
Resumo 

 

O projecto de lajes fungiformes é actualmente apoiado na análise através de elementos 

finitos. Isto deve-se, por um lado à maior facilidade da utilização de programas com 

estas capacidades e por outro lado ao facto de se ter confrontado situações reais de 

projecto com situações mais irregulares, nas quais os métodos simplificados são de 

difícil aplicação. No entanto, a avaliação dos momentos flectores da laje feita a partir de 

um modelo apoiado em elementos finitos levanta algumas dificuldades, em parte, na 

zona de momentos negativos sobre os pilares. 

Com o presente trabalho, pretende-se dar um contributo sobre estes aspectos, 

apontando-se uma metodologia de análise e dimensionamento adequada à sua 

aplicação em projecto. 

Neste trabalho são analisadas diversas estratégias de modelação de lajes fungiformes, 

tendo em consideração de um modo especial a modelação na zona de ligação da laje 

aos pilares. 

De facto um dos aspectos deste estudo centrou-se na análise dos momentos flectores 

nesta zona de ligação, obtidos pelo método dos elementos finitos. 

Avaliam-se diferentes metodologias de modelação e respectivo tratamento de 

resultados, propondo-se uma metodologia para modelação das lajes fungiformes, tendo 

em conta os aspectos particulares na zona dos pilares, e avaliação dos esforços nestas 

zonas para o dimensionamento das armaduras. 

Tratam-se os casos de geometria mais regular estendendo-se o estudo a casos mais 

irregulares, tendo em conta várias condicionantes. 

Procede-se a um estudo com malhas de elementos finitos de diferentes dimensões de 

forma a estabelecerem-se dimensões adequadas à utilização em projecto, tendo em 

conta a qualidade dos resultados e o esforço computacional exigido. 

São estudados diversos exemplos, comparando-se os resultados obtidos com 

diferentes estratégias de modelação. Procede-se ainda à comparação com resultados 

obtidos de forma analítica. 

Com o objectivo de mostrar a versatilidade da metodologia adoptada desenvolvem-se 

ferramentas auxiliares de cálculo para o dimensionamento. Estas aplicações permitem 



o cálculo de armadura a partir dos momentos flectores obtidos num programa comercial 

de cálculo de estruturas. Com base nos critérios definidos o programa fornece as áreas 

de armadura necessária nas várias zonas da laje em ficheiros devidamente preparados 

que podem ser importados para o programa geral de cálculo e visualizar os resultados 

sobre a malha de elementos finitos do modelo. 

É feita ainda a utilização das aplicações auxiliares de cálculo num caso concreto de 

uma laje de um edifício. 
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Abstract 

 

The design of flat slabs is actually supported in analysis finite elements. 

Is due to the ease of use of programs with these capabilities and the other hand it has 

faced situations actual project with more irregular situations. Which simplified methods 

are difficult to apply. However, the evaluation of bending moments made of a slab from 

a model supported by finite elements causes some difficulties in areas with negative 

moments on the column. 

With this work, it’s intended to improve on these aspects, creating a methodology for 

analysis and dimensioning appropriate to its applications. 

In this work examines various modelling strategies of slabs, considering in particular the 

modelling in the area of slab to columns connection. 

One of the aspects of this study, focused on the analysis of this area bending moments 

of connection, obtained by the method of finite elements. 

Up assess different methodologies for modelling and processing of their results, it’s 

proposing a methodology for modelling of flat slabs, taking into account the particular 

aspects of the area of the column and evaluation of effects in these areas to designing 

of reinforcement. 

These are the cases of more regular geometry extending up to study the cases more 

irregular, taking into account various constraints. 



Proceed to a study of the finite element mesh of different sizes suitable for use in 

design, taking into account the quality of results and the computational effort required. 

Several examples are studied by comparing the results obtained with different strategies 

for modelling. Proceeds are still compared with the results obtained so analytical. 

With the aim of showing the versatility of methodology adopted develop itself auxiliary 

tools for calculating the flat slabs. These applications allow the calculation from bending 

moments obtained in a trade program for calculating of structures. Based on the criteria 

defined the program provides the areas of reinforcement needed in the various areas of 

slab in files properly prepared that can be imported into the program overall calculation 

and display the results on the finite element mesh of the model. 

It utilizes the applications auxiliary of calculation in a case of a slab of a building. 
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