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RESUMO 

 

As vigas mistas de aço-concreto vêm ganhando espaço no mundo e no Brasil. 

Sua grande vantagem é o aproveitamento das melhores propriedades que cada 

material apresenta. O aço possui excelente resposta para esforços tanto de tração 

como os de compressão e o concreto para esforços de compressão. As vigas mistas 

envolvem basicamente o perfil de aço, a laje de concreto, os conectores e as 

armaduras. Na interface destes materiais ocorrem fenômenos que merecem destaque, 

como grau de interação, cisalhamento na superfície de contato e separação vertical. 

Os procedimentos normalmente empregados em projetos de estruturas convencionais 

de concreto armado e de aço fornecem muitas respostas para questões semelhantes 

nas estruturas mistas, porém, no geral, não abordam a questão mais relevante que é a 

ligação entre o aço e o concreto. Na vizinhança dos conectores de cisalhamento, a 

laje da viga mista de aço e concreto está sujeita a uma combinação de cisalhamento 

longitudinal e momento fletor transversal, por isso a interface é a região que 

necessita de uma análise cuidadosa. Esses aspectos são os objetos principais da 

pesquisa. Adicionalmente são discutidos os procedimentos de projetos adotados 

pelas normas brasileira (NBR 8800-86), americana (AISC) e européia (EUROCODE 

4): nas regiões de ligações entre os materiais por meio de conectores em perfis de aço 

sob lajes de concreto, no controle da fissuração em seções solicitadas por momentos 

negativos e nas armaduras transversais de costura. 
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ABSTRACT 

 

The use of composite steel-concrete beams is increasing in Brazil and in the 

world, because this is to take advantage of the best properties of each material. Steel 

has an excellent response to compression and tension and concrete has to 

compression. Composite beams include basically the steel beam, concrete slab, 

connectors and reinforcement. Some phenomena in the interface of these materials 

must be considered, like the degree of interaction, shear in contact surface and uplift. 

The procedures normally taken in design of conventional structures of reinforced 

concrete and steel structures supply many answers to similar questions in composite 

structures, but, in general, they do not approach the most relevant question which is 

the bond between steel and concrete. The slab of composite steel-concrete beam is 

affected by a combination of longitudinal shear and transverse flexure, in the 

neighborhood of the shear connector. The analysis of the behavior of the slab and the 

reinforcement are main aspect of the work. In addition, some design procedures 

adopted by Brazilian Standard (NBR 8800-86), American Standard (AISC-2005) and 

European standard (EUROCODE 4) are discussed, in especial the related to 

connects, the crack control in sections with hogging moment and in transverse 

reinforcement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As primeiras estruturas de aço sob lajes de concreto armado foram projetadas 

admitindo-se que a laje e a estrutura metálica funcionavam independentemente, a laje só 

se apoiava na viga que era calculada para suportar todo o carregamento imposto. 

Nenhuma consideração sobre uma ação conjunta entre a laje e a viga de aço era feita, 

isso porque havia dificuldades em se garantir a transmissão do fluxo de cisalhamento 

entre a laje e a viga de aço, que ocorre na flexão. 

Com o desenvolvimento dos processos de soldagem tornou-se viável a ligação da 

laje de concreto por meio de conectores soldados às vigas de aço, dessa maneira os 

conectores de cisalhamento solucionaram os problemas de resistência aos esforços 

horizontais de cisalhamento e a separação vertical que ocorrem na interface dos 

materiais. A ação mista se desenvolve quando a laje de concreto e a viga de aço são 

ligadas e se comportam como um conjunto. 

 O sistema misto apresenta tanto vantagens como desvantagens em relação a um 

sistema de estrutura de aço, como vantagens principais podem ser a maior rigidez do 

piso reduzindo, assim, as flechas, vibrações e altura das vigas; economia de aço (20% a 

30%), pois, para momentos positivos, considera-se a colaboração do concreto (laje 

comprimida) e para momentos negativos (laje tracionada), despreza-se a resistência à 

tração do concreto, mas as armaduras da laje podem ser levadas em conta, desde que 

estejam ancoradas adequadamente; e vantagens operacionais dos pisos de concreto. As 

principais desvantagens são o efeito da deformação lenta e retração do concreto; o custo 

dos conectores e suas ligações; e o cálculo mais elaborado. 
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 No Brasil, as primeiras construções mistas restringiram-se a alguns edifícios e 

pequenas pontes construídas entre os anos de 1950 e 1960. O aumento da produção de 

aço estrutural no Brasil e com a busca de novas soluções arquitetônicas e estruturais, 

foram construídos vários edifícios nos sistema misto nos últimos anos. 

 

1.1 Objetivo e importância do estudo 

 

 O objetivo deste trabalho foi analisar as ligações e o comportamento na interface 

dos materiais aço e concreto em vigas mistas de edifícios. Mais especificamente 

estudou-se o aparecimento de fissuras nas lajes de concreto, o dimensionamento das 

armaduras longitudinais e de costura e os procedimentos adotados pelas normas 

brasileira (NBR 8800-1986), americana (AISC-2005) e européia (EUROCODE 4-EN 

1994-1-1-2004) com relação a esses aspectos. 

Atualmente, as normas brasileiras tratam do dimensionamento de estruturas de 

aço e de concreto armado separadamente. As estruturas mistas são tratadas na norma de 

estruturas de aço, que é voltada principalmente para o dimensionamento dos elementos e 

não para as ligações. Essa separação não ajuda os projetistas e pesquisadores que, 

normalmente, não têm uma visão clara de ambos os materiais, aço e concreto. As 

normas estrangeiras de estruturas mistas não apresentam critérios claros, havendo assim 

a necessidade de estudá-las.  

Unir os critérios das normas estrangeiras com os critérios da norma de concreto 

NBR 6118-2003 é um grande passo para esclarecer dúvidas e melhorar os 

procedimentos de um projeto de estruturas mistas, pois na norma brasileira de estruturas 
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de aço, NBR 8800-1986, não há procedimentos para considerações dos esforços na 

interface dos materiais bem como para o detalhamento das armaduras de costura, apenas 

existe uma especificação de armadura de costura mínima.  

 A pesquisa foi feita por meio de levantamento de títulos e artigos relacionados às 

estruturas de aço, estruturas de concreto e também de estruturas mistas. Foi feita uma 

consulta dos procedimentos adotados pelas normas técnicas, já citadas acima, aplicados 

à execução de projetos das estruturas. Também foram consultados fabricantes, 

procedimentos e artigos técnicos sobre conectores.  

 

1.2 Apresentação do trabalho 

 

 O presente trabalho consiste de assuntos que abordam o comportamento dos 

materiais aço e concreto que compõem as vigas mistas e o comportamento das vigas 

mistas. Também mostra os mecanismos que ocorrem na interface dos materiais, os tipos 

de fissuração e a influência da armadura de costura. Esses assuntos foram divididos em 

capítulos. 

 O capítulo 2 aborda o comportamento e propriedades dos materiais, como o 

concreto, o aço, e os conectores. O capítulo 3 descreve o comportamento de vigas 

mistas, as propriedades plástica e elástica das seções. Os capítulos 4 e 5 descrevem o 

comportamento das vigas mistas simplesmente apoiadas e contínuas, respectivamente, 

assim como os tipos de análise em regime elástico e plástico, e as formas de 

dimensionamento. 
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 O capítulo 6 descreve os mecanismos que podem provocar fissuras nas lajes de 

vigas mistas, que são: o rasgamento, o fendilhamento e o cisalhamento longitudinal. 

 O capítulo 7 aborda aspectos de armaduras de lajes em estruturas mistas, como as 

armaduras de canto em lajes simplesmente apoiadas, as armaduras em lajes contínuas, as 

armaduras que evitam a propagação de fissuras por fendilhamento, as armaduras de 

costura para cisalhamento longitudinal. São comparados métodos de cálculo da 

armadura de costura usados pelo EN-1994-1-1 e pela NBR-8800 (texto de revisão 2006) 

e finalmente, no capítulo 8 são apresentadas as conclusões. 
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2. PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

 

2.1 Concreto 

 

O concreto é um material composto por uma argamassa (cimento, agregados 

miúdos, água), por agregados graúdos e às vezes também por aditivos que visam 

melhorar algumas de suas propriedades. 

  

Comportamento em ensaio de compressão 

 

Três estágios são observados nos ensaios de compressão axial de corpos de prova 

de concreto. O primeiro estágio corresponde às tensões inferiores a 30% da resistência 

última à compressão fc. Até esse valor de resistência as fissuras existentes no concreto 

antes do carregamento permanecem inalteradas, resultando num comportamento 

praticamente elástico linear, sendo o limite de elasticidade tomado igual a 0,3 fc. 

O segundo estágio corresponde a tensões entre 30% e 75% de fc. Nesse intervalo 

as fissuras entre os agregados graúdos e a argamassa começam a aumentar no 

comprimento, na largura e na quantidade, e representa o intervalo de tensões para o qual 

algumas fissuras nas superfícies dos agregados vizinhos começam a se unir, formando 

fissuras na argamassa. O material começa a apresentar comportamento não-linear, as 

fissuras se propagam de forma contínua, porém o material ainda apresenta resistência até 

um valor próximo de 0,75 fc. Até esse valor, a propagação de fissuras é admitida como 

estável.  
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O terceiro estágio corresponde a tensões acima de 0,75 fc, quando a propagação 

das fissuras aumenta e o sistema torna-se instável, com a falha progressiva do concreto 

causada por fissuras através da argamassa. O padrão regular de deformação, isto é, a 

variação da deformação volumétrica até um nível de tensão de 0,75fc, é praticamente 

linear; nesse ponto reverte-se a direção da mudança de volume resultando em uma 

expansão volumétrica próxima ou igual fc. Finalmente, grandes fissuras se formam 

paralelamente à direção da carga, causando colapso do corpo de prova. 

 

Figura 2.1: Diagrama tensão-deformação do concreto para compressão uniaxial 

 

 O valor de fc é obtido na ruptura de cada corpo de prova, mas não é o utilizado 

nos projetos e sim o valor de fck que é a resistência característica à compressão do 

concreto. 

 A determinação numérica da resistência característica à compressão do concreto, 

fck, decorre de um tratamento estatístico dos resultados obtidos por meio de ensaios de 

corpos de provas cilíndricos, que segue as especificações das normas de cada país. Os 

resultados dos ensaios à compressão obedecem aproximadamente a uma curva normal 
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de distribuição de freqüências (curva de Gauss). O valor adotado é, então, calculado com 

considerações probabilísticas a partir da curva de Gauss, sendo a resistência 

característica do concreto aquela que tenha 95% de probabilidade de ser igualada ou 

superada, como mostra a Figura 2.2, e normalmente situa-se entre 20 e 50 MPa, acima 

disso são considerados concretos de alta resistência. 

 

Figura 2.2: Resistência do concreto à compressão e a curva de Gauss 

 

 Para a verificação da segurança em relação a estados limites últimos, considera-

se a resistência de cálculo fcd , que é obtida por: 

     ck
cd

c

ff =
γ

 

Sendo γc o coeficiente de minoração da resistência do concreto igual a 1,4.  

 A resistência medida por meio dos corpos de prova de controle não representa 

diretamente a resistência do concreto da estrutura correspondente a eles, isso porque as 

condições de concretagem e a cura são distintas para os dois casos. 

 Para a avaliação da segurança das estruturas, nos problemas de flexão, simples 

ou compostas, no estado limite último de ruptura do concreto comprimido admite-se que 
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no plano da seção transversal possa atuar uma tensão de compressão no máximo igual a 

0,85 fcd. Esse coeficiente de modificação, Kmod igual a 0,85, corresponde ao chamado 

efeito Rüsch, que é resultante do produto de três outros, ou seja: 

  Kmod=Kmod 1 . Kmod 2 . Kmod 3 

Sendo Kmod = 0,85 = 1,2 x 0,95 x 0,75 

Onde Kmod 1 é igual a 1,2 e leva em conta o acréscimo de resistência do concreto após os 

28 dias de idade, o coeficiente Kmod 2 igual a 0,95 e considera que a resistência medida 

em corpos de prova cilíndricos de 15x30 cm é superestimada, pois a resistência medida 

em corpos de prova maiores é menor, por haver menos influência do atrito no corpo de 

prova com os pratos na prensa de ensaio, e o coeficiente Kmod 3 igual a 0,75 leva em 

conta o efeito nocivo da ação de cargas de longa duração, FUSCO (1994). 

 

 Comportamento em ensaio de tração 

  

 A resistência à tração do concreto, é normalmente determinada por meio de 

ensaio de compressão diametral, que utiliza o mesmo corpo de prova cilíndrico usado no 

ensaio de compressão. Quando se aplica compressão transversal, no plano diametral 

surgem tensões normais de tração quase uniformemente distribuídas, de intensidade 

média:  

    ct
2Fσ =
πdL

 

Onde F é a força aplicada, d é o diâmetro do cilindro e L o seu comprimento. Como o 

plano de fratura do ensaio pode não ser o de menor resistência, o ensaio de compressão 
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diametral pode fornecer resultados maiores do que os obtidos em ensaios de tração pura. 

Assim, a resistência à tração é admitida com o valor: 

   ct ct
2f =0,85σ 0,85 0,55F F
dL dLπ

= =   

 Em geral, o comportamento é praticamente elástico até uma tensão de 60% a 

80% da resistência última à tração direta fct. Acima deste limite, as micro fissuras entre a 

argamassa e os agregados graúdos começam a crescer. O estado de tensões de tração 

uniaxial tende a interromper as fissuras menos freqüentemente do que o estado de 

tensões de compressão, assim o intervalo de propagação estável de fissuras é muito 

curto, resultando em um comportamento relativamente frágil. A interface entre a 

argamassa e os agregados tem resistência à tração bem inferior à da argamassa, e esta é a 

principal causa da baixa resistência à tração do concreto.  

 As resistências à compressão e à tração estão intimamente relacionadas, contudo 

não há proporcionalidade direta. À medida que a resistência à compressão do concreto 

aumenta a resistência á tração também aumenta, mas a uma velocidade decrescente, 

MEHTA (1994). 

 A razão entre as resistências à tração e à compressão depende da resistência à 

compressão, pois quanto maior a resistência à compressão, menor será a relação. 

Resultados de ensaios mostram que a razão entre a resistência à tração direta e a 

resistência à compressão é de 10% a 11% para concretos de baixa resistência, de 8% a 

9% para concreto de média resistência e de 7% para concreto de alta resistência.  
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 A resistência à tração indireta fct,sp e a resistência à tração na flexão fct,f  devem 

ser obtidas por meio de ensaio, quando não há ensaios,  a resistência à tração fct pode ser 

considerada igual a 0,9 fct,sp ou 0,7 fct,f , segundo a NBR 6118 (2003). 

 A NBR 6118 (2003) admite os mesmos valores do CEB e estabelece valores para 

resistência do concreto à tração associados à resistência do concreto à compressão 

quando não há dados experimentais. 

 A resistência à tração média pode ser considerada da seguinte expressão: 

       2/3
ct,m ckf =0,3f

 A resistência à tração característica inferior pode ser considerada da seguinte 

expressão: 

      ctk,inf ct,mf =0,7f

 A resistência à tração característica superior pode ser considerada da seguinte 

expressão: 

      ctk,sup ct,mf =1,3f

 

Comportamento sob tensão de cisalhamento 

 

 O cisalhamento puro não é verificado em estruturas de concreto, mas um 

elemento pode ser submetido à ação simultânea de tensões de compressão, de tração e de 

cisalhamento. O círculo de Mohr oferece um método de representar a ruptura sob 

estados combinados de tensão, a partir da qual a estimativa da resistência ao 

cisalhamento pode ser obtida. Segundo MINDESS E YOUNG apud MEHTA, embora a 
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teoria de Coulomb-Mohr não seja aplicável exatamente ao concreto, ela ainda é o 

método mais conveniente de representação da ruptura sob tensões multiaxiais. A 

distância c-f na Figura 2.3 representa a resistência à compressão uniaxial (que pode ser 

determinada a partir do ensaio com cilindro padrão). 

 

Figura 2.3: Diagrama de ruptura típica de Mohr para o concreto, MEHTA (1994) 

 

 Na Figura 2.3, a resistência do concreto ao cisalhamento puro é representada pelo 

ponto no qual a envoltória de ruptura intercepta o eixo vertical, τ0. Por esse método tem 

sido verificado que a resistência ao cisalhamento é aproximadamente 20% da resistência 

à compressão uniaxial (c-f). 
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Propriedades principais do concreto 

  

• Peso específico do concreto normal γc = 24 kN / m3, e para agregados leves pode 

chegar até em γc = 17 kN / m3; 

• Coeficiente de dilatação térmica à temperatura ambiente -10 -5/ °C; 

• O módulo de deformação estático para o concreto é dado pela declividade da 

curva ε-σ sob carregamento axial. Como a curva para o concreto não é linear, são 

utilizados três métodos para calcular seu módulo:  

a) o módulo tangente que é dado pela declividade de uma reta tangente à curva em 

qualquer ponto da mesma;  

b) o módulo secante, que é dado pela declividade de uma reta traçada da origem a 

um ponto da curva correspondendo a 40 por cento da tensão da carga de ruptura;  

c) o módulo cordal, que é dado pela declividade de uma reta traçada entre dois 

pontos da curva tensão-deformação. Comparado ao módulo secante, ao invés de 

partir da origem, a linha é traçada de um ponto representando uma deformação 

longitudinal de 50 μm/m ao ponto que corresponde a 40 por cento da carga última. 

Isso porque, devido aos coeficientes de ponderação usados para o material e 

carregamentos o valor da tensão atingida nos elementos da estrutura é de 

aproximadamente 40% da tensão última. 

 Recomenda-se deslocar a linha base em 50 micro deformações para corrigir a leve 

concavidade que normalmente é observada no início da curva tensão-deformação. 
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Figura 2.4: Determinação dos Módulos de Elasticidade do Concreto,
GRAZIANO (2005) 

 

 O módulo de elasticidade inicial do concreto, Eci, é obtido por meio de ensaios. A 

NBR 6118-2003 apresenta duas alternativas para se determinar o módulo de 

elasticidade do concreto, sendo a primeira o módulo de deformação tangente inicial 

cordal a 30% de fc, que é dado pela declividade de uma reta traçada do um ponto que 

representa a deformação longitudinal de 50 μm/m ao ponto que corresponde à 30% 

da carga última. Esse valor pode ser estimado pela expressão: 

     Eci = 5600 fck
1/2 

Onde Eci e fck são dados em MPa. 

 A segunda é o módulo de elasticidade secante, que deve ser utilizado nas análises 

elásticas de serviço, especialmente para determinação de esforços solicitantes e 

verificação de estados limites de serviço, deve ser calculado segundo a NBR 6118 

(2003) pela expressão:  

     Ecs = 0,85 Eci
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  Para concretos com menos de 28 dias, o valor de fck a ser usado nas expressões a 

seguir deve ser reduzido correspondentemente. 

 

Ecs = 4760 (fck)1/2                               (NBR 6118-2003)                                 (2.1) 

Ecs = 42 (fck)1/2 (gc)3/2                        (AISC- 2005)                                         (2.2) 

Ecs = 9500 (fck + 8)1/3 (gc/24)1/2        (Eurocode 4- 2004)                                (2.3) 

 

Na tabela 2.1 estão calculados os valores correspondentes de Ecs (em MPa) de 

acordo com as expressões (2.1), (2.2) e (2.3), sendo admitido o peso específico do 

concreto, gc, igual a 2400 kN/m3. Os valores adotados pelo EN 1992-1-1 são bem 

maiores do que os adotados pela NBR 6118 (2003), isto porque o valor do módulo 

de elasticidade depende principalmente do tipo de agregado graúdo utilizado, assim 

esses valores não são adequados para o uso no Brasil. 

 

  Tabela 2.1: Valores de Ecs, (MPa)

 
VALORES DE Ecs          

fck (MPa) 20 25 30 35 40 50 

Ec eq. 2.1 21287 23800 26071 28160 30104 33658

Ec eq. 2.2 22100 24700 27000 29200 31200 34918

Ec eq. 2.3 28800 30500 31900 33300 34500 36778
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Retração e deformação lenta 

 

A retração do concreto é a redução de volume causada pela perda de água não 

consumida na reação química de pega do concreto, por evaporação, que ocorre nas 

regiões próximas à superfície. 

 A deformação lenta é o aumento de uma deformação sob a ação de cargas ou 

tensões permanentes por um período longo de tempo. A tensão permanente força o 

deslocamento da água do interior da região comprimida para a superfície, onde se dá a 

evaporação. As deformações correspondentes a ambos os fenômenos afetam as respostas 

da estrutura, devendo ser consideradas na análise. Se a retração for restringida, por 

exemplo, por um perfil de aço ligado ao concreto por conectores, surgem tensões de 

tração na peça de concreto. 

 

2.2 Aço 

 

 O aço é uma liga de ferro e carbono com alguns elementos adicionais como 

silício, manganês, fósforo, enxofre, podendo ter suas propriedades mecânicas alteradas 

por meio de conformação mecânica ou tratamento térmico. O aumento do teor de 

carbono eleva a resistência do aço, porém diminui sua ductilidade (capacidade de se 

deformar).  

Nas estruturas mistas de aço e de concreto, o aço é empregado nos perfis, nas 

barras das armaduras, nos conectores de cisalhamento, nos parafusos e nas formas 

metálicas incorporadas ao concreto em lajes mistas. Os perfis e as chapas das formas são 
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produtos laminados, as barras das armaduras e os fios de aço podem ser laminados ou 

trefilados, os parafusos de alta resistência e os conectores são fabricados com aço, 

podendo haver tratamento térmico para aumento de suas resistências. 

 

Comportamento em ensaio de tração  

 

 O aço pode apresentar dois tipos básicos de comportamento, com ou sem 

patamar de escoamento. Os aços dos perfis estruturais, aços laminados de armadura e 

aços das chapas para formas têm patamar de escoamento Figura 2.5; os aços trefilados 

de armadura e aços de conectores não têm. Quando não há patamar de escoamento, 

define-se um limite de escoamento convencional fy, igual à tensão correspondente a uma 

deformação residual de 0,2% no descarregamento. De maneira geral, no diagrama 

tensão-deformação há sempre um trecho do comportamento elástico linear e um trecho 

de encruamento (após o escoamento), até que seja atingida a resistência última fu. 

 

Comportamento em ensaio de compressão 

 

O comportamento do aço à compressão é similar ao observado no ensaio de 

tração, até o escoamento e início do encruamento. Contrariamente à estricção, que 

ocorre antes da ruptura de corpos de prova tracionados, a área real da seção de um corpo 

comprimido cresce com o aumento da carga. 
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       Figura 2.5: Diagrama tensão-deformação dos aços  

 

Propriedades principais do aço 

 

• Peso específico γa = 77 kN/ m3 

• Coeficiente de dilatação térmica à temperatura ambiente -1,2 x 10 -5/ °C; 

• Limite de escoamento por tração e por compressão (fy) e limite de resistência à 

tração (fu), obtidos por meio de ensaios de tração de corpos de prova definidos 

nas normas específicas como: 

250 a 350 MPa      fy para aços de perfis estruturais; 

380 a 500 MPa      fu para aços de perfis estruturais; 

250 a 600 MPa      fy para aços de armadura (NBR 7480, 1996); 

280 a 350 MPa      fy para aços de chapas para formas metálicas; 

415 MPa               fu para aços de conectores. 

• Módulo de elasticidade E, também é obtido por meio de ensaios de tração, sendo 

adotado aproximadamente como: E = 205000 MPa para todos os aços. 

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 18 

• Módulo transversal de elasticidade G, obtido por meio de ensaios de torção, 

sendo adotado aproximadamente como: G = 78800 MPa para todos os aços. 

• Coeficiente de Poisson (ν) é a relação entre a deformação longitudinal e 

deformação transversal que os corpos apresentam na fase elástica quando 

sujeitos à esforços axiais, sendo adotado ν = 0,3 para todos os aços. 

 

2.3 Conectores 

  

A principal função dos conectores de cisalhamento é resistir às forças 

horizontais desenvolvidas na interface entre a viga de aço e a laje de concreto e 

devem garantir que o sistema trabalhe em conjunto. A quantidade necessária de 

conectores é determinada calculando-se a intensidade da força de cisalhamento da 

viga mista.  

  Existem vários tipos de conectores, como os do tipo pino com cabeça, em 

perfil U, em espiral, de barra com alça, pino com gancho, e o X-HVB da Hilti. Dentre 

esses o mais usado é o conector tipo pino com cabeça. O conector da Hilti X-HVB é 

preso ao perfil metálico por meio de fixadores a pólvora, estando aí sua grande 

vantagem, pois não requer uso de energia elétrica na obra.  

Segundo informações dadas pela Hilti do Brasil no ano de 2003 foi feita uma 

tentativa para introduzir esse tipo de conector no mercado brasileiro, sem resultados 

positivos, devido ao alto custo do conector. O insucesso dessa tentativa levou a 

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 19 

empresa a retirar o produto do mercado brasileiro. Na Europa seu uso vem ganhando 

espaço, mas ainda continua restrito basicamente a obras de pequeno e médio porte. 

Os primeiros estudos de vigas mistas com conectores de cisalhamento 

mecânicos foram feitos na Suíça, com conectores em forma de hélice e finalizados 

por VOELLMY, BRUMMER e ROS (1936). As pesquisas européias, após o término 

dos estudos dos conectores tipo hélice, voltaram-se para outros dois tipos de 

conectores: os conectores com barras na forma de gancho ou alça, e os conectores 

feitos com barras de aço retangular ou em forma de cilindro, ambos os conectores 

soldados na viga de aço de forma que a viga mista atinja maior resistência à flexão. 

Esses dois tipos foram freqüentemente combinados. O conector rígido, que será 

definido posteriormente, foi concebido para prevenir o deslizamento horizontal, 

enquanto que o gancho ou a alça para resistir à força vertical. Os ensaios desse tipo 

de conector feitos na Alemanha e Suíça possibilitaram a aceitação desses conectores 

para aplicações em pontes rodoviárias. 

Poucos estudos sobre conectores rígidos foram feitos nos Estados Unidos que 

deram preferência para os conectores flexíveis. VIEST et. al (1952), também fizeram 

ensaios com conectores do tipo U, Figura 2.7. Nesses conectores um dos flanges 

serve para fixação, sendo soldado na viga de aço, que por sua vez é disposta de forma 

a possuir a alma situada perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, e o outro flange 

oferece resistência para as forças verticais. Os ensaios foram feitos em modelos reais 

e em modelos push-out, permitindo que esse tipo de conector flexível também 

pudesse ser utilizado em pontes rodoviárias. Entretanto, em menos de uma década 

depois, com os complementos que se seguiram aos estudos de VIEST et. al (1952), os 
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conectores de cisalhamento flexíveis tipo U foram substituídos pelos conectores tipo 

pino com cabeça, Figura 2.6. 

Os conectores do tipo pino com cabeça têm algumas vantagens em relação aos 

outros tipos de conectores, como o processo de soldagem que é rápido, o fato de 

necessitarem de pequenos espaços na viga metálica, por não obstruírem a armadura 

da laje de concreto e também por terem resistência e rigidez iguais em todas as 

direções. Conseqüentemente esse tipo de conector é o mais utilizado e suas 

características são mais conhecidas. 
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2.3.1 Alguns tipos de conectores 

 

          Figura 2.6: Conector tipo pino com cabeça 

 

 

            Figura 2.7: Conector em perfil U 

 

 

  Figura 2.8: Conector barra com alça 
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Figura 2.9: Conector da Hilti X-HVB, medidas em mm 

 

 

 

                  Figura 2.10: Conector da Hilti X-HVB- laje mista 
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          Figura 2.11: Conexão de cisalhamento em laje com forma de aço incorporada 
 

 

 

 

 

                     Figura 2.12: Conexão de cisalhamento em pré-laje de concreto 
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2.3.2 Ensaio tipo “PUSH-OUT” 

 

  A propriedade de um conector de cisalhamento mais relevante para o cálculo é a 

relação entre a força de cisalhamento transmitida, F, e o deslizamento na interface. A 

curva força-deslocamento pode ser feita através dos dados de ensaios em vigas mistas, 

mas na prática é necessário um modelo mais simples. Muitos dos dados dos conectores 

foram obtidos nos ensaios do tipo “push-out” ou “push-test”, Figura 2.13.  

 

 

Figura 2.13: Ensaio padrão tipo “push-out”, JOHNSON (2004) 
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Figura 2.14: Curva típica força-deslocamento para conector tipo pino com cabeça 
                      de 19mm em uma laje mista, JOHNSON (2004) 

 
 

As normas técnicas especificam como esses ensaios devem ser feitos. O modelo 

usado no ensaio é formado por um perfil de aço tipo “I” conectado a duas mesas de 

concreto através de conectores de cisalhamento. As mesas de concreto devem ser 

providas de armaduras, cuja posição e diâmetros das barras também são especificados.  

O ensaio consiste basicamente na aplicação de força vertical ao perfil de aço, 

onde se medem o deslizamento relativo entre a mesa de concreto e o perfil para cada 

incremento de carga, permitindo assim a construção da curva força-deslocamento. A 

figura 2.15 mostra os tipos de colapso que podem ocorrer com a conexão de 

cisalhamento obtidos por meio de ensaios “push-out”. 
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Ruptura por cisalhamento 

     do conector junto à solda 

 

 

Esmagamento do concreto  

circundante ao conector 

 

 

 

Arrancamento do concreto 

(forma de cone) 

 

 

Ruptura por cisalhamento 

     da nervura de concreto 

 

 

 

Fissuração do concreto da nervura, devido                        

formação de rótulas plásticas (deformações 

excessivas do conector) 

 

Figura 2.15: Possíveis modos de colapso obtidos dos ensaios do tipo push-out 
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2.3.3 Comportamento do conector do tipo pino com cabeça  

 

 

Figura 2.16: Comportamento de uma viga mista aço-concreto, OEHLERS (1995)

 

 A figura 2.16(a) e o corte B-B mostram o comportamento dos conectores em 

uma viga mista contínua na região de momento negativo e a Figura 2.16(b) e o corte A-

A mostram a região de momento positivo. A figura 2.17 mostra em detalhe a região 

próxima ao conector, podendo-se observar o mecanismo de transferência da força de 

cisalhamento do conector para a laje de concreto. 
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Figura 2.17: Transferência de forças de cisalhamento longitudinal pelo          
conector do tipo pino com cabeça, OEHLERS (1995) 

  

 Quando a viga mista é carregada, aparecem tensões normais na laje, que são 

equilibradas por forças de cisalhamento longitudinais gerando um deslocamento relativo 

entre a viga de aço e a laje de concreto. A força F induz o pino de aço a deslocar-se e 

esse encontra resistência do concreto, Figura 2.17.  

 Para que haja a transferência das forças de cisalhamento pelo conector, o 

concreto adjacente à zona de influência tem que resistir às tensões de compressão 

aproximadamente 7 vezes o valor da resistência do corpo de prova de concreto fc, e isso 

pode ser somente alcançado pela restrição triaxial imposta nessa região pelo elemento de 

aço (pino), a armadura de costura e o concreto envolvente. A zona de concreto que se 

encontra imediatamente em frente ao conector de cisalhamento é chamada de zona de 

influência, e é submetida à tensões de compressão elevadas.  
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 Segundo OEHLERS & PARK (1992), o fuste do conector está submetido à força 

de cisalhamento, F, a uma distância e, gerando um momento M = F.e. Logo, essas forças 

atuantes resultam em tensões de cisalhamento e normais aplicadas ao corpo do conector; 

desta maneira o pino de aço deve resistir tanto às forças de cisalhamento como ao 

momento fletor.  

 A falha na conexão de cisalhamento pode ocorrer na zona de influência do 

elemento de concreto, ou no pino de aço, como mostra a Figura 2.17. A descrição do 

mecanismo de falha dos materiais ajuda a mostrar a forte interação entre o elemento de 

aço e o elemento de concreto. 

 A excentricidade e depende da relação entre a rigidez do concreto e a rigidez do 

pino de aço. Se a força de cisalhamento F for aumentada, a excentricidade e se mantem 

constante enquanto essa relação se mantiver constante, e isso gera um aumento das 

tensões nas zonas de falhas do concreto e do pino. Se o concreto falhar antes do pino de 

aço pode ocorrer uma redução de sua rigidez, aumentando a excentricidade e, que 

aumentará o valor da componente de flexão, que acarretará maiores tensões de flexão na 

zona de falha do pino de aço. A fissuração do pino de aço é equivalente à redução de sua 

rigidez, o que favorece a diminuição da excentricidade e que conseqüentemente aumenta 

a tensão de compressão na zona de influência podendo gerar falha no elemento de 

concreto, reduzindo sua rigidez, desse modo um ciclo se forma. Assim como a 

excentricidade e é função da relação entre a rigidez do concreto e pino de aço, se a 

rigidez do elemento de aço for muito maior do que a do elemento de concreto, a 

excentricidade e tenderá a metade da altura do conector, caso contrário, e tenderá a zero. 
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 Segundo JOHNSON (2004), a resistência à compressão do concreto pode 

influenciar tanto a capacidade do conector como seu modo de colapso. Assim, para 

concretos com resistência à compressão elevada, a ruptura geralmente se dá nos 

conectores de cisalhamento, enquanto que para concretos de resistência à compressão 

baixa, a ruptura pode ocorrer por esmagamento na região circundante ao conector. 

 

2.3.4 Comportamento dos conectores quanto à ductilidade e rigidez 

 

 Os conectores de cisalhamento podem ser classificados como rígidos ou flexíveis 

e dúcteis ou não-dúcteis. A rigidez, k, é definida em função da relação entre a força no 

conector e o deslocamento relativo entre o aço e o concreto, devido às tensões de 

cisalhamento longitudinais provenientes de forças entre a laje de concreto e o perfil de 

aço, como mostra a Figura 2.18. 

 

 
Figura 2.18: Características das curvas força/deslocamento 
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 A ductilidade é definida pela capacidade que um grupo de conectores tem de 

redistribuir as forças de cisalhamento entre eles. Os conectores são não-dúcteis quando 

sua capacidade para resistir ao carregamento diminui rapidamente depois que o seu pico 

é alcançado, Figura 2.18, e são dúcteis quando podem manter o pico da capacidade de 

carga com grande deslocamento. Um conector dúctil tem um grande patamar de 

plastificação, enquanto que um conector não-dúctil não tem. Assim o comportamento 

dos conectores de cisalhamento depende tanto da rigidez como da ductilidade, e também 

fica claro que rigidez e ductilidade têm conceitos diferentes. Um conector de 

cisalhamento pode ser flexível e não-dúctil ou rígido e dúctil.    

 A relação entre o grau de conexão da laje de concreto e da viga de aço com o vão 

da viga influencia no comportamento dúctil da conexão de cisalhamento. Um grupo de 

conectores pode ser dúctil para um determinado vão de viga, mas se esse vão for 

aumentado, esse mesmo grupo pode passar a ser não-dúctil, pois a capacidade de 

redistribuição do cisalhamento longitudinal entre eles pode ser afetada com o aumento 

do vão, isso pode ser visto na Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19: Definição de ductilidade para pinos soldados para seções de aço com 
mesas simétricas (EUROCODE 4, 1994). 

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 32 

              
 O uso de espaçamento uniforme entre os conectores do tipo pino com cabeça é 

possível porque esses apresentam ductilidade, ou capacidade de deslizamento que é 

determinado nos ensaios do tipo “push-out”. A capacidade de deslocamento do conector 

tipo pino com cabeça aumenta com a relação altura/diâmetro do pino. Em lajes de 

concreto maciças normalmente são usados conectores com diâmetros que vão de 13 mm 

até 19 mm, sendo o último o mais usado, devido à disponibilidade do mercado.  

 Segundo JOHNSON (2004) o diâmetro dos conectores pode ser maior (25mm) 

em lajes mistas devido a profundidade da canaleta da forma. A posição dos pinos dentro 

das canaletas desse tipo de laje influencia na sua ductilidade. Ensaios mostram que se os 

pinos estiverem no centro a ductilidade é maior do que se estiverem posicionados fora 

do centro, Figura 2.20.  

 

Figura 2.20: Posições dos conectores do tipo pino com cabeça dentro das     
canaletas de lajes mistas 

 

 O EN 1994-1-1 fornece as especificações dos conectores do tipo pino com 

cabeça com relação à sua ductilidade, mas é omisso para os outros tipos. Se houver 

necessidade de um outro tipo de conector, devem-se providenciar ensaios para se obter 

essas especificações para o cálculo. 
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2.3.5 Determinação da resistência ao cisalhamento dos conectores  

 

 A resistência de um conector depende da área da seção transversal, da resistência 

última do conector, da resistência característica do concreto e do módulo de elasticidade 

do concreto. 

 

A) Conectores tipo pino com cabeça 

 

 Segundo NBR8800-1986 a resistência nominal de um conector tipo pino com 

cabeça, totalmente embutido em laje maciça de concreto com face inferior plana e 

diretamente apoiada sobre a viga de aço, é dada pelo menor dos dois valores das 

expressões (2.4) e (2.5): 

  n cs ckq =0,5A f Ec

s

                                                                            (2.4) 

                                                                                          (2.5) n cs ucq =A f

Onde: 

qn é a resistência nominal do conector; 

fck é a resistência característica do concreto à compressão, não superior a 28 MPa; 

Acs é a área da seção transversal do conector; 

fucs é a resistência à ruptura do aço do conector; 

Ec é o módulo de elasticidade do concreto, já definido anteriormente . 

 As expressões (2.4) e (2.5) são válidas quando a relação da altura e do diâmetro 

do conector é maior ou igual a 4.  
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 A Norma americana AISC-2005 determina a resistência nominal do conector 

pela mesma expressão da NBR 8800-1986, havendo apenas diferenças na nomenclatura. 

 O EUROCODE 4 (EN-1994-1-1) especifica a resistência nominal do conector 

pelo menor dos valores das expressões seguintes: 

                                                                                (2.6) n ucs csq =0,8f A

   2
n ck cq =0,29αd f E cs ck c=0,37A f E  (para α igual a 1)        (2.7) E 

a resistência de cálculo por: 

   qRd= qn/ γv

Onde: 

schα=0,2( +1)
d

      para sch3
d

≤ ≤ 4              e                   para α=1 sch >4
d

 

γv é o coeficiente ponderação da resistência do conector, sendo adotado o valor de 1,25. 

Esse valor tem sido usado por mais de 20 anos pelo EUROCODE. 

qRd é a resistência de cálculo do conector; 

fucs é a resistência última do conector, não sendo maior do que 500 N/mm2; 

Ec é o modulo de elasticidade secante do concreto; 

d é o diâmetro do conector; 

hsc é a altura do conector. 

 Para obtenção do valor da constante (0,29) da expressão (2.7) foram feitos 

estudos por STARK et. al (1991) apud JOHNSON (1994), baseados em ensaios do tipo 

“push-test”, onde foram usados no máximo 6 conectores por amostra, resultando em um 

valor igual a 0,26. Como os modelos utilizados para os ensaios têm largura efetiva da 

mesa de concreto menor do que normalmente tem uma viga mista real que também pode 
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ter a resistência dos conectores de cisalhamento aumentada devido aos momentos 

negativos transversais da laje, esse valor de 0,26 foi substituído para 0,29 após ensaios 

feitos por JOHNSON (1991) em modelos reais de vigas mistas.  

 A revisão da NBR 8800-1986 e o AISC-2005 têm expressões iguais para a 

determinação da resistência nominal do conector e não especificam o coeficiente de 

ponderação da resistência do conector. As expressões (2.6) e (2.7) especificadas pelo 

EN-1994-1-1 (2004) fornecem valores de resistências nominais para os conectores 

menores do que os obtidos pelas outras duas normas, e também especifica o coeficiente 

de ponderação da resistência do conector.  

  Segundo as expressões dessas normas citadas, o aumento da resistência 

característica do concreto, fck, influencia o aumento da resistência da conexão até um 

limite, pois a partir de um determinado valor, quem limita a resistência da conexão é o 

material utilizado para o conector. Conseqüentemente só há aumento da resistência da 

conexão de cisalhamento se houver aumento na resistência última do aço do conector.  

 A NBR 8800 (1986) e o AISC (2005) utilizam valores nominais da resistência da 

viga mista e do conector, daí não especificam valores de γcs. 

 Acredita-se que, numa futura revisão da NBR 8800 (1986) que seja especificado 

valores de cálculo para o coeficiente de ponderação da resistência do conector, γcs, 

diferentes para as expressões (2.4) e (2.5), pois em (2.4) o γcs deve minorar a resistência 

do concreto, e em (2.5) deve minorar a resistência do aço, que possuem variabilidade 

diferente; dessa maneira deveriam ser usados os valores 1,4 e 1,25, respectivamente. 

Mesmo assim, a resistência estimada pela NBR 8800 (2006) e o AISC (2005), ainda é 

maior do a estimada pelo EN 1994-1-1. 
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B) Perfil U e L laminados ou formados a frio  

 

 Segundo a NBR8800-1986 a resistência nominal em kN de um conector em 

perfil U laminado, totalmente embutido em laje maciça de concreto apoiada sobre a viga 

de aço, é dada por: 

  n f w cs ckq =0,3(t +0,5t )L f Ec                                                                   (2.8) 

Onde: 

fck é a resistência característica do concreto à compressão, não superior a 28 MPa; 

t w é a espessura da alma do conector; 

Lcs é o comprimento do perfil U; 

 O AISC-2005 determina a resistência nominal do conector pela mesma expressão 

da NBR 8800-1986. 

 O EUROCODE 4 (EN-1994-1-1) não especifica a resistência do conector tipo 

perfil U laminado; suas especificações estão na norma britânica de pontes, BS 5400 

(1996), como mostra a Tabela 2.2. 

 

 

 

 

Tabela 2.2: Capacidade nominal dos conectores tipo perfil “U” laminado, 
                    BS 5400 (1996) 
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Material 
Conector perfil “U” 

Figura 2.7 
Resistência nominal do conector (kN) 

Resistência característica do concreto à 

compressão – fck (MPa) 

 

 

mm x mm x kg x mm 20 30 40 50 

127 x 64 x 14.90 x 150 316 380 419 442 

102 x 51x 10.42 x 150 268 326 364 390 

*Grau 43 de 

 

BS 4360 

 

 
76 x 38 x 6.70 x 150 225 273 305 326 

 

 Para os conectores tipo perfil “U” e perfil “L” formado a frio não há 

especificações em normas. O perfil “L” é soldado na viga de aço da mesma maneira 

como é soldado o perfil “U”, pela aba menor. MALITE et al. (1998) fizeram ensaios 

“Push-out” e obtiveram resultados experimentais para esse tipo de conector e chegaram 

à expressão (2.9), que é a mesma utilizada para perfis laminados pelo AISC-2005, mas 

com espessuras da mesa e da alma iguais, podendo ser utilizada no caso da falta de 

ensaios: 

   n w cs ck cq =0,45t L f E                                                                  (2.9) 

n w cs ck c(q ,t ,L , f ,E ) , definidos anteriormente. 

 Segundo a proposta de revisão da NBR 8800-1986 (2005) as resistências dos 

conectores tipo perfil U laminado ou formado a frio podem ser obtidas pela mesma 

expressão. DAVID (2005) continuou as pesquisa iniciadas por MALITE (1998) e 

propõe modificação da expressão (2.9) para a (2.10). 

ckccsn fELtq ()5,03,0( +=                                         (2.10) 
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  A expressão (2.10) foi obtida comparando a resistência experimental com a 

resistência obtida pela expressão empírica da norma americana AISC (2005). Fazendo-

se a regressão linear conforme a Figura 2.21, a reta que passa pelos pontos que relaciona 

a resistência do conector e sua espessura se inicia na ordenada de valor 0,5 (mm). Desta 

forma a expressão sugerida já considera esse valor inicial. 

 

 Figura 2.21: Resultados experimentais para conectores tipo U formados 
a frio, DAVID (2003) 

 

C) Conector tipo barra com alça  

 

 Segundo a BS 5400 (1996) a resistência nominal dos conectores tipo barra com 

alça é dada por: 

  1 ck
im

c b

0,80ηA fP =
γ γ

                                                                                  (2.11) 

Onde: 

η é igual a 2 1/ 2,A A ≤ 5 , para concretos de densidades normais; 

A1 é igual a bsc . hsc (área frontal do bloco); 
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A2 é a área espraiada numa inclinação de 1:5 até o próximo conector, definida pela 

Figura 2.22; 

bsc é a largura do conector que está disposta transversalmente ao vão da viga; 

hsc é a altura do conector; 

A alça do conector deve resistir a uma força de tração de 0,1qRd, mas em pontes deve-se 

considerar um fator de segurança adicional, γb, que leva em conta a maior propensão ao 

colapso por causa da separação vertical. Em edifícios esse fator não precisa ser 

considerado;  

γc é o fator de ponderação para a resistência do concreto. 

 

Figura 2.22: Definição das áreas A1 e A2 

 

Tabela 2.3: Capacidade nominal dos conectores tipo barra com alça, BS 5400 (1996) 

Material Conector tipo barra com alça 
Figura 2.8 Resistência nominal do conector (kN) 

Resistência característica do concreto à 
compressão – fck (MPa)  

hxbxH(mm) 
 20 30 40 50 

50  x 40 x 160 661 830 963 1096 

*Grau 43 de 
 

BS 4360 
 
 

25 x 25 x 150 330 415 482 548 
 

3. COMPORTAMENTO DE VIGAS MISTAS DE AÇO E DE CONCRETO 
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3.1 Definição 

 

As vigas mistas resultam da associação de um perfil de aço com uma laje de 

concreto, interligados por meio de conectores mecânicos. A ação conjunta dos dois 

materiais, aço e concreto deve ser garantida por meio desses conectores, chamados de 

conectores de cisalhamento. 

 

 

Figura 3.1: Seções transversais típicas para vigas mistas 

 

O equilíbrio das tensões longitudinais resultantes das ações, em qualquer seção, é 

obtido por meio de forças de cisalhamento longitudinais. Para valores de cargas baixos, 

o cisalhamento longitudinal pode ser absorvido na interface entre o conector e o 

concreto por aderência química da pasta de cimento com a superfície de aço. Para cargas 

mais elevadas ou cargas dinâmicas, ocorre o rompimento dessa aderência, não podendo 

mais ser restaurada. 

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 41 

Para esclarecer o comportamento de uma viga mista, dois conceitos devem ser 

compreendidos. O primeiro é o grau de conexão e o outro o grau de interação. O grau de 

conexão se divide em completo e parcial e o grau de interação em total e parcial. 

Figura 3.2: Equilíbrio longitudinal de forças 

 

3.1.1 Grau de conexão 

 

O grau de conexão depende das resistências da viga de aço, da laje de concreto e 

da ligação entre os materiais. A máxima força longitudinal possível na ligação, FhRd, é 

igual ao menor dos valores entre Ccd e Tad como mostra a figura 3.2. 

A conexão completa é obtida quando se tem uma quantidade de conectores tal 

que qualquer aumento no número ou na resistência desses conectores não implica em 

aumento da resistência à flexão da viga mista. O somatório das resistências de cálculo 

individuais, qRd, dos conectores de cisalhamento situados entre a seção de momento 

positivo máximo e a seção adjacente de momento nulo (QRd), deve ser maior ou igual do 
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que a menor das resultantes axiais obtidas nos elementos de concreto ou de aço. Tem-se 

desta maneira:  

 Concreto   Ccd = 0,85 fcdAc   

 Aço            Tad = Aafyd  

Onde 

A constante 0,85 corresponde ao efeito Rusch, ver página 7. 

Ac é a área efetiva da laje de concreto; 

fcd é a resistência de cálculo do concreto, (fck/γc); 

fyd é a resistência de cálculo da viga de aço, (fy/γa); 

Ccd é o valor de cálculo da resultante das forças de compressão na seção de concreto; 

Tad é o valor de cálculo da resultante das forças de tração na seção de aço.  

 Sendo assim, na conexão completa, a resistência da conexão de cisalhamento não 

interfere no cálculo da viga mista, que atinge sua capacidade máxima sem ocorrer o 

colapso da conexão de cisalhamento. 

 A conexão é parcial quando a resistência da conexão de cisalhamento (QRd) é 

menor do que a menor das resultantes axiais. Isso ocorre porque a quantidade de 

conectores considerada é menor do que a necessária para uma conexão completa, isto é: 

   QRd <  Ccd         e            QRd < Tad

Assim a conexão de cisalhamento controla a capacidade de flexão da viga mista. 

O grau de conexão de cisalhamento é dado por: 

              Rd

hRd

η=
Q
F

                                                                                                             (3.1) 
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onde: 

η = grau da conexão; 

QRd = resistência da conexão de cisalhamento (somatória da resistência de cálculo de 

cada conector); 

 De acordo com (3.1), quando η = 1 tem-se conexão completa e para 0 ≤ η < 1 

tem-se conexão parcial. As normas estabelecem limites mínimos para o grau de conexão 

para garantir a ductilidade mínima (apresentada no item 2..3.4) para os conectores.  

A NBR 8800(1986) estabelece que η ≥ 0,5. 

O EN 1994-1-1 (2004) dá limites em função do vão L da viga: 

L≤5,0 m ......................η ≥ 0,4 

5,0 m < L ≤ 25 m.........η ≥ 0,25 + 0,03 L 

L > 25 m ......................η ≥ 1,0  

 A opção por conexão completa ou parcial depende de alguns aspectos como 

espaçamento mínimo dos conectores que são estabelecidos por normas e aspectos 

construtivos e econômicos. 

  Em pontes, as ações dinâmicas devem ser consideradas e deve ser levado em 

conta o fenômeno da fadiga. Esse trabalho trata apenas de vigas mistas de aço e de 

concreto em edifícios. 
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3.1.2 Grau de Interação 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.3: Comparação entre vigas não mista (a) e mista(b) 

 

Quando não há qualquer ligação ou atrito na interface, Figuras 3.3 a) e  3.5 a), os 

dois elementos se deformam independentemente. Ao se deformar, cada superfície da 

interface estará submetida a diferentes tensões; na superfície superior da viga aparecem 

tensões de compressão e na superfície inferior da laje aparecem tensões de tração. Há 

dessa forma um deslizamento relativo entre as superfícies na região de interface e 

aparecem duas linhas neutras independentes, uma no perfil de aço e outra na laje de 

concreto. Essa situação é hipotética, supõe-se que tanto a laje quanto a viga estão 

dispostas de modo a resistir às ações sem colaboração de outros elementos. Deve-se 

notar ainda que o concreto não resiste à tração, e que a existência de armadura da laje de 
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concreto não está sendo considerada. O momento total resistente é dado pela soma dos 

momentos resistentes de cada elemento separadamente. 

  MRd, isol = MRd,laje + MRd,viga

VIGA SIMPLESMENTTE 
APOIADA

VIGA CONTÍNUA

VIGA SIMPLESMENTTE 

APOIADA

A
A CORTE A-A

 
Figura 3.4: Exemplo de um pavimento típico, vigas mistas simplesmente 

apoiadas e contínuas 

 

A situação anteriormente descrita não ocorre na prática, pois a laje distribui o 

carregamento para outras vigas, além da que está sendo analisada. 

A interação total, Figura 3.5 b), ocorre quando os dois elementos estão 

interligados por conectores de rigidez e resistência infinitas tornando-os um único 

elemento e dessa maneira desenvolvendo forças horizontais que tendem a encurtar a face 

inferior da laje e simultaneamente alongar a face superior da viga, de tal forma que não 

haja deslizamento relativo entre o aço e o concreto. Pode-se assumir que as seções 

planas permanecem planas e o diagrama de deformações apresenta somente uma linha 

neutra. 
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 MRd,mista = Tad.e = Ccd.e >  MRd, isol 

A Interação parcial, Figura 3.5 c), ocorre quando a interligação não é 

suficientemente rígida apresentando um caso intermediário, onde aparecem duas linhas 

neutras dependentes com posições determinadas pelo grau de interação entre os dois 

elementos. Haverá um deslizamento relativo entre as superfícies, porém menor do que o 

ocorrido na situação de nenhuma interação. Por razões econômicas, esse é o caso mais 

utilizado. 

M (viga) M(viga)

C

T

e e

C

M(viga)

C

C'

T

escorregamento

sem
escorregamento

escorregamento

LN (laje)

LN (viga)LN (viga)

LN (laje)

LN (laje)

M(laje)M(laje) M(laje)

a) Nenhuma interação b) Interação total c) Interação parcial  

        Figura 3.5: Modelo simplificado de um sistema misto e a deformação na viga 
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3.2 Localização e espaçamento entre conectores ao longo do vão da viga 

 

 DAVIS (1967) demonstrou por meio de ensaios, que tanto a localização quanto o 

espaçamento influenciam na resistência da conexão de cisalhamento de uma viga mista, 

na separação vertical entre a laje de concreto e a viga de aço e na restrição da mesa 

superior da viga de aço, contribuindo para que não haja flambagem local da mesma. Por 

essas razões, as normas apresentam recomendações para a localização e o espaçamento 

dos conectores.    

 Segundo a revisão da NBR 8800-1986, os conectores de cisalhamento colocados 

de cada lado da seção de momento fletor máximo, podem ser distribuídos 

uniformemente espaçados entre a seção e as seções adjacentes de momento nulo, exceto 

que, nas regiões de momento fletor positivo, o número de conectores necessários entre 

qualquer seção com carga concentrada e a seção adjacente de momento nulo (ambas 

situadas do mesmo lado, relativamente à seção de momento máximo) não pode ser 

inferior a n’, dado por: 

    Sd a

Sd a

M' -M /γn'=n
M -M /γ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦  

Onde: 

M’Sd é o momento fletor solicitante de cálculo na seção da carga concentrada (inferior ao 

momento resistente de cálculo máximo); 

Ma/γ é o momento fletor resistente de cálculo da viga de aço isolada, baseada no estado 

limite FLA (estado limite último de flambagem local da alma);α 

MSd é o momento fletor solicitante de cálculo máximo; 
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n é o número de conectores de cisalhamento a serem colocados entre a seção de 

momento fletor positivo solicitante de cálculo máximo e a seção adjacente de momento 

nulo. O espaçamento máximo entre linhas de centro de conectores deve ser igual a 8 

vezes a altura da laje de concreto, e não superior a 80 cm para lajes com fôrmas de aço 

incorporadas, com nervuras perpendiculares a viga. 

 O espaçamento mínimo entre linhas de conectores do tipo pino com cabeça deve 

ser igual a seis vezes o diâmetro ao longo da viga para lajes maciças de concreto e para 

lajes com fôrmas de aço incorporadas, o espaçamento deve ser de quatro vezes o 

diâmetro; e entre conectores em perfil U, a maior dimensão entre a altura e comprimento 

do conector.  

 O EN-1994-1-1 especifica que o espaçamento máximo não deve ser maior do 

que seis vezes a espessura da laje e nem maior do que 80 cm. Apresenta também 

recomendações de espaçamentos dos conectores, quando esses têm função de restringir a 

mesa superior da viga de aço para que não ocorra flambagem local, no caso da viga não 

estar nas classes 1 ou 2 (as classes serão definidas posteriormente). 

Para lajes de concreto o espaçamento deve ser menor do que: 

     f y22t 235/f   

Para lajes de formas de aço incorporadas deve ser menor do que: 

     f y15t 235/f  

Onde: 

 tf é a espessura da mesa superior da viga de aço em mm; 

 fy é a resistência ao escoamento do aço em MPa. 
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3.3 Distribuição dos conectores  

 

 Em regime elástico, o melhor aproveitamento dos conectores em vigas mistas 

simplesmente apoiadas corresponde, geralmente, a uma disposição mais concentrada 

junto aos apoios e mais espaçada na zona central, porque a força cortante nos apoios é 

máxima para carregamento uniforme, e nula no ponto de momento positivo máximo. 

Numa viga com conectores flexíveis, submetida a um carregamento estático crescente, 

os conectores mais solicitados, ao atingirem a capacidade máxima, podem continuar a se 

deformarem sem ruptura, de modo que os adjacentes passam a suportar os acréscimos da 

força.  

 Esse processo corresponde a uma redistribuição do fluxo de cisalhamento entre 

as seções de momento nulo e seções de momento máximo. Nessas condições, o processo 

de redistribuição pode teoricamente continuar até a ruptura dos conectores inicialmente 

mais carregados, e junto aos quais o escorregamento é maior, ou até que se atinja na 

seção mais solicitada o momento máximo. 

 A cada uma dessas situações corresponde um modo de colapso diferente: o 

primeiro associado à resistência máxima da conexão, o segundo à resistência máxima à 

flexão da viga mista. No entanto, tem que existir sempre equilíbrio entre a força 

resultante do fluxo de cisalhamento longitudinal entre seções de momento nulo e 

máximo e a força de compressão na laje de concreto na seção de momento máximo. 

 A resistência máxima à flexão só poderá ser atingida se a capacidade dos 

conectores permitir que a força máxima de compressão no concreto ocorra na seção de 

momento máximo. Estudos experimentais com conectores do tipo pino com cabeça 

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 50 

desenvolvidos por JOHNSON (1975) indicam que é reduzido o efeito da flexibilidade 

dos conectores, isto é do deslizamento no valor da força de compressão correspondente 

ao momento último.  

 

A) Vigas mistas simplesmente apoiadas com carga distribuída 

 

 A NBR 8800-1986 permite a distribuição uniforme dos conectores para cálculo 

em regime plástico ou elástico se a viga estiver sob carregamento distribuído.  

 O EN 1994-1-1 só permite distribuição uniforme para cálculo em regime 

plástico, desde que MRd (momento resistente de cálculo) seja menor ou igual a 2,5MaplRd 

(o momento positivo resistente de cálculo à flexão da seção de aço), e os conectores 

devem ser dúcteis. 

Corte A

A
A

Mmáx

máxV

 

Figura 3.6: Viga mista simplesmente apoiada, com carga uniformemente distribuída 
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B) Vigas mistas simplesmente apoiadas com carga concentrada 

 

 Quando há cargas concentradas elevadas em um vão de viga a distribuição dos 

conectores não deve ser uniforme ao longo do vão. A distribuição pode ser uniforme a 

partir do ponto de carga até o apoio, Figura 3.7. 

Corte A
A

A

Mmáx

P

Vmáx

A
B C

 

 
Figura 3.7: Viga mista simplesmente apoiada, com carga uniformemente 

distribuída e carga concentrada 
  

 Se a distribuição dos conectores não for uniforme, na prática pode ser necessário 

providenciar um número extra de conectores ao longo de BC, Figura 3.7, por causa das 

recomendações das normas, que limitam o espaçamento máximo entre conectores, para 

evitar a separação vertical da laje de concreto e a viga de aço, e para garantir que mesa 
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superior da viga de aço seja suficientemente restringida evitando a flambagem local ou 

lateral. 

 

C) Vigas mistas contínuas 

  

 A distribuição dos conectores em vigas mistas contínuas segue os mesmos 

critérios utilizados nas vigas mistas simplesmente apoiadas.  
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3.4 Propriedades das seções transversais de vigas  

 

3.4.1 Classificação do elemento de aço na compressão 

  

 As vigas mistas podem ter capacidade portante determinada por análise em 

regime elástico ou plástico. Quando a análise plástica é usada, as seções transversais 

devem permitir a formação de rótulas plásticas sem flambagem local dos elementos 

componentes da seção de aço.   

A resistência dos elementos da viga à flambagem local depende da esbeltez dos 

mesmos, representada pela razão entre a largura e espessura. Segundo a NBR 8800-1986 

e o EN 1994-1-1, as seções são divididas em 4 classes, sendo a classe 1 a menos esbelta. 

O AISC-2005 classifica as seções em compactas, não compactas e esbeltas. 

Em vigas de aço determina-se a classe da seção transversal avaliando-se a 

esbeltez da mesa e da alma comprimidas. A classe da viga é dada pela mais desfavorável 

entre elas e determina os procedimentos de cálculo da viga mista.  

Significado das Classes, NBR 8800-1986, EN 1993-1-1 e AISC- 2005: 

• Classe 1 (NBR 8800-1986, EN 1993-1-1) ou super-compacta (AISC-2005): 

seções que permitem que seja atingido o momento de plastificação e a 

subseqüente redistribuição de momentos fletores, adequadas para análises 

plásticas (Mp = Z. fy); 
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• Classe 2 (NBR 8800-1986, EN 1993-1-1) ou compacta (AISC-2005): seções que 

devem permitir que seja atingido o momento de plastificação, mas não a 

redistribuição de momentos fletores (Mp = Z. fy); 

• Classe 3 (NBR 8800-1986, EN 1993-1-1) ou não-compacta (AISC-2005): seções 

cujos elementos componentes não sofrem flambagem local no regime elástico, 

quando sujeitas às solicitações de momentos fletores e forças normais, são as que 

permitem que seja atingido o momento correspondente ao início do escoamento 

(My), incluindo ou não tensões residuais. 

• Classe 4 ou esbelta: seções cujos elementos componentes podem sofrer 

flambagem no regime elástico, abaixo de fy, devido às solicitações de momentos 

fletores e forças normais. 

 

a) Almas comprimidas de perfis I 

 

  A classe da alma de uma viga de aço é fortemente influenciada pela extensão da 

zona comprimida. Para análise em regime plástico a limitação da razão h/tw é dada em 

função de α, que é um fator de proporção entre a altura da alma comprimida e a altura 

total da alma. Para análise em regime elástico, usada principalmente em vigas 

pertencentes às classes 3 e 4, é utilizado o parâmetro ψ, que relaciona a proporção entre 

as tensões de compressão e de tração ao longo da alma, Figura 3.8.  

  A NBR 8800-1986 e o AISC-2005, só tratam de diagramas simétricos (α=0,5).  
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ψfy
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(a) Perfil laminado (b) Perfil soldado

d h
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Figura 3.8: Seções transversais de perfil I 

 

Classes das seções segundo a NBR 8800-1986: 

Classe 1: 
w y

h E2,35
t f

≤  

Classe 2: 
y w

E h E2,35 3,5
f t f

< ≤
y

 

Classe 3:  
y w

E h E3,5 5,6
f t f

< ≤
y

 

Classe 4:  
w y

h E5,6
t f

>  

 

Classes das seções segundo o AISC-2005: 

Compactas:  y
h <3,76 E/f
t

 

Não-compactas:  y y
h3,76 E/f 5,70 E/f
t

≤ ≤   

Esbeltas:   y
h 5,7 E/f
t
>  
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Classes das seções segundo o EN 1993-1-1: 

 

Classe 1:  
13,4 /

0,5
13 1

yE fh
t

α
α

> → ≤
−

 

   
1, 22 /

0,5 yE fh
t

α
α

≤ → ≤  

Classe 2 :  y15,4 E/fhα>0,5
t 13α-1

→ ≤  

   y1, 41 E/fhα 0,5
t α

≤ → ≤  

Classe 3:                     y1,42 E/fhψ>-1
t 0,67+0,33ψ

→ ≤  

   y
hψ -1 2,1(1-ψ) (-ψ) E/f
t

≤ → ≤  

b) Mesas comprimidas de perfis I 

 

t
c c

t

Eixo de flexão

(a) Perfil laminado (b) Perfil soldado

 

 
Figura 3.9: Seção típica de uma viga de aço, perfil I 
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Classes das seções segundo a NBR 8800-1986: 

 

Classe 1:  y
c 0,30 E/f
t
≤  

Classe 2:  y
c 0,38 E/f
t
≤  

Classe 3:  y
c 0,55 E/f
t
≤  

 

Classes das seções segundo o AISC-2005: 

 

Compacta:    perfil laminado  y
c 0,38 E/f
t
≤  

    perfil  soldado    y
c 0,38 E/f
t
≤  

Não-compacta:         perfil laminado y c y
c0,38 E/f 0,95 k E/0,7f
t

≤ ≤ onde 4
/ck

h t
=  

              perfil  soldado y y
c0,38 E/f 1,0 E/f
t

≤ ≤  

Esbelta:                       perfil laminado c
c 0,95 k E/0,7f
t
≥ y onde 4

/ck
h t

=  

              perfil  soldado y
c 1,0 E/f
t
≥  
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Classes das seções segundo o EN 1993-1-1: 

 

Classe 1:  perfil laminado     y
c 0,34 E/f
t
≤  

  perfil soldado       y
c 0,30 E/f
t
≤  

Classe 2:  perfil laminado     y
c 0,37 E/f
t
≤  

  perfil soldado       y
c 0,34 E/f
t
≤  

Classe 3:  perfil laminado     y
c 0,50 E/f
t
≤  

  perfil soldado       y
c 0, 47 E/f
t
≤   

 
 

3.4.2 Classificação do elemento de aço na compressão em vigas mistas 

 

 As curvas representadas na Figura 3.10 mostram as fronteiras entre uma classe e 

outra. Para a delimitação das classes 1-2 e 2-3 são usados blocos plásticos de tensões, e a 

limitação da razão h/tw é dada em função de α, já definido, e para definir a fronteira entre 

as classes 3-4, é usada a distribuição de tensão elástica, definida em função de ψ. 
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Figura 3.10: Curvas que representam os limites das classes para 
vigas,(JOHNSON, 2004)  

  

 Para vigas mistas simplesmente apoiadas, a mesa superior comprimida é 

restringida pela conexão de cisalhamento na laje de concreto, assim, normalmente está 

na classe 1 se houver duas linhas de conectores. Se houver só uma linha de conectores, a 

mesa superior comprimida deve ser verificada, pois não há garantia de que a laje 

restrinja a mesa. Se a linha neutra plástica para conexão completa passa pela laje de 

concreto ou na mesa superior da viga de aço, então a alma não está comprimida. Se for 

usada conexão parcial, o valor de α pode ser suficientemente pequeno para a alma ser de 

classe 1 ou 2, desde que não ultrapasse a mesa superior da viga de aço. O método 

construtivo é de grande importância na determinação da classe da viga mista, pois 

durante a sua construção a viga de aço sozinha pode estar numa classe de esbeltez maior 

do que quando a laje de concreto já estiver concretada e fizer parte da viga mista, então 

para construções não escoradas é necessário que se faça essa verificação. 
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3.4.3 Momento fletor resistente de cálculo das seções transversais de vigas mistas-

análise plástica 

 

O momento fletor resistente de cálculo das seções transversais de vigas mistas é 

obtido a partir de diagramas de blocos de tensões na seção do perfil de aço e na seção de 

concreto armado. Admite-se que o limite de escoamento seja atingido em toda a seção 

de aço (em tração ou compressão) e nas barras da armadura. Para esta hipótese é 

necessário que os perfis de aço consigam atingir a plastificação sem sofrer qualquer tipo 

de flambagem local, levando-se em conta a influência do concreto na contenção da mesa 

superior da viga de aço, no caso de viga simplesmente apoiada, isso é garantido se 

houver duas linhas de conectores, caso contrário essa condição deve ser verificada. 

Admite-se também que o concreto atinja uma tensão uniforme de compressão de 0,85 

fck/γc, sendo o coeficiente 0,85 devido ao efeito Rüsch, que leva em conta algumas 

diferenças entre a situação do concreto no corpo de prova e na peça real (estado de 

tensões, duração das cargas), como já foi apresentado na página 8 desse trabalho. A 

resistência à tração do concreto é sempre desprezada. Além disso o aço atinge  fy/γa 

 

3.4.4 Propriedades geométricas e momento fletor resistente de cálculo das seções 

transversais de vigas mistas - análise elástica 

 

 Para a determinação de deslocamentos e tensões em sistemas mistos sujeitos às 

ações de cálculo, usam-se as propriedades elásticas das seções transformadas. Tais 

propriedades são obtidas a partir da redução das larguras dos componentes de concreto, 

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 61 

por meio da razão Ea/Ec. É necessário que as tensões obtidas na análise, considerando as 

propriedades elásticas das seções e combinações de serviço, fiquem abaixo dos limites 

de escoamento (em tração ou compressão) na seção de aço e nas barras da armadura. E 

para o concreto que as tensões fiquem aproximadamente 0,4 fck. Dessa maneira, os perfis 

de aço não sofrem qualquer tipo de flambagem local, desde que não estejam na classe 4, 

levando-se em conta a influência do concreto na contenção dos elementos da seção. A 

resistência à tração do concreto é desprezada. Os efeitos dos deslocamentos devem ser 

considerados, estabelecendo-se equilíbrio da estrutura na posição deformada. As 

ligações não rígidas devem ter capacidade de rotação suficiente para que não sofram 

colapso brusco, quando submetidas a ações no estado limite último. 

 

3.4.5 O uso da análise plástica ou elástica  

 

Escolha da análise global e local do sistema misto 

 

 A tabela 3.1 mostra os métodos de análise global da estrutura e análise da seção 

transversal de acordo com a classe da viga.  A análise da seção transversal da viga mista 

refere-se à resistência da seção transversal submetida a momento positivo ou negativo. A 

determinação dos esforços solicitantes deve ser feita por análise global da estrutura e 

comparada com a resistência da seção transversal. 

 Na análise global, a determinação dos esforços para vigas mistas simplesmente 

apoiadas é imediata, pois o sistema é estaticamente determinado. Para vigas contínuas, a 

questão é bem mais complexa, uma vez que a determinação das solicitações e 

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 62 

distribuição dependem da geometria do sistema, da rigidez dos elementos estruturais, do 

tipo e forma de carregamento, do sistema e da seqüência de construção. 

Tabela 3.1: Classificação das seções e os métodos de análises, 
para vigas de perfil do tipo I 

 
Classe de esbeltez  

 

 

1 

compacta  

 

 

2 

compacta  

 

 

3 

não-

compacta  

 

4 

Esbelta 

 

Método de analise global plástica elástica elástica elástica 

Análise da seção transversal plástica plástica elástica elástica 

 

 Como mostra a tabela 3.1, vigas que pertencem às classes 1 e 2 podem ter 

capacidade resistente da seção transversal calculada utilizando-se método de análise 

plástica; isto é, a seção transversal da viga de aço pode atingir o limite de escoamento do 

aço sem sofrer flambagem local. Para vigas pertencentes à classe 3 utiliza-se o método 

de análise elástica, para que a seção transversal possa atingir o início do escoamento, 

pois além desse valor a seção transversal sofre flambagem local. As vigas que pertencem 

à classe 4, nas normas que permitem seu uso, são dimensionadas pelo método de análise 

elástica, mas sugere-se que a altura da alma seja transformada em “altura efetiva”, isto é 

despreza-se a alma comprimida e a parte simétrica a ela da alma tracionada, como 

mostra a Figura 3.11.  

 

Figura 3.11: Seção de uma viga pertencente à classe 4 
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4  VIGAS MISTAS SIMPLESMENTE APOIADAS 

 

4.1 Introdução 

 

 As vigas mistas de aço e de concreto de edifícios são normalmente apoiadas em 

outras vigas ou em pilares e são conectadas por meio de ligações. As ligações que têm 

maior capacidade de rotação têm um custo mais baixo do que as de menor capacidade de 

rotação, conseqüentemente é conveniente que seja feito um estudo do custo do conjunto, 

isto é, custo da ligação e da viga de aço para ajudar na decisão de que tipo de viga usar 

no projeto. As principais vantagens das vigas simplesmente apoiadas em relação às vigas 

contínuas ou semicontínuas, Johnson (2004), são: 

• a viga de aço é submetida a esforços de compressão baixos, e o topo da mesa é 

restringido pela laje de concreto, então a resistência da viga raramente é limitada 

pela flambagem lateral ou local da viga de aço, a menos que esteja na classe IV; 

• a alma da viga  está sujeita a tensões baixas, conseqüentemente é mais fácil 

providenciar furos para passagem de tubulação; 

• os momentos fletores e as forças cortantes verticais são determinados 

estaticamente, e não são influenciados pela fissuração, deformação lenta ou 

retração do concreto; 

• não há influência do comportamento das vigas dos vãos adjacentes; 

• os momentos fletores transmitidos para os pilares são nulos. 
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• não há tração no topo da laje de concreto, assim a fissuração do concreto é 

menor; 

• as análises globais são mais simples e os projetos são mais rápidos. 

As desvantagens são as flechas no meio dos vãos e aberturas de fissuras nos 

apoios que podem ser excessivas, e a altura das vigas mistas simplesmente apoiadas é 

maior do que em vigas mistas contínuas. 

O comportamento das regiões do meio do vão de vigas contínuas é similar às de 

vigas simplesmente apoiadas. 

 

4.2 Largura efetiva da seção transversal 

 

 O cisalhamento longitudinal causa deformações de cisalhamento no plano da 

laje, e conseqüentemente, as seções não permanecem planas e as tensões normais ao 

longo da largura da mesa sofrem variações, como mostra a Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Largura efetiva b, JOHNSON (2004) 
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 A teoria elementar da flexão em vigas supõe que a variação transversal das 

tensões longitudinais na laje de concreto tem distribuição uniforme, mas isso não ocorre, 

e essa não uniformidade das tensões é devida ao efeito “shear lag”, ou seja, devido à 

deformabilidade da laje. A Figura 4.1 mostra que a tensão máxima ocorre no ponto D 

que é junto a ligação,  e vai diminuindo à medida que se distancia do centro da viga, nos 

pontos C e E, assim, a largura total da laje não tem contribuição efetiva, levando ao 

conceito de largura colaborante ou efetiva. Para obter a largura efetiva, a largura real da 

mesa B é substituída por uma largura fictícia b, de maneira que a área GHJK seja igual à 

área ACDEF.  

 Pesquisas baseadas na teoria da elasticidade mostram que a razão b/B depende de 

uma maneira complexa da razão de B com o vão L, do tipo de carregamento, das 

condições de contorno nos apoios, e outras variáveis.  

 A largura efetiva de laje é definida por meio da expressão: 

    
max

medb Bσ
σ

=  

De acordo com o texto de revisão NBR 8800-1986 (2005) e o EN 1994-1-1, a 

largura efetiva de uma viga mista simplesmente apoiada, de cada lado da linha de centro 

da viga deve ser igual ou menor dos seguintes valores: 

• 1/8 do vão da viga mista, considerado entre linhas de centros de apoios; 

• metade da distância entre a linha de centro da viga analisada e a linha de centro da 

viga adjacente; 

• distância da linha de centro da viga à borda de uma laje em balanço. 
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4.3 Resistência da seção mista ao momento fletor positivo 

 

a) Análise em regime elástico 

 

 A seção da viga mista, na análise em regime elástico, é homogeneizada 

transformando a área de concreto numa área equivalente de aço.  Isso pode ser feito 

porque por hipótese as deformações no concreto e no aço na região de interface são 

iguais, interação total. As tensões são calculadas para um material homogêneo, 

admitindo-se que permaneçam abaixo do limite de proporcionalidade do material.  

 

εcsup 
ε1=εasup=εcinf  

εainf 

Figura 4.2: Seção homogeneizada, análise em regime elástico 

   

 As deformações específicas na face superior da viga de aço e inferior da laje são 

obtidas aplicando-se a lei de Hooke: 

sup
sup

a
a

aE
σ

ε =                                                                   (4.1) 
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    inf
inf

c
c

csE
σε = ,                                                            (4.2) 

Onde: 

Ecs é o módulo de elasticidade secante do concreto; 

Ea o módulo de elasticidade do aço.  

Igualando (4.1) com (4.2) tem-se: 

   sup inf
sup sup

a c
a a

a cE E s

σ σε ε= = =  

Sendo sup
inf

aa
c

cs

En
E n

σ
σ= ⇒ =  (os valores de n variam de 7 a 9 para casos usuais).      

b

t=a

e

ya

yc

b/n

CGa

CGi

CGc

LINHA 
NEUTRA

ds

b

ya
yc

b/n

CGa

CGc

LINHA 
NEUTRA

aa

e

CGi

x
x

di

h
f

di
ds

Linha Neutra corta a laje Linha Neutra corta o perfil

 

                                 (a)                                                                 (b) 

Figura 4.3: Características geométricas da seção homogeneizada 

 

As características geométricas da seção ideal homogeneizada podem ser 

calculadas observando-se a figura 4.3. 
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Linha neutra passando pela laje de concreto ou laje mista 

 

A Figura 4.3 a) mostra esse caso e a área da seção homogeneizada pode ser 

calculada por: 

i a
bA A
n

= + a                                                                             

2s f
ae d h= + +                                                                           

21 ( )a
s f

a

A ba d hb nAn

⎡ ⎤
= + + + −⎢

⎢ ⎥⎣ ⎦
1t ⎥                                                        (4.3) 

 Adotando-se e cA ba=
3

12c
baI = , chega-se à seguinte expressão para o momento 

de inércia da viga mista quando a linha neutra corta a laje: 

  
3

2 2 2

3
c c

i a c a a i a a a
I A baI I y A y I I A y
n n n

= + + + ⇒ = + +                                (4.4) 

Onde: 

yc é distância entre o centro geométrico da seção de concreto e o centro geométrico da 

seção mista, 

ya é a distância entre o centro geométrico da viga de aço e o centro geométrico da viga 

mista, 

 ds é distância entre a mesa superior da viga de aço e seu centro geométrico, 

di é distância entre a mesa inferior da viga de aço e seu centro geométrico, 

e é a distância entre o centro geométrico da seção de concreto e o centro geométrico da 

seção da viga de aço, 
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 hf  é a altura da forma metálica ou folga entre a laje e a mesa da viga de aço, 

Ii é o momento de inércia da seção homogeneizada, 

Ic é o momento de inércia da laje de concreto, 

Ia é o momento de inércia da viga de aço. 

 Os módulos resistentes elásticos da seção homogeneizada com relação à fibra 

inferior (Wi)inf e superior (Wi)sup são calculados por: 

   i
i inf

s i f

I(W ) =
d +d +h +t-x

                                                             (4.5) 

   i
i sup

I(W ) =
x

                                                                                 (4.6) 

Onde:   x = a

 As tensões de cálculo para Interação total são dadas por: 

   sd

i inf

M
(W )sσ =                                                                               (4.7) 

      sd

i sup

M
n(W )cσ =                                                                          (4.8) 

 No caso de interação parcial o momento de inércia da seção homogeneizada é 

dado por: 

   [R
ef a i a

h

QI =I + I -I
F

]                                                                    (4.9) 

 A determinação das tensões é feita da mesma maneira que é feita para interação 

total completa, deve-se apenas substituir o valor de (Wi)inf por Wef , sendo: 

   ( )R
ef a i ainf

h

QW =W + W -W
F

⎡ ⎤⎣ ⎦                                                  (4.10) 
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Onde: 

Wa é o módulo de resistência elástico da viga de aço; 

QR já definido anteriormente; 

Fh é o menor valor entre Aafy e 0,85btfck.  

 A expressão (4.10) mostra que o módulo elástico da seção efetiva leva em conta 

toda a seção de aço e considera a proporção efetiva da seção homogeneizada da viga 

mista quando a conexão é parcial. 

 

Linha neutra passando pela viga de aço 

 

A Figura 4.3 b) mostra o caso onde a área da seção homogeneizada é calculada 

pela seguinte relação: 

i a
bA A
n

= + t                                                                 

Onde: 

b é a largura efetiva da laje de concreto 

t é a espessura da laje de concreto 

 O momento de inércia da seção homogeneizada da viga mista é obtido por: 

2 2c c c
i a c a a a i c

I A I
aI I y A y I A

n n n
= + + + = + + y y                          (4.11) 

 Os módulos resistentes elásticos da seção homogeneizada com relação à fibra 

inferior (Wi)inf e superior (Wi)sup são calculados pelas expressões (4.5) e (4.6). 

Onde: x = t+hf+ds (Figura 4.3) 
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 Quando se tem interação parcial as tensões de cálculo são dadas pelas expressões 

(4.7) e (4.8), o momento de inércia efetivo da seção homogeneizada é dado pela 

expressão (4.9), e o módulo resistente elástico efetivo da seção homogeneizada é 

calculado pela expressão (4.10).   

 

b) Análise em regime plástico 

   

Para a análise plástica da seção considera-se que a área efetiva do perfil de aço é 

solicitada até a resistência de cálculo , tanto na tração quanto na compressão,   

    

ydf

yd yf =f /γa .  

Na análise plástica, a área efetiva de concreto na compressão deve resistir a uma 

tensão de e deve ser considerada constante em toda a espessura da laje entre a 

linha neutra plástica e a fibra mais comprimida do concreto. 

cd0,85f

 

                                               (a)                           (b)                        (c) 

Figura 4.4: Distribuição de tensões em vigas mistas sob momento positivo  
 Interação Total, NBR 8800 (texto de revisão, 2006) 
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A Figura 4.4 esquematiza as diferentes posições que a linha neutra plástica pode 

ocupar na seção transversal, quando há interação total. 

 

 Linha neutra passando pela viga de aço ou mesa superior 

 A linha neutra plástica (LNP) passa pela alma ou pela mesa superior da viga de 

aço quando a força que atua no concreto ( ) é menor do que a força atuante na seção 

de aço ( ), figura 4.4 a) e b). Essa condição é expressa por: 

cdC

Tad

                                                               cd c a yd0.85f bt <A f

Igualando a força de cálculo Fhd à do concreto tem-se: 

                                                           hd cd cd cF =C =0.85f bt

Mas de acordo com a Figura 4.4 tem-se: 

                            
2

ad ad a yd a yd cd
ad

cd ad ad

T C A f A f C
C

C C T

+ = −⎧ ⎫⎪ ⎪→ =⎨ ⎬
+ =⎪ ⎪⎩ ⎭

                                      (4.12) 

Portanto: 

Se a LNP passar pela alma: 

                                                                             supad a ydC A f>

   sup
sup

ad a yd
p f

w yd

C A f
y t h

A f w

−
= +                                                  
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Se a LNP passar na aba superior: 

supad a ydC A f≤                                                                           

sup sup
sup

;
2

pad
p f a

a yd

yCy t y
A f

= =                                                            

Para ambos os casos, tomando-se momentos em relação ao CG da parte tracionada, tem-

se:            

             inf inf sup( ) (
2
c

d cd f a ad a aM C h d y C d y y= + + − + − − )t                              (4.13) 

Onde: 

infay é a distância do CG da parte tracionada da seção T até a face inferior da viga. 

supay  é a distância do CG da parte comprimida da seção T ou retangular até a face 

superior da viga . 

 Na hipótese de conexão completa deve-se utilizar um número suficiente de 

conectores para resistir a 0.85F C f bthd cd cd c= =

F F

 , e na hipótese de conexão parcial, os 

conectores são calculados para resistir a hRd hd< , nesse caso deve-se calcular 

novamente a espessura efetiva da laje de concreto a < tc e um novo valor de .  cdC

 inf inf sup( ) (
2d cd c f a ad a a
aM C t h d y C d y y= + + + − + − − )                                 (4.14) 
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Onde: 

 FhRd é a força resistente de cálculo da conexão de cisalhamento, 

Fhd é a força solicitante de cálculo. 

Linha neutra na laje de concreto ou laje mista 

 

Quando a linha neutra plástica se encontra na laje de concreto ou laje mista, o 

diagrama de tensões na seção é representado como mostra a figura 4.3(c). A altura a da 

linha neutra plástica é encontrada por: 

  
0.85

a yd

cd

A f
a

f b
=                                                                         

                                              hd ad a yd cd c cdF T A f C A f= = = =

  (
2d ad s f c
aM T d h t= + + − )                                                        (4.15) 

Na hipótese de conexão completa deve-se utilizar um número suficiente de 

conectores para resistir a hd cd a ydF T A f= =  , e na hipótese de conexão parcial, os 

conectores são calculados para resistir a hRd hdF F<  (já descritos anteriormente). 
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Figura 4.5: Distribuição de tensões em vigas mistas sob momento positivo 
Interação parcial, NBR 8800 (texto de revisão, 2006) 

                           

A Figura 4.5 mostra o caso de interação parcial, pois aparecem duas linhas 

neutras, uma na laje de concreto e outra na viga de aço. A hipótese da interação total é 

admitida quando o deslizamento relativo entre os materiais, que normalmente existe é 

desprezível para o cálculo da viga mista. 

 

4.4  O uso da conexão de cisalhamento parcial no projeto 

 

 

Figura 4.6: Relação típica entre os momentos e grau de conexão de cisalhamento, 
JOHNSON (2004) 
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 Na figura 4.6, Md é o momento de cálculo para conexão completa, MplRd é 

momento plástico resistente de cálculo da viga mista para conexão parcial, Mpla,Rd é o 

momento plástico resistente de cálculo da viga de aço, η é grau da conexão de 

cisalhamento já mostrado no item 3.1.1. 

 A curva ABC, Figura 4.6, mostra a relação típica entre Md / Mpl,Rd e o grau de 

conexão de cisalhamento η , assim quando o grau de conexão for igual a zero o sistema 

deixa de ser misto e o momento resistente da viga é igual ao momento resistente da viga 

de aço: 

    , ,Rd pl a RdM M=                                                              

 A curva da figura 4.6 não é válida para graus de conexão muito baixos, sendo 

válida, fica evidente a economia conseguida no custo dos conectores de cisalhamento 

com o uso de conexão parcial, pois a redução do número de conectores de cisalhamento 

não é proporcional à redução do MRd. A escolha por conexão parcial pode ser requerida 

se o espaço necessário para colocação dos conectores de cisalhamento não é suficiente 

ou se se desejar reduzir os custos dos conectores. 

 A curva ABC na Figura 4.6 não pode ser representada por uma expressão 

simples, por essa razão, na prática é substituída pela linha AC mais conservadora, que 

pode ser dada por: 

,hd

hRd , ,

F    
F  

pla Rdd

pl Rd apl Rd

MM
M M

⎛ ⎞
= −⎜⎜
⎝ ⎠

⎟⎟                                                           (4.16) 

 A expressão (4.9) fornece diretamente o valor de FhRd que será usado no projeto, 

por conseguinte, determinar o número de conectores necessários em cada vão. 
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    hd Rd

hRd hRd

F n.qη=
F F

=                                                                                          (4.17) 

Sendo: 

 n o número de conectores distribuídos no vão da viga mista. 

 

4.5  Resistência da seção mista ao cisalhamento vertical 

 

 Em vigas mistas uma parte do cisalhamento vertical é resistida pela laje de 

concreto, podendo ser demonstrado através de ensaios. No entanto, a seção da laje não é 

levada em consideração nos procedimentos de cálculo das vigas mistas, pois ainda não 

há um método simples de cálculo reconhecido. Além do mais, a contribuição da laje 

para o cisalhamento vertical sofre influência de fatores como a continuidade dos apoios, 

a fissuração do concreto e do tipo de conexão de cisalhamento especificada. Por esses 

motivos, na prática, admite-se que o cisalhamento vertical seja absorvido 

exclusivamente pela viga de aço, desconsiderando-se o tratamento da peça como um 

conjunto misto.  

Na maioria das seções I das vigas de aço a espessura da mesa é suficiente para 

evitar flambagem por cisalhamento, o que permite uma relativa simplificação da rotina 

de cálculo.  

A resistência à força cortante tem o cálculo análogo às vigas usuais, isto é, a 

força cortante é resistida pela alma, fazendo 1,1aγ = , tem-se: 

   (0,6 ) w
Rd y

a

AV f
γ

=                                                          (4.18) 
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5  VIGAS MISTAS CONTÍNUAS  

 

5.1 Introdução 

 

As vigas mistas contínuas e semi-contínuas são aquelas que possuem apoios 

intermediários, vigas ou pilares, que fazem parte de um sistema estrutural. Nas vigas 

mistas contínuas o perfil de aço da viga pode ser contínuo sobre os apoios internos ou 

ligado ao perfil do vão adjacente por meio de ligações rígidas e de resistência total. As 

ligações podem ser convencionais, somente entre os perfis de aço ou podem ser mistas 

quando o elemento de concreto e a armadura são levados em conta no cálculo da rigidez 

da ligação. Quando essas ligações são semi-rígidas ou de resistência parcial, o sistema é 

denominado semicontínuo. Esse sistema não será tratado nesse trabalho. 

 As vigas mistas contínuas têm algumas vantagens em relação às vigas 

simplesmente apoiadas que segundo JOHNSON (2004) são: 

• a relação entre o vão e altura da viga é maior para o mesmo deslocamento, isto é 

as flechas são menores para a mesma relação entre o vão e a altura da viga; 

•  a fissuração na superfície superior da laje próxima aos apoios internos 

normalmente pode ser controlada mais adequadamente devido à presença da 

armadura longitudinal, dessa maneira não há restrição ao uso de acabamentos de 

pisos mais rígidos; 

•  a estrutura do piso tem freqüência de vibração maior, assim é menos suscetível 

a vibrações causadas por movimento de pessoas; 
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•  pode haver redução considerável no peso da estrutura e conseqüentemente 

também no custo.  

As desvantagens são: 

• o cálculo mais elaborado do que em vigas simplesmente apoiadas; 

•  a ação de carregamentos em um vão de viga causa efeitos nos vãos adjacentes; 

•  apesar da seção ao longo do vão ser uniforme na viga de aço, a rigidez e a 

resistência à flexão de uma viga mista contínua variam ao longo do vão, devido à 

fissuração do concreto na região de momento negativo e interferências de vigas 

adjacentes 

• a fissuração no concreto em vigas mistas contínuas é influenciada pela seqüência 

de construção da laje, pelo escoramento ou não da viga e pelos efeitos de 

temperatura, retração e deslizamento longitudinal na interface dos materiais. 

Esses fenômenos mais o efeito da deformação lenta do concreto, dificultam a 

determinação precisa da flecha e da distribuição de momentos ao longo da viga. 

Por essas razões, e também por economia, segundo JOHNSON (2004) o cálculo 

deve ser baseado sempre que possível em análise de resistência última (que pode ser 

verificada por ensaios).  

Quase todos os procedimentos adotados em vigas mistas simplesmente apoiadas 

podem ser usados nas regiões de momentos positivos das vigas mistas contínuas.  
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5.2 Largura efetiva da seção transversal 

 

 De acordo com o texto de revisão NBR 8800-1986 (2005) e o EN 1994-1-1, a 

largura efetiva de uma viga mista contínua, deve ser determinada de maneira similar às 

vigas mistas simplesmente apoiadas, como já mostrado no item 4.2, mas devem-se 

considerar as distâncias de acordo com a Figura 4.3 no lugar dos vãos da viga. 

Regiões de momento positivo: 

• 4/5 da distância entre apoios, para vãos extremos; 

• 7/10 da distância entre apoios para vãos internos. 

Regiões de momentos negativos: 

• 1/4 da soma dos vãos adjacentes. 

 

 

Figura 5.1: Distâncias simplificadas entre os pontos de momento nulo em uma viga 
contínua, NBR 8800 (texto de revisão 2006) 
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5.3 Resistência da seção mista ao momento fletor positivo 

 

 A resistência da seção mista de vigas contínuas nas regiões de momento positivo 

é calculada da mesma forma que em vigas mistas simplesmente apoiadas, ver item 4.3. 

 

5.4 Resistência da seção mista ao momento fletor negativo 

 

 Na região de momento negativo a área de concreto é normalmente desprezada 

para o cálculo da seção resistente, isso devido à fissuração do concreto. Assim a seção 

transversal de vigas mistas contínuas leva em conta a área da seção da viga de aço e a 

área da seção da armadura longitudinal existente na largura efetiva da laje de concreto, 

como mostra a Figura 5.2. 

b
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A cd
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Figura 5.2: Distribuição de tensões para momento fletor negativo 
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Como mostra a Figura 5.2: 

Tds é a força de tração resistente de cálculo da armadura longitudinal, ; ds sl ysT A f=

    a at aA =A +A c

d                                                                    (5.1) a yd ac yd at yA .f =A f +A f

   ds at yd ac ydT +A f A f=                                                                     (5.2) 

Substituindo-se (5.2) em (5.1) tem-se: 

                                                              

   

a yd ds at yd at ydA f =T +A f +A f

a yd ds
at yd

A f -T
=A f

2
          (5.3) 

    at sup f p f wA =c t +(y -t )t

   at sup f f w

w

A -c t +t t
tpy =                                                                  (5.4) 

 A distância da face superior da viga de aço até a linha neutra é obtida usando-se a 

expressão (5.4).  

 O momento fletor resistente de cálculo é dado por: 

                                                     (5.5) Rd ds 3 at yd 4 ac yd 5M =T d +A f d +A f d

 Segundo a NBR 8800 (1986) a resistência de vigas mistas sob momentos 

negativos somente considera a resistência da viga de aço, não leva em conta a resistência 

da armadura longitudinal, essa condição está sendo alterada no texto de revisão.  

 Segundo o AISC (2005), a armadura longitudinal pode ser levada em conta, 

desde que a viga de aço pertença à classe das seções compactas, que já foram definidas 

no capítulo 3.  
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5.5  O uso da conexão de cisalhamento no projeto 

 

 Em vigas mistas contínuas o uso da conexão parcial pode ser feito em regiões de 

momento positivo; nas regiões de momento negativo a conexão de cisalhamento deve 

ser maior ou igual à força de tração resistente da armadura longitudinal, Tds. É 

importante tomar cuidado quando for usada conexão parcial e a distribuição dos 

conectores for uniforme, pois isso pode acarretar um grau de conexão menor do que o 

necessário na região de momento negativo. O grau de conexão é dado pela expressão: 

    ( )cd ds

Rd

C T
Q

η +
=  

Onde: (Ccd, Tds, QRd ) já foram descritos anteriormente. 

 Segundo JOHNSON (2004) existem algumas razões para que o EN 1994-1-1 

especifique que a conexão de cisalhamento seja completa nas regiões de momento 

negativo, pois algumas simplificações são feitas no cálculo da força resistente da seção, 

como não considerar a resistência à tração do concreto, a resistência e a rigidez da 

armadura longitudinal e não levar em conta a armadura de tela soldada que normalmente 

é colocada na laje para controlar a abertura de fissuras. O cálculo da resistência da 

conexão de cisalhamento desconsidera o fato do concreto estar tracionado na região de 

momento negativo, mas em contrapartida o deslizamento é maior na região próxima aos 

apoios, que é benéfico. 

 A NBR 8800 (texto de revisão 2006) segue o mesmo critério do EN 1994-1-1. 
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5.6 Flambagem lateral por distorção  

 

 A flambagem lateral por torção, Figura 5.3 a),  pode ocorrer em vigas cujas 

mesas não estão impedidas de se deslocar lateralmente. Em vigas simplesmente 

apoiadas, isso pode ocorrer na fase de construção, isto é, antes que a laje restrinja a mesa 

superior da viga de aço ou quando não há conexão suficiente na interface da laje e viga 

de aço.  

 Em vigas contínuas, na região de momento negativo, Figura 5.3 b), a laje impede 

a torção da viga, mas a mesa inferior comprimida só é restringida pela alma, que não é 

rígida suficiente, podendo ocorrer um deslocamento lateral se ocorrer flexão da alma. 

Esse fenômeno é chamado de flambagem lateral por distorção. 

 A flambagem local é considerada quando se analisa a classificação das seções 

comprimidas, como já foi mostrado no capítulo 2. A flambagem lateral por distorção é 

levada em conta pela redução da resistência ao momento negativo próximo aos apoios. 

 

 

Figura 5.3: Deformação típica da mesa inferior de uma viga de aço por 
flambagem lateral por distorção 
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 A Figura 5.3 c), mostra a tendência da mesa inferior deslocar-se lateralmente na 

região de momento negativo e é restringida pela alma em conjunto com a mesa superior 

e a laje, formando um “U” invertido com a viga adjacente. Esse mecanismo ocorre 

normalmente em lajes de edifícios. 

 

5.7  Resistência da seção mista ao cisalhamento vertical 

  

 Normalmente, a contribuição da laje de concreto é desprezada, como nas vigas 

simplesmente apoiadas, pois se admite que toda força cortante é resistida pela alma da 

viga de aço. A verificação da flambagem local da alma por cisalhamento não é 

necessária se a relação entre a altura da alma e sua espessura não ultrapassar o valor: 

    
w y

h E2.33
t f

≤  

 O efeito da força cortante solicitante de cálculo deve ser levado em conta no 

cálculo do momento resistente da viga mista se o valor dessa força for maior do que 

metade da força cortante resistente de cálculo da viga de aço. Então o momento 

solicitante de cálculo deve ser obtido a partir da expressão: 

   
2

sd
sd f,Rd Rd f,Rd

pl,Rd

2VM M +(M -M ) 1- -1
V

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥≤ ⎜⎜ ⎟⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

                                (5.6) 

Onde: 

Msd é o momento solicitante de cálculo; 

MRd é o momento resistente da viga mista; 
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Mf,Rd é o momento resistente da viga mista, considerando somente a contribuição das 

mesas; 

Vpl,Rd é força cortante resistente de cálculo; 

Vsd é a força cortante solicitante de cálculo. 

 A expressão (5.6) considera a contribuição total das mesas da viga de aço para 

resistirem ao momento fletor, mas reduz a contribuição da alma da viga de aço e da laje 

de concreto.  
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6 FISSURAÇÃO NAS LAJES DE VIGAS MISTAS 

 

6.1  Formação das fissuras e finalidade da limitação da fissuração 

 

As peças estruturais de concreto apresentam fissuras mesmo quando são 

submetidas a tensões de tração pequenas, pois o concreto tem baixa resistência à tração. 

Além das tensões devido às cargas, atuam também tensões de tração devido aos esforços 

internos, as quais, para condições desfavoráveis de temperatura e umidade do ar, podem 

atingir valores tão elevados, que o concreto se fissura antes mesmo do carregamento 

atuar. 

Esse risco de fissuração ocorre nas primeiras horas após a concretagem, enquanto 

o concreto novo ainda não tem quase nenhuma resistência à tração, mas está sujeito a 

tensões intrínsecas elevadas devido a variações de temperatura. Tais variações de 

temperatura surgem devido ao calor de hidratação no interior da peça e ao esfriamento 

no exterior. A retração também pode causar tensões de tração, mas estas surgem, 

geralmente, algum tempo depois e os valores são menores. Devido a esses fenômenos no 

início do período de endurecimento, a resistência à tração do concreto, nas estruturas, é 

menor e apresenta maior dispersão de valores do que no caso de corpos-de-prova 

pequenos, a não ser que o concreto seja previamente comprimido levemente e endureça 

sob compressão. No caso de estruturas, só se pode confiar na resistência à tração do 

concreto em escala limitada. Por isso sempre que dimensionada a armadura de uma peça 

de concreto armado, parte-se do princípio que o concreto não colabora em nada com a 

tração. 
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No que se refere ao estado limite de serviço das estruturas, esta armadura deve 

ainda ser dimensionada e disposta de tal forma que não surjam fissuras com grandes 

aberturas, pois essas colocam em risco a proteção contra corrosão. 

A fissuração em elementos estruturais de concreto é inevitável, devido à grande 

variabilidade e a baixa resistência do concreto à tração. O elemento de concreto é sujeito 

a tensões de tração mesmo para carregamentos em serviço. Segundo a NBR 6118 (2003) 

a abertura característica de fissuras wk pode atingir valores da ordem de 0,2 mm a 0,4 

mm para uma estrutura sob ação de combinações freqüentes. No caso das fissuras 

afetarem a funcionalidade da estrutura, devem ser adotados valores menores para as 

aberturas de fissuras de maneira a não afetar a durabilidade ou segurança quanto aos 

estados limites últimos. 

O valor da abertura de fissuras sofre influência de restrições às variações 

volumétricas. Na viga mista isso ocorre quando a laje de concreto é ligada na viga de 

aço pelos conectores de cisalhamento; sofre também influencia das condições de 

execução da construção. Por essas razões os critérios apresentados pela NBR 6118 

(2003) devem ser vistos como estimativa aceitável de comportamento geral do elemento 

de concreto, mas não garantem a avaliação precisa da abertura de uma fissura específica. 

O valor da abertura de fissuras, wk, para cada parte da região envolvida é a menor 

entre as obtidas pelas expressões (6.1) e (6.2).  

1
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σsi é a tensão de tração no centro de gravidade da armadura considerada, calculada no 

estádio II. 

iφ  é o diâmetro da barra que protege a região de envolvimento considerada; 

Acri é a área da região de envolvimento protegida pela barra iφ  

Esi é o módulo de elasticidade do aço da barra considerada, de diâmetro iφ ; 

riρ  é a taxa da armadura passiva em relação à área da região de envolvimento (Acri) 

η1 é o coeficiente de conformação superficial da armadura considerada, adotado 

1 2, 25η =  para barras nervuradas. 

O cálculo no estádio II admite comportamento linear dos materiais e despreza a 

resistência à tração do concreto. 

Em vigas mistas de aço e concreto a limitação da propagação de fissuras na laje 

de concreto tem grande importância para o funcionamento do conjunto Nos itens que se 

seguem são apresentados os tipos de fissuras que afetam a resistência da conexão, e a 

resistência à flexão da viga mista. Também é mostrado qual o papel da armadura 

transversal  para limitação das aberturas de fissuras. 
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6.2 Tipos de fissuras nas lajes  

 

O colapso do sistema misto, no caso de conexão parcial, geralmente ocorre 

quando o material do conector atinge a ruptura devido à redução gradual da resistência e 

da rigidez do material concreto na zona de compressão biaxial, localizada imediatamente 

em frente ao conector, denominada zona de influência, como mostra a Figura 6.1. Isso 

ocorre em conseqüência da fissuração do concreto quando o conector aplica uma força 

concentrada F na laje, e esse mecanismo é descrito no item 3.3 desse trabalho. 

OEHLERS (1989) apresenta três modos de fissuração na laje, Figura 6.1. 

No primeiro modo, devido ao rasgamento, as fissuras vão se propagando nas 

laterais do conector e dependem da força de compressão no plano da laje perpendicular 

ao eixo longitudinal da viga. O segundo modo caracteriza-se pela propagação das 

fissuras paralelas às bielas de compressão do concreto. E por último são as fissuras por 

fendilhamento em frente ao conector, que se propagam e podem induzir ao 

fendilhamento atrás do conector, diminuindo a restrição biaxial na zona de influência. A 

fissura devido ao rasgamento não tem grande efeito na resistência da conexão desde que 

sua propagação seja fora da zona de influência. A fissura que se propaga na direção da 

biela comprimida pode afetar o equilíbrio do conjunto, a armadura transversal disposta 

na laje tem o papel de resistir à força de tração que ocorre na laje em equilíbrio com a 

compressão das bielas do concreto. A fissura por fendilhamento é a mais nociva ao 

concreto, tendo como conseqüência a ruptura da conexão. A armadura transversal não 

evita o fendilhamento do concreto, mas limita a propagação das fissuras, OEHLERS 

(1989). 
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Figura 6.1: Tipos de fissuração na laje devido ao cisalhamento longitudinal 
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6.3  Fissuração na laje e a resistência da conexão de cisalhamento 

 A resistência do conector de cisalhamento do tipo mecânico depende do estado de 

tensões no concreto na zona de influência. A resistência do pino é a resistência máxima 

da conexão de cisalhamento quando se mantem um estado de tensão triaxial. Quando há 

formação de fissura longitudinal, que atravessa essa zona, o estado de tensão triaxial é 

conservado pela presença da armadura transversal que corta a fissura; esse mecanismo 

será mostrado a seguir. A resistência do pino pós-fissuração, conseqüentemente, 

depende da quantidade, da bitola e da posição da armadura transversal, e em geral é 

menor do que a resistência no concreto não fissurado. Não são todas as fissuras 

longitudinais no concreto em uma viga mista que afetam a resistência da conexão, um 

exemplo disso é quando os esforços de flexão transversais no elemento de concreto 

causam momentos negativos sobre o elemento de aço de uma viga mista, fazendo com 

que ocorram fissuras devido à flexão acima da zona de influência, Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2: Flexão transversal da laje em uma viga mista 
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De fato, momentos negativos transversais podem aumentar a resistência da 

conexão pela aplicação de tensões de compressão transversais na zona de influência, 

mas esse efeito benéfico não é normalmente quantificado e nem levado em conta nos 

cálculos. Em contrapartida, momentos positivos podem induzir ao aparecimento de 

fissuras na parte inferior da laje devido à flexão longitudinal e se essas fissuras 

atravessarem a zona de influência dos conectores de cisalhamento, podem reduzir a 

resistência da conexão. Além disso, por intermédio de ensaios verificou-se que a 

fissuração por fendilhamento longitudinal sempre começa na base dos conectores de 

cisalhamento, assim a resistência da conexão sempre deve considerar a fissuração. 

 

6.4 Fissuração por fendilhamento 

 

6.4.1 Efeito da armadura transversal pré-fendilhamento 

 

A resistência ao fendilhamento do concreto é proporcional à área da região 

chamada de zona lateral, que depende da largura efetiva da laje de concreto e da 

distância entre os conectores. Fazendo uma analogia aos blocos parcialmente 

carregados, que nas proximidades da face do carregamento, as bielas inclinadas 

introduzem tensões transversais de compressão, pode-se justificar a maior capacidade 

resistente quanto maior for a largura efetiva da laje de concreto. 

Sendo ρ a porcentagem da armadura de costura que atravessa a zona de 

fendilhamento, quando se faz a transformação da seção, o aumento proporcional na área 

da zona lateral devido à armadura de costura é relativamente pequeno, assim, não há um 
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aumento significativo na resistência ao fendilhamento devido à armadura de costura. Daí 

conclui-se que a armadura de costura não evita o fendilhamento, mas limita a 

propagação da fissuração. 

 

6.4.2  Armadura transversal para fendilhamento e a resistência da conexão  

 

Dois mecanismos são responsáveis pela resistência do conector. O primeiro 

ocorre porque a barra da armadura restringe o concreto sendo esse confinado entre a 

barra e o pino, conseqüentemente aumenta sua resistência à compressão. O segundo 

mecanismo pode ser visto em ensaios do tipo “push-out”, onde se observa que as barras 

da armadura se deformam por flexão devido à carga concentrada introduzida pelo 

conector. 

O efeito da armadura transversal na resistência do conector do tipo pino com 

cabeça, no concreto não fissurado longitudinalmente, foi descrito por JOHNSON e 

OEHLERS (1989) que simularam o mecanismo por meio de modelos de elementos 

finitos. 

A Figura 6.3 mostra como foi simulado por JOHNSON E OEHLERS (1981) o 

mecanismo de transferência dos esforços do conector de cisalhamento. Foi admitido no 

modelo de elementos finitos, um vazio na zona de influência próxima ao colar de solda 

do pino, isso fez com que a resistência do pino tivesse uma redução de 29%, enfatizando 

a importância do adensamento do concreto ao redor da base do conector do tipo pino 

com cabeça. Para simular os agregados graúdos do concreto ou armaduras transversais, 
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acrescentaram regiões com maior rigidez (insertos rígidos) com variação no tamanho e 

localização, que na prática ocorrem em posições aleatórias em relação ao conector, 

produzindo grandes variações nas suas resistências individuais. A resistência da conexão 

teve uma variação de 4% a 32%, dependendo do tamanho e da posição do inserto rígido. 

 

 

Figura 6.3: Resistência do conector com vazios e insertos (OEHLERS, 1981) 

 

Conclui-se, então, que a resistência do conector depende da resistência do 

agregado e que os vazios interferem negativamente. Em função dessa análise, o uso de 

concreto com agregados leves pode reduzir a resistência do conector em relação ao uso 

de concreto normal, mesmo quando a resistência à compressão do concreto for de 

mesmo valor.  

O modelo utilizado por JOHNSON E OEHLERS (1981) foi utilizado para 

explicar numericamente os ensaios feitos em vigas mistas, Figura 6.4, e confirma que a 

armadura de costura tem papel importante na resistência da conexão de cisalhamento e 

os fatores que podem influenciar como a quantidade e localização da armadura bem 

como o tipo de concreto.  
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a) viga em L                   

 

 

 b) viga T 

Figura 6.4: Fissura por fendilhamento (OEHLERS,1995) 

 

Quando ocorre a fissura por fendilhamento no elemento de concreto, sem 

armadura transversal, as fissuras se propagam ao longo do vão causando a ruptura do 

concreto, como mostrado na Figura 6.4. Conseqüentemente a restrição triaxial na zona 

de influência do conector de cisalhamento é reduzida para zero bem como a resistência 

da conexão. A armadura de costura, quando atravessa o plano da fissura por 

fendilhamento, faz aparecer essa restrição triaxial necessária na zona de influência, e a 

resistência da conexão não se reduz à zero.  
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6.5 Fissuração na direção das bielas comprimidas de concreto 

 

 O elemento concreto tem que transferir as forças de cisalhamento longitudinal 

nas regiões de concreto não fissurado, nas regiões onde o concreto tem formação de 

fissuras paralelas à direção das bielas comprimidas de concreto e nas regiões onde há 

fissuras longitudinais induzidas por flexão ou fendilhamento. 

 Pesquisas feitas por MATTOCK et al ROFBECK, IBRAHIM (1969), mostram 

que o plano de cisalhamento é mais frágil quando há uma fissuração longitudinal e a 

maioria dos procedimentos de cálculo assumem que esse plano está fissurado. 

 A Figura 6.5 mostra a transferência do cisalhamento no elemento de concreto de 

uma viga mista inicialmente não fissurado. F representa a força de cisalhamento 

longitudinal que ocorre na interface dos materiais aço e concreto, quando essa força 

ocorre o elemento de concreto distorce e induz tensões de tração diagonal como 

esboçado em A. 

 

Figura 6.5: Elemento de concreto não fissurado inicialmente na linha de 
conectores 
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 Essa tensão de tração fissura o concreto na direção paralela às diagonais 

comprimidas de concreto formando uma série de treliças, resultando em tensões de 

tração na armadura transversal.  

 Conseqüentemente, para a resistência ao cisalhamento longitudinal, o sistema de 

treliça deve estar em equilíbrio, isto é, quando há a formação de bielas e tirantes, o 

concreto resiste às tensões de compressão e a armadura transversal às tensões de tração, 

respectivamente. Esse mecanismo é análogo ao de treliça clássica de Mörsh associado 

com a resistência ao cisalhamento de vigas de concreto armado no cálculo dos estribos. 

 A Figura 6.6 mostra o mecanismo pelo qual o cisalhamento longitudinal 

atravessa uma seção transversal fissurada. Nessa situação, a fissura longitudinal se 

estende sobre a linha de conectores e é atravessada pela armadura de costura. Essa 

fissura pode ocorrer devido a momentos transversais na laje da viga mista, pela retração 

do concreto, pelo mecanismo de fendilhamento já mostrado anteriormente, ou má 

execução do elemento de concreto.  

 

 

Figura 6.6: Elemento de concreto fissurado inicialmente 
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 A força de cisalhamento longitudinal causa um deslizamento relativo entre as 

faces da fissura longitudinal causando distorção que é resistida ao longo da linha 

fissurada pela combinação do efeito pino, pelo engrenamento dos agregados na região e 

pelo atrito. A maneira como esse deslizamento relativo entre as faces da fissura é 

resistido pela flexão da armadura de costura já foi mostrada no item 6.4.2. O 

engrenamento dos agregados é mostrado na Figura 6.7 e só ocorre se a armadura de 

costura puder limitar a abertura da fissura longitudinal ou se houver uma tensão normal 

de compressão, σnf , que normalmente é resultado do momento negativo da laje, 

transversal à viga, como mostra a Figura 6.6. 

 

 

Figura 6.7: Mecanismo resistente do concreto- engrenamento dos 
agregados 
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7.  ARMADURAS DE LAJES EM ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E DE 

CONCRETO 

 

7.1  Introdução 

 

O cálculo das armaduras das lajes das estruturas mistas nas regiões de momentos 

positivos, negativos e de cantos é similar ao das estruturas de concreto armado. Na 

região de interface dos materiais, aço e concreto, das vigas mistas, há a necessidade da 

armadura transversal, também chamada de costura, na face inferior da laje. Neste 

capítulo serão apresentadas algumas maneiras adotadas para armar lajes e descrever 

principalmente como o Eurocode 4 (2004) e a revisão da NBR 8800 (2006) especificam 

a armadura de costura.  

 

Figura 7.1: Deformação de lajes – vigas rígidas 

 

O cálculo de pavimentos de edifícios, compostos por lajes e vigas, tem sido feito 

por muito tempo de modo simplificado, onde as lajes são consideradas isoladas apoiadas 

em vigas rígidas, como mostra a Figura 7.1. Isso porque, não existiam recursos 
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computacionais capazes de resolver o problema como um todo. Atualmente, apesar de 

existirem diversos programas com capacidade de analisar e fornecer resultados com alto 

grau de precisão, ainda existem paradigmas acerca dos resultados esperados para lajes, 

que se baseiam em teorias simplificadas. 

Nos edifícios, normalmente, as lajes estão apoiadas sobre vigas que são flexíveis. 

Essa condição de apoio real altera o campo das deformações das lajes e 

conseqüentemente os esforços internos e as reações de apoio, como mostra a Figura 7.2. 

 Para levar em conta a influência da flexibilidade dos apoios no cálculo das lajes, 

os pavimentos podem ser modelados pela analogia de grelhas ou elementos finitos. Na 

solução por analogia de grelha é possível considerar as vigas de apoio em conjunto com 

o modelo de grelha das lajes, assim a análise do pavimento pode ser feita como uma 

grelha plana, as lajes e as vigas de apoio passam a ser uma estrutura única. A 

flexibilidade ou não das vigas têm influência significativa no comportamento das lajes e 

isso deve ser levado em conta na compatibilização das armaduras necessárias para os 

momentos negativos e as armaduras de costura na laje.  

 

Figura 7.2: Deformação de lajes com vigas flexíveis 
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7.2  Placas em regime elástico 

 

As placas são estruturas laminares com superfície média plana, solicitadas 

predominantemente por forças perpendiculares ao seu plano médio. Nas estruturas de 

concreto, as lajes são consideradas placas, Figura 7.3. Sob a ação de um carregamento 

qualquer, a placa sofre deformações e os seus pontos se deslocam. 

 

 

               Figura 7.3: Laje de concreto, FUSCO (1994) 

 

Considerando-se um elemento de placa de altura h e lados lx e ly, agem nos 

planos Ox e Oy respectivamente os momentos fletores Mx e My, e as forças cortantes Vx 

e Vy. As lajes são dimensionadas essencialmente em razão dos momentos fletores, mas 

em alguns casos em função das forças cortantes, como por exemplo, em lajes cogumelo. 
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Figura 7.4: Condições de contorno de uma laje, FUSCO (1994) 

 

   
4 4 4

4 2 2 42w w w q
x x y y D

∂ ∂ ∂
+ + = −

∂ ∂ ∂ ∂
                                        (7.1) 

A expressão (7.1) é a equação diferencial das placas, que se respeitadas as 

condições de contorno mostradas na Figura 7.4 fornece os esforços solicitantes em todos 

os seus pontos, D é coeficiente de rigidez da placa. Vários autores tabelaram os esforços 

solicitantes das placas de acordo com suas condições de contorno e tipos de 

carregamentos, como CZERNY (1959) e MARCUS (1968).  

 

7.3  Placas em regime rígido-plástico 

 

 O cálculo das placas de concreto armado pela teoria das charneiras plásticas 

admite que a ruína ocorra somente com a formação de um conjunto de linhas de 
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plastificação, transformando a laje num sistema hipostático, como mostram as Figuras 

7.5 e 7.6. O Método das charneiras plásticas ou Método das linhas de ruptura, para lajes 

de concreto armado, foi inicialmente desenvolvido por INGERSLEV (1923), e 

posteriormente muitas contribuições foram feitas por JOHANSEN (1943) e 

LANGENDONCK (1970). A carga última da laje é obtida estudando-se vários 

mecanismos possíveis de colapso compatíveis com as condições de contorno. Os 

momentos nas linhas de plastificação são os últimos plásticos, resistidos pela seção de 

concreto armado. Com essas hipóteses básicas, a carga última é determinada usando-se o 

princípio dos trabalhos virtuais ou as equações de equilíbrio. A carga última assim 

determinada é maior ou igual à correta. 

 As linhas de plastificação assim consideradas são na verdade zonas de 

plastificação delineadas por seções planas ou cilíndricas, normais ao plano médio da 

laje, nas quais foi atingido o momento de plastificação. Essas linhas são designadas por 

charneiras plásticas e correspondem, nas lajes reais de concreto armado, a zonas de 

intensa fissuração da face tracionada.  
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Figura 7.5: Laje quadrada e a disposição das fissuras 

 
 

 
 
Figura 7.6: Laje retangular e a disposição das fissuras 

 

 Admite-se que as seções transversais da laje tenham comportamento plástico, ou 

seja, que a partir de determinada rotação o momento resistente passa a ser o de 

plastificação, que permanece constante. Conforme LORIGGIO (1998), as lajes 

dimensionadas no Domínio 2 e uma grande parte das lajes dimensionadas no Domínio 3 

possuem um patamar de plastificação bem definido. A NBR 6118 (2003) limita a 

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 106 

posição da linha neutra a 0,30 da altura útil quando for utilizado um método plástico de 

análise, garantindo a ductilidade das seções transversais. 

 Para o estabelecimento do método de cálculo, admite-se que a laje tenha 

comportamento rígido-plástico. De acordo com a NBR 6118 (2003), o cálculo de lajes 

no regime rígido-plástico é permitido desde que as cargas atuem sempre no mesmo 

sentido e que as deformações das seções da laje estejam nos domínios de deformação 2 

ou 3, como mostra a Figura 7.7. 

 

Figura 7.7: Domínios de deformações do concreto 

  

 De modo geral, admite-se que o momento de plastificação Mp seja dado pelo 

momento fletor de cálculo Md correspondente ao início da plastificação da armadura. O 

valor do momento de plastificação pode ser obtido de forma exata com o diagrama 

parábola-retângulo ou, de forma aproximada, com o diagrama retangular, Figura 7.7. 

   

   s yd
p s yd

cd

A f
M =A f d-

2b0,68f
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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 Para as lajes, considera-se o momento de plastificação por unidade de largura, 

medida perpendicularmente à direção das barras da armadura, sendo: 

   

   p s
s yd

cd

M a
mp= =a f d- ydf

b 1,36f
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Onde s
s

Aa
b

=  que é a armadura por unidade de largura da laje. 

 

7.4  Armaduras de cantos de lajes 

 

7.4.1 Bordas livres à rotação 

 

 Quando os cantos das lajes forem garantidos contra a possibilidade de 

levantamento, como por meio de conectores que garantam que não haja a separação 

vertical, surgem, na região dos cantos, momentos principais negativos, m1, na direção da 

bissetriz do ângulo (tração na face superior da laje), e momentos principais positivos, 

m2, na direção perpendicular àquela (tração na face inferior da laje), Figura 7.8. Seu 

valor máximo é igual a mxy, denominado momento volvente (momento direcional, 

porque determina a direção e a mudança de direção dos momentos principais). 
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Figura 7.8: Momentos principais na região do canto e reação do canto A a ser 
ancorada, laje retangular apoiada em todo o contorno e apoios livres à                   

rotação, LEONHARDT, F; MöNNIG, E. (1978). 
  

Acompanhando as direções de m1 (45°) e de m2 (135°), ter-se-ia o máximo de eficiência 

na região do canto, com uma armadura superior fazendo um ângulo de 45° com o eixo y 

e uma armadura inferior com um ângulo de 135°. Entretanto, as barras teriam 

comprimentos diferentes e deveriam ser colocadas sob, ou sobre a malha principal da 

armadura, não sendo desejável na prática. 

 Por esse motivo, é mais adequado na prática de projetos em edifícios adotarem 

armaduras com malha nas direções x e y, uma superior e uma inferior, mas há a 

necessidade de uma quantidade maior de aço ( cerca de 3 vezes). 

 A armadura do vão da laje é disposta em malha retangular nas direções x e y. A 

armadura do canto é complementada com barras curtas, devendo ter seção igual a da 

maior armadura no vão, quando não for feita uma verificação mais rigorosa.  
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Figura 7.9: Armaduras de lajes nos cantos 

 
 

Tabela 7.1: Valores para momento e reação na região do canto,  
LEONHARDT, F; MöNNIG, E. (1978) 
ly/lx mxy A  

1 0,0463 q(lx)2 0,0926 q(lx)2

2 0,0662 q(lx)2 0,1324 q(lx)2
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7.4.2 Bordas engastadas 

 

 Segundo LEONHARDT (1978), em caso de engastamento perfeito com duas 

bordas concorrentes, os momentos principais na região do canto são pequenos como 

mostra a Figura 7.10, portanto não têm grande influência nos momentos do vão. Ao 

longo dos apoios, os momentos volventes mxy desaparecem e não surgem forças de 

canto. Dessa maneira, para laje engastada em todo o contorno, é necessária somente a 

armadura distribuída nas direções principais x e y.  

 A armadura superior das lajes sobre os apoios deve ser ancorada de acordo com o 

diagrama de momento e 1/3 da armadura positiva deve ser levada até os apoios. 

 

Figura 7.10: Diagrama de momentos simplificado e momentos principais na região do 
canto para lajes engastadas, LEONHARDT, F; MöNNIG, E. (1978). 
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7.5 Armaduras de costura para prevenir cisalhamento longitudinal e 

fendilhamento 

 

No capítulo 6 foram apresentados os mecanismos que podem gerar fissuração por 

fendilhamento e por cisalhamento longitudinal nas lajes de uma viga mista, e qual é a 

influência da armadura de costura na limitação da fissuração e resistência da conexão. A 

Figura 7.11 mostra as superfícies de falha ao cisalhamento e as posições das armaduras 

necessárias para resistir às forças de fendilhamento e de cisalhamento. 

 

 

Figura 7.11: Superfícies típicas de falha ao cisalhamento, EUROCODE 4 (2004) 
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7.5.1 Armaduras de costura - Eurocode 4-EN 1994-1-1 

 

O Eurocode 4-EN 1994-1-1 especifica que o cálculo da armadura de costura deve 

ser feito conforme o Eurocode 2-EN 1992-1-1 onde considera que a resistência ao 

cisalhamento da mesa de concreto pode ser calculada de tal maneira que a laje de 

concreto forme um sistema de bielas comprimidas combinadas com tirantes na forma de 

armaduras tracionadas. O estado limite último pode ser alcançado pela compressão das 

bielas ou pela tração dos tirantes. Por essa razão deve haver uma armadura transversal 

mínima. Nesse procedimento devem ser feitas duas verificações, uma delas é a 

resistência das bielas comprimidas do concreto e a outra é a resistência à tração das 

barras das armaduras transversais (costura). 

Sf

Ft

B
1Fhd

1Fhd

2Fhd

C

A

Sf senθf

θf

Fc

Fc

Conector

Viga de aço

Barras
da amadura
de costura

 

Figura 7.12: Analogia de treliça em plano de cisalhamento de uma laje de 
concreto 
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A Figura 7.12 mostra um modelo simplificado que exemplifica o mecanismo de 

biela-tirante em uma laje de concreto de altura hf, onde a largura efetiva da laje é 

simétrica ao eixo da viga de aço.  

Onde: 

Fhd é metade da força de cisalhamento longitudinal de cálculo (a força no conector é 

2Fhd), 

Ft representa a força de tração na barra da armadura transversal (costura), que 

multiplicada por γf (coeficiente de majoração de carga) resulta em Ftd, que é a força de 

tração na barra da armadura de cálculo; 

Fc é a força de compressão na biela de concreto na metade da largura efetiva; 

Ast é área da armadura transversal; 

θf é o ângulo considerado das bielas comprimidas do concreto; 

sf é o espaçamento entre as barras da armadura transversal; 

hf é a altura da laje. 

Observando a Figura 7.12, pode-se obter a expressão (7.2), onde a tensão de 

cisalhamento solicitante de cálculo para metade da largura efetiva é dada por: 

   hd
Sd

f

Fτ =
h

 (por comprimento unitário de laje) 

   td
f hd td

hd

Ftgθ = F F cotgθ
F

⇒ = f  

   td
Sd

f

F cot
τ =  

h
fgθ  
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Como a força resistente de cálculo à tração na armadura é igual a FRtd,,tem-se: 

    sf yd
Rtd

f

A f
F =

s
  

 A força solicitante de cálculo à tração deve ser menor ou igual a força resistente 

de cálculo à tração na barra da armadura, então: 

    td RtdF F≤  

                                              sf yd Sd f

f

A f τ h>
s cotgθ

  
(7.2) 

 

 A tensão solicitante de cálculo na biela comprimida de concreto é: 

  hd
Sd f

f f

Fτ =  (na largura s )
h s

 

  f cd
Sd f

f f

cos Fτ =  (na largura s )
h s
θ  

A resistência à compressão do concreto de cálculo é dada por fcd, que na biela 

comprimida de concreto é dada por: 

  cd
cd

f f

Ff =
s senθ hf

 

  f cd f f f
Rd f

f f

cos f s sen hτ =  (na largura s )
h s

θ θ  

  Rd cd f fτ = f senθ cosθν  

A tensão de compressão solicitante de cálculo na biela de concreto deve ser 

menor ou igual a tensão resistente de cálculo, isto é:   

Sd cd f fτ < f senθ cosθν  
 

(7.3) 
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 Segundo o EN-1992-1-1, na falta de um cálculo mais rigoroso, os seguintes 

valores de θf podem ser usados: 

1,0 cot 2,0fθ≤ ≤   , quando a laje estiver comprimida; 0(45 26,5 )fθ≥ ≥ 0

1,0 cot 1, 25fθ≤ ≤  , quando a laje estiver tracionada. 0(45 38,6 )fθ≥ ≥ 0

Sendo que: 

ckf=0,6(1- )
250

v   

0,6 = 0,7 x 0,85 

• (0,7) equivale a uma redução de 30% da resistência à compressão do concreto em 

relação à tensão última resistente na compressão simples, isso decorre do fato que as 

bielas diagonais comprimidas são atravessadas por fissuras diagonais,  

• (0,85) é um coeficiente redutor devido ao efeito “Rüsch” (ver pág.8). 

•  (1 )
250

ckf
− , fck em MPa, é equivalente ao coeficiente 2vα , NBR6118 (2003), que é um 

fator de redução da resistência do concreto à tração e cisalhamento que não é 

proporcional ao aumento da resistência à compressão, FUSCO (1994). 

A tensão de cisalhamento longitudinal por unidade de comprimento em uma 

superfície de concreto com potencial de falha, não pode exceder a resistência ao 

cisalhamento longitudinal da seção, τRd, dada pelo menor valor entre os obtidos nas 

expressões (7.2) e (7.3). 

Para o cálculo da área mínima da armadura transversal, θ f deve ser o menor 

dentro de um intervalo admissível. Para uma escolha inicial pode-se adotar =26,5°; e fθ
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verificar a tensão de compressão na biela comprimida. Se essa verificação for satisfeita, 

a armadura de costura terá menor comprimento, que é desejável por questão de 

economia. 

Se a condição anterior não for satisfeita, deve-se aumentar a largura da biela e 

para isso deve-se aumentar o ângulo θf  que tem como valor máximo permitido  45°, 

devido ao estado de tensões na biela, com isso obtem-se o maior comprimento de 

armadura de costura.  

Assim a área da armadura de costura é obtida pela expressão seguinte: 

      h f
sf

yd

A
f cot

F
g

γ
θ

=  

 

O Eurocode 4 EN-1994-1-1 (2004) não considera a parcela dos mecanismos 

internos resistentes do concreto para a determinação da armadura de costura. Esses 

mecanismos são mostrados no item 7.5.2. 

 

7.5.2  Armaduras de costura – NBR 8800 (1986) e a proposta de revisão 

 

A NBR 8800-1986 restringe-se a recomendar que a armadura de costura, quando 

necessária, não deve ser inferior a 0,5 % da área da seção de concreto, com espaçamento 

uniforme ao longo do comprimento, e deve estar localizada na parte inferior da laje para 

prevenir fissuras de fendilhamento como mostrado no capítulo 6. Esse valor é 

considerado exagerado, tanto que a revisão dessa norma já muda essa especificação. 
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A proposta de revisão da NBR 8800 (2006) especifica como deve ser feito o 

cálculo para a armadura de costura. A armadura mínima deve ser de 0,2% da área da 

seção de cisalhamento do concreto para lajes maciças de concreto ou para lajes mistas 

com nervuras longitudinais ao perfil de aço, e 0,1% para lajes mistas com nervuras 

transversais ao perfil. Segundo a norma se for demonstrado que não há fissuração, fica 

isenta a laje da armadura de costura, mas pode-se ver no capítulo 6 que essa armadura 

transversal é necessária no controle da propagação de fissuras por fendilhamento 

garantindo a resistência da conexão.  

Figura 7.13: Seção transversal de uma viga mista e suas armaduras 

B 
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No texto de revisão da NBR 8800 (2006), a força cortante solicitante de cálculo 

(VSd) deve ser menor ou igual a força cortante resistente de cálculo para cada plano de 

cisalhamento longitudinal, tanto na região de momentos positivos quanto na região de 

momentos negativos , conforme as expressões: 

 

321

long ysck blc1
Rd,m

1 2 c s
Sd

m

A f0,85f AbQ s - -
b +b γ γV = 0

L
≥                                        (7.4) 

 

 s ys F yF f yFcv ck cv ck
Rd

c s al c a
(2) (3)(1) (4) (5)

A f A f 0,6A f0,04ηA f 0,2ηA fV = + + +
γ γ γ γ γ

≥
l

                 (7.5) 

 

A expressão (7.4) dá o valor da força longitudinal na seção considerada. O 

primeiro termo da expressão (7.4) refere-se ao valor da força de cisalhamento resistente 

dos conectores. O segundo termo refere-se à força resistente da seção de concreto e o 

terceiro termo à força resistente da armadura longitudinal. 

Como mostra a Figura 7.13, a distribuição da tensão normal na seção transversal 

da laje de concreto não é uniforme, ela é máxima sobre a viga, e mínima no ponto mais 

distante da largura efetiva, em B. Esse mecanismo ocorre porque as forças são 

transmitidas pelo concreto e pela armadura existente dentro do bloco, logo os planos 

mais prováveis de falha por cisalhamento longitudinal são mostrados na Figura 7.11. 

A expressão (7.4) leva em conta esse mecanismo de transmissão de força pelo 

concreto e pela armadura, num plano de cisalhamento escolhido. Quando esse valor é 
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nulo, torna-se desnecessária a existência da armadura de costura. O ponto de tensão nula 

limita o comprimento da armadura. 

Onde: 

QRd,m é o somatório das resistências individuais de cálculo dos conectores de 

cisalhamento situados no trecho de comprimento Lm (se QRd,m for maior do que a 

resistência de cálculo necessária para conexão completa, usar esta em lugar de QRd,m ), 

ver capítulo 2; 

b1 é a largura efetiva da laje no lado onde se analisa a resistência à fissuração 

longitudinal; 

b2 é a largura efetiva do lado oposto a b1; 

γal é o coeficiente de ponderação da resistência do aço da laje mista; 

Considerando a Figura 7.13 tem-se: 

Ablc é a área da seção transversal da região comprimida da laje de concreto entre o plano 

de cisalhamento considerado e a linha de centro da viga acima da linha neutra, na Figura 

7.13 ; blocA =a´a

Along é a área da seção transversal da armadura longitudinal tracionada entre o plano de 

cisalhamento considerado e a linha de centro da viga; 

Lm é a distância entre as seções de momento máximo positivo e momento nulo nas 

regiões com momento positivo, ou entre as seções de momento máximo negativo e 

momento nulo nas regiões com momento negativo, ver Figura 5.1; 

A força cortante resistente da seção considerada é calculada pela expressão (7.5). 

Onde o termo (1) se refere à parcela resistente da seção de concreto, o termo (2) à 
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parcela resistente da armadura transversal e o termo (3) à parcela resistente da forma de 

aço se a laje for mista.  

0,3 0,7( / 24)cgη = + , sendo gc o peso específico do concreto, em kN/m3, não podendo 

ser maior do que 24 kN/m3, para η igual a 1 o concreto é de densidade normal, e para η 

menor do que 1 o concreto é de densidade leve.  

Acv é a área de cisalhamento do concreto no plano considerado, por unidade de 

comprimento de viga, como exemplo em lajes maciças de concreto Acv= hf. (para 1m de 

viga); 

As é a área da armadura transversal total, por unidade de comprimento da viga, incluindo 

qualquer armadura prevista para flexão da laje e a armadura adicional (costura), Asa; 

AF é a área da forma de aço incorporado no plano de cisalhamento, por unidade de 

comprimento, caso esta forma seja contínua sobre a viga e as nervuras estejam dispostas 

perpendicularmente ao perfil de aço (nas demais situações AF=0); 

fyF é a resistência ao escoamento do aço da forma. 

A parcela resistente da seção de concreto é análoga à do cálculo de cisalhamento 

em vigas de concreto armado. A NBR 6118-2003 define (Vc) como sendo  a parcela de 

força cortante absorvida por mecanismos complementares ao de treliça na seção de 

concreto. Esses mecanismos são devidos ao efeito de engrenamento dos agregados, 

Figura 7.14 (a), ao encavilhamento ou o efeito pino que ocorre na armadura quando 

tracionada, Figura 7.14 (b), e o fato do concreto estar numa zona comprimida. A parcela 

referente ao engrenamento dos agregados tem maior importância comparada ao 

encavilhamento. 
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Figura 7.14: Mecanismos internos resistentes do concreto armado 
 

Segundo a NBR 6118 (2003), a consideração do efeito do mecanismo interno 

resistente, Vc, alivia a força cortante na armadura transversal permitindo um cálculo 

mais econômico.  

     c ctd wV =0,6f b d

ctk,inf
ctd

c

f
f =

γ
 ,     com        2/3

ctk,inf ctm ckf =0,7f =0,7(0,3f )

ck ⎤⎦

Dessa maneira o valor da parcela resistente é dado por: 

                                                           (7.6) 2/3
cV = (0,6)(0,7)(0,3)f⎡⎣

Para se obter o valor da constante (0,04) do primeiro termo da expressão (7.5), 

deve-se dividir a expressão (7.6) pelo valor de fck.  

Onde:  

bw  em lajes tem valor unitário, as lajes são calculadas por comprimento unitário. 

fctd é a resistência de cálculo do concreto à tração , em MPa; 

fctm é a resistência média do concreto à tração, em MPa; 

fctk,inf  é a resistência característica inferior do concreto à tração, em MPa; 
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γc é o coeficiente de minoração da resistência do concreto à compressão, adotado o valor 

de 1,4. 

A Figura 7.15 mostra a relação da parcela resistente ao cisalhamento do concreto 

em relação à resistência característica à compressão do concreto, podendo-se observar 

que a constante (0,04) da expressão (7.5) não é válida para valores de fck maiores do que 

32 MPa,  pois acima desse valor a expressão torna-se contra a segurança. 
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Figura 7.15: Relação do Fck (MPa)  e a parcela resistente da força cortante 

 

7.6  Armaduras de costura – Regras para detalhamento 

 

 No capítulo 6 foi visto que a posição da armadura transversal na laje de concreto 

tem grande importância na resistência da conexão de cisalhamento, no controle da 

fissuração por fendilhamento e por cisalhamento longitudinal. Quando a armadura de 

costura está sendo dimensionada para limitar a fissuração por fendilhamento, deve ser 

posicionada na parte inferior da laje, como já visto, na zona de influencia, e quando está 
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sendo dimensionada para limitar a fissuração por cisalhamento, pode ser posicionada na 

parte superior ou inferior da laje; sendo por isso normalmente distribuída 50% em cada 

face. Assim, a armadura transversal da laje usada para resistir aos momentos negativos 

pode ser levada em conta em alguns casos, que serão mostrados a seguir.  

 

7.6.1  Armaduras de costura para evitar fendilhamento – Laje contínua  

 

 A ancoragem da armadura de costura para o cisalhamento longitudinal é bem 

maior do que para a de fendilhamento, como foi visto no capítulo 6, pois o mecanismo 

de fendilhamento ocorre nos arredores do conector, enquanto que o de cisalhamento 

longitudinal é distribuído pela largura efetiva da laje. Ambos podem ser demonstrados 

por analogia ao mecanismo de biela-tirante. 

 A armadura necessária para limitar a propagação de fissuras por fendilhamento, 

normalmente só precisa ser verificada, isto é, calcula-se a armadura necessária para o 

cisalhamento longitudinal e se essa for maior ou igual à de fendilhamento, não há 

necessidade de acrescentá-la.A limitação dos diâmetros das barras e o espaçamento entre 

essas deve ser feita pois esses parâmetros influenciam na resistência da conexão de 

cisalhamento, por essa razão algumas considerações devem ser feitas no detalhamento 

da armadura de costura. Quando são usadas barras de diâmetros menores com menor 

espaçamento o efeito de confinamento é melhor do que quando são usadas barras de 

diâmetros maiores com maior espaçamento. 
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 OEHLERS E PARK (1992), através de ensaios “push-test”, com lajes maciças e 

conectores mecânicos do tipo pino com cabeça, desenvolveram as seguintes regras para 

o detalhamento da armadura de costura. 

  O diâmetro da barra deve ser: 

    r ed 0.4h q≤  

 

Figura 7.16: Disposição da armadura transversal para prevenir o 
fendilhamento do concreto, (OEHLERS, 1981) 

 

Onde : 

dr  é o diâmetro da barra da armadura de costura; 

heq é a altura equivalente do conector, sendo menor ou igual a 1.8 vezes o diâmetro do 

conector de cisalhamento; 

 

 A posição da barra na laje deve ser: 

    r eh 1.7h q≤  

Onde: 

hr é a distância do centro da barra à mesa superior da viga de aço, como mostra a Figura 

7.16. 
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 O trecho onde deve estar distribuída a armadura transversal, simétrico para cada 

lado do conector deve ser: 

    r eqb =11h  

 Segundo OEHLERS (1995) para que a conexão de cisalhamento não perca 

resistência após a fissuração do concreto, a armadura de costura deve atender a 

expressão seguinte: 

    2

3(0,60 )r s
fiss

eq

A sq q
h

= +                                                    (7.7) 

Onde: 

qfiss é a resistência  da conexão de cisalhamento após a fissuração do concreto; 

q é a resistência da conexão de cisalhamento antes da fissuração do concreto; 

Ar é a área da armadura de costura necessária; 

ss é o espaçamento entre conectores de cisalhamento; 

 A expressão (7.7) pode ser aplicada quando: 

    
2
eq

r
s

0.02h
A

s
≥                                                                  (7.8) 

 A expressão (7.8) define a armadura mínima de costura que deve ser usada para 

evitar a propagação de fissuras por fendilhamento. É importante salientar que a área de 

armadura necessária na extensão br é definida na região da laje, e não por conector. 
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7.6.2  Armaduras de costura para evitar fendilhamento – Laje limitada em um 

dos lados 

 As vigas de periferia de um piso têm laje colaborante em apenas um dos lados, 

dificultando a ancoragem das barras necessárias para o confinamento do concreto. Uma 

alternativa é o uso de barras em laço em volta do conector como mostra a Figura 7.17. 

 

Figura 7.17: Armadura em laço em uma viga mista com laje limitada em 
um dos lados,(OEHLERS, 1981) 

 

 Após o fendilhamento do concreto, que normalmente ocorre no plano C-C da 

Figura 7.17, o laço da armadura forma um cone de concreto em volta do conector 

externo, quando utilizadas duas linhas de conectores, permitindo que haja o seu 

confinamento, em particular na zona de influência, A, que é adjacente ao conector 
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externo. Dessa maneira o laço da armadura providencia a restrição lateral do concreto 

após a fissuração garantindo que a conexão não perca sua resistência ao cisalhamento, 

mesmo após a fissuração do concreto. 

 JOHNSON e OEHLERS (1982) desenvolveram procedimentos para o cálculo da 

armadura de costura em laço após resultados obtidos por meio de pesquisas 

experimentais e modelagem computacional. Nos modelos foram usados conectores de 

cisalhamento do tipo pino com cabeça. Para outros tipos de conectores esses resultados 

devem ser reajustados por meio de ensaios. 

   
0.4( )

2(1,60
r

b

fiss

hc
q q

d

⎛ ⎞+⎜ ⎟
= −⎜
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎟                                                    (7.8) 

Onde: 

qfiss é a resistência do conector ao cisalhamento após a fissuração do concreto devido ao 

fendilhamento; 

q é a resistência do conector ao cisalhamento no concreto não fissurado; 

hr é a espessura da armadura de costura em laço como mostra a Figura 7.17; 

cb é a posição da armadura em relação a mesa superior da viga metálica; 

d é o diâmetro do conector. 

 Para que a resistência da conexão de cisalhamento seja atingida de acordo com 

expressão (7.8), a armadura de costura em laço deve seguir algumas especificações. Essa 

deve ser suficientemente rígida para garantir a restrição triaxial do concreto na zona de 

influência, A, Figura 7.17. 

 A área da armadura em laço deve ser:  
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2
c fiss

r,laço
0,9s qA

n q
⎛ ⎞

≥ ⎜
⎝ ⎠

-0,4⎟                                                                                                           (7.9) 

 

Ar,laço é a área da armadura em laço em ambos os lados; 

n é a razão modular Es/Ec; 

cs 3d≥ , onde sc é o diâmetro interno do laço como mostra a Figura 7.17. 

Para evitar que a armadura em laço entre em escoamento é necessário assegurar que:  

    2
r,laço y c ckA f 0,24s f≥

Onde: 

fy  é a tensão de escoamento do aço da armadura; 

fck é a resistência característica do concreto; 

 A armadura em laço deve estar completamente ancorada para que alcance a 

resistência limite, e para que o concreto não entre em colapso na região dentro da curva, 

região D da Figura 7.17, é necessário garantir que: 

    0,16r ch s≥
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7.6.3 Compatibilização da armadura de cisalhamento longitudinal com a armadura 

existente na laje 

 

 Quando se tem uma viga mista, onde a laje de concreto é contínua, normalmente 

a armadura transversal para o momento negativo é distribuída uniformente ao longo do 

vão, embora, o momento negativo não se distribua de maneira uniforme ao longo do 

comprimento da viga (ver Figura 7.18). Em uma laje contínua o momento negativo 

máximo está no meio do vão da viga, onde se tem na viga,  o momento positivo máximo 

e a força cortante nula.  

 Essa condição da estrutura possibilita dizer que no meio do vão de uma viga 

mista contínua, com lajes contínuas, se a distribuição dos conectores for proporcional ao 

diagrama de força cortante, no meio do vão a armadura de costura para o cisalhamento 

longitudinal necessária é praticamente nula, e a armadura para o momento negativo da 

laje é máxima. Próximo aos apoios, a força cortante é máxima, enquanto que o momento 

negativo é mínimo ou nulo. Com essas condições apresentadas pode-se fazer uma 

compatibilização das armaduras usadas para momento negativo e para cisalhamento 

longitudinal. A armadura positiva da laje tem normalmente uma ancoragem mínima no 

apoio, pois as tensões são praticamente nulas. No entanto, se essa ancoragem for 

executada de forma adequada pode-se usá-la como armadura de costura, tornando assim 

um projeto racional e econômico.  
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Figura 7.18: Diagramas de momento e cortantes de uma viga mista contínua e 
diagrama de momento negativo de laje contínua 

 
 

 Esse tipo de compatibilização exige que seja conhecido o comportamento da 

estrutura, como suas deformações e seus esforços solicitantes. Por essa razão o modelo 

de cálculo adotado e condição de flexibilidade das vigas onde as lajes se apóiam têm 

grande importância. 
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7.6.4 Ancoragem das armaduras de costura nas lajes 

 

 A solidariedade da armadura ao concreto é garantida pela existência de aderência 

entre os dois materiais. Essa aderência é composta por várias parcelas, decorrentes de 

diferentes fenômenos, que intervêm na ligação dos dois materiais, que podem ser 

mostrados por meio de ensaios. 

 As parcelas que compõem essa aderência são:  

• aderência por adesão, é constatada pela resistência à separação dos dois 

materiais, devido às ligações físico-químicas que aparecem na interface dos dois 

materiais durante as reações de pega do cimento; 

•  aderência por atrito, devido às forças de atrito existentes entre os dois materiais; 

essas forças dependem do coeficiente de atrito entre o aço e o concreto; 

•  aderência mecânica, decorrente da presença de saliências na superfície da barra. 

Essas saliências funcionam como peças de apoio, mobilizando tensões de 

compressão do concreto.  

 

7.6.4.1 Ancoragem de armaduras 

 

 O comprimento de ancoragem de uma armadura é função da conformação 

superficial de suas barras, da qualidade do concreto, da posição da armadura em relação 

às etapas de concretagem, dos esforços de tração nas barras e do arranjo da própria 

ancoragem. 
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 A formulação dos problemas de aderência e de ancoragem é feita considerando-

se o método dos estados limites. O cálculo do comprimento de ancoragem reta é feito 

em função da resistência de aderência fbd.  

 Quando se calcula ancoragem reta admite-se que a tensão nominal de aderência 

seja constante ao longo do comprimento e igual ao seu valor de cálculo fbd. A 

determinação do comprimento de ancoragem é normalmente feita considerando-se que o 

aço e o concreto tenham resistências com valores de cálculo. 

 Segundo FUSCO (1995) pode-se aceitar que o valor da resistência característica 

superior do aço seja dada por 1,05 fyk,inf , que é a resistência característica nominal da 

categoria do aço considerado. Admitindo-se que a barra seja solicitada à tração por 

tensão igual à sua resistência característica superior dada por 1,05 fyk,inf, a condição de 

equilíbrio fornece: 

     yk s bd bo1,05f A =f ul

Sendo: 

u=πφ  

2

4sA πφ
=  , logo 

4
sA

u
φ

=  

Portanto: 

   yk
bo

bd

1,05f
4 f

l φ
=  

 Quando a armadura efetivamente existente é maior do que a armadura , 

o comportamento efetivo da ancoragem reta pode ser reduzido na proporção dessas 

áreas, ou seja, 

seA s,calA
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   yk s,cal s,cal
b,ef bo

bd s,ef s,ef

1,05f A A
4 f A A

l lφ
= =  

 

7.6.4.2 Emendas por traspasse 

 

 As emendas por traspasse de barras tracionadas são feitas por justaposição das 

barras ao longo do comprimento de transmissão lv Nas emendas por traspasse, a 

transmissão de esforços é feita por solicitações tangenciais no concreto situado entre as 

barras, com a mobilização de bielas comprimidas de concreto e o aparecimento de 

tensões transversais de tração.  

 Para que a armadura positiva das lajes possa ser considerada como armadura de 

costura para o cisalhamento longitudinal, essa deve ser emendada por traspasse sobre os 

apoios. Levando-se em conta a tensão na armadura. Sobre a viga, a tensão normal 

longitudinal é máxima e a tensão na armadura para momento positivo é normalmente 

nula. À medida que se afasta do centro da viga na direção do centro da laje, a tensão na 

armadura aumenta devido ao momento positivo, mas a tensão normal longitudinal 

diminui, como já foi mostrado. Dessa maneira, deve-se ter um cuidado especial na 

região de mudança de tensões, de forma que a armadura seja calculada adequadamente 

em função de sua solicitação. 

 Para que essas considerações sejam feitas com relação às armaduras, a análise 

global da estrutura deve ser levada em conta. A rigidez das vigas deve ser considerada 

para determinação dos esforços nas lajes, pois se a viga for muito flexível, os esforços 

nas lajes podem até ser invertidos, a armadura positiva sobre o apoio pode passar a ser 
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solicitada, conseqüentemente não pode ser considerada totalmente como armadura de 

costura. 

 A Figura 7.19 mostra detalhes típicos para armaduras de costura, bem como as 

seções de possíveis falhas por cisalhamento longitudinal.  

 

 

                

Figura 7.19: Detalhes típicos para armaduras de costura, EUROCODE 4 (2004) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos últimos anos, a utilização de estruturas mistas de aço e de concreto tornou-se 

mais fácil devido ao desenvolvimento de pesquisas sobre os conectores, principalmente 

os do tipo pino com cabeça, bem como maior facilidade na análise desse tipo de 

estrutura devido ao avanço nos programas computacionais. 

 Em muitos países da Europa as estruturas mistas são muito utilizadas. No Brasil 

esse tipo de estrutura é muito menos utilizado do que as estruturas de concreto armado. 

Isso se deve ao custo desse tipo de estrutura que no Brasil ainda supera as de concreto 

armado. 

 Uma das razões para que muitos projetistas e construtores não considerem como 

alternativa a construção mista em muitas situações, onde ela seria vantajosa, está na 

inexperiência, falta de informação e falta de estudos aprofundados das características 

estruturais e tecnológicas das estruturas mistas nos cursos de engenharia. 

 As normas da ABNT relativas às estruturas de concreto e às estruturas de aço 

prescrevem orientações de projeto que são voltadas para esses materiais, omitindo 

recomendações para o cálculo e detalhamento das ligações de uma viga mista. A 

consideração mais importante que pode ser levantada é a de que as referidas normas 

tratam do dimensionamento das estruturas de aço e de concreto separadamente. O 

cálculo das estruturas mistas atualmente é regido pela norma de aço NBR 8800 (1986), 

inexistindo texto normativo próprio. 

 O EUROCODE 4 (1994) tem subsidiado freqüentemente os projetistas de 

estruturas mistas, pois é a norma que fornece mais detalhes da interface entre os dois 
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materiais e relaciona os outros Eurocodes, no caso o EN 1993-1-1 e o EN 1992-1-1 

quando as especificações são pertinentes ao mesmo tópico. A proposta de revisão da 

NBR 8800 (1986) já incorpora algumas especificações sobre as estruturas mistas, mas 

deveria associar os tópicos referentes ao concreto à NBR 6118 (2003), o que hoje não 

acontece. 

 Existe um grande número de trabalhos voltados para os conectores dúcteis do 

tipo pino com cabeça “studs”, principalmente americanos. Os do tipo rígido só foram 

pesquisados no início dos estudos, e atualmente são usados apenas em vigas de pontes, e 

suas especificações estão nas normas que tratam desse assunto. As normas de projetos 

para edifícios desconsideram esse tipo de conector. No Brasil têm sido desenvolvidas 

pesquisas referentes aos conectores flexíveis do tipo U soldados. 

 O cálculo de vigas mistas contínuas exige um conhecimento mais aprofundado 

do comportamento global da estrutura quando comparado ao cálculo das vigas mistas 

simplesmente apoiadas. 

 O número de pesquisas referentes às armaduras de costura é bem menor do que o 

relacionado aos conectores, sendo isso uma falha, pois pelos estudos já realizados pode-

se constatar que a armadura transversal localizada na região da zona de influência evita a 

propagação de fissuras por fendilhamento e com isso garante a capacidade resistente da 

conexão. Além disso, a armadura de costura para cisalhamento longitudinal é 

imprescindível para que haja o equilíbrio do conjunto. 

 A flexibilidade ou não das vigas tem influência significativa no comportamento 

das lajes, e isso deve ser levado em conta na compatibilização das armaduras necessárias 

para os momentos negativos e as armaduras de costura na laje. Conhecendo-se esse 
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comportamento pode-se obter um projeto mais racional, gerando economia na armadura 

de costura, como foi mostrado no capítulo 7.  

 Para maior conhecimento da influência da armadura de costura no 

comportamento de uma viga mista, devem-se ampliar os estudos nessa área, com o 

desenvolvimento de ensaios experimentais, que ainda são escassos, unindo-os com os 

conhecimentos já adquiridos nas estruturas de concreto armado e aço. 
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APENDICE  

EXEMPLO DE UM PISO DE VIGAS MISTAS E LAJE DE CONCRETO 

1) Dados do pavimento 

 Cálculo de uma laje (Laje 1) e uma viga simplesmente apoiada (Viga 1) de um 

piso de escritório como exemplo e não serão levados em consideração os efeitos de 

vento. As características do piso são as seguintes: 

• dimensões em planta de 12 m de largura e 30 m de comprimento, 

• a fachada será em pele de vidro permitindo que as colunas possam ser 

distribuídas ao longo dela sem restrições, 

• nas extremidades do piso as paredes serão cegas, 

• no interior do pavimento serão utilizadas divisórias. 
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2) Solução estrutural 

 As lajes serão de concreto feitas no local e as vigas em aço; as vigas metálicas não 

serão escoradas durante a cura do concreto. Os painéis das lajes terão vãos de 2,5 m 

de largura. Será admitido que as formas das lajes sejam suficientes para o 

travamento lateral da mesa comprimida das vigas metálicas na fase de cura do 

concreto. 

3) Carregamentos e combinações considerados: 

a) carregamentos: 

• antes da cura do concreto: 

laje de concreto com espessura de 10 cm = 2,5 kN/m2

peso médio das vigas metálicas = 0,25 kN/m2

• depois da cura do concreto: 

peso próprio da laje (pp) = 2,5 kN/m2 

peso médio das vigas metálicas = 0,25 kN/m2 

contrapiso + revestimento (contr.piso) = 1,0 kN/m2

divisórias( div) = 1,0 kN/m2

sobrecarga na laje para piso de escritório (sc)= 2,0 kN/m2 

b) Combinações: 
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De acordo com a NBR 8800- 1986 a ação permanente é o peso próprio e as ações 

variáveis são a sobrecarga e o vento ( não considerado nesse exemplo). 

Combinação 1:  g qγ (pp)+γ (sc)

gγ =1,3  (para combinações durante a construção)  

gγ =1,4  (para combinações depois da cura do concreto)  

qγ =1,5  

4) Cálculo das vigas do piso: 

Solicitações máximas na viga: 

• Antes da cura do concreto: 

(pp) laje + (pp) viga metálica = 2,75 kN/m2 

qg = 2,75 x 2,5 = 6,875 kN/m 

Momento fletor de cálculo = 
2 2

g gq γ 6,875x1,3x12= =160,875 kNm
8 8

l
 

• Depois da cura do concreto: 

(pp) laje + (pp) viga metálica + contrapiso + revestimento (contr.piso) + 

divisórias( div) = 4,75 kN/m 

 sobrecarga na laje para piso de escritório (sc) = 2,0 kN/m2 
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qg = 4,75 x 2,5 = 11,875 kN/m 

qsc = 2,0 x 2,5 = 5,0 kN/m 

Momento fletor de cálculo: 

2 2 2 2
g g sc qq γ l q γ l 11,875x1,4x12 5,0x1,5x12+ = =299,25+135=434,25 kNm
8 8 8 8

+  

• Escolha da seção da viga mista: 

c

b

tw

hd

 

Adotado perfil W 460 x 60 (Aço Minas) 

d= 455 mm    b= 153 mm    tw= 8mm       c= 13,3 mm    Área= 76,2 cm2  

I= 25652 cm4     W= 1127,6 cm2           Z=1292,1  

Esbeltez da aba = 5,75               Esbeltez da alma = 50,55  

Largura efetiva da laje = 250 cm 
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• Dimensionamento 

Viga de aço: 

y R
Rd

a

f W 25x1127,6M = = 25627,27 kNcm=256,27 kNm
γ 1,1

=  

Md (antes da cura) = 160,875 kNm    < 256,27 kNm      OK! 

Viga Mista: 

Classe 1  

Aba: 5,75 0,30 5,75 8,59
y

E
f

< = <  

Alma: 50,55 2,35 50,55 67,14
y

E
f

< = <  

Resistência da laje de concreto = cd f laje
20,85f b h =0,85x x250x10=3035,71 kN

1,4
 

Resistência da viga de aço = a yd
25A f =76,2x =1731,82 kN
1,1

 

Como a resistência da laje de concreto é maior do que a viga de aço, a linha 

neutra passa pela laje de concreto. Para determinar a altura por onde a linha 

neutra passa pode-se fazer:  

a yd

cd

A f 76,2x(25/1,1)a= = = 5,70 cm
0,85f b 0,85x(2/1,4)x250
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Rhd a yd
25F =A f =76,2x =1731,82 kN
1,1

 

Rd a yd laje
h a 25 5,7M =A f ( +h - )= 76,2x (22,5+10- )=667,12 kNm
2 2 1,1 2

 

d RdM < M = 434,25<667,12 kNm  OK! 

Número de conectores: 

Considerando-se conexão completa, o número de conectores deve resistir à 

hd a yd
25F =A f =76,2x =1731,82 kN
1,1

 

nQ 1731,82 kN≥  

Adotando-se o conector de diâmetro d= 12,7 mm tem-se: 

n cs ck csq =0,5A f E =0,5x1,27 2,0x21287=  41,4 MPa  

n
d

q 41,4q = =  =33,12 MPa
cs 1,25γ

 

Número de conectores (N) = Fhd/qn =1731,82/33,12 = 52 sendo distribuídos do 

centro da viga até os apoios com espaçamento entre eles de 12 cm. 

Considerando-se conexão parcial, pois o Md<MRd, adotando-se 45 conectores: 

FhRd= 33,12x45=1490kN       
cd

1490a= 4,90 cm
0.85f b

=  
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MRd=1490(22,5+10-2,45)=447,75     OK! 

Então para conexão parcial tem-se 45 conectores a cada 13 cm. 

• Armaduras das lajes vãos centrais: 

2 2 2
g g sc q 2

d(pos) s(pos)

q γ q γ 6,5x2,5M = + = =2,37kNm A =1,11cm
24 24 24

l l
⇒   

2 2 2
g g sc q 2

d(neg) s(neg)

q γ q γ 6,5x2,5M = + = =4,74kNm A =2,19 cm
12 12 12

l l
⇒  

• Armaduras nos cantos a ser adicionada: 

2 2
xym =0,0662q( x) 0,0662x6,5x2,5 =2,68cml = 2  

Armadura em malha de comprimento = 0,3 lx = 0,75 m 

• Armadura de costura (NBR 8800- 1986- proposta de revisão) 

321

long ysck blc1
Rd,m

1 2 c s
Sd

m

A f0,85f AbQ s - -
b +b γ γV = 0

L
≥

Sd

75 0,85 2 15,3/ 2 9,51739
2 1,4V

6 100

x x xx

x

−
= =108,54 kN/m 

Asf= 2,50 cm2 /m  que é maior do que a área mínima  0,2 % Ac = 2,0 cm2 
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• Armadura de costura (Eurocode 4 – EN 1994-1-1) 

Adotando-se  tem-se: 045θ =

Verificação da biela comprimida do concreto: 

Sd cd f f
20τ < f senθ cosθ 0,552 0,525 0,0,525 2,17
1, 4

x x xν = =  

Sd cd f fτ < f senθ cosθ 0, 45 2,17        Ok!ν ⇒ <  

2h f
sf

yd

F γ 1731,82 / 2A = 3,21 cm /m
f cotθ 500 /1,15 0,62x

= =  

A armadura obtida pelo Eurocode é maior do que a calculada pela proposta de 

revisão da NBR 8800-1986.  

• Cálculo da flecha para conexão completa: 

45q
384EI

lδ =  

45x1200 2,75 9,125 5 3,65cm
384x20500 25652 82842,01 82842,01

δ ⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
=  

Prever uma contraflecha de 1,5 cm  

• Cálculo da flecha para conexão parcial: 

45q
384EI

lδ =  

____________________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 149 

41490( ) 25652 (82842,01 25652) 78699cm
1731,82ef a i a

f

NI I I I
N

= + − = + − =  

45x1200 2,75 9,125 5 3,77cm
384x20500 25652 78699 78699

δ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

=  

Prever uma contraflecha de 1,5 cm  

Nesse caso a conexão parcial não teve grande influência na flecha da viga. 
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