes, o Eurocódigo 4 define que o coeficiente de majoração para a carga 

permanente é 1,35. A sobrecarga não é considerada, pois ainda não há nenhuma sobrecarga 

atuando na estrutura. Dessa forma, a carga atuante é o somatório do peso próprio da viga e do 

peso da laje de concreto.  

O perfil escolhido no modelo em estudo foi o HE 160 C e com comprimento de 6 m, que possui 

a seguinte configuração:  

Figura 6.3 – Perfil HE 160 C 

 

Fonte: Software CoSFB 
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Ainda nesse perfil é adicionado a chapa para assegurar a estabilidade dessa estrutura, que possui 

300 mm de largura e espessura de 18 mm, fatores introduzidos no programa. Com isso, a carga 

permanente é 5,52 kN/m² (Laje = 5,25 kN/m² + Viga = 0,27 kN/m²). O espaçamento entre as 

vigas é de 3 m, resultando em carga distribuída de 16,56 kN/m. Considerando o sistema 

composto por vigas bi apoiadas e o coeficiente de majoração de 1,35 (especificação do 

Eurocódigo 4), obtêm-se o momento fletor máximo de 100,6 kN.m. E a tensão de cisalhamento 

máxima é 67,06 kN. Os valores obtidos através do CoSFB foram: Vpl,rd = 492,96 kN e Mpl,rd 

= 241,06 kN.m. Portanto, conclui-se que a verificação para o estado do concreto fresco está em 

conformidade, garantindo a segurança estrutural nessa fase. 

6.1.2 ATUAÇÃO CONJUNTA DOS ELEMENTOS 

Após o endurecimento do concreto, pode ser definido que o sistema slim floor está trabalhando 

em conjunto, onde a laje e a viga atuam solidariamente aos esforços. Assim, além da 

consideração do peso próprio do sistema, tem-se a sobrecarga de forros sem acesso a pessoas 

de 0,5 kN/m² (ABNT, 1980). O Eurocódigo 4 define, para estado limite último, a combinação 

de segurança de 1,35 para a carga permanente e 1,5 para a sobrecarga. Com isso, obtêm-se uma 

carga distribuída de 24,61 kN/m. Resultando em momento fletor máximo na seção de 110,71 

kN.m e esforço cortante de 73,81 kN. Enquanto os valores obtidos pelo software CoSFB para 

a interação entre os elementos são de 492,96 kN e 506,3 kN.m, respectivamente, cisalhamento 

e momentos plásticos máximos resistentes de cálculo. Então, quanto a verificação do estado 

limite último, o sistema mostra-se eficiente a resistir aos esforços, mas devido a redução da 

espessura é necessário a verificação do ELS (estado limite de serviço). 

6.1.3 VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO AO CORTE 

Na análise da quantidade de conectores do tipo Dowel (barras de aço passantes na alma do 

perfil) entre a laje e a viga foi utilizado a distância entre os furos ao longo da viga de 125 mm, 

o diâmetro dos furos de 30 mm e barras de aço de 12,5 mm. Para se garantir conexão total entre 

os elementos, teria que se ter uma conexão mínima de 0,76, sendo o valor obtido de 1,07, 

estabelece-se que a conexão entre os elementos é total.  
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6.1.4 VERIFICAÇÃO DAS FLECHAS  

No estado limite de serviço deve-se analisar as deflexões geradas pela solicitação da estrutura, 

e verificar se atendem aos limites normativos. Os coeficientes de majoração no ELS utilizado 

é 1,0, tanto para a carga permanente quanto para a sobrecarga de utilização. O software CoSFB 

fez duas análises para as flechas, sendo a primeira com apenas a viga trabalhando e a segunda 

com ambos elementos trabalhando. Inicialmente, não será utilizado a contraflecha como 

compensação da flecha gerada.  

A norma NBR 8800 (ABNT, 2008) prevê uma flecha admissível de L/250 para vigas de 

cobertura, mas como a formulação do software teve como base as normas europeias, 

utilizaremos o limite de L/200, como exposto na Tabela 5.1. Tendo como base o 

dimensionamento para utilização em habitações de interesse social, e conforme o modelo de 

viga em estudo, a viga possuirá 6 m de comprimento, que resulta em uma flecha admissível de 

3 cm. Com isso, a partir de dados do CoSFB, encontramos uma flecha inicial de 2,11 cm e uma 

flecha final de 2,15 cm, valores que estão dentro do limite aceitável. Conclui-se que para esse 

dimensionamento, e escolha de parâmetros, o sistema está em conformidade com a segurança 

estrutural.  

Anteriormente a todo esse processo, foi realizado outros dimensionamentos para espessuras 

menores (perfil HE 100 C), diferentes distâncias entre vigas e comprimento longitudinal, como 

pode ser visto na Tabela 6.1, no entanto a verificação quanto ao ELS foi comprometida, pois 

não atendia aos valores limites de deslocamento vertical, sendo atendido apenas para vãos 

menores. Para a verificação de ELU pôde verificar que a estrutura estava em conformidade. 

Tabela 6.1 -Seção SFB com altura de 110 mm. 

 

Seção L1 = L2 L Conexão q (KN/m) Ved (KN) Vpl,rd (KN) Med (KN.m) Mpl,rd (KN.m) Ved (KN) Vpl,rd (KN) Med (KNm) Mpl,rd (KN.m) Iniciais Finais adm

SFB 1,5 4 Dowel 6,02 16,26 274,36 16,26 79,39 18,51 274,36 18,51 169,78 0,76 0,77 2,00

SFB 1,5 6 Dowel 6,02 24,39 274,36 36,58 79,39 27,76 274,36 41,65 184,13 3,81 3,88 3,00

SFB 1,5 8 Dowel 6,02 32,52 274,36 65,04 79,39 37,02 274,36 74,04 184,13 12,04 12,28 4,00

SFB 1,5 9 Dowel 6,02 36,58 274,36 82,31 79,39 41,65 274,36 93,71 184,13 19,28 19,66 4,50

SFB 3 4 Dowel 11,65 31,45 274,36 31,45 79,30 35,95 274,36 35,95 169,19 1,46 1,50 2,00

SFB 3 6 Dowel 11,65 47,17 274,36 70,76 79,30 53,92 274,36 80,88 183,42 7,37 7,53 3,00

SFB 3 8 Dowel 11,65 62,89 274,36 125,79 79,30 71,89 274,36 143,79 193,48 23,25 23,66 4,00

SFB 3 9 Dowel 11,65 70,76 274,36 159,2 79,30 80,88 274,36 181,98 197,99 37,21 37,83 4,50

SFB 4,5 4 Dowel 17,27 46,63 274,36 46,63 79,21 53,38 274,36 53,38 168,59 2,17 2,22 2,00

SFB 4,5 6 Dowel 17,27 69,95 274,36 104,93 79,21 80,08 274,36 120,12 182,69 10,94 11,17 3,00

SFB 4,5 8 Dowel 17,27 93,27 274,36 186,54 79,21 106,77 274,36 213,54 192,73 34,49 35,11 4,00

SFB 4,5 9 Dowel 17,27 104,93 274,36 236,09 79,21 120,12 274,36 270,26 197,23 55,2 56,13 4,50

ELU FlechasParâmetros gerais Construção



 33 
Utilização do sistema de lajes mistas slim floor em habitações de interesse social 

 

M. R. P. REIS                                                                        

7 DIMENSIONAMENTO COM A METODOLOGIA DE 

CÁLCULO 

A utilização do sistema de lajes mistas slim floor tem como preceito a melhoria da qualidade 

da tipologia de habitação em estudo, tirando proveito de suas principais características. Para 

isso, adequar o pré-moldado dentro dos aspectos do sistema slim floor traria ainda maior rapidez 

construtiva e diminuição de desperdícios na construção, resultando em um processo mais 

tecnológico. A ideia principal no cálculo e execução desse modelo será de confecção dos 

painéis em fábrica, tal como a solda, abertura na alma, a concretagem e verificação da ligação 

total entre os sistemas, para que na obra seja feita apenas a montagem.  

Para o cálculo e verificação da estrutura a qual esse trabalho se destina, utilizaremos a 

disposição de vigas dado na Figura 7.2, sendo a distribuição dos cômodos apresentado na Figura 

7.1. A distância entre vãos de viga serão de 3m, que está em conformidade com as cotas 

apresentadas nas figuras abaixo e que é amplamente aceito para a concepção desse tipo de 

habitação. 

Figura 7.1 - Planta típica de uma habitação de interesse social do Programa Minha Casa Minha Vida 

 

Fonte: MRV (2018) 
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Figura 7.2-Disposição das vigas de uma habitação de interesse social. 

 

Dadas as condições apresentadas acima, para as vigas de sustentação da laje será adotado perfis 

de aço dobrado, duplo I com união soldada, ver Figura 7.3. Tanto o comprimento da viga como 

a distância entre elas serão consideradas de 3 metros. Como pretende-se a utilização de pré-

moldados não será considerado as cargas em desequilíbrio na viga (fase de construção). A 

sobrecarga de utilização referente a forros sem acesso a pessoas é de 0,5 kN/m², de acordo com 

a NBR 6120 (ABNT, 1980). Os coeficientes de ponderação das resistências do concreto e do 

aço são: 1,4 e 1,15, respectivamente. No cálculo do momento máximo de cálculo, o Eurocódigo 

4 define, para estado limite último, a combinação de segurança de 1,35 para a carga permanente 

e 1,5 para a sobrecarga. E no estado limite de serviço considera as cargas não majoradas, com 

intuito de evitar deslocamentos irreversíveis na estrutura, que está em conformidade com a 

análise plástica da seção. O concreto utilizado apresenta fck=25 MPa e a tensão de escoamento 

do aço é 355 MPa. 
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Figura 7.3 - Perfil aço dobrado, duplo I com união soldada. 

 

Fonte: CYPE 3D. 

7.1.1 VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

Inicialmente verifica se a seção escolhida apresenta propriedades plásticas ou não. A hipótese 

dessa consideração é em torno da economia possibilitada pela análise plástica. No exemplo a 

seguir, utilizaremos um perfil U100x60x5 e a Equação 3.1 para efetuar essa verificação. 

Dados: 

heff =100 mm 

b = 120 mm 

tf =5 mm 

tw=10 mm 

E = 210 GPa 

fy=355 MPa 

100/10 ≤ 3,76√
210000

355
 

10 ≤ 91,45     𝑜𝑘! 

Portanto, para a segurança estrutural deve-se obedecer a relação dada na Equação 5.1. No 

cálculo do momento plástico resistente, a posição da linha neutra é encontrada a partir do 

equilíbrio de forças na seção através do diagrama retangular de tensões, apresentado na Figura 

5.1. Dessa forma, utilizando as Equações 5.2 e 5.3, determina-se os valores da posição da linha 
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neutra plástica e momento plástico resistente da seção. O momento fletor máximo encontrado 

é feito por intermédio da análise estrutural de vigas biapoiadas e levando-se em conta os 

coeficientes de majoração de esforços, minoração de resistências e combinações últimas 

normais. Na Tabela 7.1 tem a verificação à flexão de alguns perfis, que, a priori, se adequariam 

aos princípios desse estudo.  

Tabela 7.1 - Verificação à flexão de alguns perfis. 

Tipo heff (mm) b (mm) tf (mm) tw (mm) Msd (kNm) Mpl,rd (kNm) 

U60x40x3 60 40 3 6 8.75 7.66 

U60x40x4 60 40 4 8 8.54 10.05 

U75x40x4.76 75 40 4.76 9.52 10.1 16.58 

U75x50x3 75 50 3 6 10.47 12.1 

U90x25x4 90 25 4 8 11.96 15.42 

U90x40x4 90 40 4 8 11.98 18.76 

U90x60x4 90 60 4 8 12 23.2 

U90x60x5 90 60 5 10 11.81 28.69 

U90x60x6 90 60 6 12 11.61 34.01 

U90x80x5 90 80 5 10 11.84 34.25 

U90x80x6 90 80 6 12 11.65 40.68 

U100x25x4 100 25 4 8 13.1 18.5 

U100x40x3.8 100 40 3.8 7.6 13.16 21.24 

U100x40x4.76 100 40 4.76 9.52 12.97 26.19 

U100x40x5 100 40 5 10 12.92 27.42 

U100x40x6 100 40 6 12 12.72 32.44 

U100x50x4.76 100 50 4.76 9.52 12.98 29.12 

U100x50x5 100 50 5 10 12.94 30.51 

U100x50x6 100 50 6 12 12.74 36.15 

U100x60x4 100 60 4 8 13.15 27.14 

U100x60x5 100 60 5 10 12.95 33.59 

U100x60x6 100 60 6 12 12.76 39.85 

Na tabela acima é possível constatar que na maioria dos perfis analisados a verificação à flexão 

é atendida, devido principalmente aos pequenos vãos das vigas, a interação mista entre o aço e 

o concreto e ao carregamento aplicado sobre as lajes. 

7.1.2 VERIFICAÇÃO QUANTO A TENSÃO DE CISALHAMENTO 

De acordo com Cordeiro (2013), para a verificação desse esforço, ainda não é conhecido a 

largura da mesa de concreto que resiste ao cisalhamento. Dessa forma, considera-se que 

somente a seção metálica resiste a esse tipo de esforço. O equilíbrio estrutural é atendido a partir 
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da verificação da Equação 5.6, que utiliza os parâmetros obtidos nas Equações 5.4 e 5.5. A 

tensão de cisalhamento que o perfil resiste é calculado pela análise de vigas biapoiadas, com as 

devidas ponderações de resistências e esforços, tal como na verificação à flexão. Dito isso, 

temos que: 

Tabela 7.2 – Verificação ao cisalhamento de alguns perfis. 

Tipo heff (mm) b (mm) tf (mm) tw (mm) Vsd (kN) Vpl,rd (kN) 

U60x40x3 60 40 3 6 9.41 64.16 

U60x40x4 60 40 4 8 9.14 85.55 

U75x40x4.76 75 40 4.76 9.52 11.22 127.26 

U75x50x3 75 50 3 6 11.71 80.2 

U90x25x4 90 25 4 8 13.69 128.33 

U90x40x4 90 40 4 8 13.72 128.35 

U90x60x4 90 60 4 8 13.75 128.33 

U90x60x5 90 60 5 10 13.49 160.41 

U90x60x6 90 60 6 12 13.23 192.49 

U90x80x5 90 80 5 10 13.54 160.41 

U90x80x6 90 80 6 12 13.28 192.49 

U100x25x4 100 25 4 8 15.22 142.58 

U100x40x3.8 100 40 3.8 7.6 15.3 135.46 

U100x40x4.76 100 40 4.76 9.52 15.04 169.68 

U100x40x5 100 40 5 10 14.98 178.23 

U100x40x6 100 40 6 12 14.71 213.88 

U100x50x4.76 100 50 4.76 9.52 15.06 169.68 

U100x50x5 100 50 5 10 15 178.23 

U100x50x6 100 50 6 12 14.73 213.88 

U100x60x4 100 60 4 8 15.28 142.58 

U100x60x5 100 60 5 10 15.02 178.23 

U100x60x6 100 60 6 12 14.76 213.88 

Através da análise de esforços gerados pelo cisalhamento na Tabela 7.2, podemos notar que os 

perfis passam com sobra nessa verificação. Ou seja, essa consideração não se apresenta como 

limitante da escolha da seção dos perfis. 

7.1.3 VERIFICAÇÃO DAS FLECHAS 

As deformações são um dos principais inconvenientes desse tipo de solução, sendo, portanto, 

imprescindível sua análise. Nesse estudo será verificado a flecha proveniente de carregamentos 

permanentes e acidentais, como pode ser observado na Equação 5.13. Poderia também utilizar 

o recurso de uma contraflecha, caso a estrutura não passasse nessa verificação, no entanto 
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consideraremos apenas as parcelas oriundas dos carregamentos na estrutura. Para o cálculo de 

cada parcela serão utilizados as Equações 5.14 e 5.15, e, posteriormente a isso, será feito 

comparativo da flecha gerada com a flecha limite prescrita no Eurocódigo 3, como ilustrado na 

Tabela 5.1 (L/200 para coberturas em geral). Na Tabela 7.3 estão alguns valores de flechas 

máximas para os perfis escolhidos, sendo o comparativo a flecha limite igual a 1,5 cm. 

Tabela 7.3 - Deformações geradas para os perfis em estudo. 

Tipo heff (mm) b (mm) tf (mm) tw (mm) δmáx (cm) 

U60x40x3 60 40 3 6 5.99 

U60x40x4 60 40 4 8 4.6 

U75x40x4.76 75 40 4.76 9.52 2.8 

U75x50x3 75 50 3 6 3.59 

U90x25x4 90 25 4 8 3.49 

U90x40x4 90 40 4 8 2.5 

U90x60x4 90 60 4 8 1.81 

U90x60x5 90 60 5 10 1.47 

U90x60x6 90 60 6 12 1.24 

U90x80x5 90 80 5 10 1.15 

U90x80x6 90 80 6 12 0.97 

U100x25x4 100 25 4 8 2.95 

U100x40x3.8 100 40 3.8 7.6 2.24 

U100x40x4.76 100 40 4.76 9.52 1.82 

U100x40x5 100 40 5 10 1.74 

U100x40x6 100 40 6 12 1.47 

U100x50x4.76 100 50 4.76 9.52 1.53 

U100x50x5 100 50 5 10 1.46 

U100x50x6 100 50 6 12 1.24 

U100x60x4 100 60 4 8 1.56 

U100x60x5 100 60 5 10 1.27 

U100x60x6 100 60 6 12 1.07 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) descreve que a espessura mínima de laje para coberturas que não 

estão em balanço é de 7 cm (70mm). Dessa forma, para os perfis de 75 mm pode-se notar 

valores de flecha máxima bem acima do limite, devido a menor inércia gerada por esse tipo de 

seção, fator que inviabiliza esses tipos de perfis quanto ao objetivo desse trabalho. Quando se 

opta por perfis de 100 mm, as deformações na estrutura reduzem drasticamente, decorrente do 

aumento de inércia da seção transversal.  
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7.1.4 NÚMERO DE CONECTORES 

A atuação conjunta entre os sistemas é obtida quando o número de conectores é igual ou 

superior aos que seriam necessários para a mobilização dos esforços atuantes. Assim, 

utilizaremos os parâmetros de verificação dados na seção 5.1.3 e adotaremos a utilização do 

perfil U100x60x5, pois este atende aos requisitos quanto ao ELU e ELS para as condições 

observadas anteriormente para o cálculo do número de conectores. Dito isso, temos que: 

Concreto: 25 MPa; 

Aço: 355 MPa; 

Comprimento e distância entre vigas: 3m; 

Altura do perfil: 100 mm; 

Largura da mesa de aço: 120 mm; 

Espessura da mesa de aço: 5 mm; 

Espessura da alma de aço: 10 mm; 

Posição da LNP na seção: 2.08 cm; 

Largura da mesa de concreto à compressão: 75 cm. 

A partir das Equações 5.7, 5.8 e 5.9: 

    𝑅𝑐 = 0,85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓 ∗ (𝑦𝑝 − 𝑡𝑓)     

    𝑅𝑐 = 0,85 ∗ 17.86 ∗ 103 ∗ 0,75 ∗ (0,0208 − 0,005) = 179,9𝑘𝑁     

𝑅𝑎 = 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝐴𝑎   

𝑅𝑎 = 308,7 ∗ 103 ∗ 0.0021 = 648,3 𝑘𝑁   

         𝐹𝑐 = min(𝑅𝑐, 𝑅𝑎)  = min (179,9𝑘𝑁; 648,3 𝑘𝑁) 

         𝐹𝑐 = 179,9 𝑘𝑁 

Determinado o valor que o conector deve resistir, prosseguimos com os seguintes dados: 

Aço conector: CA-50; 

Barras de 16 mm; 

𝛾𝑐𝑠 (coeficiente de ponderação da resistência do conector): 1,25, para combinações últimas de 

ações normais;  

lcs/d >4, 𝛼 = 1; 
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O valor de Qrd é o menor entre Qrd1 e Qrd2, conforme as equações 5.11 e 5.12. 

                                         𝑄𝑟𝑑1 =
0,85 ∗ 𝑓𝑢𝑐𝑠 ∗ 𝐴𝑐𝑠

𝛾𝑐𝑠
                                                              

𝑄𝑟𝑑1 =
0,85 ∗ 500 ∗ 103 ∗ 2,011 ∗ 10−4

1,25
= 68,37 𝑘𝑁        

O Cálculo do Módulo de Elasticidade Secante do concreto, segundo a NBR 6118 (ABNT, 

2014): 

𝐸𝑐𝑖 = 5600 ∗ √𝑓𝑐𝑘 = 5600 ∗ √25 = 28000 𝑀𝑃𝑎 

𝐸𝑐𝑠 = 0,85 ∗ 𝐸𝑐𝑖 = 0,85 ∗ 28000 = 23800 𝑀𝑃𝑎 = 23,8 𝐺𝑃𝑎 

𝑄𝑟𝑑2 =
0,29 ∗ 1 ∗ 0,0162 ∗ √25 ∗ 23900 

1,25
= 45,91 𝑘𝑁                                   

Assim, o valor de Qrd é 45,91 kN, dadas as situações acima. Para determinar o número de 

conectores, Equação 5.10, temos que: 

𝑁𝑐 =
179,9 

45,91
= 3,91 = 4 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

A disposição desses 4 conectores ao longo da viga deve atender aos requisitos da seção 3.5.1, 

de modo que as aberturas não prejudiquem na resistência do perfil e que a interação entre os 

sistemas possa realmente ser considerada nos cálculos e nas verificações de segurança 

estrutural. 
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8 CONCLUSÕES 

As estruturas mistas slim floor apresentam-se como interessante alternativa às concepções 

estruturais atuais, à medida que viabiliza a utilização de pré-moldados, possibilita o 

embutimento da laje na altura do perfil, apresenta diminuição da influência de fatores externos 

nos elementos estruturais de aço, elevada rapidez construtiva, e, enfim, racionalização da obra 

como um todo.  

A análise dos perfis quanto a resistência a flexão, a tensão de cisalhamento, deformações 

excessivas e a mobilização dos esforços entre os sistemas tem o intuito de otimizar a seção para 

utilização em lajes de forro, sem acesso a pessoas, de habitações de interesse social, para que o 

processo final resulte em maior conforto e segurança. A deformação e interação entre os 

componentes devem ter atenção redobrada, devido a ação mista ser considerada pelo grau de 

conexão, e devido a diminuição da espessura total do pavimento/laje, consequente diminuição 

da rigidez da estrutura, acarretar em grandes deformações, que podem levar a prejuízos 

estruturais se não forem verificados na fase de concepção. 

É importante salientar que as equações usadas para as verificações foram obtidas teoricamente 

de estudos que analisavam a influência de cada parâmetro na estabilidade estrutural, sem que 

assim utilizassem ensaios como comparativo entre o comportamento teórico e o real exercido 

sobre a estrutura. Para isso, a utilização de coeficientes de ponderação tem como premissa 

diminuir o erro inerente ao processo de cálculo.  

Os modelos verificados apresentaram valores esperados quanto a deformação, evidenciando 

que mesmo com pequenos carregamentos, essa estrutura tende a deformar mais. Perfis com 90 

e 100 mm tiveram resultados satisfatórios quanto a resistência a flexão, cisalhamento e flechas, 

podendo, dessa forma, serem utilizados na montagem de lajes de habitações de interesse social, 

haja visto as justificativas anteriores. 

Como sugestão para trabalhos futuros, caberia analisar se o quantitativo de conectores 

determinados com as fórmulas acima é condizente com a mobilização dos esforços da estrutura, 

para isso deve-se verificar os requisitos de aberturas na alma com os parâmetros obtidos em 

ensaios laboratoriais, dada as condições de utilização desse modelo. 
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