
  

 

 

2019 

Escola de Minas 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia das Construções 

Mestrado Profissional em Construção Metálica 

 

Dissertação 

ANÁLISE VIA MÉTODO DOS 

ELEMENTOS FINITOS DE 

PISOS MISTOS DE PEQUENA 

ALTURA – SLIM FLOOR 

 

 

Lorena Cristine Soares 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Escola de Minas – Departamento de Engenharia Civil 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia das Construções 
Mestrado Profissional em Construção Metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE VIA MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS DE PISOS MISTOS DE 

PEQUENA ALTURA – SLIM FLOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto/MG 

2019 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Escola de Minas – Departamento de Engenharia Civil 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia das Construções 
Mestrado Profissional em Construção Metálica 

 

 

 

 

 

Lorena Cristine Soares 

 

 

 

 

 

ANÁLISE VIA MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS DE PISOS MISTOS DE 

PEQUENA ALTURA – SLIM FLOOR 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
das Construções da Escola de Minas da 
Universidade Federal de Ouro Preto como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Construção Metálica. 

 
 
 
 

Orientador: Prof. Geraldo Donizetti de Paula, D.Sc. 
Coorientador: Prof. Flávio Teixeira de Souza, D.Sc. 

 
 
 
 
 

 

Ouro Preto/MG 

2019 



Soares, Lorena Cristine .

     Análise via método dos elementos finitos de pisos mistos de pequena altura - slim floor. [manuscrito] /
Lorena Cristine Soares. - 2019.

     64 f.: il.: color., gráf., tab..

     Orientador: Prof. Dr. Geraldo Donizetti de Paula.

     Coorientador: Prof. Dr. Flávio Teixeira de Souza.

     Dissertação (Mestrado Profissional). Universidade Federal de Ouro Preto. Departamento de Engenharia
Civil. Programa de Construção Metálica.

     1. Laje - Aço-concreto. 2. Laje - Slim Floor. 3. Método dos Elementos Finitos. I. Soares, Lorena Cristine . II.
Paula, Geraldo Donizetti de. III. Souza, Flávio Teixeira de. IV. Universidade Federal de Ouro Preto. V. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Maristela Sanches Lima Mesquita - SIAPE: 1.186.523

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

S676a

CDU 624





 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida e por me permitir e abençoar a 

realização de tantos sonhos. 

Ao Samuel, por todo amor, apoio, carinho, paciência e suporte sempre que precisei. 

Aos meus pais e minha família, por acreditarem em mim e me apoiarem em toda 

minha vida. 

Aos meus amigos da minha cidade natal Divinópolis e todos os amigos que fiz ao 

longo da minha jornada acadêmica, em especial Lívia, que me apresentou ao 

MECOM e, com muito otimismo me fazendo enxergar as melhores possibilidades em 

todos momentos.  

Ao professor Leonardo Carvalho Mesquita pelo auxílio prestado sobre os estudos do 

Slim Floor. 

Aos orientadores e professores Dr. Geraldo Donizetti de Paula, por trazer este tema 

extremamente relevante e interessante, com diversas possiblidades de estudos e Dr. 

Flávio Teixeira de Sousa, por todos os ensinamentos e orientações durante o 

trabalho, e que além do tema estudado, pude aprender e me espelhar para exercer 

a docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESUMO 

 

Com a crescente demanda por processos construtivos que resultem em obras 

otimizadas, a construção metálica tem ganhado espaço, mas há a necessidade de 

métodos que façam com que elas sejam competitivas frente aos elementos 

estruturais convencionais. Neste contexto, as estruturas mistas de aço-concreto 

surgem com o intuito de aproveitar as vantagens dos dois materiais envolvidos. Um 

tipo de estrutura mista é o Slim Floor – pisos mistos de pequena altura – que surge 

como uma alternativa ao sistema misto de aço e concreto já consolidado no Brasil, o 

Steel Deck. Nesse sistema, a laje de concreto é apoiada sobre a mesa inferior do 

perfil metálico, com contribuição da laje de concreto para resistir aos esforços de 

flexão da viga metálica, e acarreta em uma maior cobertura do perfil metálico feita 

pelo concreto, com consequente aumento da proteção ao fogo, e ainda, diminuição 

considerável na altura total da associação entre a laje e perfil. O Slim Floor ainda 

não possui regulamentação normativa e ainda é pouco difundido no Brasil. Este 

trabalho analisa o sistema Slim Floor, com ênfase na aderência entre o aço e o 

concreto, através de modelos computacionais via Método dos Elementos Finitos 

(MEF), pelo software comercial ANSYS, comparando os resultados obtidos com 

resultados experimentais encontrados na literatura. A interface aço-concreto foi 

simulada considerando elementos de contato e elementos de mola. Os resultados 

obtidos em ambas as simulações foram coerentes aos resultados experimentais, 

indicando a validade da análise numérica para a expansão dos estudos sobre este 

sistema misto. 

 

 

 

 

Palavras chaves: Estruturas mistas de aço-concreto. Pisos mistos de pequena 

altura. Método dos Elementos Finitos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The demand for processes that lead to optimized construction results in a crescent 

utilization of steel structures, but new development is needed to make them 

competitive against the other structural materials. The composite structures steel 

concrete is developed to use the advantages of both materials. One composite 

system is SlimFloor, alternative to a consolidated composite system in Brasil, the 

Steel Deck. In SlimFloor systems, the concrete slab is placed in the inferior flange of I 

shape beams, and the concrete contributes in bending resistance. The sttel beam is 

envolved by concrete, resulting in fire protection,and there is a considerable 

reduction in the height of the composite beam. The Slim Floor system is not covered 

by corrent design prescriptions, and is a relatively new system in Brazil. This wor 

analyzes SlimFloor system, considering mainly the steel concrete interface, by Finite 

Element Method by commercial software ANSYS, and the results are compared to 

experimental results in the literature. The steel concrete interface was simulated 

using contact and spring elements. Both situations lead to results with good 

agreement with experimental data, indicating the viability of numerical analysis to 

further studies about SlimFloor system. 

 

 

 

 

Keywords: Steel-concrete composite structures. Slimfloor. Finite Element 

Method. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto atual da construção civil, os sistemas estruturais mistos de aço-concreto 

estão ganhando espaço e, cada vez mais, vêm sendo utilizados na realização de 

obras e projetos de engenharia. O tipo de arranjo mais encontrado dos referidos 

sistemas estruturais remetem à construção de lajes de concreto com fôrma de aço 

incorporada, vigas mistas, ligações mistas, bem como de pilares mistos, que podem 

ser compostos por um perfil de aço envolvido por concreto ou, ainda, por tubos de 

aço preenchido com concreto.  

As construções de estruturas mistas objetivam aproveitar as vantagens de cada um 

dos elementos utilizados (aço e concreto), amenizando suas desvantagens, não 

apenas em termos estruturais, mas também em aspectos construtivos, funcionais e 

estéticos. Com efeito, a implantação das vigas mistas decorreu da utilização de 

vigas de aço sob lajes de concreto. Consideradas isoladamente, a viga é projetada 

para suportar apenas o peso da laje de concreto que era sobre ela apoiada. Porém, 

com os avanços da utilização destas estruturas, a laje de concreto passou a ter sua 

contribuição a ser considerada, caracterizando um pavimento misto.  

O objetivo inicial de unir o concreto às estruturas metálicas era através da cobertura 

do perfil metálico com o concreto, proteger a estrutura dos processos corrosivos e 

ainda melhorar a resistência ao fogo. As estruturas mistas de aço-concreto estão 

bem consolidadas tanto no contexto mundial quanto no nacional, sendo que suas 

formas construtivas e as normas de projeto e execução estão todas difundidas e 

fundamentadas. No Brasil, as referidas normas geralmente entram em fase de 

produção e vigência, o que ocorre após o decurso da implantação dos novos 

sistemas, até mesmo para que sejam realizados estudos que viabilizem ou não a 

utilização dos mesmos, como ocorreu com as estruturas mistas, que tiveram suas 

primeiras edificações entre 1950 e 1960 e após um longo período é que entrou em 

vigor a sua norma regulamentadora, em 19861.  

Nas estruturas mistas, dois ou mais materiais trabalham em conjunto para resistir 

aos esforços. No entanto, para que seja garantida essa solidarização dos materiais, 

é necessário que exista a aderência entre os mesmos, através da transferência de 

tensões, vez que caso isso não ocorra, a estrutura será considerada apenas como 

                                                           

1 A primeira norma regulamentadora no Brasil que incluía em seu anexo as estruturas mistas, foi a 
ABNT NBR 8800: 1986 – Projeto e Execução de Estruturas de Aço em Edifícios. 
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híbrida, que são edificações compostas por sua estrutura principal em concreto 

armado e algumas estruturas complementares em perfis estruturais.  

O funcionamento das estruturas mistas de aço-concreto é garantido de maneira mais 

frequente através de interação mecânica por conectores de cisalhamento, a qual 

geralmente é composta por um conector soldado ao perfil metálico que fica embutido 

na laje de concreto, resultando na aderência entre os materiais. A referida aderência 

também pode ser feita tanto através de mossas e saliências presentes nas fôrmas 

de aço, de modo a permitir o confinamento do concreto, quanto por atrito, através de 

ranhuras na superfície metálica e, ainda, por meio de adesivos (PEREIRA, 2017).  

Em um piso misto convencional, a laje de concreto é posicionada sobre a viga de 

aço, desta forma, uma das características principais desse sistema é a elevada 

altura total da estrutura, decorrente da soma das alturas da viga e da laje de 

concreto, o que acarreta na limitação do pé-direito do pavimento.  

Por outro lado, o sistema de pavimento misto de pequena altura, slim floor, entre 

outros aspectos, visa a redução dessa altura através da introdução da laje de 

concreto paralela à alma da viga, apoiando-se sobre a aba inferior da mesma. Além 

disso, no cenário atual das construções metálicas e mistas, tem crescido 

significativamente a importância do projeto estrutural que apresente maiores 

durabilidades em condições de incêndio, o que faz com que o sistema slim floor seja 

bastante atrativo devido à sua capacidade resistente frente ao fogo, visto que as 

vigas metálicas estão parcialmente revestidas pelo concreto. 

No que se refere à implantação do slim floor, apesar de se encontrar consolidado em 

muitos países, no Brasil sua utilização ainda é incipiente quando comparada aos 

sistemas mistos convencionais. Além disso, no que se refere ao sistema normativo 

para dimensionamento e execução, ainda não existem normas disponíveis para este 

sistema específico, o que enseja a necessidade de adaptações de normas gerais 

sobre estruturas mistas e procedimentos adotados em outros países. 

Os estudos de análises de estruturas podem ser feitos através de procedimentos 

experimentais ou computacionais. As pesquisas com modelos experimentais 

demandam uma quantidade elevada de recursos humanos e financeiros para 

fabricação e ensaio de protótipos, demandando também laboratórios e profissionais 

bem equipados e preparados. Como uma forma alternativa de análise com menor 

custo nos sentidos citados, as pesquisas podem ser realizadas através de métodos 
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computacionais, que permitem a simulação dos sistemas e suas respectivas 

análises, em que, ainda é possível a variação de parâmetros para testes adicionais. 

Apesar de ser uma solução mais viável em relação aos estudos experimentais, a 

modelagem computacional de elementos mistos é complexa, devido à não 

linearidade dos materiais, e ainda, à representação da interface entre o aço e 

concreto com a respectiva transferência dos esforços ser uma tarefa dificultosa. 

Além disso, não há como partir para análises computacionais sem ter um bom 

conhecimento dos materiais envolvidos, para que sejam extraídas todas as 

informações necessárias para representar o comportamento de cada material. Desta 

forma, mesmo os programas de computador sendo ótimos recursos, esses precisam 

estar aliados a análises experimentais para fins de validação dos modelos 

numéricos.  

 

1.1. Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é disponibilizar script de um modelo validado a partir de 

um estudo experimental e de um estudo computacional realizado por outros autores, 

via método dos elementos finitos, para que possam ser dadas continuidades nos 

estudos, através de análises, dimensionamento e projetos de estruturas slim floor. 

O objetivo específico, portanto, é verificar qual a estratégia mais apropriada para 

representação da interface aço-concreto que melhor se assemelhe ao modelo 

experimental, que, como poderá ser visto no decorrer deste trabalho, é um fator 

desafiador tanto em relação às modelagens computacionais, quanto para inclusão 

em futuras normas de pavimentos mistos de pequena altura. 

 

1.2. Justificativa 

Como o objeto desta pesquisa é um assunto relativamente novo na construção civil 

brasileira, não existem normas para utilização do mesmo, desta forma, ainda há um 

grande campo para elaboração de estudos referentes a pavimentos mistos de 

pequena altura, demandando mais pesquisas sobre o slim floor para seu melhor 

entendimento e maior difusão do tema.  

No que se refere ao contexto do assunto dentro do Mestrado Profissional em 

Construção Metálica, MECOM, foi elaborado o primeiro trabalho sobre 

dimensionamento destes pavimentos mistos de pequena altura, feito por Andrade, 
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em 2017, em que o autor trouxe a comparação entre os dimensionamentos de uma 

estrutura em steel deck e a mesma estrutura em slim floor. Porém, em relação a 

desenvolvimento de modelos computacionais ainda não existem trabalhos no 

departamento.  

 

1.3. Metodologia 

Para a elaboração desta dissertação, foi necessário um estudo preliminar sobre 

estruturas mistas em geral, e pavimentos mistos de pequena altura, slim floor, 

através de uma ampla pesquisa de trabalhos que apresentam grande relevância 

sobre o tema. O embasamento teórico para a construção do modelo objeto desta 

pesquisa foi obtido através de modelos computacionais de estruturas convencionais 

de aço-concreto de diferentes autores e modelos do pavimento misto de pequena 

altura estudado, realizado em diferentes programas de análise via método dos 

elementos finitos - MEF.  

Com esse processo realizado, foi gerado um modelo simplificado para verificação 

dos procedimentos adotados e validação do objeto de estudo, e a partir do modelo 

validado, buscou-se alternativas que melhor representassem a interface aço-

concreto, através de variações de parâmetros e aplicação de duas formas distintas 

de consideração da interface, para que o modelo se tornasse mais próximo possível 

dos modelo experimental de Lawson et al. (1997) e do modelo computacional de 

Paes (2003) utilizados como referência. 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação será dividida em cinco capítulos, sendo que no segundo capítulo 

será feita uma contextualização sobre vigas mistas, com ênfase no sistema de pisos 

de pequena altura, slim floor, e, como forma de referenciar e abordar as principais 

contribuições de trabalhos encontrados na literatura serão relatadas as pesquisas 

que foram essenciais para a construção do modelo objeto desta dissertação. 

No terceiro capítulo, serão abordadas as hipóteses assumidas para obtenção da 

geometria e dos parâmetros para elaboração do modelo computacional objeto desta 

pesquisa.  
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No quarto capítulo, serão feitas as análises dos resultados obtidos, através de 

variações na forma de modelar as interfaces aço-concreto, em relação ao modelo de 

validação.  

E finalmente, o último capítulo, traz as considerações finais a partir do trabalho 

realizado, e as propostas para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

Neste capítulo será tratado o referencial bibliográfico que serviu como base para os 

estudos desta dissertação, através do qual será abordado brevemente um histórico 

dos sistemas mistos de aço-concreto, dos sistemas de pisos mistos de pequena 

altura e como ocorre o funcionamento dos mesmos, e ainda, os modelos numéricos 

que foram referência para obtenção do modelo objeto desta pesquisa. 

 

2.1. Sistemas mistos de aço e concreto 

A partir do emprego de novos materiais e da evolução continuada dos sistemas 

construtivos, tem início o método de construção industrializada, que consiste em 

fabricar na indústria a maioria dos elementos construtivos e realizar apenas a 

montagem dos mesmos no canteiro de obras, eliminando os métodos que antes 

eram feito artesanalmente, o que resultou na diminuição de desperdícios e erros de 

execução causados por falhas humanas. Tal forma construtiva teve boa aceitação 

no mercado a partir das exigências por estruturas com mais qualidade, bem como 

pela necessidade de superar barreiras de dimensionamento, vencer maiores vãos e 

pela possibilidade de gestão e redução de custos e prazos. Nesse contexto, se 

difundiu a utilização das estruturas mistas, que são aquelas nas quais dois ou mais 

materiais trabalham em conjunto para o melhor aproveitamento de suas 

características, tendo por consequência a obtenção de melhores resultados.  

De acordo com a ABNT NBR 8800: 2008 – Projeto de estruturas de aço e de 

estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, para caracterização da estrutura 

mista de aço-concreto, é necessária a utilização de um conector de cisalhamento 

que garanta a interação destes dois materiais, para que ambos trabalhem em 

conjunto.  

O concreto possui características bem conhecidas na construção civil, e apresenta 

uma ampla utilização na mesma. Dentre suas principais vantagens, aquela que 

merece maior destaque remete ao fato de que se trata de um material que trabalha 

muito bem à compressão e é facilmente moldado in loco. Já o aço, é um material 

que resiste bem aos esforços de tração, e permite uma construção rápida e sem 

desperdícios, com diminuição da mão de obra necessária à execução da estrutura e 

é capaz de vencer grandes vãos com estruturas mais esbeltas em comparação com 

o concreto armado.  
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No que tange à utilização de estruturas mistas no Brasil, as mesmas foram 

aplicadas, inicialmente utilizando-se de manuais e normas internacionais, para 

construção de alguns edifícios e pontes pequenas nos anos entre 1950 e 1960. 

Entre 1970 e início dos anos de 1980, foi notada uma estagnação da utilização dos 

sistemas mistos de aço-concreto no país. Isso possivelmente ocorreu devido aos 

profissionais envolvidos nos projetos e execuções que priorizarem as estruturas e 

métodos convencionais já consolidados, com diretrizes normativas conhecidas, 

situação que é verificada também nos dias atuais. Ainda somado a esse fato, novos 

métodos construtivos requerem mão de obra especializada na utilização das novas 

estruturas (MALITE, 1993). 

A normatização brasileira para utilização destas estruturas mistas ocorreu somente 

em 1986 que atualmente possui sua última versão do ano de 2008. Essa norma traz 

generalidades, comportamentos e critérios de dimensionamento para vigas, pilares e 

lajes mistas de aço-concreto. Logo, como é possível observar, o método é 

primeiramente consolidado através da utilização de normas internacionais, para que 

depois sejam elaboradas diretrizes normativas brasileiras. Desta forma, destaca-se a 

importância dos estudos das estruturas mistas em relação ao comportamento 

durante toda sua vida útil, para melhora das técnicas construtivas e o 

consequentemente aperfeiçoamento dos princípios de projeto que guiam as normas 

deste sistema (KOCHEN, 2018). 

No Brasil a principal aplicação encontrada remete à utilização de perfis metálicos 

associados à fôrma de aço incorporada junto à laje de concreto armado, como pode 

ser visto na Figura 1. O sistema é composto por uma fôrma de aço que colabora 

como armadura positiva para a laje de concreto, possibilitando a dispensa do uso de 

formas durante a etapa construtiva, resistindo aos esforços e ainda servindo de 

superfície de trabalho. A respectiva fôrma tem sua aderência com o concreto 

garantida por mossas, que possibilitam o confinamento do mesmo, e nervuras 

distribuídas em todo seu formato. Para atuar de modo conjunto à viga metálica, a 

fôrma tem sua aderência feita ainda por conectores de cisalhamento, cuja 

associação resulta em economia de volume de aço, através da redução do perfil 

para as respectivas vigas metálicas.  
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Figura 1: Sistema misto aço-concreto 
Fonte: Ramos (2010). 

Apesar de suas vantagens, o sistema misto de aço-concreto resulta em uma altura 

elevada do pavimento total, pois é somada a altura do perfil e a altura da laje de 

concreto. Uma solução que está sendo pesquisada atualmente é a redução desta 

altura, através dos sistemas mistos de pequena altura, ou slim floor, que é o objeto 

de estudo deste presente trabalho. A principal característica deste sistema é que a 

laje de concreto, que antes apoiada na parte superior do perfil metálico, passa a se 

apoiar sobre a parte superior da aba inferior do perfil da viga, como será 

exemplificado no decorrer desta pesquisa.  

Nas análises estruturais dos sistemas mistos de aço-concreto, a maior incidência de 

falha ocorre na região de ligação entre o aço-concreto, quando o sistema misto 

deixa de ter seu funcionamento garantido e passa a trabalhar de maneira isolada, o 

que é causado pela falha do conector de cisalhamento ou pelo fato da quantidade de 

conectores ser inferior à necessária para aderência entre os materiais. Sendo assim, 

para a melhor compreensão destes sistemas estruturais, faz-se necessário o 

entendimento do comportamento da interface entre os materiais, e sua respectiva 

interação (OEHLERS e BRADFORD, 1995 apud. MORAIS, 2018). 

Porém, da mesma forma que ocorre no sistema misto convencional, o sistema de 

pequena altura também precisa ter ambos os materiais trabalhando em conjunto e 

sendo garantidos por alguma forma de aderência. Em razão disso, serão abordados 

o comportamento dos conectores de cisalhamento e o respectivo funcionamento das 

vigas mistas tradicionais, que servirão de um caminho para melhor compreensão 

dos sistemas slim floor. 
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2.2. Funcionamento das vigas mistas e conectores de cisalhamento 

Para que seja feita a transferência dos esforços nas estruturas mistas de aço-

concreto, são utilizados, de maneira mais recorrente, os conectores de 

cisalhamento. No Brasil, não há previsão nas normas existentes de que possam ser 

utilizados outros meio de aderência que não sejam os referidos conectores, razão 

pela qual é de extrema importância compreender a atuação dos mesmos nos 

sistemas de estrutura mista de aço-concreto. 

Os conectores de cisalhamento são dispositivos mecânicos que garantem o 

comportamento misto do aço-concreto, constituídos por uma peça metálica soldada 

ao perfil metálico que ficam imergidos na laje de concreto. Podem ser rígidos ou 

flexíveis, e são classificados conforme a resposta dos mesmos em relação à ação do 

fluxo de cisalhamento longitudinal, o qual é ocasionado devido a ação mista entre a 

laje de concreto e o perfil metálico (KOTINDA, 2006). 

Segundo Kotinda, 2006, o conector do tipo flexível pode ter sua deformação em 

continuidade com carregamento crescente, mesmo atingindo sua resistência 

máxima, sem que ocorra sua ruptura, admitindo, desta forma, que os conectores 

adjacentes possam receber maior força de corte para que todos possam atingir sua 

capacidade total. Através desse comportamento, é possível a utilização dos 

conectores igualmente espaçados sem perda na resistência máxima da conexão. Já 

os conectores rígidos resultam em uma interface com deslizamento praticamente 

nulo, pois eles não se deformam pela ação de cargas, como é o caso dos 

conectores Perfobond.  

O comportamento dos conectores é definido através de uma curva de força-

deslizamento, em que é extraída sua principal característica de cálculo, curva essa 

que é determinada através de ensaios push-out. Outra característica importante dos 

conectores de cisalhamento consiste no fato de que além de atuarem para impedir o 

deslocamento longitudinal entre a laje de concreto e o perfil de aço, também 

impedem sua separação vertical, movimento denominado uplift (VIANNA, 2009). 

Os conectores de cisalhamento podem ser encontrados de diversas formas, sendo 

os mais tradicionais utilizados no Brasil do tipo U, enrijecidos e formados a frio, bem 

como os do tipo pino com cabeça, também conhecidos como stud bolts, estes dois 

tipos de conectores, bem como os conectores do tipo Perfobond, estão dispostos na 

Figura 2. Existem outros vários tipos diferentes de conectores de cisalhamento, 
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porém, os dois citados inicialmente são os únicos previstos na norma ABNT NBR 

8800: 2008. 

 

 

Figura 2: Conectores de cisalhamento flexíveis. a) Stud bolts b) Perfis U c) Perfobond. 
Fonte: Veríssimo, 2007 apud. Mesquita (2016). 

 

Quando a viga mista se encontra no seu período de carregamento inicial, e os 

deslizamentos entre a superfície aço-concreto são praticamente inexistentes, ocorre 

a interação completa ou total, desta forma, ambos os materiais resistem em conjunto 

aos esforços solicitantes, resultando em uma única linha neutra no diagrama de 

deformações, como pode ser visto na Figura 3. Com a continuidade do 

carregamento, começam a ocorrer pequenos deslizamentos entre as superfícies, 

com pequenas deformações nos conectores das extremidades, no entanto, os 

esforços são transferidos para os conectores intermediários, processo esse que 

caracteriza a interação parcial.  Não havendo nenhum elemento capaz de transferir 

os esforços entre os materiais, verifica-se a interação nula, ou seja, cada material 

trabalha isoladamente, resistindo cada um a uma determinada parcela dos esforços 

de flexão, constando de duas linhas neutras distintas (PFEIL, 2009). 
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Figura 3: Distribuição das deformações e respectivas linhas neutras. 
Fonte: Queiroz et al.(2001). 

 

Em relação ao número de conectores existente na viga mista e a distribuição das 

tensões normais na mesma, tem-se o grau de conexão completa ou total, quando o 

aumento do número de conectores não traz aumento da resistência à flexão da viga. 

Por outro lado, quando a capacidade cisalhante dos conectores é inferior à 

resistência isolada do concreto e do aço, a falha da viga mista ocorre na ligação 

entre os materiais, momento em que se verifica o grau de conexão parcial. Desta 

forma, a interação está associada ao deslizamento relativo dos materiais e o grau de 

conexão é indicativo da resistência da viga mista (BARBOSA, 2016). 

 

2.3. Sistemas de pisos mistos de pequena altura 

De acordo com Bailley (1999), ao final do século XVIII ocorreu o aparecimento do 

primeiro sistema em que a laje se apoiava sobre a face superior da aba inferior do 

perfil metálico, que se denominava sistema jack-arch floor, como demonstra a Figura 

4, sendo os arcos compostos por blocos cerâmicos apoiavam-se em vigas de ferro 

fundido. 

 

Figura 4: Sistema jack-arch floor. 
Fonte: Barros, 2011 adaptado por Mesquita (2016). 
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No século seguinte, o sistema filler joist ou joist-concrete surge com a aplicação de 

vigas de aço imersas na laje de concreto, como pode ser visto na Figura 5. Nesta 

nova configuração, as vigas encontravam-se espaçadas de 600 à 1200 mm e 

totalizavam uma altura final de 250 mm (BAILEY, 1999). 

 

Figura 5: Sistema filler joist / joist-concrete. 
Fonte: Barros, 2011 adaptado por Mesquita (2016). 

Nos anos seguintes, ainda de acordo com Balley (1999), continuou a busca pela 

evolução deste tipo de sistema de pisos de pequena altura no mundo. Na década de 

1980, o sistema slim floor passou a ser um dos sistemas estruturais mais utilizados 

nos países nórdicos (Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Islândia).  

Foi a partir desta difusão, que originaram as novas formas de seções para vigas a 

serem utilizadas neste sistema, como por exemplo, as vigas hat-beam, que como o 

nome sugere, lembram o formato de um chapéu, como pode ser visto na Figura 6. 

Neste sistema a viga era formada por quatro chapas metálicas soldadas, tendo a laje 

apoiada sob a chapa inferior da viga, com seu interior permanecendo vazio, sem 

preenchimento de concreto (MESQUITA, 2016). 

 

Figura 6: Sistema filler joist / joist-concrete. 
Fonte: Mullet, 1992 adaptado por Mesquita (2016). 

Segundo Paes (2003), no início dos anos 1990, com o avanço e a popularização da 

implantação dos sistemas de pisos de pequena altura, a British Steel (atualmente 

Tata Steel) em parceria com o Steel Construction Institute (SCI), através de um 

grupo de engenheiros pesquisadores, criaram uma nova viga que recebeu o nome 
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de Slimflor, formada por um perfil laminado Universal Column (UC) soldado abaixo 

da sua mesa inferior a uma chapa de aço, apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7: Viga tipo slimfloor. 
Fonte: Paes (2003). 

 

Ainda de acordo com Paes (2003), o avanço da tecnologia de perfis laminados 

permitiu o desenvolvimento de um novo perfil economicamente mais competitivo que 

as vigas com perfil slimfloor. O novo perfil, que foi desenvolvido pela British Steel e 

SCI e recebeu o nome de Asymmetric Slimflor Beam – ASB, constituído por um perfil 

laminado assimétrico, em que a aba inferior é maior que a aba superior, não sendo 

necessária a soldagem de uma chapa adicional, e ainda, sua aba superior 

apresentava em sua face superior, ranhuras para aumentar a aderência entre o aço 

e o concreto, Figura 8. 

 

Figura 8: Perfil ASB. 
Fonte: Mesquita (2016). 

 

A British Steel continuou as pesquisas para melhorar a eficiência desse novo 

sistema produtivo, e em 1997 apresentou um sistema denominado Slimdek. Este 

sistema era composto por um perfil ASB com laje mista moldada in loco sobre 

fôrmas de aço de grande altura, como pode ser visto na Figura 9. 
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Figura 9: Perfil ASB constituindo o sistema Slimdek. 
Fonte: Ramos (2010). 

 

Entre as vantagens da utilização do sistema Slimfloor, podem-se destacar 

(ARCELOR MITTAL, 1996): 

- Redução da altura total do pavimento e construção de pisos de espessura 

variáveis: a espessura do pavimento assume basicamente a altura do perfil, 

podendo ser variável a altura da capa de concreto sobre o mesmo.  Vale ressaltar 

ainda, que as montagens de forros como gesso acartonados, que em situações de 

lajes convencionais de concreto armado tinham além da questão de melhora 

estética, o papel de encobrir equipamentos hidráulicos, ar condicionados, telefonia e 

elétricos, não precisam mais desempenhar este papel, visto que o sistema slim floor 

permite o embutimento de tais equipamentos em sua fôrma de aço incorporada, 

como pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10: Tubulações elétricas, de telefonia e internet passadas por tubulações internas à laje. 
Fonte: Barros (2011) adaptado por Mesquita (2016). 
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- Maior liberdade para projetos arquitetônicos: o Slim Floor pode ser utilizado em 

vigas de 8 metros de comprimento e espaçadas de 10 a 12 metros, podendo desta 

forma, serem criados amplos espaços que possuem versatilidade arquitetônica com 

a flexibilização dos ambientes. 

- Resistência ao fogo incorporada: como a estrutura metálica fica quase em sua 

totalidade revestida de concreto, não é necessária a preocupação de projetar e 

investir em revestimentos para proteção a incêndio e corrosão. Segundo verificado 

por Rocha e Neto (2012) via método dos elementos finitos, em continuidade do 

modelo proposto por Ramos (2010), as vigas de slim floor do tipo 280 ASB 100, 

mostrado na Figura 11 – perfil que é a referência também para esta dissertação – 

suportam até 107 minutos das ações do fogo sem proteções adicionais. 

 

Figura 11: Resistência ao fogo do sistema slim floor via método dos elementos finitos após 103 
minutos de exposição ao fogo. 
Fonte: Rocha e Neto (2012). 

- Possui preços competitivos aos demais métodos de construção industrializada: 

essa vantagem de preço ocorre principalmente devido à redução do peso de aço da 

estrutura, que se encontra associada à laje de concreto. Além disso, este sistema 

permite a redução de vigas secundárias, gerando mais economia. Outra 

consequência da utilização deste sistema é a redução de peso total sobre as 

fundações, impactando na diminuição do valor final da mesma também.  

Em relação ao dimensionamento das vigas mistas aço-concreto, a ABNT NBR 8800: 

2008 não prevê a interação gerada apenas pelo atrito da superfície aço-concreto. 

Este fato ocorre por se tratar de uma variável que depende de fatores como 

quantidade de ranhuras no perfil metálico e do tipo de concretagem realizada.  

Porém, nas vigas mistas slim floor a região de contato entre o perfil de aço e a laje 

de concreto é muito maior, pois a laje de concreto é posicionada na aba inferior da 

viga de aço, resultando em quase imersão completa do perfil na laje de concreto.  
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Desta forma, existem outras maneiras de se ativar o comportamento misto do 

sistema, como ranhuras em todo perfil metálico, gerando aderência na alma e nas 

abas do perfil com a laje de concreto; podem ser previstas ainda aberturas na alma 

do perfil, com a passagem ou não de barras de aço entre elas; e colocação de 

conectores de cisalhamento já conhecidos, em diferentes posições no perfil metálico, 

como pode ser visto na Figura 12, retirada do trabalho de Lam et al. (2015), em que 

os autores trouxeram métodos de dimensionamento com a aderência garantida por 

conectores dispostos na aba superior do perfil metálico (a), conectores soldados na 

alma do perfil metálico (b) e barras de aço passantes na alma do perfil (c), tais 

possibilidades apresentam a vantagem de incorporar o conector, sem que o mesmo 

resulte em aumento da altura total da estrutura, devido ao cobrimento de concreto 

necessário para seu funcionamento. 

 

Figura 12: Disposição de mecanismos de transferências de esforços de cisalhamento a) conector na 
aba superior do perfil b) conector na alma do perfil e c) barras de aço passantes na alma do perfil. 

Fonte: Lam et al. (2015). 
 

A partir do exposto neste referencial, é possível observar uma grande quantidade de 

elementos que ainda precisam ser estudados para maior conhecimento, de modo a 

garantir uma abrangência maior do slim floor, e ainda, aumentar os benefícios do 

sistema, como menores alturas, vencendo vãos maiores, com menor custo possível, 

aumentando assim, suas vantagens competitivas. Logo, os mecanismos de conexão 

entre materiais, tanto na modelagem computacional como na prática real do sistema, 

é um desafio e que cabe diversas alternativas para seu perfeito funcionamento. 

Segundo Paes (2003) independente da tipologia das vigas, o dimensionamento 

compreende as comprovações dos Estados Limite Último – ELU e Estados Limites 

de Serviço – ELS. Na etapa construtiva é importante a consideração da viga de aço 

tendo que suportar o peso próprio da laje de concreto em seu estado fresco e as 

demais cargas de execução, vez que, nesta situação, aparecem esforços de flexão e 

torção. No processo de funcionamento da estrutura, considera-se a viga travada 

lateralmente, sendo que a resistência ao momento fletor é definida como o momento 

resistente plástico da seção transversal. Em relação ao esforço cortante, geralmente 
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é considerado apenas que o perfil metálico resista a este esforço, desconsiderando 

a contribuição do concreto para tanto. 

O momento fletor de uma viga mista slim floor com conectores de cisalhamento é 

determinado em função do grau de conexão entre o aço e concreto, se 

assemelhando ao que é realizado hoje para as vigas mistas convencionais, com a 

diferença principal na determinação da linha neutra. Em relação ao cálculo de 

momento fletor, em que a aderência é garantida por ranhuras na superfície do perfil 

metálico, este é dependente da capacidade da interface entre o aço-concreto para 

transmitir os esforços cortantes (PAES, 2003). No trabalho realizado por Barros 

(2011), a autora apresentou os métodos para determinação da linha neutra e os 

respectivos momentos fletores para quatro tipos de vigas do sistema slim floor. 

 

2.4. Modelos numéricos em vigas mistas 

Serão abordados neste item estudos que serviram como referências diretas para 

elaboração do modelo proposto nesta pesquisa. Os estudos realizados são oriundos 

de um modelo experimental e então é feita sua respectiva representação em 

modelos computacionais. 

A modelagem numérica permite maior possibilidade de estudos, sem a necessidade 

do elevado custo inerente à realização de ensaios experimentais. Através dos 

programas de elementos finitos é possível solucionar diversas questões de 

engenharia, podendo ser feitas análises térmicas, análises de tensões, 

deslocamentos, entre outras, com resultados semelhantes aos ensaios 

experimentais. 

 

2.4.1. Modelo desenvolvido por Paes (2003) 

O modelo que será objeto de validação para os estudos em slim floor do presente 

trabalho, foi desenvolvido experimentalmente pelo Steel Construction Institute – SCI 

e British Steel (atual Tata Steel) no Reino Unido, através de ensaios com perfis do 

tipo Asymmetric Slimflor Beam – ASB (Lawson et at., 1997) ligados a uma laje mista 

com chapas de aço de grande altura. Esse estudo foi realizado para determinar o 

momento fletor resistente da viga mista e a tensão última de aderência na interface 

aço-concreto. 
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O trabalho desenvolvido por Lawson et al. (1997) foi continuado por Paes (2003), no 

qual foi feito um completo estudo do sistema slim floor constituído de vigas com 

ranhuras dispostas na aba superior do perfil metálico, via métodos dos elementos 

finitos. Em seu trabalho, Paes analisou os modelos SCI – 280 ASB (Figura 13) e 300 

ASB. 

Os objetivos do trabalho foram analisar as possibilidades construtivas existentes, 

analisando diferentes formas que pudessem garantir a aderência entre as 

superfícies aço-concreto. Paes (2003) também tinha como objetivo desenvolver um 

modelo numérico que representasse com fidelidade os dois modelos citados acima, 

podendo realizar simulações que garantissem o funcionamento da estrutura frente 

aos Estados Limites Últimos e Estados Limites de Serviço.  

O seu modelo numérico visava simular o comportamento estrutural das vigas mistas 

slim floor ao alcançarem a carga última, permitindo representar tanto a etapa 

construtiva, com procedimentos para análises de vibrações, quanto a etapa de 

funcionamento, com considerações de fluência e retração do concreto. Através deste 

estudo, o autor visava também estabelecer recomendações técnicas para os 

projetos de estruturas slim floor, pois ainda não existem normas específicas para as 

mesmas. 
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Figura 13: Dimensões do sistema experimentado por Lawson et al. em 1997. 

Fonte: Lawson et at. (1997) apud Paes (2003). 

O modelo foi desenvolvido com os programas GiD para definição da geometria e 

malha de elementos finitos e o ANSYS para as análises estruturais. Os elementos 

pré-definidos para os materiais do sistema foram: para laje de concreto armado o 

elemento solid65; para o perfil metálico o solid45; e o elemento link8 para 

representar as armaduras inseridas na laje. 

Para representação da interface aço-concreto, Paes (2003) realizou em seu estudo 

uma reinterpretação dos estudos feitos por Leskelä e Hopia (2000), na medida em 

que foram analisados quatro diferentes tipos de conexão de cisalhamento para 

estruturas de slim floor. As conexões estudadas foram do tipo alma lisa, alma com 

ranhuras superficias, alma lisa com barras de aço passantes e, por fim, alma com 

ranhuras superficiais e barras de aço passantes. Como pode ser vistos em outros 

trabalhos sobre modelagens numéricas de sistemas slim floor, as principais 

dificuldades encontradas remetem à representação das várias interfaces entre o aço 

e o concreto, bem como o comportamento do concreto em si. 

Paes, 2003, aplicou em seu modelo características da interface aço-concreto, 

através de um elemento de mola da biblioteca do programa ANSYS, o combin39. 
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Esse elemento atua na direção longitudinal (x), direção em que atuam os esforços 

cortantes da interface. Para utilização deste elemento de mola é necessário informar 

ao programa a relação de força versus deslizamento suportada, representando seu 

comportamento longitudinal, sendo os demais deslocamentos impedidos. O autor 

selecionou alguns pontos nas superfícies em que existiam maior contato entre os 

materiais e criou os elementos de mola, como pode ser visto na Figura 14. Para os 

demais nós coincidentes na interface dos materiais, aos quais não são atribuídas 

molas, também foi feito o acoplamento dos deslizamentos nas direções y e z. 

 

Figura 14: Representação dos nós escolhidos para serem elementos de mola (detalhe A). 

Fonte: Paes (2003). 

O autor representou metade da estrutura total, utilizando do recurso de simetria 

disponível no ANSYS, e sua estrutura final resultou em 3460 nós, 2185 elementos e 

360 molas de interface, distribuídos ao longo da geometria, como pôde ser visto na 

Figura 14. O modelo numérico desenvolvido por Paes (2003), apresentou um 

momento fletor máximo de 784 kNm, para uma flecha de aproximadamente 150 mm. 

O valor obtido foi muito próximo àquele do modelo experimental, de 790 kNm, para o 

mesmo valor limite de flecha, demonstrando desta forma, que seu modelo 

representa bem a realidade. Os valores adotados pelo autor para representação dos 

elementos de aço e concreto poderão ser vistos no próximo capítulo, pois serviram 

de guia para a criação do modelo desta dissertação. 
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2.4.2. Modelo desenvolvido por Kotinda (2006) 

Com a finalidade de desenvolver um modelo numérico que pudesse ser utilizado 

como referência para estudos de vigas mistas simplesmente apoiadas com 

conectores de cisalhamento do tipo pino com cabeça, Kotinda (2006) elaborou e 

disponibilizou como anexo em sua dissertação, um script completo para modelagem 

da viga mista ligada por conectores de cisalhamento que se encontra demonstrada 

na Figura 15. 

A autora utilizou o ANSYS, com elementos pré-definidos na biblioteca interna do 

programa. Foram simuladas onze vigas mistas simplesmente apoiadas, com as 

dimensões descritas na figura abaixo, analisadas experimentalmente por Chapman e 

Balakrishnan (1964).  

Mesmo não consistindo em um trabalho sobre pisos mistos de pequena altura, este 

trabalho foi fundamental para a compreensão da modelagem de elementos mistos 

de aço e concreto no ANSYS, com a modelagem da interface através dos elementos 

de contato. 

 

Figura 15: Dimensões da viga mista estudada por Kotinda.  

Fonte: Kotinda (2006). 

 

Para averiguar o comportamento dos conectores de cisalhamento a seu respectivo 

impacto no grau de interação das vigas, variou-se a quantidade, as dimensões dos 

conectores e os tipos de carregamento aplicados – concentrado e distribuído. Ainda 

com a finalidade de melhorar a convergência do modelo desenvolvido, a autora 

buscou aplicar diferentes ferramentas disponibilizadas pelo programa. 

Para a representação da laje de concreto foi utilizado o elemento solid65, para o 

perfil metálico utilizou-se o elemento shell43, para o contato entre a laje de concreto 
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e a aba superior do perfil metálico, foram utilizados os elementos targe173 e 

conta170, e para os conectores de cisalhamento foi utilizado o elemento beam189.  

Assim como encontrado na literatura em estudos de slim floor desenvolvidos por 

Paes (2003), através de simulação numérica no ANSYS, a autora também utilizou da 

simetria do modelo estudado, com a finalidade de reduzir o esforço computacional, o 

que resultou na redução considerável de elementos. A autora modelou o 

correspondente ao lado esquerdo da viga apresentada na figura acima, cabendo 

ressaltar que estas aplicações de simetria em ambos os trabalhos não resultaram 

em diminuição da confiabilidade dos resultados. 

 

2.4.3. Modelo desenvolvido por Ramos (2010) 

O trabalho desenvolvido por Ramos (2010), também se baseou em um modelo já 

ensaiado experimentalmente por Lawson et. al. (1997) e nos resultados numéricos 

obtidos por Paes (2003), sendo que em ambos os trabalhos foram analisadas vigas 

mistas slim floor. O autor utilizou de MEF para modelagem numérica do modelo 

escolhido, através do programa DIANA versão 9.4. O modelo gerado pelo autor no 

software TNO DIANA é representado na Figura 16. 

Na representação de encontro do aço e concreto foram utilizados elementos de 

interface em todas as superfícies de contato, no formato de uma capa revestindo o 

perfil metálico, porém, dependendo da região, foram adotados diferentes parâmetros 

para os módulos de rigidez normal e rigidez transversal ou cisalhante. Para obtenção 

de valores para tais parâmetros, como não existiam relatos na literatura, o autor fez 

simulações com diferentes variações em escalas destes valores, até que se 

obtivesse um modelo coerente. 

Como exemplo, em regiões onde a concretagem é mais dificultosa, como na aba 

inferior do perfil metálico, foi considerada rigidez cisalhante nula. Já na aba superior 

do perfil de aço, a aderência ocorre com maior intensidade devido as ranhuras 

presentes, o que resultou na utilização pelo autor de um valor elevado para os 

módulos de rigidez. 
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Figura 16: Modelo utilizado por Ramos de slim floor. 

Fonte: Ramos (2010). 

O modelo desenvolvido por Ramos teve resultados coerentes com os modelos 

tomados como base para seu trabalho, apesar do modelo do autor em questão ter 

utilizado uma representação de interface que difere quando comparado ao modelo 

proposto por Paes (2003). Portanto, com seu trabalho validado e capaz de 

representar os fenômenos de fissuração do concreto, plastificação dos materiais e o 

deslizamento da interface aço-concreto, foram feitas algumas análises paramétricas 

de forma a obter um entendimento mais completo do modelo estudado.  

Os parâmetros avaliados pelo autor foram: modificação da resistência do concreto, 

com fck variando de 20 MPa a 50 MPa; modificação da taxa de armadura – que não 

apresentou ganhos significativos e, finalmente, o aumento da espessura da capa de 

concreto, localizada acima da aba superior do perfil metálico. 

O aumento da resistência do concreto não resultou em grandes ganhos para a 

estrutura, desta forma, o autor chegou à conclusão de que é viável a utilização de 

concretos mais resistentes apenas quando há limitações construtivas que 

impossibilitem variações nas formas geométricas da estrutura, como o aumento das 

dimensões do perfil metálico.  
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Em relação ao aumento avaliado da espessura da capa de concreto referente à laje 

disposta acima do perfil metálico, o modelo apresentou-se bem mais sensível, 

obtendo grande aumento do momento fletor resistente para o modelo estudado. 

Para altura da capa de concreto com 48,7 mm, o momento fletor máximo obtido foi 

de 672 kNm, e para altura de 80 mm, o momento fletor teve um aumento de 

aproximadamente 15%, passando a 791 kNm. Porém, esse resultado não seria de 

grande aplicação prática, tendo em vista que o estudo se refere a pavimentos mistos 

de pequena altura, fazendo-se necessários estudos que possam contribuir para o 

ganho de resistência, com consequente aplicação para maiores vãos, contudo, sem 

considerável aumento na altura final do sistema. 

A contribuição deste trabalho será na forma proposta pelo autor de modelar a 

interface aço-concreto através da representação de superfícies de contato, porém 

como se trata de um programa diferente do utilizado nesta pesquisa, será somado 

ao conhecimento obtido com a forma de modelagem de interface proposta por 

Kotinda (2006). 

 

2.4.4. Modelo desenvolvido por Mesquita (2016) 

No estudo de Mesquita (2016) orientado por Paes, foi analisado numericamente o 

comportamento estrutural de vigas mistas de slim floor com aberturas na alma e com 

barras de aço passante nas aberturas, a partir de modelos desenvolvidos por outros 

autores e ensaiados experimentalmente.  

Para validação do respectivo modelo via MEF, o autor desenvolveu seu trabalho 

baseado na metodologia proposta por Paes (2003), utilizando o programa Abaqus, 

no qual foi feita, ainda, a comparação dos resultados obtidos com os resultados 

experimentais de Lawson et al. (1997). 

A representação da interface aço-concreto – que é sempre um fator desafiador no 

estudo de vigas mistas slim floor – foi feita a partir de elementos de conexão entre 

alguns nós do perfil de aço e da laje de concreto. Tal disposição dos nós foi 

realizada baseada no modelo desenvolvido por Paes (2003). Estes elementos são 

formados por duas componentes básicas, a primeira relacionada com o movimento 

translacional dos nós ligados e a segunda com o movimento rotacional. 

Com seu modelo validado, sendo capaz de representar bem o modelo de vigas 

mistas, o autor simulou o sistema que está representado na Figura 17. O objetivo de 
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seu trabalho era obter um modelo computacional que representasse o mais próximo 

possível da realidade as vigas CoSFB – caracterizadas por possuírem aberturas na 

alma e barras de aço passantes por estas aberturas, que também possui na 

literatura um trabalho onde esse sistema foi ensaiado experimentalmente, mas que 

não havia ainda o modelo computacional do mesmo.  

 

Figura 17: Modelo estudado por Mesquita 

Fonte: Mesquita (2016). 

A partir desta representação, o autor pode estudar melhor o sistema proposto e 

avaliar o impacto de modificações de parâmetros geométricos, dos meios de 

conexão e propriedades mecânicas dos materiais.  

Da mesma forma como analisado por Ramos (2010), o aumento da resistência do 

concreto não gerou grandes ganhos para o sistema. Já em relação à variação dos 

parâmetros dos meios de conexão, notou-se que as barras de aço passantes 

exerceram um importante papel na interação aço-concreto, levando a um aumento 

de 15% de da carga máxima suportada pelo sistema. 

A consideração importante que foi trazida por Mesquita (2016), foi utilizar da 

proposta de Paes (2003) para representar a interação da interface aço-concreto 

através de alguns nós pré-determinados pelo segundo autor. Como exibido na 

Figura 18, a simulação do comportamento desta aderência foi feita a partir da 

utilização de nós, que são elementos de conexão formados por duas componentes 

básicas, sendo a primeira responsável por representar o movimento de translação e 

a segunda o movimento de rotação. Além da forma de utilizar alguns nós da 

estrutura para representar a aderência entre os materiais, os valores utilizados pelo 

autor para representação da rigidez das molas, foi tomado a partir da reinterpretação 
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feita por Paes (2003) dos resultados de Leskelä e Hopia (2000) dos ensaios de 

push-out se mostraram aplicáveis para diferentes tipos de estruturas slim floor. 

 

Figura 18: Nós responsáveis por simular a aderência da interface aço-concreto. 

Fonte: Mesquita (2016). 

A pesquisa sobre os estudos de caso de estruturas slim floor, além de proporcionar 

um bom embasamento para o desenvolvimento de mais modelos, demonstra que 

ainda existem poucos estudos na área de desenvolvimentos computacionais que 

simulam análises estruturais. Foram encontrados em sua maioria, estudos de 

análises térmicas dos pavimentos mistos de pequena altura, por se tratar de uma 

das suas principais vantagens, que é a maior resistência ao fogo. 
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3. MODELAGEM NUMÉRICA 

Neste capítulo serão apresentadas as etapas da criação do modelo numérico das 

estruturas slim floor. O modelo numérico tomado como base principal para 

prosseguimento desta pesquisa foi aquele desenvolvido por Paes (2003). Contudo, 

procurou obter-se das demais referências bibliográficas, citadas no capítulo anterior, 

e demais referências complementares, o auxílio necessário para possibilitar novas 

formas da representação do modelo de Lawson et al. (1997), bem como trazer novas 

possibilidades de arranjos de geometrias e interface aço-concreto. 

O software utilizado neste trabalho, ANSYS (2010), é um programa de elementos 

finitos que possibilita a visualização e resolução de diversos problemas de 

engenharia. Este software permite, através da criação de uma rotina de 

programação pela sua linguagem paramétrica (APDL), a rápida alteração de 

parâmetros, possibilitando dessa forma, a análise de várias situações de projeto.  

 

3.1. Elementos finitos utilizados  

Os elementos finitos adotados nesta pesquisa pertencem à biblioteca interna do 

ANSYS (2010). O elemento utilizado para simular o comportamento do perfil 

metálico foi o solid186, com doze nós, sendo três graus de liberdade por nó: 

translações nos eixos x, y, e z. Esse elemento, representado na Figura 19 (a), é 

capaz de ser associado a materiais com comportamento não linear e ainda permite 

simular o comportamento plástico, além de outras características que não serão 

utilizadas nesse estudo. 

Para representação da laje de concreto, foi utilizado o elemento solid65, com oito 

nós, e três graus de liberdade em cada nó.  Esse elemento é capaz de simular os 

esforços de tração e compressão, podendo ser visualizado inclusive o detalhamento 

dos primeiros pontos de fissuras ocorridas na laje. O elemento permite ainda a 

inclusão de armadura através de taxas, como pode ser visto no detalhamento da 

Figura 19 (b). Tais armaduras podem ser dispostas em até três direções distintas.  
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Figura 19: a) Elemento solid186 b) Elemento solid65 e disposição das armaduras. 
Fonte: ANSYS (2010). 

 

Para simular as armaduras inseridas na laje de concreto, as mesmas foram inseridas 

através de taxas, como proposto por Paes (2003), tendo suas propriedades 

mecânicas do aço adicionadas como forma de constantes reais atribuídas ao 

elemento de concreto. 

Foram utilizadas duas alternativas para a simulação da interface aço-concreto. Uma 

das alternativas, baseada no trabalho realizado por Paes (2003), foi o elemento 

combin39, Figura 20, que ainda pode ser utilizado para representar o 

comportamento dos conectores de cisalhamento. O combin39 é um elemento de 

mola unidirecional que possui capacidade longitudinal ou torcional. Para sua opção 

longitudinal, utilizada neste trabalho, é um elemento de compressão-tensão uniaxial 

com até três graus de liberdade por nó – translações nas direções x, y e z. Para 

opção de torção, o elemento torna-se puramente rotacional, com também três graus 

de liberdade por nó – rotações em torno dos eixos x, y e z. Apresenta, ainda, grande 

capacidade de deslocamento.  
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Figura 20: Elemento combin39. 

Fonte: ANSYS (2010). 

Os elementos targe170 e conta173 (Figura 21) foram utilizados em um dos modelos 

estudados para representar o contato ou a ausência do mesmo, na superfície de 

interface aço-concreto. Tais elementos podem ser utilizados em análises 

tridimensionais com contato tipo superfície-superfície, sendo o elemento targe170 

definido para a superfície alvo, mais rígida, e o elemento conta173 para a superfície 

de contato, mais deformável (MARCONCIN, 2008). Para representar a superfície 

correspondente ao concreto, foi utilizado o targe170, já para a superfície do perfil 

metálico, o conta173. 

 

Figura 21: Elementos targe170 e conta173. 

Fonte: ANSYS (2010). 
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3.2. Criação da geometria e geração da malha de elementos finitos 

Como proposto por Rampinelli (2016), através do seu trabalho de simulações 

numéricas em vigas mistas de aço-concreto, a geometria do modelo de referência foi 

criada através de pequenos volumes, que em seu conjunto, formam o pavimento 

misto a ser analisado, como pode ser visto na Figura 22. 

 

Figura 22: Definição de geometria por volumes. 

Fonte: ANSYS (2010). 

Como o sistema analisado tem grandes proporções e mais de um tipo de material 

trabalhando em conjunto, acarreta um elevado custo computacional. Desta forma, a 

fim de amenizar o tempo de análises e a viabilização de análises futuras, foi tomado 

o recurso de simetria do ANSYS (2010), que permite simular apenas a metade do 

sistema, sem impactos significativos nos resultados. Logo, o vão original composto 

por 7500 mm, foi representado neste trabalho por 3750 mm, e consequentemente, 

os quatro dos atuadores hidráulicos representados no modelo de origem, neste 

trabalho foram representados duas, constantes na metade do vão simulado.  

A geração da malha de elementos finitos pode ser feita de maneira automática no 

ANSYS (2010) para alguns modelos. Este processo deve ser feito com especial 

cautela e critérios bem definidos, pois é fundamental para obtenção de resultados 

satisfatórios das análises, pois um bom refinamento da malha, com diferentes testes 

de tamanhos de malha, melhor é a aproximação dos resultados. 

É necessário, ainda, que as linhas de cada elemento sejam divididas de modo que 

ao ser gerada a malha, cada nó na interface aço-concreto seja coincidente, para que 

os nós, quando necessários, sejam compatibilizados, e possa haver a transferência 

de esforços entre os materiais. Essa etapa necessita desta atenção, pois é nesta 

região que são transferidos os esforços e se permite que os dois materiais trabalhem 
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em conjunto, seja através da aderência aço-concreto por confinamento, ranhuras na 

superfície do perfil metálico, ou até mesmo através dos conectores de cisalhamento. 

As divisões foram feitas através da extração do ANSYS (2010) dos tamanhos e 

numerações das linhas que foram criadas a partir dos volumes, esses dados foram 

transferidos para uma planilha do Excel e foram analisadas formas para que todos 

os critérios citados anteriormente fossem atendidos. Estas divisões podem ser feitas 

informando ao programa os tamanhos das subdivisões ou a quantidade de linhas 

que se deseja obter após a divisão. Feita tal divisão, como pode ser visto na Figura 

23, a malha pôde então ser gerada.  

 

Figura 23: Geração da malha de elementos finitos e definições dos materiais. 

Fonte: ANSYS (2010). 

 

3.3. Aplicação das cargas e condições de contorno 

As cargas foram aplicadas através de forças no eixo vertical, distribuídas ao longo 

de uma superfície que representa a área de atuação dos atuadores hidráulicos no 

modelo experimental. Para a representação dos atuadores hidráulicos, foram 

aplicadas na mesma região do modelo experimental, porém, devido à simetria, foram 

utilizadas apenas duas regiões de aplicação das cargas. Foram selecionados cento 

e quarenta e quatro nós constantes nas regiões que representam aplicação para 

cada atuador hidráulico, como pode ser visto na Figura 24. Os nós são selecionados 

a partir da seleção da área proposta e as forças devem ser subdivididas em valores 

menores ao longo da viga para evitar concentração de tensões nessa região. 
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Este carregamento foi aplicado de modo incremental, devido à não linearidade física 

do material. Desta forma, como proposto por Rampinelli (2016), o processamento foi 

subdividido em 100 etapas, apesar de ser uma quantidade elevada, é essencial para 

a convergência do modelo, porém com maior custo computacional. 

As condições de contorno empregadas, representadas na Figura 24, foram 

restrições à translação nas direções transversal e vertical na região do apoio em 

uma das extremidades do modelo (na aba inferior do perfil metálico) e na outra 

extremidade, que representa a metade do vão do sistema estudado, foi aplicada a 

condição de simetria, recurso este disponível para aplicação no ANSYS.  

 

 

Figura 24: Condições de contorno e aplicação das cargas. 

Fonte: ANSYS (2010). 

Como o critério de convergência nas soluções das análises não lineares foi 

modificado conforme sugerido pelo manual do programa para este tipo de análise, 

adotou-se o critério de 1% da norma do vetor de forças e momentos aplicados.  

 

3.4. Interface aço-concreto 

A representação da interface aço-concreto pode ser feita através de diferentes 

métodos. Nos trabalhos anteriores sobre slim floor, essa interface foi representada 

por Paes (2003) e Mesquita (2016) através de elementos de mola com definição dos 

parâmetros força x deslizamento a fim de representar sua rigidez (utilizando o 

combin39), já no trabalho de Ramos (2010) foi representada através de uma 
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superfície de contato em toda região de interface, constando de diferentes valores 

para regiões que diferiam em seu comportamento, como por exemplo, elevados 

valores de rigidez foram adotados para representar o contato entre a aba superior do 

perfil de aço, em que se encontravam as ranhuras, e o concreto. 

Para este trabalho, como o objetivo é de contribuição para trabalhos futuros, com 

análise de formas de acrescentar conectores de cisalhamento em locais e formatos 

distintos, foi analisada duas formas diferentes para representação da interface, 

sendo a primeira através de elementos de contato e a segunda, através de 

elementos de molas, desta maneira, buscou-se trabalhar tais elementos de maneiras 

isoladas, para melhor compreensão do seu comportamento, para que em trabalhos 

futuros, possa ser feito essa utilização em conjunto. 

 

3.5. Relações constitutivas utilizadas 

3.5.1. Concreto 

Foi adotado o modelo multilinear para o concreto. Os valores do módulo de 

elasticidade (Ec), coeficiente de Poisson (ν), resistência à compressão (   ) e 

resistência à tração (   ) do concreto foram utilizados conforme descrito por Paes 

(2003), que considera as características de um concreto de classe C35/40. Desta 

forma, foi adotado o valor de Ec = 35.000 MPa, ν = 0,20,    = 35 MPa e     = 3,23 

MPa. 

No que se refere ao comportamento às tensões de tração, foi utilizada uma relação 

constitutiva presente no ANSYS (2010), concrete, baseado no modelo de Willan-

Warnke. Os parâmetros necessários à sua utilização estão expostos na tabela 1, os 

quais foram também retirados do trabalho de Paes (2003) e alguns outros 

parâmetros permaneceram como pré-definidos pelo programa. 

  

Tabela 1: Valores utilizados para ativar o módulo concrete. 
Parâmetros Valores 

Coeficiente de transferência de cisalhamento para fissura aberta (βt) 0,3 

Coeficiente de transferência de cisalhamento para fissura fechada (βc) 1 

Resistência última uniaxial à tração (ft) 3,23 

Resistência última uniaxial à compressão (fc) -1 



44 
 

 

 

Coeficiente multiplicador de rigidez para condição fissurada na tração (Tc) 0,6 

Fonte: próprio autor. 

 

Para os coeficientes de transferência de esforços cortantes para fissuras abertas, βt, 

são recomendados valores entre 0,05 e 0,25, e para fissuras fechadas, βc, 1. Porém 

Paes (2003) encontrou problemas de convergência em seu modelo, adotando desta 

forma, o valor de 0,30 para βt. No último parâmetro constante no modelo concrete, 

de resistência uniaxial a tração (Tc), Paes (2003) o considerou como 0,60, 

modificado com objetivo de acelerar a convergência numérica. 

Assim como proposto por Rampinelli (2016), para obter a curva tensão-deformação 

para o concreto submetido à compressão uniaxial, são utilizadas as equações (1) e 

(2), extraídas do Model Code 2010 (2012). Para que este comportamento seja 

ativado no ANSYS (2010), é necessário desabilitar a função de compressão no 

modelo concrete, bastando para isso, informar o valor de -1 para a resistência à 

compressão no modelo concrete.  

  
   

   (
        

   (   )   
)                                ( ) 

 

             onde                       ( ) 

Onde: 

   
  
   ⁄  ,    

   
   
⁄  

     resistência média à compressão, 

     resistência característica à compressão do concreto, 

 𝑐 = deformação de compressão, 

 𝑐1 = deformação na máxima tensão de compressão, 

  = número de plasticidade, 

 𝑐𝑖 = módulo de elasticidade inicial do concreto; 

 𝑐1 = módulo secante da origem do pico de tensão de compressão. 

 

Tabela 2: Módulo Eci, Ec1, Ɛc, Ɛc1 e k. 

Concreto C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 

Eci(GPa) 27.1 28.8 30.3 32.0 33.6 35.0 36.3 37.5 38.6 
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Ec1(GPa) 11.1 12.2 13.3 14.9 16.5 18.2 20.0 21.6 23.2 

εc1 (‰) -1.9 -2.0 -2.1 -2.2 -2.3 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6 

εc,lim (‰) -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 

k 2.44 2.36 2.28 2.15 2.04 1.92 1.82 1.74 1.66 

Fonte: Model Code 2010 (2012). 

 

A Figura 25 representa a curva tensão-deformação para a representação do 

concreto de classe C35 adotada, e suas propriedades foram inseridas no modelo 

Multilinear Elastic presente no ANSYS (2010). 

 

Figura 25: Curva tensão x deformação do concreto classe C35. 
 Fonte: Próprio autor. 

 

3.5.2. Aço do perfil metálico e aço das armaduras 

Para o perfil metálico, o aço utilizado no modelo experimental foi do tipo S355. Paes 

(2003), baseado nos resultados de caracterização dos materiais, considerou o 

comportamento mecânico do mesmo como elasto-plástico perfeito, um modelo 

constitutivo bilinear, sendo necessário informar ao programa as propriedades 

elásticas – módulo de elasticidade (Es) e coeficiente de Poisson (ν), e as 

propriedades plásticas – através da tensão de escoamento (  ).  

Es = 210.000 MPa 

  = 410 MPa 

ν = 0,30 
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Para as armaduras, representadas no modelo experimental por uma malha 

eletrosoldada A142, distribuída ao longo da parte superior da laje de concreto, são 

considerado os mesmos valores para o módulo de elasticidade e coeficiente de 

Poisson; já para tensão de escoamento, adotou-se o valor de 460 MPa. No modelo 

numérico, as armaduras são inseridas por meio de taxas, iguais para ambas 

direções, Asx = Asz = 1,42 cm²/m. 

 

3.5.3. Elementos de mola 

O modelo adotado para representação dos elementos de mola foi baseado no 

estudo realizado por Paes (2003), em que o autor disponibiliza os gráficos com os 

parâmetros de força máxima resistida pela mola versus deslocamento sofrido pela 

mesma. Desta forma, foram extraídos os principais pontos do gráfico disposto na 

Figura 26 para representação das molas, de maneira a simular de modo mais 

próximo àquela forma proposta por Paes (2003). Como o segundo ponto não é 

conhecido, foi feita uma reinterpretação do gráfico, através dos valores encontrados 

na literatura, e foram introduzidos no programa os valores indicados na Tabela 3. 

 

Figura 26: Relação força x deslizamento para perfis ASB com ranhuras na aba superior. 
Fonte: Paes (2003). 

 
 

Momento fletor máximo (experimental): 790 kNm 

Força total aplicada em cada atuador hidráulico: 225.000 N | 0,75% = 168.750 N 
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Tabela 3: Constante real modificada para representação das molas. 
Força (N) Deslocamento (mm) 

0 0 

225.000 2 

168.750 5 

168.750 8 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.5.4. Elementos de interface targe173 e conta170 

Para representação da interface aço-concreto através dos elementos de contato, 

targe173 e conta170, foram extraídos os valores adotados por Kotinda (2006) para a 

as regiões de encontro dos dois materiais, em que o perfil metálico possui superfície 

lisa, e com a finalidade de melhorar a convergência do modelo, encontrou-se em 

Oliveira et al. (2017) a implementação de mais alguns parâmetros que serão 

expostos a seguir. 

Foram inseridos os valores de atrito ( ) e coesão (c), com escorregamento regido 

pela Lei de Coulomb, descritos através da equação 3, conforme proposto por 

Kotinda (2006). Ao se exceder a tensão cisalhante limite (    ), ocorre o 

deslizamento entre os materiais. O valor de P é a tensão normal. 

          𝑐         (3) 

Os valores adotados foram coeficiente de atrito (µ) = 0,40, para coesão = 0,18 

kN/cm², coeficiente de penetração (FTOLN) = 0,01, que segundo Kotinda (2006) 

refere-se a um valor mínimo de penetração para que o status do contato seja 

considerado como fechado, Oliveira et al. (2017) apresentam ainda o parâmetro de 

fator de rigidez normal FKN = 0,1, que segundo os autores, é o valor recomendado 

pelo ANSYS (2010) quando a deformação predominante for de flexão. O mesmo 

valor de FKN foi adotado para o fator de rigidez de tração FKT = 0,1. O resultado da 

aplicação dos elementos de contato no modelo pode ser visto na Figura 27. 
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Figura 27: Interface aço-concreto com elementos targe e conta. a) superfície com ranhuras 
superficiais b) restante da interface. 

 

Segundo Morais (2018) o elemento de contato targe170 deve ser associado ao 

elemento mais rígido, no caso desta pesquisa, foi atribuído às áreas da laje de 

concreto. Já o elemento conta173 foi atribuído ao elemento mais flexível, as áreas 

do perfil metálico. Para representar a maior aderência entre os materiais, na região 

onde se encontram as ranhuras do perfil metálico, atribuiu-se um valor elevado para 

a coesão. 

 

3.6. Validação do modelo numérico 

Para que se obtivesse um resultado satisfatório, com a finalidade de averiguar o 

funcionamento da estrutura de forma global, adotou-se inicialmente para a interface 

aço-concreto a consideração de restrição translacional nas direções x, y e z, ou seja, 

buscou-se através desta forma, uma representação simplificada de que não 

ocorreriam deslizamentos entre as superfícies, resultando em uma simulação de 

uma viga mista com interação total. 

Essa consideração de interação total foi possibilitada devido ao fato de que, 

segundo Paes (2003) o resultado do momento fletor resistente obtido através dos 

resultados experimentais do SCI – 280 ASB (Lawson et al. 1997) foi de 790 kNm, 

que representa uma redução de apenas 2,6%, aproximadamente, quando 

comparada com o mesmo sistema com interação total e mesmo comprimento de 

largura efetiva, 811 kNm, ou seja, o sistema de ranhuras na aba superior do perfil 

metálico garantem uma elevada aderência entre as superfícies. 

De acordo com Paes (2003), o momento resistente que o autor obteve em seu 

trabalho, de 784 kNm, é aproximadamente 46% maior quando comparado ao 
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momento resistente de uma viga de aço isolada, permitindo observar o aumento da 

capacidade de resistência acrescida com a consideração da viga mista de aço-

concreto. 

A partir desta consideração das restrições, foi gerada a curva mostrada na Figura 

28, onde os resultados numéricos são comparados aos apresentados por Paes 

(2003) e Lawson et al. (1997). Pode-se observar que há boa relação entre os 

resultados desta pesquisa e os modelos citados como referência. 

 

Figura 28: Diagrama de momento fletor - flecha para interface com interação completa. 
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4. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentadas as análises dos resultados obtidos para as duas 

interfaces estudadas: interface representada pelos elementos de molas, como 

proposto por Paes (2003) e Mesquita (2016), utilizando o elemento combin39; e 

interface representada pelos elementos de contato, como realizado por Kotinda 

(2006) e Ramos (2010), utilizando os elementos targe173 e conta170, para a 

simulação do sistema slim floor. 

 

4.1. Interface aço-concreto com elementos de contato 

Segundo Morais (2018), a utilização dos elementos de contato para representar a 

superfície aço-concreto ocasiona um aumento de rigidez do sistema. Isto pôde ser 

visualizado nos resultados obtidos, apresentados na Figura 29, em que pode-se 

observar um maior momento fletor e maior suporte da flecha limite quando 

comparado ao modelo para validação. 

Com a utilização dos elementos targe173 e conta170, os resultados numéricos 

ficaram próximos dos resultados experimentais de Lawson et al. (1997), obtendo o 

valor de 746,22 kNm para o momento fletor máximo, com uma flecha de 146 mm, 

apresentando desta forma, uma diferença de 5,54% do momento fletor máximo 

resistido, para valores de flecha próximos aos 150 mm do resultado experimental. 

 
Figura 29: Diagrama de momento fletor - flecha para interface com targe e conta. 
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A diferença entre as curvas experimental e numérica é motivada pela dificuldade em 

representar as características do concreto de forma que se assemelhe ao utilizado 

no modelo experimental, como o módulo de elasticidade e demais coeficientes, esta 

diferença também está associada com o aparecimento das primeiras fissuras do 

concreto. Como a malha eletrosoldada não foi modelada de maneira que se 

aproxime mais com a realidade, com a dispersão de elementos de barras 

representando as armaduras, foi feita a inclusão das mesmas sob uma forma de 

taxas. Desta forma, a distribuição de fissuras ocorre de maneira mais intensificada e 

acelerada no modelo numérico, pois apesar das armaduras não impedirem a ruptura 

do concreto, elas atuam também no sentido de propagação de fissuras. 

A Figura 30 representa as distribuições de tensões normais no perfil metálico (a) e 

na laje de concreto (b) na direção longitudinal, z, para a carga em que ocorre um 

deslocamento de 145 mm. As maiores tensões normais estão localizadas na região 

do centro da viga.  

  

 

Figura 30: Distribuição de tensões no perfil metálico (a) e na laje de concreto (b). 

 

É possível observar que no perfil metálico, nas regiões de apoio, e na face superior 

da laje de concreto, regiões em que se encontram aplicadas as forças que 

representam a atuação dos atuadores hidráulicos, houve um acúmulo de tensões. 

Isso ocorre pelo fato das restrições de deslocamentos na região de apoio, e na 

região superior da laje de concreto, que mesmo as cargas sendo inseridas em vários 

nós e acrescidas ao modelo de forma incremental, ocorreu um estado multiaxial de 

tensões nos elementos finitos.  

A Figura 31 representa os deslocamentos verticais em relação ao eixo y (a) e os 

deslocamentos longitudinais – eixo z (b), onde podem ser observados valores com 

ordem de grandeza coerente, demonstrando que o modelo teve seus deslocamentos 
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proporcionais, direcionados com os maiores deslocamentos ocorridos no centro da 

viga. 

 

Figura 31: Deslocamentos (a) verticais e (b) longitudinais. 

 

Ainda em relação aos deslocamentos, foi gerado o gráfico abaixo para verificação de 

esforços cortantes na estrutura, em que foram selecionados os nós das 

extremidades do eixo vertical do perfil metálico, e os respectivos pontos nas 

extremidades da laje de concreto, para verificarem o quanto se deslocaram na 

aplicação do carregamento limite. Os resultados obtidos encontram-se 

demonstrados no gráfico da Figura 32.  

 

Figura 32: Gráfico dos deslocamentos longitudinais do aço e do concreto, em relação ao eixo vertical, 
com elementos de contato. 

 

Desta forma, o modelo desenvolvido apresentou boa concordância com os 

resultados experimentais para a maioria dos níveis de carga suportados, 
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distanciando um pouco mais, assim como ocorreu no caso de Paes (2003), ao final 

do trecho linear. Em relação aos deslocamentos, foi possível observar uma diferença 

de deslocamentos entre o aço e o concreto de até 1 mm, que é um resultado inferior 

ao obtido experimentalmente, que foi obtido um deslocamento de 6 mm, essa 

diferença ocorre devido às condições de contorno impostas no modelo. Logo, o 

modelo, com a interface do perfil ASB representada pelos elementos de contato 

targe e conta, é capaz de simular adequadamente o comportamento estrutural das 

vigas mistas slim floor.  

 

4.2. Interface aço-concreto com molas 

Os modelos simulados, que possuem sua representação da interface aço-concreto 

com os elementos de mola, combin39, apresentaram resultados que também se 

aproximaram do resultado experimental, como pode ser visto no diagrama da Figura 

33. Os valores se mostraram ainda mais próximos aos resultados obtidos na análise 

experimental ao longo do trecho linear, porém, o momento fletor limite foi um pouco 

inferior àquele obtido através dos elementos de contato, vez que o valor encontrado 

foi de 732,48 kNm para um deslocamento de 143 mm. Desta forma, o resultado final 

do momento fletor, ficou 7,28% inferior ao resultado de Lawson et al. (1997). 

 

 

Figura 33: Diagrama de momento fletor - flecha para interface com molas. 
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A Figura 34 traz a distribuição de tensões no perfil metálico e na laje de concreto. Os 

resultados das tensões encontradas nos referidos materiais ficaram praticamente 

equivalentes nos dois modelos de interface apresentados, e também do resultado 

exposto por Paes (2003) em sua pesquisa. Isso demonstra que os modelos 

constitutivos adotados para os materiais representam de forma satisfatória a 

estrutura.   

 

Figura 34: Distribuição de tensões no perfil metálico (a) e na laje de concreto (b). 
 

Através da Figura 34 é possível observar que, para o nível de carregamento próximo 

a carga máxima suportada pela viga, o perfil de aço se encontra plastificado na 

região mais solicitada do modelo, que representa o centro da viga, com tensões 

normais próximas ao valor do limite elástico do aço, de fy = 410 MPa. 

 

Figura 35: Deslocamentos verticais e longitudinais. 
 

Em relação às modelagens de interface estudadas, ambas apresentaram 

distribuições de deslizamentos verticais e longitudinais semelhantes, como 
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demonstrados nas Figuras 31 e 35. Porém, como poderá ser visto no gráfico da 

Figura 36, quando comparado a diferença entre os deslocamentos entre o perfil 

metálico e a laje de concreto – cisalhamento, a mesma foi mínima, de 

aproximadamente 0,15 mm. Este fato pode ser justificado devido ao modelo 

composto por elementos de mola, terem maiores restrições de deslocamentos 

aplicadas ao longo da estrutura, como proposto por Paes (2003). 

 

Figura 36: Gráfico dos deslocamentos longitudinais do aço e do concreto, em relação ao eixo vertical, 
com elementos de molas. 

 

4.3. Propagação de fissuras na laje de concreto 

O material que representa o concreto, solid65, tem a capacidade de simular a 

fissuração do mesmo, em cada passo de carga realizado. As fissuras podem ser 

sinalizadas através de três diferentes planos em cada elemento. A primeira fissura 

no elemento é representada por um círculo vermelho, a segunda por um círculo 

verde e a terceira por um círculo azul. Se a fissura se fechar, é representado um ―x‖ 

dentro do círculo. Na Figura 37, são expostos os diagramas de fissuras para quatro 

evoluções de carregamento, sendo o primeiro com 25% (a), 50% (b), 75% (c) e 

100% da carga total aplicada (d). 
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Figura 37: Distribuição de fissuras na laje de concreto. a) 25%, b) 50%, c) 75% e d) 100% da carga 
total aplicada. 

 

As demais figuras trazem detalhes ao longo do processo de carregamento. Como 

pode ser visto na Figura 38, com aplicação equivalente a 10% do carregamento 

total, é possível notar o aparecimento de algumas fissuras na região onde ocorre a 

interação entre o aço e o concreto, concentradas no meio do vão. 

 

Figura 38: Vista superior da viga com 10% do carregamento aplicado. 

 

E ainda, na parte inferior da laje de concreto (Figura 39), devido à baixa resistência 

aos esforços de tração do concreto é notado um acúmulo de fissuras. Essa 

concentração de fissuras também poderia ser amenizada com a consideração da 
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forma de aço de grande altura, que não foi representada nos modelos numéricos 

estudados. 

 

Figura 39: Vista frontal da laje de concreto com 10% da carga aplicada - início da fissuração. 
 

Na Figura 40 é possível observar o avanço da propagação das fissuras ao longo de 

toda estrutura para 50% do carregamento aplicado, com aproximação nas duas 

extremidades do modelo, sendo (a) que representa o extremo da viga, região em 

que se encontra o apoio; e em (b) a região que representa o eixo central da viga. É 

observada a partir desta imagem, uma propagação de fissuras na região da capa 

superior da laje de concreto, proveniente da aplicação das cargas. 

 

Figura 40: Vista lateral da laje de concreto com 50% do carregamento total aplicado. 
 

Finalmente, com a aplicação completa do carregamento, as fissuras se encontram 

dispersas por praticamente toda a estrutura, como pode ser visto na Figura 41 com a 

vista frontal da laje de concreto. Nesta imagem é possível observar o 

comportamento de fissuras que se abriram e posteriormente se fecharam 

(representadas por x dentro do círculo), bem como as fissuras que se mantiveram 

abertas (círculo sem preenchimento), e por fim, o surgimento de novas fissuras 

representadas pelas cores verde (segunda fissura) e azul (terceira fissura). 
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Figura 41: Vista frontal da laje de concreto com o carregamento total aplicado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do trabalho realizado sobre pesquisas e análise estrutural de uma viga SCI - 

280 ASB, este capítulo apresenta as considerações finais obtidas, bem como 

algumas propostas para projetos futuros para melhor difusão do conhecimento do 

slim floor. 

Os resultados obtidos para as duas formas de representação da superfície se 

aproximam dos resultados experimentais, principalmente em relação ao trecho 

linear. Mesmo no trabalho de Paes (2003), que obteve resultados praticamente 

idênticos aos experimentais, o trecho não linear do diagrama momento-flecha 

apresentou níveis de carga mais baixos que os experimentais. Esta diferença está 

associada principalmente à representação da fissuração do concreto, que ocorre de 

maneira mais precoce no modelo numérico quando comparada ao modelo 

experimental.  

De acordo com o estudado, é possível supor que estas diferenças sejam 

possivelmente relacionadas à diferença das propriedades do concreto que se estima 

para o modelo numérico, como a resistência a tração (fct) e o módulo de elasticidade 

(Ec). Além disso, a representação da interface de maneira aproximada e as 

condições para viabilizar a modelagem computacional, como a condição de simetria, 

podem ser fatores que afastam um pouco os resultados numéricos obtidos dos reais 

(experimentais). 

As diferenças encontradas em relação ao momento fletor máximo e o respectivo 

deslocamento podem ser ainda devidas as condições específicas de restrições dos 

movimentos de alguns nós, como na região de apoio e na região de interface. Além 

disso, como observado por Ramos (2010) a representação da malha eletrosoldada 

fez com que seu resultado praticamente coincidisse com o experimental, em que 

esses elementos de aço dispersos na laje de concreto contribuem significativamente 

no controle de fissuras. 

Como sugestões para trabalhos futuros, sugerem-se: 

- colocação da malha eletrosoldada através da colocação de elementos de barras, 

sem a representação em forma de taxas e possíveis ajustes nas características do 

concreto. 

- estudos com os conectores de cisalhamento, em que podem ser feitas 

comparações com o emprego de stud bolts e perfis U, com diferentes 
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posicionamentos ao longo do perfil metálico, e ainda, demais formas de contribuição 

para aderência entre as superfícies aço-concreto.  

- estudos sobre procedimentos de cálculo em pesquisas de dimensionamento dos 

perfis e os sistemas slim floor como um todo. 

- criação de programas que viabilizem os cálculos de linha neutra e determinação de 

momentos fletores, como realizado por Barros (2011). Porém, importante ressalvar, 

que o seu trabalho foi feito baseado em normas europeias e portuguesas, sendo 

necessária a adaptação das mesmas para as normas brasileiras. Além disso, a 

autora estudou tais procedimentos para apenas quatro tipos de perfis que podem 

constituir o sistema slim floor, devendo ser estudadas formas de obter os cálculos 

para outros tipos de perfis. 
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