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Resumo 
 

A redução no perímetro de punção proveniente de aberturas feitas nas lajes junto aos pilares 

diminui a resistência da ligação laje-pilar, podendo levar a estrutura ao colapso, fato este já 

comprovado em acidentes recentes. Esta pesquisa terá como objetivo estudar algumas 

situações de posicionamento de aberturas em uma laje lisa protendida junto a um pilar de 

seção quadrada, comentando a redução provocada no perímetro de punção bem como sua 

influência na queda da resistência da ligação laje-pilar, levando-se em consideração o 

posicionamento de armaduras ativas na região, tendo como base a NBR 6118:2014. 

Utilizando o software de elementos finitos SAP2000 e ADAPT Floor Pro 2015, será analisada 

a variação da tensão axial de compressão no entorno da abertura e sua relevância na 

determinação da tensão resistente  𝜏𝑅𝑑1  no contorno crítico c’ . 

 

Palavras-chave: concreto protendido, laje lisa, punção 

 

Introdução 
 

Lajes lisas podem ser caracterizadas como estruturas laminares planas, horizontais, apoiadas 

diretamente em pilares. A ausência de vigas neste sistema estrutural apresenta vantagens 

como a economia de fôrmas, redução do pé direito, maior velocidade de execução, 

flexibilidade arquitetônica, entre outros, tornando-as mais econômicas em relação ao sistema 

convencional com vigas. A utilização da protensão nestes elementos estruturais vem 

ganhando cada vez mais espaço na construção de edifícios residenciais e comerciais no Brasil, 

sendo recomendada para vãos a partir de 7 a 8 metros, colaborando principalmente no 

atendimento aos estados limites de serviço (controle de deformação e fissuração por 

exemplo). Entretanto, a ligação laje-pilar quando dimensionada de forma incorreta ou mal 

executada, pode resultar em ruptura por puncionamento, na maioria das vezes sem prévio 

aviso, sem apresentar ductilidade, caracterizada, portanto como uma ruptura frágil. Estudos 

sobre o assunto estão sempre sendo realizados, onde por meio de ensaios experimentais, 

procedimentos normativos de vários países são constantemente alvos de comentários e 

observações, sendo comuns relatos sobre estudos de casos que apresentaram resultados contra 

a segurança quando analisados à luz das referidas normas. Toda análise do problema se 

agrava quando aberturas se fazem presentes junto aos pilares, possibilitando desta forma a 

passagem de instalações hidráulicas e elétricas, além de dutos de ar condicionado. A presença 

de aberturas junto ao pilar caracteriza a “quebra” dos perímetros críticos c e c’ de punção, 

onde sua redução afetará diretamente a eficiência da resistência da ligação laje-pilar. Apesar 

da existência de estudos e artigos técnicos sobre punção com a consideração de aberturas, os 

mesmos tornam-se incipientes quando se considera a presença de cabos protendidos na região. 
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Na revisão bibliográfica encontram-se estudos onde foram realizados ensaios com lajes lisas à 

punção revelando que determinados arranjos de aberturas resultaram em respostas 

subdimensionadas quando comparadas com ACI, EC2 e NBR 6118.  

 
Fundamentação teórica – NBR6118-2014 

 

A NBR6118 estabelece que as tensões solicitantes sejam verificadas nos seguintes perímetros: 

- perímetro c: adjacente ao contorno do pilar, onde se verifica, indiretamente, a tensão de 

compressão diagonal no concreto; 

- perímetro c’: paralelo ao contorno do pilar a uma distância 2d do mesmo, de forma que seu 

comprimento seja mínimo, onde se verifica  a tensão de tração diagonal no concreto, para 

seções com ou sem armadura de punção; 

- perímetro c’’: a uma distância 2d do último perímetro de armadura, onde as tensões de 

cisalhamento devem ser resistidas somente pelo concreto. 

 
Figura 1 – superfície crítica para pilar de seção retangular centrado 

Fonte: NBR 6118:2014  (adaptado) 

 

No caso de pilares centrados com carregamento simétrico ( Msd1 = Msd2 = 0 ), a tensão 

solicitante é calculada como sendo: 

𝜏𝑆𝑑 =
𝐹𝑆𝑑

𝑢. 𝑑
 

sendo 

 

FSd     é a força ou reação concentrada de cálculo 

u        é o perímetro no contorno considerado 

d        é a altura útil da laje 

 

Em lajes protendidas, a verificação pode ser feita considerando a tensão solicitante efetiva 

estabelecida  a seguir: 

𝜏𝑆𝑑,𝑒𝑓 = 𝜏𝑆𝑑 − 𝜏𝑃𝑑 

sendo 

𝜎𝑃𝑑 =
∑ 𝑃𝑘,𝑖𝑛𝑓,𝑖𝑠𝑒𝑛 ∝𝑖

𝑢. 𝑑
 

onde 

 

𝜏𝑃𝑑   é a tensão devida ao efeito dos cabos de protensão inclinados que atravessam o contorno 

        considerado e que passam a menos de d/2 da face do pilar; 

𝑃𝑘,𝑖𝑛𝑓,𝑖    é a força de protensão no cabo  i ; 

αi       é a inclinação do cabo i  em relação ao plano da laje no contorno considerado; 
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Figura 2 – efeito favorável dos cabos inclinados 
Fonte: NBR 6118:2014  ( figura 19.11) 

 

A prática tem demonstrado que tal redução é pouco significativa para carregamentos usuais 

em edificações residenciais e comerciais, da ordem de 3 a 5% nas faixas concentradas, e 

praticamente inexistente na direção onde há cabos distribuídos. Para aberturas situadas a 

menos de 8d da face do pilar, a NBR6118:2014 prevê a redução dos perímetros conforme 

indicado na figura 3. 

 
Figura 3 – superfície crítica para lajes com aberturas 

Fonte: NBR 6118:2014, item 19.5.2.6  (adaptado) 

 

Para a verificação da tensão resistente no perímetro c (com ou sem armadura de punção) 

deve-se ter: 

𝜏𝑆𝑑 ≤  𝜏𝑅𝑑2 = 0,27 𝛼𝑣𝑓𝑐𝑑 
onde 

∝𝑣= ( 1 −
𝑓𝑐𝑘

250
)   com   fck em MPa 

 

Para a verificação da tensão resistente no perímetro c’ (sem armadura de punção) deve-se ter: 

 

𝜏𝑆𝑑  ≤  𝜏𝑅𝑑1 = 0,13 (1 +  √
20

𝑑
 ) ( 100 𝜌 𝑓𝑐𝑘)

1
3  + 0,10 𝜎𝑐𝑝 

sendo 

 

𝜌     é a taxa geométrica de armadura 

𝜎𝑐𝑝   tensão final de protensão na laje (pré-compressão) após as perdas 
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Para a verificação da tensão resistente no perímetro c’ (com armadura de punção) deve-se ter: 

 

𝜏𝑆𝑑  ≤  𝜎𝑅𝑑3 = 0,10 (1 + √
20

𝑑
) (100𝜌𝑓𝑐𝑘)

1
3  + 0,10 𝜎𝑐𝑝 + 1,5 

𝑑 𝐴𝑠𝑤  𝑓𝑦𝑤𝑑𝑠𝑒𝑛 ∝

𝑠𝑟𝑢𝑑
 

onde 

 

sr    é o espaçamento radial entre linhas de armadura de punção, não maior que 0,75 d; 

ASW   é a área de armadura de punção em um contorno completo paralelo a C’ ; 

α     é o ângulo de inclinação entre o eixo da armadura de punção e o plano da laje; 

fywd   é a resistência de cálculo da armadura de punção, não maior que 300 MPa para 

conectores ou 250 MPa para estribos.  

 

Análises 
 

A punção será verificada em dois pilares centrais simétricos, P7 e P9 de uma estrutura 

constituída por uma laje lisa protendida, com pilares distribuídos segundo uma modulação 6 x 

8 m conforme ilustrado na figura 4. Os pilares possuem dimensões 60x60 cm, e junto ao P7 

há uma abertura de 60x20 cm, sendo que junto ao P9 há duas aberturas de mesma dimensão.  

 

 

 
Figura 4 – planta de formas 
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Foram adotadas as seguintes premissas para o cálculo da estrutura: 

 

 Carga permanente: 1,0 KN/m
2
  

 Carga acidental     : 2,0 KN/m
2
  

 Momentos balanceados nos vãos adjacentes aos pilares em análise 

 Desconsideração da contribuição da inclinação dos cabos sobre os pilares 

 Carga balanceada igual a 85% do peso próprio + carga permanente para pré-

dimensionamento dos cabos 

 Protensão não aderente com cordoalhas Ø 12,7 mm CP 190 RB com  P∞ = 120 KN  

 

O pré-dimensionamento dos cabos foi feito conforme planilha abaixo. 

 

 
 

Foram utilizados cabos concentrados na direção y (maior vão) e distribuídos na direção x 

(menor vão). O traçado dos cabos é mostrado na figura 5. 

carga a ser balanceada (tf/m)= 3,06 largura (m)= 6

força por cabo (tf) = 12 altura (m)= 0,2

no. Cabos = 25

pré-compressão(MPa)= 2,50

vão 1 vão 2

L (m)= 8 L (m)= 8

y apoio 1 = 0,1 y apoio 1 = 0,155

y meio vão = 0,045 y meio vão = 0,045

y apoio 2 = 0,155 y apoio 2 = 0,1

Q, bal = 0,124 Q, bal = 0,124

( % ) carga 4,0%  % carga 1 cabo 4,0%

no. Cabos= 24,73 no. Cabos= 24,73

cabos final = 25 cabos final = 25

% carga n cabos 101% % carga n cabos 101%

carga a ser balanceada (tf/m)= 4,08 largura (m)= 8

força por cabo (tf) = 12 altura (m)= 0,2

no. Cabos = 20

pré-compressão(MPa)= 1,50

vão 1 vão 2 vão 3

L (m)= 6 L (m)= 6 L (m)= 6

y apoio 1 = 0,1 y apoio 1 = 0,155 y apoio 1 = 0,155

y meio vão = 0,045 y meio vão = 0,075 y meio vão = 0,045

y apoio 2 = 0,155 y apoio 2 = 0,155 y apoio 2 = 0,1

Q, bal = 0,220 Q, bal = 0,213 Q, bal = 0,220

( % ) carga 5,4%  % carga 1 cabo 5,2%  % carga 1 cabo 5,4%

no. Cabos= 18,55 no. Cabos= 19,13 no. Cabos= 18,55

cabos final = 20 cabos final = 20 cabos final = 20

% carga n cabos 108% % carga n cabos 105% % carga n cabos 108%

Pré-dimensionamento - Tributária 1 (direção Y)

Pré-dimensionamento - Tributária 2 (direção X)
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Figura 5 – traçado dos cabos protendidos  (planta) 

 

 
Figura 6 – traçado dos cabos protendidos (3D – Adapt Floor Pro) 

 

As tensões médias de pré-compressão na laje podem ser assim calculadas: 

 

 𝜎𝑥 =  20 . 12000 / ( 800 . 20 ) = 15 kgf/cm
2
 = 1,5 MPa  ( tributária 2 ) 

 𝜎𝑦 =  25 . 12000 / ( 600 . 20 ) = 25 kgf/cm
2
 = 2,5 MPa  ( tributária 1 ) 

 

A parcela da pré-compressão a ser utilizada no cálculo da punção na ausência de aberturas é: 

 

𝜎𝑐𝑝 =
𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
= 2,0 𝑀𝑃𝑎  

 

O pavimento foi modelado no SAP2000, onde a distribuição das tensões axiais na laje são 

mostradas nas figuras a seguir.  
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Figura 7 – distribuição de tensões axiais na direção y 
 

 
 

Figura 8 – distribuição de tensões axiais na direção x 
 

 
 

Figura 9 – distribuição de tensões axiais na direção y junto ao P7 



 

 

8 

 

 
 

Figura 10 – distribuição de tensões axiais na direção x junto ao P7 
 

 
 

Figura 11 – distribuição de tensões axiais na direção y junto ao P9 
 

 

 
 

Figura 12 – distribuição de tensões axiais na direção x junto ao P9 
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Figura 13 – variação da pré-compressão junto à abertura em função da distância da borda do furo 

 

 

 

 

A seguir são mostradas as planilhas de cálculo dos pilares.  

 

P8 (sem furo) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Punção - pilar retangular centrado - NBR 2014 dados de entrada

Autor: Eng. M. Sc. Alexandre Souza Silva dados de saída

GEOMETRIA

C1= 0,6 m

C2= 0,6 m Tal,Rd1 = 1,09 (contorno c')

h,laje= 0,2 m Tal,Rd2 = 5,81 (contorno c)

d'= 0,03 m

d= 0,17 m

ro= 0,01

e= 0,085 m c 0 0,00 2,40 1,57 OK

sr= 0,12 m c' 2d 0,34 4,54 0,83 Não necessita armadura

Wp1= 2,05 m²

Wp2= 2,05 m² Tal,Sd /  Tal,Rd1 = 0,76

K1= 0,60

K2= 0,60

COEFICIENTES

MATERIAIS E PROTENSÃO gama c 1,4

fck= 35 MPa

armadura de punção conector CARREGAMENTOS

fy= 345 MPa Fsd= 640 KN

fywd= 300 MPa Msd1= 0 KN.m

Sigma,cp,x= 1,5 MPa Msd2= 0 KN.m

Sigma,cp,y= 2,5 MPa

Sigma,cp= 2 MPa

-
Tensões 

(MPa)

As (cm²) por 

linha =>

contorno x (m) u (m) Tal,Sd (MPa) Resultados

abertura 
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P7 (com 1 furo 60x20 cm) 

 

 
 

 

 

 

 

 

P9 (com 2 furos 60x20 cm) 

 

 
 

 

 
 

Punção - pilar retangular centrado - NBR 2014 dados de entrada

Autor: Eng. M. Sc. Alexandre Souza Silva dados de saída

GEOMETRIA

C1= 0,6 m

C2= 0,6 m Tal,Rd1 = 1,08 (contorno c')

h,laje= 0,2 m Tal,Rd2 = 5,81 (contorno c)

d'= 0,03 m

d= 0,17 m

ro= 0,01

e= 0,085 m c 0 0,00 1,80 2,09 OK

sr= 0,12 m c' 2d 0,34 3,41 1,11 Necessita armadura

Wp1= 2,05 m²

Wp2= 2,05 m² Tal,Sd /  Tal,Rd1 = 1,03

K1= 0,60

K2= 0,60

COEFICIENTES

MATERIAIS E PROTENSÃO gama c 1,4

fck= 35 MPa

armadura de punção conector CARREGAMENTOS

fy= 345 MPa Fsd= 640 KN

fywd= 300 MPa Msd1= 0 KN.m

Sigma,cp,x= 1,5 MPa Msd2= 0 KN.m

Sigma,cp,y= 2,3 MPa

Sigma,cp,médio= 1,9 MPa

Tensões 

(MPa)

As (cm²) por 

linha =>
2,12

contorno x (m) u (m) Tal,Sd (MPa) Resultados

Punção - pilar retangular centrado - NBR 2014 dados de entrada

Autor: Eng. M. Sc. Alexandre Souza Silva dados de saída

GEOMETRIA

C1= 0,6 m

C2= 0,6 m Tal,Rd1 = 1,04 (contorno c')

h,laje= 0,2 m Tal,Rd2 = 5,81 (contorno c)

d'= 0,03 m

d= 0,17 m

ro= 0,01

e= 0,085 m c 0 0,00 1,20 3,14 OK

sr= 0,12 m c' 2d 0,34 2,28 1,65 Necessita armadura

Wp1= 2,05 m²

Wp2= 2,05 m² Tal,Sd /  Tal,Rd1 = 1,60

K1= 0,60

K2= 0,60

COEFICIENTES

MATERIAIS E PROTENSÃO gama c 1,4

fck= 35 MPa

armadura de punção conector CARREGAMENTOS

fy= 345 MPa Fsd= 640 KN

fywd= 300 MPa Msd1= 0 KN.m

Sigma,cp,x= 1,5 MPa Msd2= 0 KN.m

Sigma,cp,y= - MPa

Sigma,cp= 1,5 MPa

Tensões 

(MPa)

As (cm²) por 

linha =>
4,99

contorno x (m) u (m) Tal,Sd (MPa) Resultados
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Tabela 1 – quadro final dos resultados 

 

 
 

Conclusões 
 

A análise por elementos finitos mostrou que não há variação significativa nos resultados das 

tensões de pré-compressão tanto em x quanto em y, devendo ser considerada apenas a tensão 

correspondente ao trecho de perímetro c’ remanescente, após descontadas as parcelas 

referentes às aberturas. Desta forma, ao se considerar apenas 1 furo, ainda há trechos do 

contorno c’ nas duas direções, resultando num valor 1,9 MPa um pouco inferior aos 2 MPa de 

pré-compressão média (média das duas direções). Quando há dois furos em lados opostos ao 

pilar, praticamente anula-se a consideração de tensão na direção que corta os furos, resultando 

num valor igual a 1,5 MPa que é igual à pré-compressão na laje na única direção considerada 

(direção x). Desta forma, conforme observado na tabela 1, a queda de resistência na ligação 

laje-pilar é associada fortemente à redução do perímetro C’ , sendo pouco influenciada pelas 

tensões axiais da protensão. O fato da NBR 6118-2014 desconsiderar furos com distância 

maior que 8d da face do pilar (figura 3) mostrou-se alinhado, no caso de lajes protendidas, aos 

resultados indicados na figura 13, onde a tensão na direção perpendicular ao maior lado da 

abertura começa a atingir o valor da pré-compressão média do pavimento nesta direção 

próximo à distância de 8d, não sendo observada variação de tensão na direção paralela ao 

maior lado.  
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sem furo 1 furo 2 furos

perímetro C' (cm) 454 341 228

                   (MPa) 0,83 1,11 1,65

                     (MPa) 1,09 1,08 1,04

/ 0,76 1,03 1,59

                    (MPa) 2 1,9 1,5

As (cm²) 0 2,12 4,99

     obs.: tensões no contorno  C '

𝜏𝑠𝑑

𝜏𝑅𝑑1

𝜏𝑠𝑑 𝜏𝑅𝑑1

𝜎𝑐𝑝


