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Resumo
A busca por soluções econômicas e que otimizem espaços tem sido um dos paradigmas da construção de
edificações. Nesse contexto, a supressão das vigas, criando tetos lisos que se apoiam diretamente sobre pilares,
bem como o aumento dos vãos livres são alternativas para promover resultados competitivos. Para isso, o
emprego de tecnologias que promovam a redução do peso próprio estrutural é fundamental. Isso se torna
possível a partir da retirada do concreto de regiões de menor solicitação, mantendo-se a rigidez necessária
para garantir a estabilidade da estrutura. Os sistemas de lajes nervuradas e de lajes BubbleDeck apresentam
essas características. As lajes nervuradas, obtidas a partir da utilização de caixas plásticas ou material inerte,
apresentam comportamento similar ao de vigas na flexão, porém mantêm o comportamento de placa. A
tecnologia BubbleDeck emprega esferas vazias que possibilitam a redução de aproximadamente 35% do peso
próprio da laje. A protensão de lajes é outra técnica que vem ganhando espaço no Brasil com grandes
benefícios, como a redução das flechas, limitação da fissuração e menor consumo de aço. Diante deste cenário,
foi realizado um estudo comparativo do desempenho em serviço e dos custos associados às soluções em laje
nervurada em concreto armado e em concreto protendido, além da laje BubbleDeck em concreto armado, para
um pavimento de edifício garagem com espaçamento máximo entre eixos de pilares de 8,00 m, 10,50 m e
13,50 m. A análise estrutural, o dimensionamento e o detalhamento das armaduras foram realizados com o
auxílio do software CAD/TQS®, com modelos criados pela analogia de grelha equivalente. Os resultados
obtidos indicaram que a laje nervurada protendida é a solução mais econômica para os vãos estudados, além
de apresentar o melhor comportamento em serviço.
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1.

Introdução

No mercado brasileiro de edificações, ainda prevalecem estruturas formadas por vigas e lajes que, na
maioria dos casos, funcionam bem devido à larga aplicabilidade em pequenos vãos (até cerca de 6,0 m) sob a
ação de cargas não muito elevadas (da ordem de até 3,0 kN/m²). Por outro lado, para grandes vãos, as lajes
maciças apoiadas sobre vigas podem ser antieconômicas, pois a espessura média do pavimento aumenta
significativamente para atender aos critérios de deslocamentos em serviço.
O desenvolvimento da tecnologia da protensão, que se estabeleceu a partir de fins da década de 40,
abriu o mercado americano da construção civil para o uso de lajes lisas protendidas com cordoalhas engraxadas
e plastificadas nos anos de 1960. Na Europa, no início dos anos de 1990, o engenheiro dinamarquês Jorgen
Breuning apresentou um novo sistema que conquistou diversos prêmios de sustentabilidade e inovação: a
tecnologia BubbleDeck. Esse sistema, de menor peso e elevada rigidez, possui elementos esféricos vazios
dentro da laje, ocupando o espaço do concreto sem função estrutural, resultando em economia de formas e
materiais.

1.1

Lajes Nervuradas

A ABNT NBR 6118 (2014) define as lajes nervuradas como lajes cujas nervuras são moldadas no local
ou pré-moldadas, onde a zona de tração para momentos fletores positivos esteja localizada nas nervuras.
Geralmente, as nervuras são obtidas com o uso de caixas plásticas reutilizáveis ou, ainda, com o
emprego de material inerte de baixo peso específico, como blocos de EPS. Ambas as alternativas promovem
a redução do peso próprio estrutural e permitem vencer grandes vãos com economia.
A laje nervurada é composta por duas partes principais: a mesa, que consiste em uma pequena camada
de concreto comprimida e as nervuras, que são as regiões tracionadas onde se distribuem as armaduras de
tração.
Nas regiões de momentos fletores negativos, como nas superfícies próximas às ligações com os pilares,
é comum a utilização de regiões maciças. Este procedimento assegura a capacidade resistente aos momentos
fletores negativos e garante maior resistência à punção.
As principais vantagens das lajes nervuradas são: redução do peso próprio e dos volumes de concreto
e aço; capacidade de vencer grandes vãos; facilidade executiva (as vigas/nervuras são embutidas na própria
laje, evitando-se recortes e agilizando-se os serviços de montagem das formas (SPOHR, 2008)) e rapidez do
processo construtivo (quando associadas a um sistema de formas industrializadas).
1.2

Lajes BubbleDeck

O sistema de lajes BubbleDeck é composto de esferas plásticas ocas dispostas no interior da laje de
concreto e fixadas entre si por meio de telas de aço superior, inferior e lateral. Em termos de comportamento
estrutural, as lajes BubbleDeck funcionam como lajes lisas maciças armadas em duas direções e apoiadas
diretamente sobre pilares, cujos vazios estão localizados no meio da seção transversal onde o concreto é pouco
solicitado.
A aplicação de esferas vazias ocasiona a redução de cerca de 35% do peso próprio da laje, mas,
também, reduz a rigidez à flexão e a resistência ao cisalhamento. Devido a isso, bem como para resistir aos
esforços de punção, são deixadas zonas maciças nas regiões dos pilares.
Quanto ao método construtivo, o sistema com lajes BubbleDeck apresenta três diferentes soluções:
composição de módulos de painel de armadura, painéis de pré-lajes e painéis acabados.
As principais vantagens do sistema com lajes BubbleDeck são: redução do peso próprio (e
consequentemente, redução das cargas nas fundações); possibilidade de industrialização com uso de pré-lajes;
redução do volume de concreto e ambientalmente adequado (redução de energia e emissão de carbono, em
função da utilização de plástico reciclável com diminuição do consumo de matérias primas).
1.3

Lajes Protendidas

De acordo com CARVALHO e PINHEIRO (2009), o uso da protensão em lajes permite atingir vãos
de até 15,0 m com o controle dos deslocamentos verticais a partir da introdução de forças compressivas
excêntricas que impõem tensões contrárias às solicitações de projeto.
Outras vantagens da utilização da protensão em lajes são a possibilidade de trabalhar com menores
espessuras, suprimindo as vigas, e maior velocidade na desforma e retirada do escoramento. Com a utilização
da protensão, também há efeito benéfico em relação à punção das lajes, já que a componente vertical da força
de protensão pode reduzir o valor da força cortante junto aos pilares, evitando o uso de capitéis.
Atualmente, o sistema de protensão mais utilizado em edificações é o sistema de pós-tração nãoaderente com cordoalhas engraxadas, com adição de revestimento de PEAD – polietileno de alta densidade –
impermeável à água e extrudado diretamente sobre a cordoalha já engraxada, o que permite sua livre
movimentação no interior da bainha (revestimento PEAD).

A utilização desta tecnologia trouxe uma série de vantagens executivas para as lajes de edifícios,
destacando-se:
 Facilidade de transporte e manuseio das cordoalhas, que simplificam a montagem das armaduras;
 Uso de ancoragens pequenas e práticas, que reúnem em uma só peça o bloco e a placa de
distribuição de tensões;
 Uso de conjunto bomba-macaco hidráulico leve e prático, facilitando o manuseio, transporte
horizontal e vertical na obra;
 Protensão simples e descomplicada executada em uma só etapa de introdução de pressão;
 Dispensa do uso de bainhas metálicas;
 Eliminação do serviço de injeção de calda de cimento.
2.

Estudo de Caso

Com a finalidade de avaliar o comportamento estrutural e os custos das soluções em lajes sem
vigamento, Oliveira (2020) desenvolveu o estudo de caso aqui apresentado.
Foram avaliadas três situações distintas de vãos (8,0 m; 10,50 m e 13,50 m), aplicadas a um edifício
garagem, utilizando sistemas estruturais em laje nervurada em concreto armado, laje nervurada em concreto
protendido e laje BubbleDeck em concreto armado.
As modelagens computacionais foram desenvolvidas no software CAD/TQS®, desenvolvido pela
TQS Inf. Ltda, com análise estrutural realizada a partir de modelos elaborados pela analogia de grelha
equivalente, aplicando recomendações normativas da ABNT NBR 6118 (2014).
As estimativas de custos utilizaram composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil (SINAPI) e do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), referenciadas à cidade de Belo Horizonte/MG, além de
cotação junto a fornecedores de formas plásticas para lajes nervuradas e esferas de polipropileno para lajes
BubbleDeck.
2.1

Características do Projeto

O projeto piloto estudado é de um edifício garagem composto de térreo elevado (+ 1,20), três
pavimentos-tipo e cobertura, com altura total de 13,20 m e dimensões em planta de 33,38 m por 31,18 m,
totalizando 1041 m² de área estruturada (por pavimento).
Para fins de análise estrutural, foram consideradas as seguintes características: concreto C35 (fck = 35
MPa); Classe de Agressividade Ambiental II; aço CA-50; aço CP 190-RB, quando aplicável.
Nos projetos em concreto protendido, foram utilizadas as seguintes características: cordoalhas
engraxadas com 12,7 mm; coeficiente de atrito (µ) igual a 0,05; coeficiente de perdas parasitas (k) igual a
0,0035/m; acomodação da ancoragem igual a 6 mm; perdas diferidas de 15%; força inicial de protensão igual
a 150 kN; resistência à compressão característica do concreto (fckj ) aos 4 dias, no ato da protensão, igual a 21
MPa; resistência à tração média do concreto (fctm), no ato da protensão, igual a 2,28 MPa.
Os carregamentos considerados foram:



Permanentes: peso próprio (calculado automaticamente – peso específico do concreto igual a 25,0
kN/m³); sobrecarga permanente de 1,0 kN/m² e alvenaria de contorno de 3,0 kN/m (muretas com
1,5 m de altura);
Acidental: 3,0 kN/m² (cat. I da Tabela 13 da ABNT NBR 6120 (2019)).

A Figura 1 apresenta a planta de arquitetura do pavimento térreo (em estudo), cuja área útil (sem rampa
de acesso) é de 988 m².

Figura 1 – Planta baixa do pavimento térreo (medidas em cm).

Foram avaliados os seguintes parâmetros: vãos (8,00 m; 10,50 m e 13,50 m), sistema estrutural (laje
nervurada armada – CA-N; laje nervurada protendida – CP-N; laje BubbleDeck armada – CA-BD) e espessura
da laje. O Quadro 1 resume os casos analisados.
Quadro 1 – Resumo dos casos analisados.
Projeto A: vão máximo de
Projeto B: vão máximo de
Projeto C: vão máximo de
8,00 m
10,50 m
13,50 m
Concreto armado (CA-N)
Concreto armado (CA-N)
Concreto armado (CA-N)
Laje nervurada
Laje nervurada
Laje nervurada
A1 Espessura: 28,5 cm
B1 Espessura: 37,5 cm
C1 Espessura: 50 cm
Atex 660; altura do molde
Atex 660; altura do molde
Atex 660; altura do molde =
= 21 cm; capa de 7,5 cm
= 30 cm; capa de 7,5 cm
40 cm; capa de 10 cm
Concreto protendido
Concreto protendido
Concreto protendido
Laje nervurada (CP-N)
Laje nervurada (CP-N)
Laje nervurada (CP-N)
A2 Espessura: 23,5 cm
B2 Espessura: 33,5 cm
C2 Espessura: 37,5 cm
Atex 660; altura do molde
Atex 660; altura do molde
Atex 660; altura do molde =
= 16 cm; capa de 7,5 cm
= 26 cm; capa de 7,5 cm
30 cm; capa de 7,5 cm
Concreto armado (CA-BD)
Concreto armado (CA-BD)
Concreto armado (CA-BD)
BubbleDeck
BubbleDeck
BubbleDeck
A3
B3
C3
Espessura: 28 cm (Ø
Espessura: 34 cm (Ø
Espessura: 40 cm (Ø esferas
esferas = 22,5 cm)
esferas = 27 cm)
= 31,5 cm)

2.2 Projeto A – vão de 8,00 m
O Projeto A é composto por uma laje apoiada em 36 pilares de 60 cm x 25 cm com vãos máximos de
8,0 m. A Figura 2 apresenta os resultados das flechas máximas em tempo infinito para as três soluções
empregadas. Valores negativos indicam flechas no sentido gravitacional.
A flecha máxima, de acordo com a ABNT NBR 6118 (2014), é de 3,2 cm. Observa-se que, em todos
os casos, as flechas são inferiores à máxima permitida.

Figura 2 – Flechas totais (cm) em tempo infinito para o projeto A.

2.3

Projeto B – vão de 10,50 m

O projeto B é composto por uma laje apoiada em 30 pilares de 80 cm x 30 cm espaçados de, no
máximo, 10,50 m. A Figura 3 apresenta os resultados das flechas máximas em tempo infinito para as três
soluções empregadas. A flecha máxima, de acordo com a ABNT NBR 6118 (2014), é de 4,5 cm. Observa-se
que, em todos os casos, as flechas são inferiores à máxima permitida.

Figura 3 – Flechas totais (cm) em tempo infinito para o projeto B.

2.4

Projeto C – vão de 13,50 m

O projeto C é composto por uma laje apoiada em 16 pilares de 150 cm x 50 cm ou 120 cm x 50 cm
espaçados de, no máximo, 13,50 m.
A Figura 4 apresenta os resultados das flechas máximas em tempo infinito para as três soluções
empregadas. A flecha máxima, de acordo com a ABNT NBR 6118 (2014), é de 5,4 cm. Observa-se que, em
todos os casos, as flechas são inferiores à máxima permitida.

Figura 4 – Flechas totais (cm) em tempo infinito para o projeto C.

3.

Análise dos Resultados

Foram avaliados os deslocamentos verticais, os custos, os consumos de concreto e de aço e a espessura
média das soluções em laje nervurada de concreto armado (CA-N), laje nervurada protendida (CP-N) e laje
BubbleDeck (CA-BD) do pavimento analisado.
3.1

Deslocamentos verticais (flechas)

A Tabela 1 resume os deslocamentos verticais totais, em tempo infinito. Os valores percentuais
correspondem à diferença percentual entre a solução de referência e as demais soluções.
Tabela 1 – Comparativo das flechas máximas ao longo do tempo.
Δ (cm)
8,00 m

Em relação à

CA-N
CP-N
CA-BD

Δ (cm)
Vão

10,50 m

Em relação à

CA-N
CP-N
CA-BD

Δ (cm)
13,50 m

Em relação à

CA-N
CP-N
CA-BD

CA-N
1,170
3,54%
19,39%
1,480
64,4%
8,03%
3,10
39,0%
-20,7%

CP-N
1,130
-3,42%
15,31%
0,900
-39,2%
-34,3%
2,23
-28,1%
-43,0%

CA-BD
0,980
-16,24%
-13,27%
1,370
-7,43%
52,2%
3,91
26,1%
75,3%
-

Nota-se que, nas lajes nervuradas em concreto armado e BubbleDeck houve incremento crescente das
flechas em função do aumento do vão. Na laje nervurada protendida, a flecha observada para o vão de 10,50
m foi menor do que aquela observada para o vão de 8,00 m. Esse fato ocorreu devido à intensidade da força
de protensão aplicada em cada solução e ao aumento da excentricidade dos cabos na laje de maior espessura.
Para o vão de 13,50 m, a flecha máxima observada na laje nervurada protendida foi 28,1% menor do que a da
laje nervurada em concreto armado e 43% menor do que a da laje BubbleDeck.
3.1

Consumo de Concreto e Espessura Média

Conforme mostra a Tabela 2, a solução em laje nervurada protendida foi a que consumiu a menor
quantidade de concreto e, por conseguinte, apresentou menor espessura média. Tomando como referência a
laje nervurada protendida, as soluções nervuradas armada e BubbleDeck apresentaram consumos maiores de
11,54% (vão de 13,50 m) a 21,7% (vão de 10,50 m) e de 12,08% (vão de 10,50 m) a 28,1% (vão de 8,00 m),
respectivamente.
Tabela 2 – Comparativo de consumo de concreto.

8,00 m

Vão

10,50 m

13,50 m

3.2

C (m³)
esp. méd. (cm)
CA-N
Em relação à
CP-N
CA-BD
C (m³)
esp. méd. (cm)
CA-N
Em relação à
CP-N
CA-BD
C (m³)
esp. méd. (cm)
CA-N
Em relação à
CP-N
CA-BD

CA-N
186,9
20,8
21,1%
-5,5%
259
28,6
21,7%
8,62%
303
34,5
11,54%
-0,96%

CP-N
154,3
17,46
-17,4%
-21,9%
213
24,0
-17,86%
-10,78%
271
31,3
-10,34%
-11,20%

CA-BD
197,7
21,85
5,8%
28,1%
239
26,6
-7,93%
12,08%
306
34,8
0,97%
12,62%
-

Consumo de aço
A Tabela 3 apresenta os consumos de aço obtidos das soluções analisadas.

Para comparar o consumo total de aço (Tabela 4) entre as soluções apresentadas, foram ajustados os
consumos das armaduras da laje protendida considerando-se que a eficiência da armadura de protensão (CP190 RB) corresponde a cerca de 2,4 vezes a da armadura convencional (CA-50). Para isso, a taxa de armadura
ativa foi multiplicada pelo fator 2,4 e somada à taxa de armadura passiva, chegando-se ao consumo total. Esse
fator corresponde à relação entre a tensão dos cabos em tempo infinito – com perdas totais da ordem de 20%
– sobre a tensão de escoamento da armadura passiva, conforme mostra a Equação 1.
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑞. = 0,8 ∙ f

(1)

∙ (1 − 0,2)/f

Tabela 3 – Consumos de aço.
Consumo de aço (kg/m²)
Vão (m)
CA-N
CP-N

CA-50
CP-190 RB

CA-BD

8,00

10,50

13,50

18,51
8,85
3,61
20,7

22,4
11,53
3,49
26,2

38,7
19,56
4,84
46,3

Tabela 4 – Comparativo dos consumos totais de aço.
C (kg/m²)
8,00 m

Em relação à

CA-N
CP-N
CA-BD

C (kg/m²)
Vão

10,50 m

Em relação à

CA-N
CP-N
CA-BD

C (kg/m²)
13,50 m

Em relação à

CA-N
CP-N
CA-BD

CA-N
18,51
5,71%
-10,36%
22,4
12,6%
-14,49%
38,7
24,1%
-16,32%

CP-N
17,51
-5,40%
-15,2%
19,91
-11,20%
-24,1%
31,2
-19,40%
-32,6%

CA-BD
20,7
11,56%
17,93%
26,2
16,95%
31,7%
46,3
19,50%
48,3%
-

Observa-se que o consumo de aço da solução protendida foi menor do que os das demais soluções.
Nesse sentido, a solução em laje nervurada em concreto armado apresentou consumo de 5,71% (vão de 8,00
m) a 24,1% (vão de 13,50 m) maior do que a solução protendida, enquanto na solução BubbleDeck essa
variação foi de 17,93% (vão de 8,00 m) a 48,3% (vão de 13,50 m). Comparando exclusivamente as soluções
em concreto armado, a solução BubbleDeck apresentou consumo de 11,56% (vão de 8,00 m) a 19,50% (vão
de 13,50 m) superior à laje nervurada.
3.3

Estimativa de custos

A estimativa de custos refere-se à parcela de custos diretos, considerando a não desoneração da folha
de pagamento e obra executada na cidade de Belo Horizonte/MG, com data de referência de outubro de 2019.
A Tabela 5 resume a estimativa de custo total da estrutura de cada laje, enquanto a Tabela 5 apresenta
o comparativo de custo unitário, obtido pela razão entre o custo total e a área da laje (988 m²).
Tabela 5 – Estimativa de custo total da estrutura da laje.

CA-N
CP-N
CA-BD

8,00 m

Vão
10,50 m

13,50 m

R$ 217.029,64
R$ 213.238,13
R$ 246.372,60

R$ 260.053,72
R$ 247.502,94
R$ 298.404,72

R$ 352.734,13
R$ 326.439,59
R$ 410.361,35

Tabela 6 – Comparativo da estimativa de custo unitário.
CU (R$/m²)
8,00 m

Vão

10,50 m

13,50 m

CA-N
CP-N
CA-BD
CU (R$/m²)
CA-N
Em relação à
CP-N
CA-BD
CU (R$/m²)
CA-N
Em relação à
CP-N
CA-BD
Em relação à

CA-N
219,67
1,779%
-11,91%
263,21
5,07%
-12,85%
357,02
7,92%
-14,04%

CP-N
215,83
-1,748%
-13,45%
250,51
-4,83%
-17,06%
330,81
-7,34%
-20,4%

CA-BD
249,36
13,52%
15,54%
302,03
14,75%
20,6%
415,35
16,34%
25,6%
-

Observa-se que a solução em laje nervurada protendida foi a mais econômica, com variação de custo
de 1,748% (vão de 8,00 m) a 7,34% (vão de 13,50 m) menor do que a laje nervurada de concreto armado e de
13,45% (vão de 8,00 m) a 20,4% (vão de 13,50 m) em relação à solução BubbleDeck. Dentre as soluções em
concreto armado, a laje nervurada apresentou o menor custo unitário, sendo até 16,34% (vão de 13,50 m) mais
econômica do que a solução em laje BubbleDeck.
A Figura 5 resume os custos percentuais, de materiais e serviços, de cada uma das soluções analisadas.

Figura 5 – Comparativo dos custos percentuais dos materiais e serviços.

4.

Conclusão

As lajes nervuradas em concreto armado são mais viáveis economicamente, quando comparadas às
lajes BubbleDeck, haja vista a menor estimativa de custos diretos à medida que os vãos aumentam (economia
de 11,91% para o vão de 8,00 m até 14,04% para o vão de 13,50 m).
A protensão da laje nervurada trouxe os principais benefícios: redução dos deslocamentos verticais e
redução dos custos de execução.
A redução do consumo de armadura e de concreto tornou a solução protendida até 20,4% (vão de 13,50
m) mais econômica, em relação à solução BubbleDeck, e até 7,34% (vão de 13,50 m), em relação à solução
em laje nervurada de concreto armado. Observou-se que a economia gerada pela aplicação da protensão
aumenta à medida em que o vão máximo entre pilares também aumenta.
Houve incremento crescente das flechas em função do aumento do vão nas lajes nervuradas em
concreto armado e BubbleDeck. Na laje nervurada protendida, porém, a flecha para o vão de 10,50 m foi
menor do que aquela observada para o vão de 8,00 m. Isso deveu-se à intensidade da força de protensão e ao
aumento da excentricidade dos cabos, indicando o controle das deformações nesses sistemas estruturais. Para

o vão de 13,50 m, a flecha máxima na laje nervurada protendida foi 28,1% menor do que a da laje nervurada
em concreto armado e 43% menor do que a da laje BubbleDeck.
Em todos os casos avaliados, os custos com os serviços de fornecimento, preparo e montagem das
armaduras, tanto de protensão como passivas, representaram de 46% (laje nervurada protendida com vão
máximo de 13,50 m) a 60% (laje BubbleDeck com vão máximo de 13,50 m) do custo direto total da laje, sendo
o serviço mais representativo.
O índice de consumo de aço das lajes BubbleDeck foi o maior entre as soluções analisadas. As lajes
nervuradas protendidas, por outro lado, apresentaram os menores índices de consumo de aço, inclusive
considerando um fator de ajuste de 2,4 para avaliar a eficiência da armadura de protensão.
Quanto ao projeto estrutural, a solução em concreto protendido demanda maior esforço do projetista,
visto que é necessário definir um arranjo de cabos que atenda aos estados-limites e que não seja antieconômico.
Ademais, é preciso analisar a influência do hiperestático de protensão na análise estrutural da grelha. O
detalhamento das lajes BubbleDeck, por sua vez, requer a compatibilização das armaduras com as esferas e,
nos casos de módulos içados, é preciso prever armadura complementar de ligação entre os módulos, o que
eleva o consumo de aço.
Em face de todo o exposto, conclui-se que a solução em laje nervurada protendida apresentou o melhor
desempenho técnico e econômico para o estudo de caso analisado. Contudo, a escolha da melhor solução para
um caso concreto depende de parâmetros como a localização do empreendimento, disponibilidade de mão de
obra, materiais e equipamentos, além do tempo disponível para execução.
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