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PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM LAJE PRÉ-MOLDADA: UM ESTUDO DE 

CASO  

 

Ana Paula Muchiny  

  

RESUMO 

 

A engenharia diagnóstica está presente em várias etapas da obra, desde o planejamento, à 

etapa de execução e à pós-ocupação. Se um dos itens citados anteriormente apresentar falhas 

ou for mal executado, a edificação não atingirá o desempenho esperado, ou seja, ela não 

atenderá à finalidade para qual foi projetada, ou ainda, defeitos construtivos poderão ser 

percebidos, além disso, a falta de planejamento pode gerar problemas financeiros, provocando 

a paralisação da obra. Durante a execução de uma edificação, podem aparecer vários indícios 

que geram dúvidas a respeito do seu desempenho e de sua segurança. Estas situações, entre 

outras, podem estar ligadas a erros de projetos, à qualidade dos materiais e à qualidade da 

execução. Na ocorrência das situações descritas, a estrutura tende a apresentar diversas 

patologias, com a possibilidade de colapso total ou de partes dos seus elementos. Um dos 

testes mais eficientes parar verificar ou validar a segurança do que já está construído é a prova 

de carga: este ensaio comprova se a estrutura possui as condições adequadas para a qual foi 

calculada, construída ou reforçada, desta forma, é possível observar o seu comportamento 

estrutural. Este é um estudo de caso sobre uma prova de carga executada em uma determinada 

laje pré-moldada, a qual faz parte de uma edificação que foi paralisada por, aproximadamente, 

três anos, o que gerou insegurança quanto ao seu processo executivo. 

 

Palavras-chave: Avaliação estrutural. Concreto. Estruturas.  

 

 

STATIC LOAD TEST IN A PRECAST SLAB: A STUDY CASE  

 

ABSTRACT 

 

The diagnostic engineering is present in several stages of the construction work, from the 

planning stage to the execution and the post-occupation. If one of the mentioned items presents 

any failure or if it gets to be badly executed, the building will not reach the expected 

performance, it means it will not meet the purpose why it had been projected for, even some 

constructive flaws will be able to be seen. Furthermore, the lack of planning may lead to 

financial problems, which may shut down the construction. During the construction execution, 

several signs may appear and might raise doubts towards its performance and its safety. These 

situations, among others, may be connected to project mistakes, to the material quality and to the 

execution quality. If some of the described situations happens, the structure tends to present 

several pathologies, with the possibility of total collapse or the collapse of parts of its elements. 

The most efficient test to check and validate the security of what is already built is the load test: 

this test proves if the structure has the adequate conditions according to the calculated value, to 

the objective which it had been built or reinforced. Therefore, it is possible to observe its 

structural behavior. This is a case study about the load test executed in a determined precast slab, 

which is part of a building that had been shut down for (approximately) three years, which 

caused insecurity regarding its executive process. 

 

Keywords: Concrete. Structures. Structural evaluation. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos cinco anos (de 2012 a 2016), um forte processo de desaceleração 

econômica teve início no Brasil. De acordo com os dados do The World Bank (2017), é 

possível verificar que o PIB de 2015 caiu 3,8% (em relação ao ano anterior) – o menor desde 

1981, quando a queda no PIB foi de 4,3%. 

Nesse cenário de incertezas, a indústria da construção civil tem a necessidade de se 

reinventar, reduzir custos e, na maioria das vezes, dispensar funcionários, paralisando a 

construção de diversas edificações por falta de instabilidade financeira. 

Entretanto, essa interrupção do processo executivo pode gerar algumas situações 

desagradáveis, como o extravio de projetos, o controle de execução, o controle dos materiais 

utilizados, entre outros. Além disso, vale ressaltar que, enquanto a obra não está acabada, as 

estruturas ficam expostas. De acordo com Amorim (2010), os revestimentos nas estruturas – 

se executados conforme as técnicas recomendadas – são fatores que proporcionam ganhos na 

sua durabilidade, pois trabalham como barreiras de proteção ao concreto, aumentando (assim) 

sua vida útil. Nota-se que nas estruturas em concreto aparente (ou seja, sem revestimento), 

não há barreira de proteção, o que expõe (totalmente) o sistema às intempéries da natureza e 

ao ambiente no qual este está inserido. 

A durabilidade das edificações está relacionada à qualidade dos materiais e às técnicas 

construtivas utilizadas. Nesse sentido, Roque e Moreno Junior (2005) citam que os erros de 

projeto e a utilização de materiais inadequados representam uma parcela relativamente grande 

das causas de patologias. 

Diante do exposto, segundo Oliveira (2006), a prova de carga é um dos testes mais 

eficientes para verificar a segurança de uma estrutura concluída. Quando existem dúvidas a 

respeito da estabilidade de uma estrutura, uma prova de carga é recomendada, devido a 

fatores como: a qualidade dos materiais de construção, a utilização ou manutenção 

inadequada, ou ainda, a uma nova utilização da edificação (diferente daquela inicialmente 

prevista no projeto). 

Ainda neste sentido, a NBR 9607 (2013) define a prova de carga como sendo um 

conjunto de atividades destinadas a analisar o desempenho de uma estrutura, através da 

medição e do controle dos efeitos causados pela aplicação de ações externas de intensidade e 

de natureza previamente estabelecidas.  

Dessa maneira, pautando-se nas informações apresentadas anteriormente, esse artigo 

busca contribuir ao estudo de uma avaliação experimental com estruturas de concreto armado, 
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através do ensaio com prova de carga estática. Além disso, o trabalho irá definir parâmetros 

envolvidos em um ensaio de prova de carga estática, como carregamentos e instrumentação.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 A IMPORTÂNCIA DE UMA PROVA DE CARGA  

 

A NBR 6118 (2014) descreve que as estruturas de concreto devem atender aos 

requisitos mínimos de qualidade, durante sua construção e serviço, e aos requisitos adicionais, 

estabelecidos entre o autor do projeto estrutural e o contratante, são eles:  

 A capacidade de resistência, que consiste basicamente na segurança à ruptura. 

Significa que a estrutura deve ter a capacidade de evitar que ações previstas 

ocorram na construção, com conveniente margem de segurança contra a ruína 

ou a ruptura; 

 O desempenho em serviço, que consiste na capacidade da estrutura manter-se 

em condições plenas de utilização, não devendo apresentar danos que 

comprometam (em parte ou totalmente) o uso para o qual foi projetada; 

 A durabilidade, que consiste na capacidade da estrutura para resistir às 

influências ambientais previstas e definidas pelo autor do projeto estrutural e o 

contratante, no início da elaboração do projeto.  

Diante do exposto, uma das maneiras mais eficientes para comprovar se a estrutura (ou 

parte dela) – de fato – pode atender aos requisitos mínimos impostos pela NBR 6118 (2014) é 

uma prova de carga estáticas. 

O ensaio de prova de carga permite analisar o comportamento estrutural em condições 

reais de utilização, a partir do controle dos efeitos causados pela aplicação de ações externas 

de intensidade e de natureza previamente estabelecidas. 

 

2.2 APLICAÇÃO DA PROVA DE CARGA 

 

A NBR 9607 (2013) deixa claro que a execução da prova de carga em uma estrutura 

deve sempre estar associada a uma finalidade específica, a partir dela, decorrem os critérios 

de carregamento e de aceitação a serem observados. Devem ser fixadas, a priori, as seguintes 

condições: 
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a) utilização prevista para a estrutura, relativamente à intensidade, natureza e 

frequência das ações externas; 

b) estado-limite de utilização relativo a deformações e fissuração. 

c) O carregamento deve ser dimensionado de forma a não ocasionar qualquer dano 

de caráter irreversível à estrutura, exceções feitas aos casos de elementos pré-

fabricados de concreto armado ou protendido, quando houver interesse de se 

avaliarem as condições de ruptura da peça e nos casos de demolição total ou parcial 

de estruturas, quando houver interesse de pesquisa tecnológica (NBR 9607, 2013, p. 

2). 

 

 A NBR 9607 (2013) ainda postula que a prova de carga deve ser realizada nas 

seguintes situações: 

 

a) aceitação de estrutura; 

b) alterações das condições de utilizações da estrutura; 

c) fases construtivas que acarretem solicitações excepcionais em parte da estrutura; 

d) após acidentes ou anomalias observadas durante a execução ou vida de uma 

estrutura; 

e) falta total ou parcial de elementos de projeto; 

f) desconhecimento das condições construtivas; 

g) estudo do comportamento da estrutura (NBR 9607, 2013, p. 2). 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA OBRA 

 

A NBR 9607 (2013) relata que, para a efetivação de uma prova de carga, é importante 

verificar as reais condições da obra: entre os itens a serem verificados, temos o projeto, os 

materiais, a execução, além do estado de conservação e a utilização. 

No que tange à avalição do projeto, a NBR 9607 (2013) estabelece critérios de 

aceitação através da comprovação do comportamento esperado de um projeto. Para tanto, 

devem ser analisados, na memória de cálculo, os seguintes aspectos: critérios de projeto, 

normas utilizadas, materiais especificados, carregamentos de projeto e coeficientes de 

segurança, assim como a relação entre as quantidades de materiais provenientes do 

dimensionamento e o que se encontra na estrutura. Cabe ressaltar que, na ausência de projeto, 

uma investigação completa deve ser realizada, com o objetivo de fazer um relatório “como 

construído”. 

Quanto à avaliação dos materiais, esta tem por objetivo verificar os efeitos a serem 

controlados e avaliar o estado-limite último da estrutura. Desta forma, devem ser analisados 

os certificados de ensaios dos materiais, a idade da obra, as condições de conservação e de 

utilização da estrutura, a fim de estabelecer mais relações entre as características especificadas 

dos materiais e as evidenciadas nos ensaios. 
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No que diz respeito à avalição do controle de execução, o conhecimento desta é um 

indicador de confiabilidade a ser destinada às propriedades e às características dos materiais. 

Segundo Netto (1998), os principais objetivos do controle de execução são enfatizados pela 

programação de obra, pela fiscalização e pela garantia de qualidade da edificação. Desta 

maneira, devem ser verificados os tipos de controles, métodos e equipamentos utilizados, a 

frequência e o peso das amostras e ensaios dos materiais utilizados, além dos diários de obras. 

 Por fim, o estado de conservação e utilização da estrutura deve ser avaliado: para 

tanto, deve ser realizada uma criteriosa inspeção da obra, visando contrapor os dados 

disponíveis da execução com o estado atual da estrutura. De acordo com o IBAPE/SP (2012), 

a inspeção predial propicia uma avaliação sistêmica da edificação, a qual deve ser elaborada 

por profissionais habilitados e devidamente preparados, a fim de classificar as não-

conformidades constatadas na edificação – quanto a sua origem e ao grau de risco – e indicar 

orientações técnicas, caso seja necessário. 

 

2.4 ESTUDOS TEÓRICOS PRÉVIOS 

 

A NBR 9067 (2013) estabelece que estudos teóricos prévios são condições necessárias 

para executar uma prova de carga. Desta maneira, os estudos elencados (a seguir) devem ser 

realizados. 

 

2.4.1 Coeficientes de segurança 

 

O coeficiente de segurança do ensaio deve ser avaliado, para isso, é necessário 

considerar que o carregamento de prova é o conjunto de ações externas dimensionado e 

aplicado à estrutura submetida a esforços solicitantes, com intercidades compatíveis ou 

representativas da provável finalidade (ou do provável uso da edificação). Desse modo, a 

prova de carga deve sempre estar associada a uma finalidade específica. 

 

2.4.2 Dimensionamento do carregamento 

 

Uma vez definida a região de ensaio, o carregamento da estrutura deve ser 

estabelecido, isto é, a carga determinada (ou a utilização prevista) – considerando as possíveis 

cargas de utilização – deve ser definida. Conforme a NBR 9607 (2013), eis os itens que 

devem ser estudados: 
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a) hipótese de projeto; 

b) avaliações previas relativas aos materiais, vinculações, restrições e estado de 

conservação da estrutura; 

c) finalidade do ensaio; 

d) classificação da prova de carga; 

e) parcelamento do carregamento; 

f) limitações dos efeitos do carregamento; 

g) fator de segurança do ensaio (NBR 9607, 2013, p. 6). 

 

Além disso, os carregamentos devem ser aferidos antes do ensaio, através de 

procedimentos que proporcionem precisão não inferior a (mais ou menos) 5%. 

 

2.4.3 Escolha dos efeitos e dos pontos da estrutura a serem controlados 

 

Sobre os efeitos controlados, durante a prova de carga, medições devem ser efetuadas 

para controle e acompanhamento dos deslocamentos lineares, rotações, deformações 

específicas, temperaturas, além das aberturas de fissuras. 

Já com relação aos pontos da estrutura a serem controlados, estes devem ser 

escolhidos. De acordo com Oliveira (2006), estes devem ser instrumentados, a fim de se obter 

(basicamente) os deslocamentos verticais (flechas) em função da carga aplicada. 

A NBR 9607 (2013) – diante disso – postula que, na escolha da localização dos pontos 

de controles, devem ser considerados a amplitude dos efeitos a serem medidos; as seções 

críticas da estrutura e; os eventuais interesses específicos, como: fissuração e comportamento 

de aparelhos de apoio, ou juntas de dilatação. 

 

2.5 PLANEJAMENTO E CONTROLE NA EXECUÇÃO DA PROVA DE CARGA 

 

Segundo Bares e Fitzsimons (1975), a prova de carga (propriamente dita) só pode 

começar após o planejamento do procedimento inteiro. Dessa forma, o desempenho da prova 

de carga depende (entre outros fatores) da excelente coordenação entre a aplicação do 

carregamento na estrutura, a medição dos seus efeitos para análise imediata dos resultados e 

(posteriormente) a liberação do carregamento. 

Além disso, o ensaio deve ter um responsável técnico: este, por sua vez, deve 

determinar o pessoal necessário para assegurar a rapidez e confiança nas operações; deve 

planejar as atividades a serem desenvolvidas e um sistema de comunicação eficiente entre as 

equipes. 
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2.5.1 Aparelhos de medida 

 

Para controlar as deformações da estrutura, durante a prova de carga, devem ser 

utilizados equipamentos que apresentem deslocamentos menores do que a sua precisão; a 

precisão e a amplitude dos equipamentos devem ser aferidos antes e após a prova de carga – 

estas devem ser de acordo com o esperado, por parte da estrutura. 

Atualmente, no mercado, há uma diversidade de instrumentos para serem utilizados 

nos ensaios de prova de carga – esses, por sua vez, possuem variados graus de sofisticação. 

Os instrumentos (frequentemente) utilizados nos ensaios são: os extensômetros, o transdutor 

indutivo de deslocamento, o defletômetro, o clinômetro e os instrumentos de topografia. 

 

2.5.2 Efeitos térmicos na estrutura 

 

A NBR 9607 (2013) informa que, antes de realizar um teste de prova de carga, os 

efeitos devidos às variações térmicas do ambiente e à insolação direta sobre as estruturas 

devem ser medidos, tendo em mente eventuais correções das medições para uma melhor 

interpretação dos resultados, durante o ensaio. 

Assim sendo, as medições devem ser realizadas após a instalação de todos os 

aparelhos de medidas, quando a estrutura estiver sem sobrecarga. Essa fase de observação 

deve ser o suficiente para caracterizar os efeitos térmicos na estrutura durante um período de 

tempo compatível com o despendido nos ensaios. Os resultados devem ser analisados para 

que, durante a prova de carga, possam ser utilizados. 

 

2.5.3 Etapas de carregamento 

 

De acordo com a NBR 9607 (2013), a estrutura deve ser submetida a esforços 

solicitantes de modo incremental, dessa maneira, os carregamentos devem ser distribuídos 

sobre a estrutura, até que os valores máximos sejam atingidos, considerando as condições do 

item 2.4.1 desse artigo. 

 

2.5.4 Registro dos dados 

 

No que diz respeito ao registro dos dados, de acordo com a NBR 9607 (2013):  
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Todos os aspectos relativos à instrumentação, unidades de medida, etapas de 

carregamento, condições ambientais, data e horário das leituras devem constar em 

formulários para registro dos dados de ensaio. As previsões teóricas para cada ponto 

instrumentado devem ser apresentadas em gráficos que correlacionem os 

carregamentos efetuados com seus efeitos. Imediatamente antes de iniciar o ensaio e 

após cada etapa de carregamento, deve ser efetuada minuciosa inspeção na estrutura, 

visando detectar eventuais anomalias. Qualquer ocorrência deve ser devidamente 

registrada e informada ao supervisor dos trabalhos. Quando necessário, deve ser 

efetuado registro fotográfico (NBR 9607, 2013, p. 9). 

 

2.5.5 Análise imediata dos resultados 

 

Com o intuito de garantir a integridade da estrutura e de certificar a segurança do 

funcionário, uma análise imediata dos resultados deve ser realizada a cada etapa de 

carregamento. Essa análise imediata dos resultados consiste no confronto entre as medidas 

realizadas e as previsões teóricas, tendo em mente regras preestabelecidas de critérios de 

aceitação, considerando as tolerâncias ou os desvios admissíveis, as correções de efeitos 

térmicos e a inspeção visual da estrutura (NBR 9607, 2013). 

 

2.5.6 Causas de eventuais desvios 

 

Ao ser interrompida ou encerrada a prova de carga, as causas dos desvios das medidas 

(em relação às previsões teóricas) devem ser pesquisadas. Como define a NBR 9607 (2013, p. 

10), os seguintes aspectos devem ser observados: 

 

a) estruturais: 

 comportamento não previsto; 

 abertura de fissuras; 

 comportamento não elástico; 

 obstrução ou funcionamento imperfeito de aparelhos de apoio ou juntas; 

 acomodações entre elementos estruturais por ocasião do primeiro carregamento; 

b) ensaios: 

 funcionamento dos aparelhos; 

 referência adotada para medidas ou fixação dos aparelhos; 

 posição ou aferição do carregamento; 

 operação, leitura dos aparelhos ou registros dos dados; 

 correções dos efeitos térmicos na estrutura; 

 tempo de duração do carregamento; 

c) teóricos: 

 modelo matemático; 

 erro numérico nas previsões; 

 dados de partida; características geométricas da estrutura ou físicas dos 

materiais (NBR 9607, 2013, p. 10). 
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2.5.7 Rotinas de controle 

 

De acordo com a NBR 9607 (2013), o fluxograma (Figura 1) mostra uma sequência de 

atividades básicas a serem observadas no decorrer do ensaio, para que (desse modo) o 

controle de cada etapa de carregamento e a segurança do ensaio sejam mantidos. 

 

Figura 1 - Fluxograma das atividades de controle de uma prova de carga 

 

Fonte: NBR 9607 (2013). 
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2.5.8 Segurança do pessoal 

 

A “segurança do trabalho” pode ser entendida como um conjunto de medidas que são 

adotadas a fim de minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais; ela visa 

(também) a proteção da integridade e da capacidade de trabalho do colaborador. 

Para Benite (2004, p. 19), a segurança é “o estado de estar livre de riscos inaceitáveis e 

de danos” e a saúde é o “estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a 

ausência de doenças ou enfermidades”. 

Desta forma, a NBR 9607 (2013) relata que, ao executar as instalações dos 

equipamentos necessários para a prova de carga, devem ser executados (também) acessos, 

andaimes e proteções que garantam a segurança do pessoal e atendam às normas de segurança 

do trabalho vigentes. A norma ainda postula que esses dispositivos não podem interferir no 

desempenho dos aparelhos de medida. 

 

2.6 ESTUDO DE CASO 

 

Dando continuidade ao trabalho, um estudo de caso é apresentado: este tem como 

objetivo mostrar aspectos importantes de conhecimentos que são observados na prática, dessa 

maneira, busca-se contribuir para a literatura de Engenharia Civil, tendo em mente que é 

através de artigos e referências que vamos adquirindo informações, sem ter (de fato) 

executado o assunto estudado. 

 

2.6.1 Informações preliminares 

 

A região em estudo refere-se à laje L01 e à L02, localizadas no 1° pavimento de 

garagens. Estas estruturas foram executadas em concreto armado, com pilares e vigas 

moldados in loco, entretanto, as lajes foram pré-moldadas.  

O objetivo do ensaio estudado é verificar o comportamento das duas lajes 

supracitadas, quando submetidas às cargas de utilização. As condições construtivas das lajes 

são desconhecidas, visto que a construtora B (a qual está assumindo a obra no momento) não 

esteve presente na primeira etapa de construção – que foi executada pela construtora A. 

Desta maneira, a prova de carga em questão foi executada com o propósito de 

determinar se o pavimento analisado poderia ser submetido (com segurança) ao carregamento 

uniformemente distribuído, especificado em projeto. 



13 
 

A edificação não havia sido submetida ao carregamento antes da prova de carga, já 

que a mesma está em fase de execução. 

 

2.6.2 Etapas da prova de carga 

 

Para facilitar a prova de carga na laje pré-moldada, a execução foi dividida em etapas 

específicas, elencadas a seguir: 

 Inspeção inicial: uma criteriosa inspeção foi realizada, com o objetivo 

de verificar o estado de conservação da estrutura analisada; 

 Estudos teóricos prévios: a partir dos dados levantados em campo e da 

análise dos projetos, foi identificada a melhor forma de realizar os ensaios, além de 

estabelecer parâmetros para a aceitação ou rejeição dos resultados; 

 Instrumentação: os pontos escolhidos dos elementos estruturais foram 

instrumentados de maneira a se obter, basicamente, valores relativos aos 

deslocamentos verticais (flechas), em função da carga aplicada; 

 Carregamento e monitoramento: a região escolhida foi carregada, com o 

controle dos incrementos de carga e da posição do carregamento, verificando as 

deformações dos conjuntos laje/vigas analisados (quando submetidos às cargas 

atuantes) e comparando-as com as flechas limite. 

 

2.6.3 Trabalhos preliminares ao ensaio 

 

Inicialmente, uma análise preliminar (de forma visual) foi realizada, onde foi possível 

verificar a real necessidade do ensaio e as condições da estrutura. Posteriormente, a região de 

ensaio foi definida, analisando os dois maiores vãos no sentido longitudinal da laje. 

Os carregamentos da prova de carga foram dimensionados tendo como base o projeto, 

considerando a utilização originalmente prevista para a estrutura – ou seja, 3,0 KN/m² de 

carga acidental e 1,15 KN/m² de carga permanente, totalizando um valor de 4,15KN/m². 

Como os reservatórios utilizados possuíam perímetros diferentes (como mostra a 

Figura 2), os carregamentos mudaram de acordo com cada altura: para a laje L01, o 

carregamento foi de 63,28 kg/m² por quinhão (nos primeiros 20cm); de 76,67kg/m², dos 20 

aos 40cm e; de 90,99 kg/m², dos 40 aos 60cm de altura. 
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Já a laje L02, carregamento foi de 54,69 kg/m² por quinhão (nos primeiros 20cm); de 

66,27 kg/m², dos 20 aos 40cm e; de 78,64 kg/m², dos 40 aos 60cm de altura. 

 

Figura 2 – Reservatório (mais conhecido como Caixa para Argamassa ou “Masseira”) 

 

Fonte: Tecnotri (s.d.).  

Os ensaios foram classificados como rigorosos, de acordo com o Quadro 1 (extraído 

da NBR 9607/2013), que estabelece a eficiência do carregamento em função do tipo e da 

empregabilidade do ensaio de prova de carga. 

 

Quadro 1 – Classificação das provas de carga 

 

Fonte: Fonte: NBR 9607 (2013). 

Tendo em mãos os valores de carregamento, com base nas características geométricas, 

nas características de armação das vigotas e na resistência do concreto, foi possível estimar 

(analiticamente) as flechas e as aberturas de fissuras nas lajes L01 e L02, durante o 

carregamento proveniente da prova de carga a ser realizada.  

As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados referentes às flechas e às fissuras a partir do 

carregamento das lajes L01 e L02, utilizando reservatórios. Foi considerada a existência de 

revestimento e do peso próprio nas lajes, considerando que as únicas cargas acrescentadas são 
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a [carga] dos reservatórios e a [carga] da água, a ser adicionada gradualmente, até atingir o 

carregamento total acidental previsto em projeto, de 3,0 kN/m2. 

 

Tabela 1 - Estimativa de deslocamento vertical para o meio do vão da Laje L01 

Estágio Situação
Carga Distribuida 

(KN/m²)

Carga Total 

(KN/m²)

Carga Nervura 

(KN/m)

Flecha Estimada 

(mm)

Aberturas Fissuras 

(mm)

Inicial Sem Caixas 0 3,45 1,6905 4,70 0,02

1 Caixas vazios 0,1455 3,5955 1,7618 4,90 0,02

2 Laje + Caixas c/10 cm 0,7783 4,2283 2,0719 6,10 0,04

3 Laje + Caixas c/20 cm 1,4111 4,8611 2,3819 7,30 0,05

4 Laje + Caixas c/30 cm 2,1778 5,6278 2,7576 8,60 0,06

5 Laje + Caixas c/40 cm 2,9445 6,3945 3,1333 10,00 0,08

6 Laje + Caixas c/50 cm 3,8544 7,3044 3,5792 11,40 0,09

7 Laje + Caixas c/60 cm 4,7643 8,2143 4,0250 13,10 0,09  

Fonte: Autora (2017). 

 

Tabela 2 - Estimativa de deslocamento vertical para o meio do vão da Laje L02 

Estágio Situação
Carga Distribuida 

(KN/m²)

Carga Total 

(KN/m²)

Carga Nervura 

(KN/m)

Flecha Estimada 

(mm)

Aberturas Fissuras 

(mm)

Inicial Sem Caixas 0 3,97 1,9453 4,20 0,02

1 Caixas vazios 0,1257 4,0957 2,0069 4,40 0,03

2 Laje + Caixas c/10 cm 0,6726 4,6426 2,2749 5,20 0,05

3 Laje + Caixas c/20 cm 1,2195 5,1895 2,5429 6,10 0,06

4 Laje + Caixas c/30 cm 1,8822 5,8522 2,8676 7,10 0,07

5 Laje + Caixas c/40 cm 2,5449 6,5149 3,1923 8,00 0,09

6 Laje + Caixas c/50 cm 3,3313 7,3013 3,5776 9,00 0,10

7 Laje + Caixas c/60 cm 4,1177 8,0877 3,9630 10,26 0,10  

Fonte: Autora (2017). 

 

É importante frisar que a avaliação estrutural deve ser feita por um profissional 

qualificado, que tenha vasta experiência. Citando Oliveira (2006): 

 

Uma avaliação estrutural é uma complexa interação entre dados ambientais e 

estruturais, dados de inspeções visuais e dados de testes in situ e de laboratórios de 

investigação. Dessa maneira, é uma atividade diferente quando comparada aos 

procedimentos de projeto. Somente uma equipe orientada e coordenada por um 

experiente engenheiro estrutural poderá desenvolvê-la (OLIVEIRA, 2006, p. 87). 

 

2.6.4 Execução do ensaio 

 

Após a realização de estudos teóricos prévios e a definição da carga, as lajes foram 

carregadas com reservatórios de 1000 litros (de capacidade), dispostos de maneira que o 

carregamento – em cada metro quadrado das lajes – fosse conhecido (como mostra a Foto 1). 
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Utilizou-se água para o carregamento, pois esta poderia ser bombeada: isso facilita o processo 

de carregamento/descarregamento do estudo. 

 

Foto 1 - Vista dos reservatórios prontos para o início do ensaio 

 

Fonte: Autora (2017). 

Na sequência, foram instaladas balizas de monitoramento, na face inferior da laje, na 

região abaixo dos reservatórios de água. Estes, que são utilizados para fixar os equipamentos 

de medição das deformações, são denominados extensômetros, cuja precisão é de 0,01mm. Os 

extensômetros foram posicionados abaixo das vigotas; nelas, foram coladas pequenas placas 

de vidro, com a finalidade de apoiar os extensômetros.  

Em seguida, os extensômetros foram configurados e o carregamento gradual dos 

reservatórios com água teve início, de acordo com a Foto 2. 

 

Foto 2 - Detalhe de um dos extensômetros, durante sua utilização no ensaio 

 

Fonte: Autora (2017). 
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As Figuras 2 e 3 mostram a localização dos extensômetros citados anteriormente: 

 

Figura 3 - Locação dos extensômetros posicionados na laje L01 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

Figura 4 - Locação dos extensômetros posicionados na laje L02 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

Quanto ao carregamento, este foi realizado de forma gradual (de 10 em 10cm), a fim 

de não causar impactos na estrutura. A cada etapa de carregamento, foi feita a leitura dos 

extensômetros, comparando os valores obtidos com os limites de cada quinhão de carga, que 
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são equivalentes às frações da flecha máxima, obtidas através da fórmula a seguir: l é o 

comprimento do vão, no sentido da armadura principal (conforme a NBR 6118/2014). 

l/250.............................................................................................................................................................................................................. (1) 

Além disso, após a aplicação de cada incremento, a estrutura teve o seu 

comportamento analisado, para verificar os deslocamentos e comparar com o modelo 

analítico. Observou-se se havia sinais de ruptura nos elementos. Essa análise permite verificar 

o aparecimento de fissuras e o seu desempenho, isto é, se a estrutura está se comportando de 

forma esperada. 

O controle do carregamento aplicado foi feito com a leitura da altura da lâmina d´água, 

obtida através de trena metálica. 

Após o término do carregamento, aguardou-se aproximadamente 24 horas: a Foto 3 

mostra os reservatórios cheios. Após esse período, prosseguiu-se com o descarregamento 

gradual, até a retirada de todas as cargas aplicadas, efetuando a leitura dos extensômetros, a 

fim de acompanhar o comportamento da estrutura e de medir a deformação residual. 

 

Foto 3 - Vista dos reservatórios completamente cheios na laje 02 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção, serão apresentados os gráficos com os resultados obtidos a partir do 

ensaio de prova de carga. Os gráficos 1 e 2 são referentes à laje L01 e os 3 e 4 são referentes à 

laje L02. 
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Gráfico 1 - Deformações obtidas na laje L01 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

Gráfico 2 - Deformações obtidas no descarregamento da carga aplicada na laje L01 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

Gráfico 3 - Deformações obtidas na laje L02 

 

Fonte: Autora (2017). 
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Gráfico 4 - Deformações obtidas no descarregamento da carga aplicada na laje L02 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

A partir dos resultados obtidos no ensaio de prova de carga realizado, percebeu-se que 

a estrutura analisada manteve sua estabilidade quando foi submetida ao carregamento total 

distribuído de 476,43 Kg/m² (na prova de carga da laje L01) e de 411,77 Kg/m² (na prova de 

carga da laje L02).  

Dessa maneira, tendo em mente que as flechas máximas não foram atingidas (durante 

o ensaio); que as deformações residuais apresentadas foram inferiores aos limites 

estabelecidos no planejamento e; com base nos resultados, entende-se que as demais lajes 

desse pavimento – que possuem a mesma configuração estrutural, a mesma utilização e não 

possuem vãos maiores que os [vãos] das lajes testadas – provavelmente manterão sua 

estabilidade estrutural em sua utilização. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir da realização deste trabalho, observou-se que: para que um ensaio seja 

eficiente e de qualidade, o estudo da teoria e a avaliação do estado de conservação e de 

utilização da estrutura é essencial, pois é através dessas inspeções e estudos que verificamos a 

existência de anomalias na estrutura, a fim de que não surja nenhuma dúvida durante a fase de 

carregamento. Se houver alguma dúvida, essas precisam ser interpretadas cuidadosamente e, 

se necessário for, o descarregamento da estrutura deve ser feito. 
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Compreendemos que a prova de carga é um ensaio comprobatório do funcionamento 

de uma estrutura, porém, com relação a sua capacidade de suportar com segurança (ou não) 

uma determinada carga, esta pode ser apenas um dos seus elementos. 

É importante que todo o processo seja executado dentro dos padrões e especificações 

normativas e por profissionais reinados e assessorados por um engenheiro estrutural, que vai 

avaliar o comportamento da estrutura durante o seu carregamento e após a sua conclusão, 

analisando todos os dados produzidos durante o ensaio. 

Por fim, este trabalho buscou contribuir à comunidade técnico/científica, esclarecendo 

um assunto pouco comentado, tendo em mente que o ensaio de prova de carga é altamente 

complexo devido a sua realização e à avaliação dos resultados obtidos. 
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