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RESUMO 

As lajes são um elemento estrutural que possui uma elevada importância no custo final de uma 

estrutura, pois é onde há um maior consumo de materiais de construção. Daí o interesse em se 

comparar algumas das tecnologias existentes no mercado, de forma a tornar este elemento mais 

competitivo e melhorar a sua qualidade em termos de deformação. Surgem então as lajes com 

vazamento Cobiax® e com o pré-esforço. Este trabalho foca-se na apresentação de benefícios e 

limitações destas técnicas, bem como alguns dos aspetos importantes para o seu 

dimensionamento. 

Estas soluções foram comparadas com uma outra mais tradicional de laje fungiforme com 

capiteis com vista a obter os diferentes custos e valores de deformação. Para realizar estas 

comparações foram analisados dois tipos de carregamento para vãos correntes de 8 metros de 

comprimento. O primeiro carregamento refere-se a lajes destinadas a escritórios ou a habitações 

e, nesta situação, fez-se a comparação entre uma laje maciça com capitel e uma de Cobiax® e 

cofragem lisa. No segundo carregamento, de estacionamento, comparam-se três tipos de lajes, 

fungiforme maciça com capiteis, fungiforme aligeirada Cobiax® com capiteis e uma laje pré-

esforçada de espessura constante. 

Do primeiro carregamento pôde concluir-se que a solução de Cobiax® apresenta os melhores 

valores de deformação e os menores consumos nas quantidades de materiais, no entanto o 

custo desta solução é ligeiramente superior ao de uma solução maciça. Para as lajes de 

estacionamentos a solução pré-esforçada é a que apresenta melhor comportamento em serviço, 

porém com um custo um pouco maior. 

 

Palavras-chave: Laje de Cobiax®, Laje pré-esforçada, Deformações, Custo. 
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ABSTRACT 

In building structures, slabs are one of the most essential elements regarding the final cost of the 

structure, due to the large amount of building materials used. Therefore, it is of value to compare 

some of the existing technologies on the market, aiming to make this element less costly or even 

improve its deformations. For that, Cobiax® and prestressed slabs appear as a suitable option. 

Based on this premise, this work focuses on showing the benefits and limitations of both Cobiax® 

and pre-stressed slabs, as well some of the most important aspects of the design of these 

solutions. 

These solutions were compared with the traditional flat slab with drop panels in order to obtain 

the differences in both cost and deformation values. To perform this analysis two types of loads 

were used in a regular span of eight meters in length 

The first loading case refers to slabs applied in offices or apartment buildings, and for this 

situation, the comparison was made between a Cobiax® slab and a solid flat with drop panels. 

The second one, simulating a parking area, three different slabs were compared, a flat slab with 

drop panels, a voided slab with drop panels and a pre-stressed slab with unbonded strands. 

In the first loading cases, the Cobiax® solution showed better values of deformation and less 

quantity of used materials, although it as a slightly higher cost. For the parking slabs, the pre-

stressed solution is the one that presents better in-service behavior, however with an increased 

cost. 

 

Keywords: Cobiax® slab, Post-tensioned slab, Deformations, Cost. 
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1 

1 Introdução 

1.1 Aspetos gerais 

As lajes são os elementos estruturais que mais influenciam o custo final da estrutura visto que a sua 

importância relativa em termos de volume de materiais estruturais é a mais significativa e, por outro 

lado, o seu próprio peso condiciona as dimensões e quantidades de armaduras dos elementos verticais 

e das fundações. Nestas circunstâncias é importante prestar especial atenção a estes elementos desde 

uma fase de anteprojeto pois, com um mercado cada vez mais competitivo, a valorização das empresas 

poderá depender da utilização de novas tecnologias presentes no mercado, com vista à obtenção, não 

só de um custo mais reduzido de construção, como também de um melhor comportamento em serviço 

e ainda uma maior eficiência e velocidade de execução das soluções. 

Uma das tecnologias mais recentes no mercado de lajes aligeiradas é a solução de Cobiax®, solução 

esta que apresenta um excelente desempenho ao estado limite de serviço e também permite reduzir 

as emissões de CO2, por consequência da redução da quantidade de betão utilizada, entre outras 

vantagens que serão referidas ao longo deste trabalho. Outro tipo de solução analisada é a utilização 

do pré-esforço em lajes que, por vezes, é “esquecida” como alternativa e que tem uma expressão 

significativa em países anglo-saxónicos como África-do-Sul, Austrália e Estados Unidos da América [1]. 

Considerando as soluções existentes, é do interesse dos projetistas ter acesso a informação que ajude 

à tomada de decisão sobre a solução que melhor se adequa à situação de projeto, em termos de custo, 

de limitação da deformação (aspeto que é condicionante como parâmetro definidor da qualidade da 

solução) e até no que diz respeito ao tempo de execução. 

1.2 Objetivos 

A deformabilidade e os custos, como já referido, são variáveis importantes na definição da solução 

estrutural para o piso e, em particular, para as lajes. Tendo presente este pressuposto, o objetivo do 

trabalho inclui a realização de algumas comparações entre soluções alternativas equivalentes, sendo 

analisadas duas situações de nível de carga (restante carga permanente e sobrecarga), uma superior 

para edifícios de escritórios ou de habitação e, outra, para lajes de parques de estacionamento. Refira-

se, inclusive, que os níveis de exigência em termos da limitação de deformação são também diferentes, 

pois no caso da utilização para garagens as flechas admissíveis são mais elevadas. 

Para a primeira situação de carga será comparada a solução mais comum no mercado atual, a laje 

fungiforme maciça com capitéis, à laje com Cobiax®, apresentando-se todos os passos de 

dimensionamento, mas dando-se especial atenção a esta última. 

Para o caso das lajes previstas para estacionamentos, foi estudada uma solução de monocordões não 

aderentes para analisar a sua competitividade económica, como sugerido pela empresa Ferca, 

testando-a para confirmar se de facto pode ser uma alternativa para vãos correntes às soluções mais 

comuns de laje fungiforme maciça.  



2 

O dimensionamento de todas as lajes será realizado de acordo com as recomendações internacionais 

e considerando os regulamentos europeus, discutindo-se, em particular, a verificação da segurança ao 

punçoamento nas lajes pré-esforçadas.  

Relativamente à avaliação das deformações optou-se pela implementação de um método baseado no 

Método dos Coeficientes Globais, mas adaptado para agilizar a sua automatização e diminuição de 

eventuais erros de aplicação. 

No final serão realizadas comparações relativas às quantidades dos diferentes materiais adotados e 

de custos associados às diversas soluções em paralelo com o nível de eficiência na limitação das 

deformações. 

1.3 Organização do trabalho 

Esta dissertação está organizada em 7 capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução – Aqui são apresentadas as motivações que levaram ao desenvolvimento deste 

trabalho bem como os seus objetivos e a sua organização. 

Capítulo 2 – Conceção de lajes em edifícios – Neste capítulo são apresentadas as diversas soluções 

de lajes existentes no mercado, bem como os cálculos do seu pré-dimensionamento para a 

determinação numa primeira fase das espessuras, como também as metodologias de cálculo para a 

análise da competitividade das diferentes soluções, mais concretamente para as deformações e para 

a avaliação de custos. 

Capítulo 3 – Laje fungiforme aligeirada com Cobiax® - São apresentadas as diversas particularidades 

deste tipo de laje no que toca às suas características e ao seu dimensionamento. 

Capítulo 4 – Lajes pré-esforçadas pós-tensionadas – Neste capítulo apresentam-se as diferenças entre 

as soluções de pré-esforço existentes para lajes pós-tensionadas. É feita também uma explicação do 

procedimento de cálculo para a flexão e para o punçoamento, bem como para o estado limite de serviço. 

Capítulo 5 – Dimensionamento e verificação de segurança – Neste capítulo são apresentados os 

valores obtidos para as diferentes soluções estudadas, onde se entra em pormenor para os cálculos 

de estado limite último e apresenta-se um exemplo da metodologia de cálculo de deformações que foi 

aplicado. 

Capítulo 6 – Comparação de resultados – Com todos os resultados calculados, neste capítulo faz-se 

uma análise comparativa das diversas soluções estudadas no que toca a deformações, quantidades 

de material e custo total para os casos de escritórios/habitação e de estacionamentos. 

Capítulo 7 – Conclusões – Neste último capítulo, faz-se uma análise às soluções estudadas concluindo-

se quais as que apresentam os melhores valores de custo, de deformações e de quantidade de 

materiais. Abordam-se também possíveis futuros desenvolvimentos de que este trabalho possa ser 

alvo. 
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2 Conceção de lajes em edifícios 

A escolha do sistema estrutural dos pisos é uma das mais importantes na conceção de edifícios. Esta 

decisão torna-se importante pois a laje é o elemento estrutural que mais influencia a quantidade de 

materiais utilizados e tem, também, uma influência indireta sobre as ações sísmicas, que condicionam 

os esforços nas fundações e nos pilares. A espessura da laje é essencialmente condicionada pelas 

exigências de vão a vencer, cargas impostas e também por questões arquitetónicas [2]. 

2.1 Laje fungiforme 

As lajes fungiformes apresentam, no geral, bastantes vantagens quando comparadas às soluções 

tradicionais de vigas, sendo um dos benefícios mais relevantes a ausência de vigas. Esta ausência 

permite aumentar o pé direito do piso, ou considerar distâncias interpisos inferiores. Em edifícios altos 

poder-se-á mesmo ganhar a possibilidade de se acrescentar um ou mais pisos. Adicionalmente, a 

solução permite uma maior liberdade na implantação de serviços e de espaços divisórios e uma maior 

rapidez de execução, aliada a uma menor complexidade de cofragens e detalhamento de armaduras, 

que são aspetos significativos em termos construtivos. 

Contudo, a ausência de vigas pode gerar situações críticas de verificação da segurança sobretudo nas 

ligações aos pilares, onde existe concentração de esforços de flexão e de corte. Um problema inerente 

a estas soluções é a sua fraca capacidade de transmissão de cargas horizontais através da ligação 

laje/pilar, o que torna muitas vezes necessária a utilização de sistemas de contraventamento com 

paredes rígidas ou núcleos de elevadores para absorver os efeitos de cargas horizontais.  

2.1.1 Laje fungiforme maciça  

Esta solução de laje pode ser considerada como a mais tradicional, apresentando um comportamento 

estrutural tipicamente bidirecional onde as lajes transmitem as cargas diretamente aos pilares. Estas 

soluções podem apresentar duas variações, as de espessura constante e as com capitel, cuja escolha 

depende geralmente dos vãos em causa. 

2.1.1.1 Lajes maciças de espessura constante 

Estas são geralmente utilizadas para vãos de 4 a 6 metros e para um nível de cargas correntes. São 

soluções eficientes, não só porque proporcionam cofragens planas, e consequentemente, menos mão 

de obra associada, como também proporcionam uma situação extremamente versátil, deixando o teto 

a uma mesma altura e com igual acabamento no tosco, o que facilita a colocação de divisórias e de 

passagem de outros serviços, caso se opte pela colocação de tetos falsos.  

2.1.1.2 Laje maciça com capitel 

Com a necessidade de transmitir um nível de carga superior ou para vencer vãos na ordem dos 6 aos 

10 metros, o punçoamento e a concentração de momentos negativos nos pilares torna-se 

condicionante, inviabilizando a utilização de espessura constante. 

Opta-se, assim, nestas condições, pela utilização de um capitel em torno do pilar, de forma a obter uma 

altura útil na zona de momentos negativos superior à da zona do vão. A existência de um capitel 
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também aumenta a resistência ao esforço de corte, podendo eliminar ou reduzir a necessidade de 

armaduras específicas ao punçoamento e, não menos importante, dar uma boa contribuição para a 

limitação da deformação global do piso, sem, no entanto, implicar um aumento de carga desfavorável 

do peso próprio, pois o aumento de espessura é limitado a uma zona próxima dos apoios. 

2.1.1.3 Laje maciça com bandas 

As bandas são uma forma de capitel contínuo numa direção ou em ambas, por forma a estender a 

solução de capitéis para vãos um pouco superiores, mantendo, no entanto, um controlo adequado dos 

deslocamentos. 

2.1.2 Laje fungiforme aligeirada 

Com o aumento dos vãos ou do nível de cargas surge a necessidade de aumentar a espessura da laje, 

porém esse incremento traduz-se também num incremento desfavorável de carga de peso próprio. 

Para colmatar este inconveniente, mantendo-se o aumento de altura da laje, é se conduzido às 

soluções de lajes aligeiradas. 

2.1.2.1 Com moldes recuperáveis 

As lajes realizadas com os moldes recuperáveis têm a vantagem de estes serem reutilizáveis, contudo 

apresentam dois inconvenientes, por um lado, asseguram uma resistência ao fogo limitada e, por outro 

lado, exigem a utilização de tetos falsos com exceção da sua aplicação em parques de estacionamento. 

Esta solução de laje é geralmente adotada numa gama de vãos dos 7 aos 12 metros, para espessuras 

totais entre os 30 e 50 centímetros. 

2.1.2.2 Com moldes de aligeiramento perdidos 

De entre as soluções com moldes perdidos podem ser identificadas duas soluções, uma em que o 

molde é colocado sobre a cofragem equivalendo a uma secção estrutural ativa equivalente à dos 

moldes recuperáveis, mas oferecendo uma solução de tosco do teto lisa e pronta a receber um 

acabamento final e, outra, em que os moldes são interiores à secção sendo que a face inferior da laje 

é toda em betão. Esta última solução, em geral eficiente em termos estruturais, exige cuidados 

especiais na betonagem para manter os moldes nas posições previstas sem se deslocarem 

verticalmente por efeito da impulsão. 

Atualmente existem no mercado várias opções de lajes fungiformes com moldes perdidos de todos 

estes tipos sendo que os materiais mais usuais de aligeiramento são os blocos de betão leve, blocos 

de poliestireno expandido e o sistema que é estudado nesta dissertação, o sistema Cobiax®. 

2.1.3 Lajes pré-esforçadas 

A utilização de pré-esforço pode revelar-se naturalmente uma solução competitiva sempre que, ao se 

pretender diminuir a espessura da laje, uma solução se torne inviável em termos de limitação da 

deformação. O pré-esforço está sempre associado a elementos mais esbeltos, conseguindo, assim, 

reduzir desde logo o volume de betão e também a quantidade de armaduras ordinárias.  
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O estado de tensão criado no betão pelo pré-esforço garante um melhor funcionamento em serviço da 

estrutura, quer para a deformação como para a fendilhação. Contribui também, em geral, para um 

aumento da resistência ao punçoamento se o traçado dos cabos cumprir os requisitos que serão 

enumerados mais à frente neste trabalho. Este estado de tensão reduz também a necessidade de 

armadura ordinária e, consequentemente, melhores condições de betonagem da laje. 

Em geral, é possível aumentar significativamente o vão da laje e, consequentemente, diminuir o número 

de pilares, garantindo assim uma maior liberdade arquitetónica. A aplicação de pré-esforço possibilita 

a redução do tempo de execução, pois a sua aplicação numa idade ainda jovem do betão, permite a 

remoção dos escoramentos e da cofragem com uma maior antecedência. 

Estas lajes também podem ser aligeiradas com blocos de aligeiramento, ou com outros vazamentos 

como os Cobiax®. Deste modo, o pré-esforço, possibilita vãos até 20 metros, mesmo para cargas de 

revestimentos e sobrecargas, na ordem dos 10 kN/m2 (elevadas) [3]. 

2.2 Critérios de pré-dimensionamento 

A definição do tipo de solução e da espessura associada a adotar nas lajes do piso estrutural de um 

dado projeto não deve ser obtida simplesmente pela utilização de simples indicações de pré-

dimensionamento, pois, nesse caso, não se estaria a dar a relevância que uma tal escolha tem na 

qualidade e economia da solução estrutural. No entanto, dito isto, há necessariamente indicações 

baseadas em experiências anteriores que são extremamente úteis para balizar a ordem de grandeza 

das possíveis soluções e para permitir escolher uma ou mais soluções base. 

Assim, indicam-se de seguida na Figura 2.1 e na Tabela 2.1 alguns critérios que permitem essa 

orientação inicial na escolha da geometria das soluções de laje. Como, aliás, se referiu previamente, 

as soluções dependem dos vãos em causa e inclusive das eventuais condições de fronteira, pois para 

vãos de contorno as exigências de rigidez são maiores do que para vãos com continuidade. Este tipo 

de indicações está previsto para níveis de carga médios, por exemplo com valores inferiores a 5 kN/m2 

e restantes cargas permanentes de 1 a 3 kN/m2. Estes critérios têm por base o controlo da 

deformabilidade do sistema estrutural e de uma forma mais indireta do punçoamento [4], pois neste 

último caso depende das dimensões dos pilares. 

 

Figura 2.1 - Relações vão (𝑳) -altura (𝒉) e esbeltezas de laje de pavimento de edifícios [5] 
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Tabela 2.1 - Tipo de laje e esbelteza associada ao maior vão para cargas regulares [4] - adaptado 

Laje fungiforme tipo 
Esbelteza 

(𝑳/𝒉) 

𝒉 [m] 

𝑳 [m] 

4 5 6 7 8 9 10 12 20 

Laje maciça 25 a 30 0,15  0,2 0,25      
Laje maciça com capitel 35 a 40 0,15   0,2 0,25     

Laje aligeirada 20 a 25  0,225 0,25 0,3 0,35    
Laje aligeirada com capitel 25 a 30   0,225  0,25 0,3 0,35   
Laje maciça pré-esforçada 40     0,2  0,25 0,3  

Laje aligeirada pré-esforçada 35     0,225 0,25 0,3 0,35 0,6 

O capitel usualmente toma valores de esbelteza (𝐿/ℎ) entre 20 a 25. 

Outros critérios, para uma verificação preliminar dos resultados, que podem ser realizados para lajes 

fungiformes não pré-esforçada são: 

 𝜇𝑚𝑎𝑥 =
(𝑚𝐸𝑑

𝑚𝑎𝑥)𝑚𝑎𝑥
𝑏𝑑2𝑓𝑐𝑑

< 0,3      e      
(𝑅𝐸𝑑)𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

𝑢×𝑑
 ≤ 0,6 𝑀𝑃𝑎 (2.1) 

Onde (𝑚𝐸𝑑
𝑚𝑎𝑥)𝑚𝑎𝑥 é o momento máximo negativo das faixas sobre o pilar, obtido pelo método dos 

pórticos equivalentes ou outra avaliação simplificada, 𝑑 a altura útil das armaduras de flexão, (𝑅𝐸𝑑)𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   

a reação do pilar e 𝑢 o perímetro de controlo do pilar medido a uma distância de 2𝑑 da face do pilar [5]. 

No caso de lajes pré-esforçadas podem tomar-se como referência, por exemplo, para critérios de pré-

dimensionamento, as indicações da tabela seguinte, consideradas necessariamente também com as 

reservas acima referidas: 

Tabela 2.2 - Critérios de pré-dimensionamento para lajes fungiformes pré-esforçadas [6] - Adaptado 

Dimensões usuais  
Cargas quase-

permanentes [kN/m2] 

Esbelteza 

(𝑳/𝒉) 

 

1,5 42 

2,5 40 

5 36 

 

1,5 46 

2,5 44 

5 40 

 

1,5 48 

2,5 45 

5 40 

Para lajes pré-esforçadas o valor do pré-esforço deverá ser estimado com base no conceito das cargas 

equivalentes, compensando a totalidade ou parte das cargas quase permanentes, com os cabos de 

pré-esforço numa e noutra direção, tal que:  



7 

 𝑞𝑝 =
8𝑃𝑓

𝐿2
≥ 0,7(𝐶𝑃 + 𝜑1𝑆𝐶) (2.2) 

Em que 𝑞𝑝 são as cargas que se pretendem equilibrar, que devem ser no mínimo 70% das cargas 

quase-permanentes, 𝑃 a força de puxe para 𝑡 = ∞, e 𝑓 a flecha do traçado parabólico aproximado do 

vão 𝐿 [4]. 

A fim de obter o número de cabos de pré-esforço, pode utilizar-se a expressão: 

 𝑛º𝑐𝑎𝑏𝑜𝑠 =
𝑃

(150 𝑎 165)
 (2.3) 

Onde 150 𝑎 165 𝑘𝑁 é uma estimativa da força de pré-esforço a tempo infinito de um cabo tensionado a 

75% da sua tensão de cedência e com estimativas da ordem de 10% e 15% de perdas instantâneas e 

diferidas, respetivamente. Refira-se que para monocordões não aderentes se pode considerar um valor 

mais próximo do limite superior indicado devido às menores perdas de atrito associadas. 

Nas lajes pré-esforçadas é usual controlar o nível médio de pré-esforço de forma a que se encontre 

dentro dos limites que a prática tem indicado corresponderem a boas soluções e que corresponde a 

uma tensão média na laje na ordem dos 1 a 3,5 MPa [7], 

 𝜎 =
𝑃𝑥

𝐿𝑦×ℎ
≈ 1 𝑎 3,5 𝑀𝑃𝑎 (2.4) 

Em que 𝑃𝑥 representa o valor do pré-esforço na direção 𝑥, para um vão de laje de largura 𝐿𝑦, e altura 

ℎ. A bibliografia consultada não é consensual sobre estas indicações, sendo que o FIP [8] recomenda 

que uma solução pré-esforçada deve de facto ter um valor mínimo de 1 MPa. Contudo, existem 

orientações que sugerem que não se deve considerar valores limite ao nível da tensão provocada pelo 

pré-esforço, pois são baseadas numa simplificação, em que as lajes pré-esforçadas são consideradas 

como lajes regulares sujeitas a cargas laterais impostas pelos cordões, onde estes níveis de pré-

esforço têm como objetivo principal servir de referência para a eficiência da solução e a redução de 

custos [7]. 

Para as lajes fungiformes pré-esforçadas deve ainda realizar-se uma verificação preliminar ao esforço 

de punçoamento apresentada na equação (2.5). 

 
𝑅𝐸𝑑 − 𝑘𝑃𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑢𝑑
≤ 0,8 𝑀𝑝𝑎  (2.5) 

Em que 𝑘𝑃 representa o valor do pré-esforço dos cabos que atravessam a secção do pilar ou que 

distam deste uma distância inferior a  𝑑/2, e 𝛼 representa a inclinação dos cabos nessa região [5]. 

Outro dos critérios de pré-dimensionamento que se pode utilizar para avaliar o número de cordões a 

utilizar, de uma forma mais próxima, é o critério de limitação das deformações, onde ao se balançar 

uma percentagem das deformações das cargas quase-permanentes, como se viu anteriormente, por 

exemplo: 
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 𝛿𝑝𝑒 ≈ (0,8 𝑎 0,9 )𝛿𝑐𝑞𝑝 (2.6) 

Onde, a longo prazo e dependendo do tipo de obra, se impõe uma limitação à deformação limite 

admissível. 

 𝛿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≈ (1 + 𝜑)(𝛿𝑐𝑞𝑝 + 𝛿𝑝𝑒) = (1 + 𝜑)(0,1. 𝛿𝑐𝑞𝑝  𝑎 0,2. 𝛿𝑝𝑒) ≤ 𝛿𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙 (2.7) 

A utilização de uma verificação de descompressão que, em geral, é o critério seguido para o 

dimensionamento das vigas não é justificável para uma situação referente a lajes. Isto deve-se ao facto 

de serem utilizados monocordões protegidos por uma bainha de polietileno e destas mesmas lajes não 

estarem geralmente submetidas a agentes agressivos. Desta forma, um critério tão “pesado” como o 

de descompressão resultaria em soluções desnecessariamente onerosas [5]. 

2.3 Avaliação da competitividade das soluções  

2.3.1 Cálculo das deformações 

As lajes de betão armado, como referido, têm uma grande influência no custo final da estrutura sendo 

as dimensões condicionadas pelos critérios de utilização, com especial relevância para a 

deformabilidade. 

De facto, para a análise da competitividade das soluções que serão estudadas neste trabalho, de um 

ponto de vista de eficiência estrutural, a deformação é o parâmetro mais relevante. As deformações 

são influenciadas pelo tipo de solução estrutural a utilizar e pelo nível de cargas. 

Para realizar uma avaliação correta das flechas é necessário definir as cargas a considerar e as 

características do comportamento a curto e longo prazo. Neste sentido, a curto prazo, as deformações 

relevantes dizem respeito, em geral, à situação logo depois de colocar alvenarias e são analisadas 

imediatamente após a finalização da estrutura, sendo a carga correspondente aos pesos dos materiais 

nessa fase. 

Para longo prazo, interessa realizar uma análise com base na combinação de ações quase-

permanente, que representa as cargas a que a estrutura estará sujeita pelo menos durante 50% da sua 

vida útil, representada na equação: 

 𝐸𝑑 =∑ 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+∑ 𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (2.8) 

Para os cálculos das deformações a curto e a longo prazo existem várias metodologias, em que muitas 

destas requerem a utilização de ábacos que podem resultar num processo demorado e sujeito a erros 

de consulta. Com a necessidade de realizar vários cálculos de deformações, neste trabalho optou-se 

pela utilização de uma metodologia desenvolvida por Nuno Brandão [9], que permite uma maior 

automatização dos cálculos sem a necessidade de recorrer à consulta de ábacos. 

Esta metodologia tem como base o Método Bilinear e admite as mesmas hipóteses simplificativas que 

o Método dos Coeficientes Globais. Também se considera que as armaduras utilizadas são de alta 

aderência e despreza o fenómeno de retração. 
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O cálculo das flechas é dado pelas equações (2.9) e (2.10), para curto e longo prazo, respetivamente. 

 𝑎0 = [(1 − 휁)
𝐸𝑐0𝐼𝑐 

𝐸𝑐0𝐼𝐼
+  휁

𝐸𝑐0𝐼𝑐 

𝐸𝑐0𝐼𝐼𝐼
 ] 𝑎𝑐 = [(1 − 휁). 𝐾01 +  휁. 𝐾02 ]. 𝑎𝑐 = 𝐾0×𝑎𝑐0 (2.9) 

 𝑎𝑡 = [(1 − 휁)
𝐸𝑐0𝐼𝑐 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓𝐼𝐼,𝑒𝑓𝑓
+  휁

𝐸𝑐0𝐼𝑐 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓𝐼𝐼𝐼,𝑒𝑓𝑓
 ] 𝑎𝑐 = [(1 − 휁). 𝐾𝑡1 +  휁. 𝐾𝑡2 ]. 𝑎𝑐 = 𝐾𝑡×𝑎𝑐𝑡 (2.10) 

Os fatores 𝐾01 e 𝐾02 representam, a curto prazo, os fatores que afetam a flecha elástica, tendo em 

conta o efeito das armaduras num estado não fendilhado e fendilhado, respetivamente. O fator 𝐾01 é 

inferior à unidade, pois contabiliza a armadura, o que torna a secção não fendilhada em questão mais 

rígida, face à secção de betão sem armadura. Por sua vez, 𝐾02 é superior à unidade pois considera 

uma secção de betão no estado II. 

Analogamente, os fatores 𝐾𝑡1 e 𝐾𝑡2 influenciam da mesma forma a flecha elástica, só que para uma 

deformação a longo prazo e, portanto, têm em consideração o efeito fluência. Estes fatores são sempre 

superiores à unidade uma vez que vai existir sempre um incremento na flecha devido à fluência, em 

relação ao valor elástico. 

O coeficiente de repartição 휁 representa o peso relativo do elemento que se encontra fendilhado, 

calculado a partir da equação (2.11), sendo este tanto maior quanto maior for o momento atuante 𝑀𝐷 

em relação ao momento de fendilhação 𝑀𝑐𝑟. Como existe uma variação do momento atuante, e 

nalgumas situações há mesmo uma mudança de sinal, é necessário realizar uma ponderação deste 

coeficiente para cada zona crítica da viga ou laje, como ilustrado pela Figura 2.2. 

 휁 = 1 − 𝛽1𝛽2 (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝐷

) (2.11) 

 

휁𝐷 = 휁𝑣ã𝑜  

 

 

휁𝐷 = 휁𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜  

 

 

휁𝐷 =
2×𝜁𝑣ã𝑜+𝜁𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜

3
  

 

 

휁𝐷 =
𝜁𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜+2×𝜁𝑣ã𝑜+𝜁𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜

4
  

 

Figura 2.2 - Condições de apoio e respetivas ponderações do coeficiente de repartição 

𝛽1 é o coeficiente que tem em conta as propriedades de aderência do betão e 𝛽2 tem em conta a 

duração ou a repetição das cargas atuantes. 

𝐼𝑐 representa a inércia da secção de betão. 
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As inércias das secções com as armaduras são calculadas através da homogeneização da secção, ou 

seja, dependem do módulo de elasticidade. Assim, existe uma diferenciação entre curto e longo prazo, 

devido ao efeito da fluência. Para o cálculo das inércias relativas à deformação instantânea, as inércias 

de estado I (𝐼𝐼) e de estado II (𝐼𝐼𝐼) são calculadas com o coeficiente de homogeneização 𝛼0 (equação 

(2.12)). Para a deformação a tempo infinito, as inércias respetivas ao estado I (𝐼𝐼,𝑒𝑓𝑓) e II (𝐼𝐼𝐼,𝑒𝑓𝑓) são 

afetadas por um coeficiente que tem em conta os efeitos da fluência (equação (2.13)). 

 𝛼0 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐0

 (2.12) 

 𝛼𝑡 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓
 (2.13) 

Onde 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 é dado por: 

 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝑐0
1 + 𝜑

 (2.14) 

 As deformações elásticas de curto 𝑎𝑐0  e longo prazo 𝑎𝑐𝑡 , são relativas a cada combinação de ações 

considerada. 

2.3.2 Avaliação de deformações em lajes 

Para o cálculo das deformações relativas nos diferentes pontos das lajes utiliza-se o método das 

bandas ortogonais. Esta metodologia consiste em avaliar as deformações, separadamente, em cada 

direção, como mostra a Figura 2.3, em que cada banda considerada tem um coeficiente ponderado, 휁, 

e uma deformação associada a esse mesmo coeficiente. As deformações de cada banda são sempre 

relativas. 

 

Figura 2.3 - Exemplo de aplicação do método das bandas 

2.3.3 Controlo direto da deformação 

Ao realizar um controlo direto é necessário definir valores limite de deformação, porém é indispensável 

compreender que tais limites não se definem facilmente, pois a fronteira do que é ou não aceitável não 

é absoluta [10]. Assim, apesar das indicações regulamentares serem estabelecidas, servem apenas 

como recomendações de ordem de grandeza. Cabe ao projetista, com base nestas indicações, definir 
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a aceitabilidade da situação de projeto que deverá, em princípio ter alguma folga em relação aos valores 

apresentados. 

Como é conhecido, existem varias incertezas associadas às propriedades dos materiais e ao nível de 

carga atuante na estrutura, não permite ter a conhecimento em fase de projeto das deformações. Em 

geral o projetista consegue prever uma deformação aproximada (+/-20%) [11]. 

Tendo em conta as considerações anteriores, o EC2 [12] apresenta, pela razão de aparência, um limite 

de deformação de 𝐿/250, para a combinação quase permanente (equação(2.8)). Se se tomar a flecha 

no centro da laje, este limite deve ser calculado em relação aos apoios, tomando portanto um valor de 

𝐿2 como ilustrado na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Vão de referencia para comparação com valores limite 

Para que se evitem danos em elementos não estruturais o EC2 define a combinação seguinte: 

Para este critério de deformação deve ser tomado o alinhamento onde serão colocados os elementos 

não estruturais, para evitar que estes sejam sujeitos a danos. Assim neste caso, o vão de referência a 

considerar deve normalmente ser 𝐿 (Figura 2.4) pois, as paredes divisórias são geralmente colocadas 

no alinhamento dos pilares ou pelo menos naquelas direções. 

2.4 Análise de custos 

Para realizar uma comparação das soluções é fundamental efetuar uma análise de custos, que 

depende das quantidades de materiais utilizados na construção, como também do custo da mão de 

obra e do tempo de execução. 

Um dos aspetos importantes a contemplar, pelo menos indiretamente, é que o custo total da estrutura 

não depende unicamente destes elementos, mas também dos pilares e paredes, por serem 

influenciados pelo tipo de solução de laje que se adota. Isto é relevante na medida em que se vão 

apresentar, quantitativamente, os valores das lajes sem contabilizar a redução de peso próprio da 

estrutura que alivia os esforços sísmicos, em elementos verticais.  

Um parâmetro fundamental do nível de qualidade da solução são as deformações da laje, quer 

incremental após a construção de elementos não estruturais, quer final a longo prazo. Se os valores 

das deformações relativos em relação a certos alinhamentos ultrapassarem determinados limites, ou 

 Δ(𝑔 + Ψ2𝑞) = 𝑎𝑡(𝑔 + Ψ2𝑞) − 𝑎0(𝑝𝑝) ≤
𝑙

500
  (2.15) 
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mesmo se se aproximarem destes, podem ocorrer danos naqueles elementos, a menos que outras 

medidas sejam adotadas, e que terão custos associados.  

Os valores utilizados para o cálculo do custo total da solução são valores médios correntes, 

apresentados na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 - Custos unitários dos materiais 

Custos unitários 

Aço A500 [€/kg] 0,9 

Betão C30/37 [€/m3] 90,0 

Aço de pré-esforço [€/kg] 4,0 

Cobiax® [€/m2] 13,5 

Relativamente à cofragem, a mão-de-obra desta depende da geometria da face inferior, pois uma laje 

sem capitéis, com a sua base uniforme, é menos onerosa do que com um capitel. Assim na 

contabilização de uma solução de capitéis foi considerado com um acrescento de 15% à solução base 

com um valor unitário médio de 15 €/m2 [4]. Este incremento no custo da cofragem baseia-se num valor 

médio e depende da empresa, de variações do mercado e de outros fatores. 
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3 Laje fungiforme aligeirada com Cobiax® 

Uma das desvantagens das construções em betão armado, mais concretamente das lajes, é o seu 

peso próprio que, para vãos maiores, condiciona o dimensionamento. Por esta razão, várias soluções 

têm vindo a ser desenvolvidas para minimizar o volume total de betão sem baixar significativamente a 

inércia disponível. 

No decorrer do século XX, por volta da década de 50, foi criada pela primeira vez uma laje vazada. 

Tratava-se de uma laje unidirecional com cilindros na sua matriz. Devido à sua pré-fabricação, o custo 

destas lajes era inferior ao de uma betonada in situ e reduzia drasticamente o tempo de execução. Uma 

vez que este tipo de laje apresenta um custo reduzido, esta ganhou bastante popularidade entre os 

países do norte e leste da europa [13]. 

Recentemente foram realizados novos avanços em lajes biaxialmente vazadas, nomeadamente a laje 

Cobiax®. Estas são atualmente utilizadas na construção de edifícios de diferentes tipos de utilização, 

na Suíça, Alemanha, Áustria, Reino Unido e inclusivamente em Portugal, onde já teve varias utilizações. 

Esta relativamente recente solução técnica, vem permitir o vazamento interior da laje que já fora 

ensaiado anteriormente por meios menos consistentes. É um processo que maximiza a eficiência 

estrutural da laje, diminuindo o consumo de betão, aço e mão-de-obra. Nas lajes onde os Cobiax® são 

utilizados, dispensa-se a utilização de cavaletes para assegurar o posicionamento da malha de 

armadura superior, visto que os próprios módulos de Cobiax® garantem este posicionamento. Por outro 

lado, o posicionamento sobre a cofragem é simples, pois os aligeiramentos estão ligados entre si e 

posicionados por um conjunto de armaduras ligeiras, as quais permitem a ligação dos espaçadores 

inferiores. A instalação dos Cobiax® é, portanto, relativamente fácil, sendo que a redução de peso 

próprio não só favorece o dimensionamento à flexão, como também ao punçoamento, podendo mesmo 

dispensar a construção de um capitel, com vantagens de pé-direito e de facilitação para a execução da 

construção [14]. 

  

Figura 3.1 - Cobiax® - SLIM-LINE [15] 

Para além das vantagens que as lajes aligeiradas tipo Cobiax® introduzem, existem também algumas 

diferenças para a verificação da segurança em relação às soluções maciças que devem ser avaliadas 

e que se reúnem na Tabela 3.1. Neste capítulo, referem-se com algum detalhe estas situações e indica-

se como devem ser consideradas para um correto dimensionamento, referindo-se alguns estudos 

realizados que sustentem essas avaliações de segurança. 
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Tabela 3.1 - Tipos de rotura da laje Cobiax® [15] 

Tipo de Rotura Restrição Ilustração 

Flexão 
Redução da zona de 

compressão se necessário 
 

Esforço de corte 
Redução da capacidade 

resistente 
 

Punçoamento global Zonas maciças 

 

Punçoamento local 
Restrição na zona de aplicação 

da carga 
 

Fluxo de corte na 
junta de betonagem 

Superfície de corte reduzida 

 

A análise dos modelos de Cobiax® vai centrar-se na SLIM-LINE, devido à sua maior eficiência de 

transporte (desmontáveis), que se reflete num custo final inferior, e também devido à sua menor altura, 

que permite a utilização deste produto em lajes de espessuras correntes. 

3.1 Rigidez e caraterísticas geométricas 

Uma das características intrínsecas deste sistema é a redução da inércia da secção comparativamente 

a uma laje maciça de igual espessura. Esta redução resulta da diminuição da seção provocada pelo 

vazio. 

Contrariamente a outras lajes fungiformes aligeiradas, nomeadamente com blocos de poliestireno 

expandido, aligeiramento de betão leve ou de moldes vazados recuperáveis (em que o vazamento 

ocupa a zona inferior da laje), nas lajes de Cobiax® o vazamento é colocado no centro da laje, criando 

assim duas lâminas de igual espessura como representa a Figura 3.2. Este tipo de vazamento permite 

assim preservar uma grande percentagem de inércia devido às zonas maciças mais afastadas do 

centro de gravidade. 

 

Figura 3.2 - Representação das que contribuem para uma maior inércia com representação de um módulo 

Cobiax® 

Na Tabela 3.2 é apresentado o fator de redução de inércia face a uma laje maciça de igual espessura 

por unidade de largura, relativamente à redução da quantidade de betão afeta a cada modelo. 
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Tabela 3.2 – Fatores de correção de rigidez e redução de betão para modelo SLIM-LINE 

Modelo de 

Cobiax®  

Espessura da 
laje [mm] 

Fator de correção da 
inércia Icb/Il [%] 

Volume de 
Vazios [m3/m2] 

Redução de betão [%] 

CBCM-S-100 200 92 0,056 28,0 

CBCM-S-120 225 92 0,066 29,3 

CBCM-S-140 250 92 0,075 30,0 

CBCM-S-160 275 92 0,084 30,5 

CBCM-S-180 300 91 0,093 31,0 

CBCM-S-200 325 91 0,102 31,4 

CBCM-S-220 350 91 0,112 32,0 

Pela análise da Tabela 3.2, conclui-se que a redução da secção da laje e consequente perda de inércia 

é pouco significativa comparativamente à redução de betão conseguida com a utilização do Cobiax®, o 

que mostra a eficiência relativamente às deformações para as cargas de peso próprio e a pouca 

influência para outras ações. 

De modo a realizar uma avaliação dos dados fornecidos pelo manual técnico [16], realizou-se um 

modelo tridimensional de um módulo de Cobiax® correspondente a uma laje com 28 centímetros de 

altura, sendo o modelo S-160 o utilizado. Realizaram-se 35 cortes espaçados de um centímetro entre 

si (Figura 3.3), com a finalidade de obter o valor da inércia correspondente a cada um destes. 

 

Figura 3.3 - Cortes transversais do modelo de Cobiax® tridimensional 

O resultado dos cálculos é apresentado na Figura 3.4, de onde se pode concluir que, mesmo com um 

grau de aproximação pouco refinado, a ponderação da inércia calculada é muito próxima da fornecida 

pelo manual [16]. 
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Figura 3.4 - Gráfico da ponderação da inércia da laje Cobiax® 

3.2 Resistência à flexão 

No que toca à resistência à flexão, é necessário realizar uma distinção entre níveis de esforços baixos, 

médios ou altos. Nos casos mais comuns, no estado limite último, para esforços baixos a médios, a 

linha neutra situa-se na lâmina de betão superior, onde não existe a influência do Cobiax®, como 

demonstra a Figura 3.5. 

  

Figura 3.5 - Posição da LN acima dos vazios 

Neste caso, o dimensionamento da secção à flexão pode ser realizado sem qualquer limitação na 

largura de compressão, podendo utilizar-se, por exemplo, o método do diagrama retangular simplificado 

[17]. 

Com o objetivo de verificar a resistência à flexão de uma laje de Cobiax®, realizaram-se 6 ensaios na 

Universidade Técnica de Darmstadt [17], com um nível de momento atuante médio, onde se 

compararam 3 lajes com vazamentos e 3 maciças. Em todas estas as lajes ensaiadas o momento 

resistente previsto superou o teórico, concluindo-se que o dimensionamento desta laje pode ser 

efetuado pelos regulamentos como se de uma laje maciça se tratasse. 

Para um nível de tensão média a alta, a zona de betão comprimido situa-se nas zonas de vazamento, 

onde os Cobiax® já se encontram presentes. Contudo, pode realizar-se uma verificação, com base na 

equação (3.1), que permite aferir se a secção total tem capacidade suficiente para contemplar as 

tensões provocadas pelos momentos atuantes [18]. 
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 𝜇𝐸𝑑𝑠 =
𝑚𝑒𝑑 . 𝐷𝑐𝑏 . 1,96

𝑑3. 𝑓𝑐𝑘
≤ 0,2 (3.1) 

Em que 𝑚𝑒𝑑  representa o momento médio por unidade de largura, 𝐷𝑐𝑏 o diâmetro do vazio e 𝑑 a altura 

útil. 

Na situação onde as condições anteriormente referidas não se verifiquem, considera-se a laje como 

uma secção composta, semelhante ao que acontece nas vigas em “T”, onde a linha neutra se situa na 

zona dos vazios [19]. 

No caso de flexão biaxial, os testes realizados pela Universidade Técnica de Kaiserlautern 

comprovaram que os vazios não influenciavam o padrão de fissuração da laje, sendo este semelhante 

ao de uma laje maciça [20]. 

No que toca à torção, a resistência de uma laje ortotrópica é essencialmente dependente da rigidez de 

flexão em cada uma das direções, portanto, e como neste caso a laje de Cobiax® apresenta rigidez de 

flexão igual em ambas as direções (𝐸. 𝐼𝑥 = 𝐸. 𝐼𝑦), a redução de resistência à torção é equivalente ao 

que se passa com a resistência à flexão [17]. 

3.3 Resistência ao corte 

No cálculo da força de corte em lajes aligeiradas tradicionais assume-se como secção resistente a de 

menor largura disponível. Ao fazer-se a mesma assunção para as lajes Cobiax®, estas apresentariam 

apenas 10% da força de corte de uma laje maciça. No entanto, a menor largura disponível nas lajes 

Cobiax® é apenas verificada num ponto entre dois vazios pelo que, considerar essa força de corte, seria 

estar a subestimar significativamente o valor resistente [17]. 

O conceito de resistência ao corte, em elementos de betão não armado transversalmente, é geralmente 

apresentado contemplando três componentes [4]: 

- Resistência ao corte conferida pelas armaduras de flexão (efeito ferrolho), 𝑽𝒄,𝑫; 

- Atrito interno entre os agregados ao longo da superfície de corte fendilhada, 𝑽𝒄,𝒄𝒓; 

- Componente vertical de resistência ao corte da zona de compressão sem fenda, 𝑽𝒄,𝒄𝒐𝒎𝒑. 

A presença dos vazios na laje faz com que a resistência originada pelo atrito entre os agregados seja 

reduzida, todavia mantém-se inalterada a resistência conferida pelas armaduras de flexão e a 

resistência ao corte na zona de compressão, como se verifica na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 -  Representação do esforço de corte actuante [16] - adaptado 
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Como é desconhecida a contribuição de cada um destes fatores, a metodologia de cálculo da laje de 

Cobiax®, considera a contribuição do atrito entre os agregados ao longo da superfície de corte 

fendilhada, com exceção da zona que passa pelo Cobiax®. Deste modo é necessário o cálculo da área 

efetiva de betão presente na inclinação comum das fendas (entre 30º a 45º). Perante esta análise, 

obtêm-se fatores de redução que, aplicados nas fórmulas empíricas de esforço transverso resistente, 

refletem a resistência da laje de Cobiax®. Sendo os seguintes: 

 {
𝑓𝑐𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥 = 0.55 → 𝐸𝐶𝑂 − 𝐿𝐼𝑁𝐸
𝑓𝑐𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥 = 0.50 → 𝑆𝐿𝐼𝑀 − 𝐿𝐼𝑁𝐸

 (3.2) 

Contudo, devido à complexidade do comportamento destas lajes, existiu a necessidade de investigar 

experimentalmente a resistência ao esforço transverso. Sendo necessário verificar a condição (3.3): 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝐶𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥  (3.3) 

Onde 𝑉𝐸𝑑 é o esforço atuante e 𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝐶𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥 o esforço resistente de cálculo de corte de uma laje Cobiax®. 

Os primeiros ensaios realizados sobre este tema incidiram nos modelos de Cobiax® ECO-Line (que 

contrariamente ao modelo SLIM-line são totalmente esféricos) devido à semelhança deste produto com 

outros sistemas de aligeiramento presentes no mercado. 

Para este modelo, os testes realizados na Universidade Técnica de Kaiserslautern, com e sem a jaula 

(Ilustrada a vermelho na Figura 3.7) [21], concluíram que a aplicação de um fator de 0,55 é adequada 

para este modelo. Também se concluiu que, devido à presença da jaula, a laje de Cobiax® compensa 

a perda de resistência de esforço transverso, tornando-se por vezes superior à de uma laje maciça. 

Porém, devido às exigências do EC2 [12],  este incremento de resistência atribuído pelas armaduras 

transversais presentes nas jaulas não pode ser considerado, pois estas não cumprem as disposições 

regulamentares de amarração [17, 20]. 

 

Figura 3.7 - representação gráfica do posicionamento dos Cobiax® com jaula (ECO-LINE) 

O modelo SLIM-Line também foi analisado pela Universidade de Kaiserslautern. Nos testes realizados 

foram reproduzidas as piores condições possíveis de instalação, sendo que para atingir esta finalidade, 

os vazios foram colocados sem o seu sistema de suporte, a jaula, visto que estes não cumpriam os 
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comprimentos de amarração exigidos pelo EC2 [12]. O espaçamento entre os vazios e o recobrimento 

adotado foi reduzidos comparativamente a uma aplicação regular [19]. 

Os resultados destes ensaios experimentais foram sempre comparados com os de lajes maciças, por 

forma a obter um rácio entre as lajes vazada e maciça. Este rácio servirá como fator de redução à 

equação (3.4) preconizada pelo EC2 [12]. 

 𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐 . 𝑘. (100. 𝜌𝑙 . 𝑓𝑐𝑘)
1
3⁄ + 𝑘1𝜎𝑐𝑝] 𝑏𝑤 . 𝑑 (3.4) 

Onde 𝐶𝑅𝑑,𝑐 = 0,18/𝛾𝑐, 𝑘 = 1 + √200 𝑑⁄  com 𝑑 em milímetros, 𝜌𝑙 = 𝐴𝑠𝑙 𝑏𝑤𝑑⁄  em que 𝐴𝑠𝑙 representa a 

área de armadura à tracção prolongando-se para além de 𝑙𝑏,𝑑 + 𝑑 da secção de cálculo, 𝑘1 = 0,15, 𝜎𝑐𝑝  a 

tensão de compressão devido a cargas aplicadas ou ao pré-esforço (compressão positiva). 

Uma das primeiras observações efetuadas foi que o modo de rotura de uma laje vazada é bastante 

semelhante ao de uma laje maciça, como a mostra na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Modos de rotura por esforço de corte de uma laje maciça e de vazamento com 220 mm de altura [19] 

Para obter a comparação entre estas duas lajes é utilizada a equação (3.5), através da qual se calcula 

o rácio entre o valor experimental dos ensaios, com os vazios 𝑉𝑢, e um valor médio do esforço 

transverso teórico de uma laje maciça 𝑉𝑅𝑚,𝑐 [19]. 

 𝑓𝐶𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥 =
𝑉𝑢
𝑉𝑅𝑚,𝑐

=
𝑉𝑢

[0,2. 𝑘. (100. 𝜌𝑙 . 𝑓𝑐𝑚)
1
3⁄ ] 𝑏𝑤 . 𝑑

 (3.5) 

Os resultados obtidos para 𝑓𝐶𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥 apresentam valores inversamente proporcionais aos da altura do 

modelo de Cobiax®, sendo o menor, de 0,52, para o modelo S220. Deste modo se conclui que a 

equação (3.6) é adequada para o cálculo da resistência ao corte de uma laje de Cobiax®. 

 𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝐶𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥 = 𝑓𝐶𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥 . 𝐶𝑅𝑑,𝑐 . 𝑘. (100. 𝜌𝑙 . 𝑓𝑐𝑘)
1
3⁄ . 𝑏𝑤 . 𝑑 (3.6) 

A título informativo, outros testes aos modelos SLIM com jaula foram executados para lajes de 

pequenas espessuras (20 cm), onde se verificou um aumento mínimo de 20% na resistência ao corte 

[17, 22]. 
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3.4 Punçoamento  

Como foi referido no capítulo anterior, existem algumas limitações no que diz respeito a zonas de 

elevado esforço transverso, resultante da redução de resistência ao esforço de corte provocado pelos 

vazios. 

3.4.1 Punçoamento em pilares 

Em torno dos pilares é necessário considerar uma zona maciça devido à elevada concentração de 

tensões. Esta zona, mesmo para lajes maciças, é geralmente problemática, sendo por vezes 

necessário considerar, no dimensionamento, um espessamento de laje ou armaduras específicas. Para 

a laje Cobiax® é necessário considerar uma zona maciça em torno do pilar de forma a que o perímetro 

básico de controlo esteja situado no interior desta área. Deste modo, o comportamento desta laje é 

semelhante ao de uma maciça, enquadrando-se no EC2 - 6.4 [12]. Contudo, devido à redução da 

resistência de esforço transverso, é necessário estender esta zona maciça para verificar a equação 

(3.3), como representa a Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 - Zona maciça em torno do pilar [16] 

Esta necessidade cria uma zona de transição entre a zona maciça e os vazios. As experiências 

realizadas [21] confirmaram que não existem diferenças aparentes da resistência à flexão das lajes 

vazada e maciça. Assim, pode concluir-se que a zona da lâmina comprimida de betão é igual em ambos 

os casos no estado limite último, não sendo necessária uma verificação adicional nesta zona de 

transição [17]. 

Em geral, uma boa prática no pré-dimensionamento, é optar por uma distância de 𝑙/8 a 𝑙/4 de zona 

maciça, sendo depois necessário verificar a equação (3.3), em torno do seu perímetro. 

3.4.2 Punçoamento local 

O punçoamento local situado no centro do vazamento representa uma característica única das lajes de 

Cobiax®. Devido à geometria destas áreas, as disposições de dimensionamento do EC2 [12] não são 

adequadas a esta laje. Consequentemente, existiu a necessidade de realizar vários ensaios. Com base 

nesses ensaios, para uma superfície de contacto de 10×10 cm2, constituída por betão C20/25, sem 

armaduras no cone de punçoamento (Figura 3.10) e um recobrimento mínimo de 5 cm , foram atingidas 

cargas para o estado limite último de 𝐹𝐸𝑑 = 10  kN [19]. 

2𝑑 
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Figura 3.10 - Cone de punçoamento e espécime serrada após carregamento superior e inferior [19] 

3.5 Outras questões técnicas 

3.5.1 Proteção contra o fogo 

A classificação, quanto à resistência ao fogo, de qualquer elemento estrutural de betão é definida pelo 

recobrimento entre a superfície exposta de betão até à primeira camada de reforço estrutural. Por esta 

abordagem teórica, a resistência seria a mesma entre a laje maciça e a laje Cobiax®. 

Os testes de resistência ao fogo realizados demostraram que devem ser utilizados os mesmos 

parâmetros e critérios que são utilizados para o dimensionamento de lajes maciças. 

Os testes também demonstraram que os vazios existentes na laje de Cobiax® têm um efeito retardante 

no processo de fragmentação do betão da superfície exposta ao fogo, visto que os vazios absorvem a 

concentração de vapor que provém da humidade interna de betão. Contudo, este efeito benéfico não 

é quantificável, mas adiciona uma margem de segurança extra [3]. 

3.5.2 Resposta a ações horizontais 

As propriedades dinâmicas dos edifícios, como o comportamento sísmico ou a resposta a outras ações 

horizontais, são analisadas caso a caso. A importância da massa que advém, sobretudo, das lajes é 

bem conhecida, pois pode ampliar os efeitos das ações horizontais. Posto isto, consegue-se observar 

que a redução de massa provocada pelo sistema Cobiax® irá desempenhar um efeito benéfico no 

comportamento das estruturas, nomeadamente, reduzir os esforços atuantes nos elementos verticais, 

para além de ter a capacidade de manter o efeito de membrana exigido nestes elementos [16]. 

Em termos de comparação com as lajes maciças, as investigações demonstram que as lajes Cobiax® 

têm um melhor desempenho em termos de vibração. Isto deve-se ao efeito da redução do peso próprio 

face à quase inalterada inércia, o que se materializa em frequências mais elevadas, em termos relativos 

[23]. 

Relativamente a cargas axialmente impostas, como o caso da aplicação de pré-esforço, deve-se 

realizar o mesmo tipo de abordagem que se utilizou para a situação de punçoamento. Isto é, adotar 

zonas de laje maciça onde o esforço normal é superior à capacidade resistente reduzida afeta à secção 

de Cobiax®. Esta situação pode ocorrer, por exemplo, em zonas de ancoragens ou em bandas onde 

exista uma elevada concentração de cabos de pré-esforço [16]. 
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3.5.3 Junta de betonagem 

Uma das características das lajes de Cobiax® é a necessidade da utilização de uma junta de betonagem 

fria horizontal. Esta necessidade resulta da impulsão que o betão, em estado líquido, provoca nos 

módulos de Cobiax®, sendo necessário que estes estejam consolidados antes de uma betonagem total. 

Para lidar com esta limitação são necessárias duas fases de betonagem, criando-se uma junta fria. 

Contudo, os varões verticais que compõem as jaulas de suporte dos vazios, e que ficam ancoradas na 

primeira camada de betão, funcionam para a ligação entre as duas camadas de betão [3]. 

Para realizar a verificação entre a camada betão-betão, de acordo com o EC2 [12], é preciso subtrair a 

área de contacto entre estas duas camadas à respetiva projeção do Cobiax®. Como hipótese 

conservativa, a base completa do Cobiax® deve ser retirada deste cálculo [19].  

3.5.4 Armadura mínima de tração para deformações impostas 

A análise da abertura de fendas é importante para a avaliação do comportamento em serviço destas 

lajes. Pretende-se abordar os efeitos das deformações impostas e avaliar a influência que estas 

deformações poderão ter ao nível do dimensionamento das armaduras. É conhecido como estes 

efeitos, de restrição às deformações impostas, podem influenciar as quantidades de armadura 

nalgumas zonas em termos do comportamento em serviço. 

A resposta às deformações impostas depende da rigidez do elemento em que estas atuam, rigidez esta 

que decresce à medida que as fendas surgem na estrutura [10]. 

Ao analisar um tirante de betão com uma deformação axial positiva, consegue-se entender o 

mecanismo de fendilhação do betão, ilustrado na Figura 3.11. Na figura representa-se a situação de 

deformações impostas externas e internas, mas, no essencial, é importante notar que, durante o 

processo de abertura de fendas, o esforço axial máximo mantém-se inferior ao valor de fendilhação: 

 

Figura 3.11 - a) - Deformações impostas externas b) - Deformações impostas internas 

Posto isto, o esforço axial é dado pela seguinte equação: 

 𝑁𝑐𝑟 = 𝑓𝑐𝑡𝑚×𝐴𝑐 (3.7) 

 Onde 𝑁𝑐𝑟 é o esforço que provoca a fendilhação do betão e 𝐴𝑐 a área da secção de betão. Assim, para 

controlar a abertura de fendas, há que garantir, no essencial, que existe uma quantidade de aço 
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suficiente para evitar a plastificação das armaduras, valor que se toma como armadura mínima para 

este tipo de ação: 

 𝐴𝑠×𝑓𝑦𝑘 > 𝑁𝑐𝑟 (3.8) 

 𝐴𝑠×𝑓𝑦𝑘 > 𝑓𝑐𝑡𝑚×𝐴𝑐 (3.9) 

Aplicando esta formulação a uma laje Cobiax®, como representado na equação (3.10), a redução da 

secção força a uma fendilhação prematura quando comparada com uma laje maciça, sendo que a 

primeira fenda surge onde a secção apresenta a sua menor rigidez axial. 

 𝐴𝑠×𝑓𝑦𝑘 > 𝑓𝑐𝑡𝑚×(𝐴𝑐 − 𝐴𝐶𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥) (3.10) 

É possível assim compreender que a utilização da solução Cobiax® conduz a uma redução na armadura 

necessária para assegurar o controlo da abertura de fendas. 

 𝐴𝑠 >
𝑓𝑐𝑡𝑚×(𝐴𝑐 − 𝐴𝐶𝑜𝑏𝑖𝑎𝑥)

𝑓𝑦𝑘
 (3.11) 

Com esta redução significativa de área de betão, a armadura necessária para garantir o controlo da 

abertura de fendas sob este efeito (equação (3.11)) sofre uma redução na ordem dos 50%, dependendo 

da espessura da laje a utilizar e do modelo de Cobiax® em questão. 

Refira-se, finalmente, que esta quantidade de armadura não garante a limitação da abertura de fendas 

a um valor limite, mas se se utilizar nas expressões anteriores um nível de tensão inferior à de cedência 

pode garantir um dado valor de aberturas. 

O que é interessante notar é que a solução Cobiax® vai gerar fendas em zonas “preferenciais”, mas o 

máximo esforço presente deverá ser consideravelmente inferior ao equivalente para a solução maciça. 
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4 Lajes pré-esforçadas pós-tensionadas 

De forma geral, os objetivos que se pretendem atingir com a utilização do pré-esforço são os seguintes 

[5]: 

- Controlar a deformação, compensando totalmente ou parcialmente as deformações, viabilizando 

estética e economicamente as estruturas de betão com grande vão; 

- Controlar ou anular a fendilhação, originando um estado de pré-tensão de compressão nas fibras mais 

tracionadas por atuação das ações exteriores; 

- Reduzir a secção das armaduras, com a utilização de aços de alta tensão de cedência que são cerca 

de 4 vezes mais resistentes que os aços utilizados em armaduras ordinárias, o que beneficia bastante 

as condições de betonagem; 

- Reduzir o consumo de materiais e ter ganhos de espaço em altura, ao viabilizar estruturas mais 

esbeltas; 

- Possibilita a adoção de processos construtivos mais rápidos e evolutivos, tornando as construções 

mais económicas;  

- Reduzir, eventualmente o número de juntas, ao contrariar a fendilhação que poderia ocorrer devido a 

variações de temperatura e retração do betão. 

4.1 Sistema de cordões aderentes e não aderentes 

A escolha do tipo de cordões a utilizar é especialmente importante devido à pequena espessura das 

lajes. Deste modo há que analisar as vantagens e desvantagens de cada sistema disponível. 

4.1.1 Pré-esforço aderente  

Os cordões aderentes geralmente utilizados em lajes de edifícios são compostos por uma bainha 

achatada de modo a reduzir a perda de excentricidade. Contudo, este tipo de solução de pré-esforço, 

nalgumas zonas do mundo, tende a ser menos utilizado.  

Quando se trata do estado limite último à flexão, onde a extensão no aço de pré-esforço aumenta 

localmente, com os cordões aderentes contabiliza-se o incremento de tensão no aço de pré-esforço 

até à tensão de rotura 𝑓𝑝𝑑, que geralmente tem uma reserva de 300 a 400 MPa. Outras das vantagens 

é a concentração de cabos numa só bainha quando é necessária uma maior força de pré-esforço. 

Uma desvantagem prende-se com a pouca flexibilidade das bainhas de pré-esforço, o que muitas vezes 

torna difícil a obtenção dos desvios em planta dos cordões de pré-esforço. Também, as perdas por 

atrito neste sistema aderente (𝜇 ≈ 0,20) são mais elevadas que no sistema de monocordões não 

aderentes (𝜇 ≈ 0,05), o que é especialmente importante para lajes contínuas [5]. 

As bainhas são injetadas in situ o que leva a um trabalho complementar e, eventualmente a um maior 

risco de corrosão se o processo de injeção for menos eficiente. 
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4.1.2 Pré-esforço não aderente (monocordões) 

Os cabos de pré-esforço não aderentes consistem usualmente num cordão único. É revestido de um 

material lubrificante no momento da sua fabricação e posteriormente selado com uma bainha de 

plástico para se obter a proteção à corrosão. Após o tensionamento é cortado o excesso de cabo e 

selado para evitar a penetração agentes corrosivos nas ancoragens. Não existe o processo de injeção 

de calda de cimento e o cordão nunca adere à estrutura. 

Como o cabo não é aderente à estrutura, ele consegue-se movimentar para redistribuir quaisquer 

esforços locais concentrados, isto é, no caso onde a carga seja mais elevada ou tenha ocorrido um 

sobreaquecimento de um determinado painel de laje, toda a estrutura sofre uma aumento de 

deformação devido ao alongamento dos cordões em todo o seu comprimento [24]. 

Como não é necessário a injeção de calda de cimento, as bainhas são mais maleáveis, há maior 

facilidade de colocação destes cabos e a construção é relativamente mais rápida comparativamente 

aos aderentes, onde a bainha é mais rígida. 

O revestimento destes cordões ocupa menos espaço pois não existe a necessidade do preenchimento 

com calda de cimento (como acontece no pré-esforço aderente), permitindo maiores excentricidades, 

facto que é de enorme importância nas lajes. Também não existe a necessidade de grandes 

recobrimentos pois a proteção contra a corrosão já está incorporada no próprio sistema, podendo assim 

aumentar a excentricidade. O equipamento de aplicação de pré-esforço (macacos hidráulicos) é mais 

leve e de relativa fácil utilização [25].  

Contudo, relativamente ao dimensionamento ao estado limite último de flexão, não é possível mobilizar 

a cedência do aço, uma vez que ocorrem deslocamentos relativos entre o betão e o aço ao longo de 

toda a peça. 

Outra das desvantagens deste sistema prende-se com o risco de rotura local, que tem uma influência 

em todo o comprimento do cabo. Para prevenir situações de risco de colapso global, o que pode ocorrer 

em caso de explosão, incêndio ou sobrecarregamento extremo num painel local, e que arrasta os 

restantes vãos, é necessário a adoção de ancoragens intermédias de modo a restringir a continuidade 

dos cabos [24]. 

4.2 Força máxima de tensionamento e perdas do pré-esforço 

As forças máximas que podem ser aplicadas aos cabos de pré-esforço 𝑃𝑚𝑎𝑥, são limitadas pela seguinte 

expressão. 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑝𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥  (4.1) 

Onde 𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥  é a tensão máxima aplicada na armadura de pré-esforço e toma o valor mínimo entre 

0,8𝑓𝑝𝑘 ou 0,9𝑓𝑝0,1𝑘. 

Imediatamente após a tração e a amarração das armaduras nas ancoragens, o valor da força de pré-

esforço inicial, 𝑃𝑚,0(𝑥), é deduzido da força máxima anteriormente aplicada, 𝑃𝑚𝑎𝑥 , e das perdas 

instantâneas, Δ𝑃𝑖(𝑥), cujo valor máximo não deverá ser superior a: 
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 𝑃𝑚,0(𝑥) = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − Δ𝑃𝑖(𝑥) ≤ 𝐴𝑝. 𝜎𝑃𝑚0(𝑥) (4.2) 

Em que 𝜎𝑃𝑚0(𝑥), é a tensão na armadura imediatamente após a aplicação ou a transferência do pré-

esforço, definido por: min{0,75𝑓𝑝𝑘, 0,85𝑓𝑝0,1𝑘}. 

As perdas de pré-esforço dividem-se entre perdas imediatas e perdas diferidas. As perdas imediatas 

são aquelas que ocorrem imediatamente após os cabos de pré-esforço serem tracionados, sendo elas 

as perdas por atrito, por reentrada de cunhas e por deformação instantânea do betão. As perdas 

diferidas ocorrem durante a vida útil da estrutura e são devidas à retração e fluência do betão e à 

relaxação dos cabos de pré-esforço. 

Apresentam-se seguidamente um resumo do tipo de perdas que se podem esperar, apesar de não 

serem condicionantes neste trabalho. 

4.2.1 Perdas por atrito 

As perdas por atrito são dadas por: 

 𝑃0(𝑥) = 𝑃0
′𝑒−𝜇(𝛽+𝑘𝑥)  (4.3) 

Onde 𝑃’0 representa a força de puxe inicial do cabo, 𝜇 representa o coeficiente de atrito, 𝛽 representa 

a soma dos ângulos de desvio e 𝑘 representa o desvio angular parasita, que tem em consideração 

eventuais desvios no posicionamento dos cabos de pré-esforço. 

4.2.2 Perdas por reentrada de cunhas 

Estas perdas acontecem no momento, após a libertação dos macacos e da fixação dos cabos de pré-

esforço na ancoragem ativa, causando em todos os sistemas uma reentrada, Δ𝑙𝑐, das cunhas e 

consequentemente do cabo na ordem dos 4 a 6 mm.  

 Δ𝑃 = 2×𝑝× 𝜔 (4.4) 

Onde 𝑝 representa a perda de tensão por atrito, por metro linear, onde se faz sentir a perda por 

reentrada de cunhas e 𝜔 representa o comprimento até onde se fazem sentir as reentradas de cunhas.  

 𝜔 = √
Δ𝑙𝑐𝐸𝑝𝐴𝑝

𝑝
 (4.5) 

Onde 𝐸𝑝 o modulo de elasticidade dos cabos de pré-esforço. 

4.2.3 Perdas devidas à deformação instantânea do betão 

A perda da força de pré-esforço por deformação elástica do betão, em cada cabo idêntico, é calculada 

pela seguinte expressão: 

 Δ𝑃𝑒𝑙 = 𝐴𝑝. 𝐸𝑝∑
𝑗Δ𝜎𝑐(𝑡)

𝐸𝑐𝑚(𝑡) 
 (4.6) 

Em que 𝐴𝑝 representa a área dos cabos de pré-esforço, 𝐸𝑝 o módulo de elasticidade do aço de pré-

esforço, 𝑗 = (𝑛 − 1)/2𝑛, onde 𝑛 representa o número de cabos de pré-esforço idênticos, tensionados 

sucessivamente existentes na mesma secção transversal e 𝛥𝜎𝑐(𝑡) representa a variação de tensão no 
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betão, ao nível do centro de gravidade dos cabos de pré-esforço (após perdas por atrito e reentrada de 

cunhas) e outras ações permanentes atuantes. 

4.2.4 Perdas diferidas 

Todas as perdas diferidas podem ser simplificadas pela expressão (4.11). 

 Δ𝑃𝑐+𝑠+𝑟 = 𝐴𝑝𝜎𝑐+𝑠+𝑟 = 𝐴𝑝

휀𝑐𝑠𝐸𝑝 + 0,8Δ𝜎𝑝𝑟
𝐸𝑝

𝐸𝑐𝑚
𝜑(𝑡, 𝑡0). Δ𝜎𝑝𝑟𝜎𝑐,𝑞𝑝

1 +
𝐸𝑝𝐴𝑝

𝐸𝑐𝑚𝐴𝑐
(1 +

𝐴𝑐

𝐼𝑐
𝑍𝑐𝑝

2) (1 + 0,8𝜑(𝑡, 𝑡0))
 (4.7) 

Onde 𝜎𝑐+𝑠+𝑟 é o valor absoluto da variação de tensão nas armaduras devido à fluência, à retração e à 

relaxação numa determinada secção, no instante 𝑡, 휀𝑐𝑠 é a extenção estimada de retração em valor 

absoluto, Δ𝜎𝑝𝑟 é o valor absoluto da variação de tensão nas armaduras, 𝜎𝑐,𝑞𝑝 a tensão no betão ao nível 

das armaduras devido às cargas permanentes e a outras cargas quase-permanentes sempre que 

relevante, 𝐼𝑐 o momento de inércia da secção de betão, 𝑍𝑐𝑝 a distância ao centro de gravidade do betão 

dos cabos de pré-esforço, 𝜑(𝑡, 𝑡0) o coeficiente de fluência no instante 𝑡 para uma aplicação de cargas 

no instante 𝑡0. 

4.3 Distribuição em planta e em alçado dos cabos de pré-esforço 

4.3.1 Comportamento de lajes maciças  

A ausência de vigas para encaminhar a carga para os pilares torna o comportamento desta laje distinto 

de uma laje apoiada em vigas. No entanto, em termos de equilíbrio pode considerar-se que a faixa 

centrada nos alinhamentos dos pilares desempenhe a função de encaminhar a carga para as colunas, 

de uma forma equivalente às vigas. 

Quando uma carga é aplicada, quer seja pela curvatura dos cabos de pré-esforço, quer seja devido a 

cargas externas, a laje maciça vai deformar-se numa superfície de curvatura dupla, com os momentos 

principais a atuar, em princípio, nas direções paralelas aos alinhamentos das colunas. 

Como ilustra a Figura 4.1, cada uma das bandas, representadas a escuro, carrega a sua parcela de 

carga para as colunas, funcionando como vigas de apoio à laje, tendo, no entanto, a mesma espessura 

que a faixa central. 
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Figura 4.1 - Encaminhamento de cargas da laje fungiforme maciça 

É de notar que a parcela da carga que é transmitida pela faixa central, segundo a maior direção, é 

transmitida à faixa dos alinhamentos dos pilares na menor direção do painel. As parcelas de carga da 

faixa central da maior direção mais as da faixa dos pilares perfazem 100% da carga numa direção. O 

mesmo acontece simultaneamente na direção perpendicular. Isto significa que em cada direção da laje 

é necessário equilibrar a totalidade da carga. 

4.3.2 Sistema de Pré-esforço repartido 

Esta solução consiste numa distribuição relativamente homogénea dos cordões em ambas as direções, 

tentando concentrar um pouco nos alinhamentos dos pilares pois é onde se situam os maiores esforços. 

O fib31 [26] recomenda pelo menos que 50% dos cordões se situem no alinhamento dos apoios. 

 

Figura 4.2 - Pré-esforço repartido 

O objetivo desta solução é conseguir equilibrar a carga da forma mais uniforme, sendo que a 

distribuição de esforços se aproxima, em sinal contrário, ao das cargas permanentes. Um dos aspetos 

negativos desta solução é a maior dificuldade para a abertura de vazios nas lajes, devido ao 

posicionamento dos cordões. 

4.3.3 Sistema de pré-esforço concentrado em ambas as direções 

Esta opção aborda a laje como se esta se tratasse parcialmente de uma laje vigada, sendo a parte 

central “armada” em ambas as direções apoiadas nas bandas. No entanto é importante perceber que 

devido ao comportamento conjunto das lajes, flexões importantes na zona central da laje são 



29 

introduzidas pelo pré-esforço. Saliente-se outra vez que as bandas de pré-esforço têm de transportar 

a carga, na sua totalidade, em cada direção. 

Refira-se que esta solução é considerada a mais eficiente em termos de contrariar a deformação a 

meio vão, apesar de que a excentricidade dos cabos numa das direções é afetada sobre o apoio [26]. 

 

Figura 4.3 - Distribuição de pré-esforço concentrado no alinhamento dos pilares 

Esta solução tem a vantagem de não ter armadura de pré-esforço no vão, tornando mais fácil as 

aberturas na laje, podendo exigir níveis de armadura ordinária um pouco superiores a meio vão. 

4.3.4 Sistema de pré-esforço concentrado numa direção distribuído na direção perpendicular 

Segundo Nilson [27], a investigação sobre lajes maciças com cabos de pré-esforço não aderentes 

indica que é desnecessário a concentração dos cabos de pré esforço nos alinhamentos dos pilares, em 

ambas as direções, como representado nas Figura 4.2 e Figura 4.3. A resistência à flexão de uma laje 

bidirecional pré-esforçada é controlada pela força de pré-esforço total e pela quantidade e localização 

da armadura ordinária e não pela distribuição dos cordões. Porém, é importante que alguns cordões 

atravessem o perímetro crítico, acima dos pilares, devido ao punçoamento. A distribuição por outros 

locais não é importante e qualquer método racional que satisfaça as condições estáticas pode ser 

utilizado. 

Devido a estas razões, muitas das lajes maciças que foram concebidas recentemente incorporam uma 

banda de cabos concentrada num alinhamento de uma direção e distribuída uniformemente segundo a 

outra, como mostra a Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Distribuição de cabos concentrados numa direção e distribuídos uniformemente noutra direção 

O uso desta distribuição de cabos de pré-esforço simplifica o posicionamento dos cabos, pode ter 

vantagens no processo construtivo e evita a perda de excentricidade de cabos numa das direções. 

Pode fazer especialmente sentido para malhas com diferentes espaçamentos numa e noutra direção. 
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É interessante referir que o resultado desta disposição de cabos é semelhante a uma laje unidirecional, 

que funciona na direção dos cabos distribuídos, com suporte no alinhamento dos pilares, onde se 

situam as bandas de pré-esforço concentrado e que, por conseguinte, encaminham as cargas para as 

colunas.  

4.3.5 Traçado em alçado dos cabos de pré-esforço 

A escolha do traçado de cabos é geralmente baseada no diagrama de momentos devido às cargas 

permanentes, com vista a contrariar os seus efeitos. Isto é, nas zonas da secção da laje ou viga que 

estão sujeitas a trações importantes, os cabos de pré-esforço devem ter as maiores excentricidades 

possíveis com vista a contrariá-las. Desta forma, o traçado pode ser parabólico ou trapezoidal e deve 

ser aquele que traduz uma maior eficiência nos seguintes pontos de vista: 

- Controlo da deformação; 

- Controlo das tensões máximas e mínimas; 

- Estados Limites Últimos a verificar: flexão, punçoamento e esforço transverso. 

No caso das lajes fungiformes maciças, o aspeto mais importante é sem dúvida o controlo da 

deformação. Como tal, opta-se pelo traçado de cabo trapezoidal pois este permite um maior 

comprimento de cabo na zona inferior da laje, o que equivale a uma maior eficiência em termos de 

deformação, além de ser mais prática execução em obra. 

Na disposição dos cabos, como a espessura da laje é muito reduzida, os cordões devem estar 

posicionados de modo a aproveitar a maior excentricidade possível. No caso de uma distribuição dos 

cabos concentrados numa direção e distribuídos na perpendicular, é natural que os cabos principais 

(concentrados) sejam concebidos para apresentar a maior excentricidade a fim reduzir a sua 

quantidade. Neste caso sugere-se a seguinte disposição, intercalada com a armadura ordinária, como 

representa a Figura 4.5. Esta sugestão cumpre os recobrimentos mínimos exigidos pelo EC2 [12]. 

 

Figura 4.5 - Monocordões intercalados com armadura ordinária 

4.4 Verificação ao Estado Limite Último das lajes pré-esforçadas 

4.4.1 Verificação à flexão 

A resistência última de uma secção consiste nas seguintes variáveis: armadura ordinária, armadura de 

pré-esforço e efeito de membrana da laje. O efeito de membrana é geralmente negligenciado na 

determinação da resistência última, o que constitui ainda alguma reserva de segurança [28]. 
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A resistência última da secção devido às armaduras ordinárias e ao aço de pré-esforço aderente pode 

ser calculada sobre a hipótese, que nas lajes é quase sempre válida, de que o aço entra em cedência. 

No cálculo de cabos não aderentes, a transferência da força de pré-esforço para o betão é realizada 

nas zonas de ancoragem e é, por aproximação, uniformemente distribuída sobre o comprimento total. 

Para o aço dos cordões não aderentes, a questão que se coloca é em saber qual o aumento de tensão 

em estado limite último. 

Existem duas formas de realizar a verificação ao estado limite último à flexão de um elemento, 

considerando o pré-esforço do lado da resistência ou do lado da ação. Geralmente, o pré-esforço é 

incluído nas combinações de ações definidas na EN 1990 [29] como parte dos casos de carga e os 

seus efeitos deverão ser incluídos no momento e no esforço normal aplicado. Deste modo, a 

contribuição da armadura de pré-esforço será limitada após a sua tração pela extensão adicional até 

ocorrer a cedência [2]. 

A utilização do Pré-esforço como ação individualiza as componentes axiais e de flexão, em vez de 

considerar a armadura pré-esforçada no cálculo do momento resistente. Para o momento resistente 

considera-se só a variação de tensões nas armaduras pré-esforçadas. No cálculo do momento atuante, 

não se separam os efeitos isostáticos e hiperestáticos, (equação (4.8)). 

A partir da Figura 4.6 mostra-se como se realiza esta verificação de segurança de uma secção pré-

esforçada, com base no diagrama retangular simplificado. Por este método facilmente se obtêm a 

posição da linha neutra e a quantidade de armadura ordinária (caso seja necessária) pelo equilíbrio de 

momentos e somatório de forças. 

 

Figura 4.6 - Cálculo de 𝑭𝒔 

 𝑀𝑠𝑑 = 𝛾𝑀𝑔 + 𝛾𝑀𝑞 +𝑀𝑝𝑒 (4.8) 

 𝑁𝑠𝑑 = 𝛥𝐹𝑝 − 𝐹𝑐 + 𝐹𝑠 (4.9) 

 𝛥𝐹𝑝 = 𝐴𝑝×𝛥𝜎𝑝 = {
𝐴𝑝(𝑓𝑝𝑦𝑑 − 𝜎𝑝) = 𝐴𝑝 (𝑓𝑝𝑦𝑑 −

𝑃∞
𝑐𝑎𝑏𝑜

𝐴𝑝
) → 𝐶𝑜𝑟𝑑õ𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐴𝑝×𝛥𝜎𝑝 → 𝐶𝑎𝑝í𝑡𝑢𝑙𝑜 4.4.1.1 → 𝐶𝑜𝑟𝑑õ𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 (4.10) 

 𝐹𝑐 = 0,85×𝑓𝑐𝑑×0,8𝑥×𝑏 (4.11) 
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 𝐹𝑠 = 𝐴𝑠×𝑓𝑦𝑑 (4.12) 

 ∑𝑀 = 0 ⇔𝐹𝑠×𝑧𝑠 + ∆𝐹𝑝×𝑧𝑠 − 𝐹𝑐×𝑧𝑐 = 𝑀𝑠𝑑 − 𝑁𝑠𝑑×𝑧𝑔 (4.13) 

 ∑𝐹 = 0 ⇔𝐹𝑠 + ∆𝐹𝑝 − 𝐹𝑐 = 𝑁𝑠𝑑 (4.14) 

No caso dos cordões aderentes, estes são localmente alongados ao longo da abertura de fendas, o 

que confere uma maior deformação local e consequentemente um aumento de tensão, portanto utiliza-

se o valor total da resistência do aço de pré-esforço, ao contrário do que acontece com as armaduras 

não aderentes (capítulo 4.4.1.1). 

Após a determinação da linha neutra, existe a necessidade de definir o diagrama de extensões na 

rotura da secção, com o intuito de verificar se as tensões nas armaduras ordinárias ou de pré-esforço 

são as de cálculo. 

No caso de uma estrutura complexa ou com muitos elementos de travamento, onde seja discutível a 

avaliação do esforço normal de compressão na laje devido ao pré-esforço, pode-se sempre considerar, 

de uma forma conservativa, 𝑁𝑠𝑑 = 0. Esta simplificação transforma a verificação de segurança em 

flexão simples. 

4.4.1.1 Incremento da tensão (𝛥𝜎𝑝) em armaduras não aderentes 

Os cordões não aderentes são alongados entre as ancoragens, podendo envolver vários vãos de uma 

laje ou de uma viga. Consequentemente, o aumento da deformação e da tensão até à cedência é 

limitado deixando, na maioria dos casos, a tensão de rotura abaixo da tensão de cedência, mesmo com 

fendilhação muito extensa. O valor de 100 MPa é uma estimativa do aumento da tensão que se utiliza 

na ausência de cálculos detalhados. Neste aumento considera-se a deformação global da estrutura, 

incluindo restrições possíveis, tendo em conta a capacidade de formação de rótulas plásticas [26]. 

Para um cálculo mais preciso do incremento da tensão nos cabos de pré-esforço não aderentes, 

consultou-se o relatório da VSL [28] que refere que o aumento da tensão da armadura de pré-esforço 

depende da deformação do elemento estrutural em análise e da disposição do cordão. Esse incremento 

de tensão pode ser calculado da seguinte forma: 

 𝛥𝜎𝑝 =
𝛥𝑙

𝑙
×
𝑙

𝐿
×𝐸𝑝 (4.15) 

Em que a extensão do cabo de pré-esforço, 𝛥𝑙/𝑙, é definida por: 
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𝛥𝑙

𝑙
= {

3×
𝑎𝑢
𝑙
×
𝑧𝑝

𝑙
→ 𝑣ã𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑎𝑑𝑜, 𝑠𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖çõ𝑒𝑠

2×
𝑎𝑢

2

𝑙
+ 4×

𝑎𝑢
𝑙
×
ℎ𝑝

𝑙
→ 𝑣ã𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖çõ𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑜𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠

 (4.16) 

Onde 𝑎𝑢 representa a flecha limite na rotura, 𝑧𝑝 o braço do binário das forças internas entre a lâmina 

de betão comprimida e a armadura de pré-esforço e ℎ𝑝 a flecha máxima de um traçado parabólico de 

pré-esforço entre o apoio e o vão. 

E onde a tensão máxima do cabo não pode exceder a tensão de cedência (equação (4.17)): 

 𝛥𝜎𝑝 +
𝑃∞

𝑐𝑎𝑏𝑜

𝐴𝑝
< 𝑓𝑝𝑦𝑑 (4.17) 

4.4.1.2 Restrições estruturais na força de pré-esforço 

Para que o efeito axial do pré-esforço seja introduzido na laje há necessidade de encurtamento desta 

o que pode estar claramente restringido por elementos rígidos como paredes. Esta necessidade só se 

verifica em elementos pré-esforçados in situ e depende não só do tamanho do piso, mas também do 

sistema estrutural e do posicionamento dos elementos. No caso dos elementos mais rígidos, como 

núcleos de escadas ou paredes resistentes ao sismo, situarem-se nas extremidades, como exemplifica 

a Figura 4.7, estas restrições têm de ser analisadas tendo em conta a rigidez destes elementos. 

 

Figura 4.7 - Restrição aos movimentos longitudinais da laje [26] - Adaptado 

Devido às restrições descritas, parte do pré-esforço pode ser transmitido como esforço transverso para 

os elementos verticais. Isto significa que o efeito axial do pré-esforço vai ser reduzido, o que terá que 

ser tido em conta no dimensionamento. A redução deste efeito vai diminuir o efeito da compressão na 

flexão composta, o que pode ser inconveniente nas lajes fungiformes, em especial nas zonas dos 

alinhamentos dos pilares, onde este efeito tem uma maior influência, pois a compressão é 

particularmente útil na resistência ao punçoamento [26]. 

Contudo, mesmo que os efeitos axiais do pré-esforço sejam totalmente dissipados nos elementos de 

extremidade, os efeitos transversais (esforço transverso e momento provocado pela inclinação e 

curvatura do traçado) terão sempre a sua influência nos membros pré-esforçados e são de enorme 

importância nas respetivas verificações de segurança [26]. 

  



34 

4.4.2 Verificação ao Punçoamento 

Para realizar a verificação ao estado limite último de punçoamento existem diversos métodos que 

podem ser tidos em conta, são estes o EC2 [12], o MC90/FIP [30], uma alternativa de Ramos [31] e 

também a nova metodologia proposta pelo novo MC2010 [32]. Neste trabalho a metodologia adotada 

foi a de Ramos [31], uma vez que é bastante semelhante ao código em vigor, o EC2 [12], e apresenta 

uma menor dispersão de resultados [31]. Decidiu-se não aplicar a nova metodologia desenvolvida no 

MC2010 [32], em que o cálculo, relativo ao punçoamento, é realizado através de modelos físicos e não 

empíricos, como no EC2 [12]. Uma análise comparativa foi realizada por Rodrigues [33], entre o atual 

regulamento Norte-americano ACI 318-08 [34], o EC2 [12] e o novo MC2010 [32], concluindo que 

destes três regulamentos o que apresentava melhores resultados era o código europeu e que, por sua 

vez, o Model Code 2010 apresentava, por vezes, resultados um pouco conservativos. Também se 

observou que estas novas metodologias de cálculo eram bastantes mais complexas que os 

regulamentos atuais e que os resultados obtidos, não refletiam essa complexidade. 

4.4.2.1 Definição do perímetro de controlo 

O perímetro de controlo, 𝑢, para efeitos de verificação ao punçoamento, de acordo com o EC2 [12], é 

definido a uma distância de 2𝑑 do bordo do pilar em questão, como exemplificado na Figura 4.8, em 

que 𝑑 é definido pela equação (4.18). 

 

Figura 4.8 - Perímetros de controlo usuais [12] 

 𝑑𝑒𝑓𝑓 =
𝑑𝑥 + 𝑑𝑦

2
 (4.18) 

Onde 𝑑𝑥 e 𝑑𝑦 representam a altura útil de cada direção da malha de armadura ortogonal. 

Relativamente os pilares de bordo da laje, o centro de gravidade destes não é coincidente com o centro 

de gravidade do perímetro crítico, o que origina uma excentricidade que causa tensões não uniformes 

de corte em torno do pilar. Desta forma, a reação dos pilares de bordo deve ser incrementada pelos 

respetivos valores do coeficiente 𝛽, fornecidos pelo EC2 [12], representados na Figura 4.9, na ausência 

de cálculos rigorosos. 
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Figura 4.9 – Coeficiente β para pilares de bordo [5] 

4.4.2.2 Valor efetivo da força de punçoamento 

Dependendo do posicionamento dos cabos de pré-esforço, estes podem contribuir para a resistência 

ao punçoamento. A carga que é suportada pelos cabos é posteriormente descarregada diretamente 

sobre os pilares, que neste caso contribui para um alívio da força atuante, 𝑉𝑒𝑑 [30]. 

A força de punçoamento é determinada tendo em consideração as forças aplicadas (𝑉𝑒𝑑) na laje, bem 

como as cargas equivalentes do pré-esforço transversais à laje, incluindo o seu efeito hiperstático. Para 

este propósito deve-se considerar as forças equivalentes ao pré-esforço que atuam dentro de um 

perímetro de 0,5𝑑𝑝, desde a periferia do pilar, como demonstra a Figura 4.10. Este efeito é equivalente 

a reduzir o esforço atuante de punçoamento em 2×𝑃𝑡𝑎𝑛(𝛼), por cada cabo que atravessa o perímetro 

em questão, onde 𝛼 refere-se ao ângulo entre a direção tangente ao cabo com a horizontal, a uma 

distância 𝑏/2 + 0,5×𝑑𝑝 do centro do pilar. 

 

Figura 4.10 - Cabos a considerar no cálculo do esfoço de punçoamento – Adaptado [26] 

 𝑉𝐸𝑑,𝑒𝑓𝑓 = 𝑉𝑒𝑑 − 𝑛×2×𝑃𝑡𝑎𝑛(𝛼) (4.19) 

Em que 𝑛 representa o número de cabos que atravessam o perímetro em questão. 
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As tensões que surgem do pré-esforço retardam o aparecimento de fendas de esforço transverso e 

reduzem a sua dimensão, aumentando a zona de compressão na secção perto das colunas. Este efeito, 

segundo a metodologia adotada neste trabalho, da descompressão, considera-se no lado da 

resistência como sugere Ramos [31]. 

4.4.2.3 Cálculo da resistência ao punçoamento 

Para se verificar o estado limite último ao punçoamento é necessário verificar que a resistência é 

superior às ações atuantes. 

 𝑉 𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑐 (4.20) 

O cálculo da resistência ao punçoamento, segundo o EC2 [12], é dado pela expressão (4.21): 

 𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐 . 𝑘. (100. 𝜌𝑙 . 𝑓𝑐𝑘)
1
3⁄ + 𝑘1𝜎𝑐𝑝] 𝑢. 𝑑 (4.21) 

As alterações sugerem que se elimine a parcela relativa à tensão de compressão do betão, como 

representado pela equação (4.22). A contribuição da compressão, 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝, o efeito da excentricidade dos 

cabos, 𝜌𝑒𝑥𝑐, e as armaduras de resistência ordinárias, 𝜌𝑠, surgem na parcela relativa à percentagem de 

armadura mecânica, 𝜌. 

 𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐. 𝑘. (100. 𝜌. 𝑓𝑐𝑘)
1
3⁄ ] 𝑢. 𝑑 (4.22) 

Onde para cordões não aderentes: 

 𝜌 = 𝜌𝑠 + 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝜌𝑒𝑥𝑐 (4.23) 

 

 𝜌𝑠 =
𝐴𝑠𝑙
𝑏. 𝑑

 (4.24) 

Em que 𝐴𝑠𝑙 representa a área de armadura numa direção. 

 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝 =
1

2

𝜎𝑐𝑝

𝑓𝑠𝑦𝑘
 (4.25) 

Para efeitos de quantificação de 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝, é necessário determinar com rigor o valor da tensão média do 

pré-esforço introduzido na laje, 𝜎𝑐𝑝, por causa das restrições que já foram referidas no capítulo 4.4.1.2. 

 𝜌𝑒𝑥𝑐 =
𝜎𝑝

𝑓𝑠𝑦𝑘

𝐴𝑝

𝑏. 𝑑

(2𝑑𝑝 − ℎ)

1,5
 (4.26) 

Onde, 𝜎𝑝  representa a tensão de tração nas armaduras de pré-esforço, 𝐴𝑝 representa a área das 

armaduras de pré-esforço e 𝑑𝑝 representa a altura útil das armaduras de pré-esforço. 

O cálculo deve ser efetuado para cada direção e, caso as dimensões ou o número de cabos sejam 

diferentes, deve-se realizar a ponderação representada na equação (4.27). 

 𝜌 =
𝜌𝑥𝑏𝑥 + 𝜌𝑦𝑏𝑦

𝑏𝑥 + 𝑏𝑦
 (4.27) 
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No caso de cordões aderentes adiciona-se uma parcela devido à percentagem de armadura de pré-

esforço. Tomando assim a seguinte forma: 

 𝜌 = 𝜌𝑠 + 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝜌𝑒𝑥𝑐 + 𝜌𝑝 (4.28) 

 

 𝜌𝑝 =
𝐴𝑠𝑝

𝑏. 𝑑
 (4.29) 

Onde é necessário realizar uma ponderação da altura útil 𝑑 

 𝑑 =
𝐴𝑠𝑑𝑠 + 𝐴𝑠𝑝𝑑𝑠𝑝

𝑑𝑠 + 𝑑𝑠𝑝
 (4.30) 

Na eventualidade de não se verificar a condição (4.20), é necessário adotar medidas adicionais, como 

a adoção de um capitel ou de armaduras específicas de punçoamento, sendo a armadura dada pela 

expressão (4.31). 

 𝐴𝑠𝑝 =
𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑠 − 0,75𝑉𝑅𝑑,𝑐
𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓  𝑠𝑒𝑛 𝛼

𝑢1𝑑 (4.31) 

Onde 𝐴𝑠𝑝 representa a armadura necessária relativa à verificação ao esforço de punçoamento, 𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 

representa a tensão de cálculo efetiva da armadura de punçoamento e 𝛼 a inclinação dos varões. 

 𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 = 250 + 0,25 𝑑 (𝑚𝑚) ≤   𝑓𝑦𝑤𝑑  (4.32) 

4.4.3 Armadura mínima  

Segundo o código em vigor, em estruturas pré-esforçadas, deve ser evitado toda a rotura frágil do 

elemento provocada por rotura das armaduras de pré-esforço. 

Para evitar a rotura frágil o EC2 [12] refere que deverá de ser aplicado um ou mais dos diversos 

métodos: 

- Prever uma armadura mínima, de acordo com a equação (4.33); 

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26.
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

𝑏𝑡 . 𝑑 (4.33) 

A armadura mínima baseia-se no conceito de que o elemento estrutural tem resistência suficiente para 

absorver as tensões de tração no instante que o elemento fendilha. Posto isto, percebe-se que num 

diagrama de tensões, de flexão composta, o efeito de compressão do esforço axial afeta a linha neutra, 

reduzindo a área efetiva de betão que está sujeita a tração no instante em que ocorre a fendilhação. 

Posto isto, algumas das bibliografias consultadas sugerem uma redução de armadura mínima com 

base na expressão (4.34). 

- Adotar armaduras de pré-esforço aderentes pré tensionadas; 

- Garantir um acesso fácil aos elementos de betão pré-esforçado para uma cerificação e controlo do 

estado das armaduras por métodos não destrutivos; 

- Demonstrar de modo satisfatório a fiabilidade das armaduras de pré-esforço; 
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- Assegurar que, no caso de rotura para a combinação frequente de ações devida a um aumento de 

carga ou a uma redução de pré-esforço, a fendilhação ocorre antes de ser excedida a capacidade 

última, tendo em conta a redistribuição de momentos devida à fendilhação. 

Nos casos onde existam restrições como as apresentadas no capítulo 4.4.1.2 a armadura mínima que 

se deve adotar é a seguinte: 

Onde o efeito do pré-esforço pode ser considerado na determinação do parâmetro 𝑘𝑐, conforme 

apresentado de seguida: 

 𝑘𝑐 = 0,4 [1 −
𝜎𝑐

𝑘1
ℎ

ℎ∗
𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓

] (4.35) 

Em que 𝜎𝑐 =
𝑁𝐸𝑑

𝑏ℎ
, em 𝑁𝐸𝑑 deve considerar o valor de serviço de um eventual esforço axial 1,5 (𝑁𝐸𝑑 de 

compressão). 𝑘 é o coeficiente que considera o efeito das tensões autoequilibradas não uniformes para 

deformações impostas e tem um valor igual à unidade devido a cargas aplicadas, ℎ∗ toma o valor 

mínimo de min(ℎ; 1,0 𝑚) e 𝜎𝑠 representa a tensão maxima admissível na armadura, imediatamente 

apos a formação da primeira fenda, podendo ser adoptado no máximo, o valor de 𝑓𝑦𝑘. 

A segunda parcela da equação (4.34) é apenas introduzida no caso de o pré-esforço ser aderente e 

não se entra ao pormenor neste trabalho. 

4.5 Verificação ao Estado Limite Serviço 

4.5.1 Fendilhação  

A fendilhação, nos elementos de betão armado pré-esforçado, é uma condição que deve ser evitada, 

contudo é pouco frequente esta ocorrência.  

Esta verificação de segurança passa então para uma verificação de tensões no betão onde, em geral, 

se impede que a tensão da fibra mais tracionada ultrapasse a tensão de rotura do betão à tração 𝑓𝑐𝑡𝑚, 

para uma combinação de ações frequentes ou quase-permanente, dependendo do tipo de utilização 

da laje, da agressividade do meio e do tipo de sistema de pré-esforço em uso. 

 
𝑃

𝐴
+
𝑃𝑒𝑠
𝑊1

−
𝑀

𝑊1

< 𝑓𝑐𝑡𝑚 (4.36) 

O EC2 [12] faz referência também ao controlo da fendilhação pela aplicação de uma armadura ordinária 

mínima nas zonas onde estejam instaladas trações. Estas armaduras podem ser estimadas pelo 

equilíbrio de forças da secção de betão, antes de estar fendilhada, como referido no capítulo 4.4.3. 

Vale a pena referir que, com a utilização de armaduras de pré-esforço não aderente, a limitação da 

abertura de fendas é a mesma que nos elementos de betão armado não pré-esforçado. 

 𝐴𝑠
𝑚𝑖𝑛 . 𝜎𝑠 + 𝜉1𝐴𝑝

′ Δ𝜎𝑝 = 𝑘𝑐𝑘𝐴𝑐𝑡𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 (4.34) 
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4.5.2 Deformações 

Para as lajes de betão armado pré-esforçado, as flechas dependem dos esforços aplicados para as 

combinações consideradas e dos efeitos diferidos do betão, uma vez que a fendilhação nestes 

elementos é muito reduzida, ou até nula, devido aos efeitos da compressão instalada na laje. Assim, 

caso não exista fendilhação, a deformação a longo prazo, 𝑎𝑡, consiste apenas em introduzir os efeitos 

diferidos da fluência na deformação elástica (equação (4.37)), obtida através do método dos elementos 

finitos. 

 𝑎𝑡 = (1 + 𝜑)𝑎𝑐 (4.37) 

4.5.3 Tensões  

As tensões nas lajes pré-esforçadas apresentam a sua maior relevância nas zonas das ancoragens, 

contudo esse problema é resolvido com armadura local e não é abordado neste trabalho. 
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5 Dimensionamento e verificação de soluções 

Neste trabalho foram realizadas duas comparações para dois tipos de carga, uma para cargas 

correntes em edifícios, quer seja de habitação quer seja de escritórios, e outra para lajes dedicadas a 

estacionamento. As soluções estudadas neste capítulo são referentes a uma malha de laje regular de 

8×8 metros. 

Para os edifícios correntes a comparação feita foi entre uma laje fungiforme maciça com capitel e uma 

laje de Cobiax®. Geometricamente, a laje maciça apresenta uma espessura de 0,22 metros e 0,35 

metros na zona de capiteis com uma área quadrada de 3×3 m2. A laje de Cobiax® possui 0,275 metros 

de espessura. Os materiais utilizados apresentam-se na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Propriedades dos materiais utilizados em lajes de edifícios 

Aço A500  Betão C30/37  Cobiax® 

fyk [MPa] 500  fck [MPa] 30  Modelo SLIM-160 

E [GPa] 200  fctm [MPa] 2,9    

   E [GPa] 33    

No caso das lajes de estacionamentos, foram analisados três tipos de laje: uma laje fungiforme com 

capitel, tendo espessuras de laje e capitel de 0,2 e 0,32 metros, respetivamente; uma laje Cobiax® com 

capitel, de espessuras 0,2 e 0,32 metros, respetivamente; e uma laje pré-esforçada com monocordões 

de 0,22 metros de espessura. Para este carregamento, o aço das armaduras ordinárias e o betão 

utilizado têm as mesmas propriedades das consideradas anteriormente nos edifícios. As características 

do aço de pré-esforço e do modelo Cobiax® das soluções estudadas são apresentadas na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2-Propriedades dos materiais utilizados em lajes de estacionamento 

Aço de Pré-Esforço A1670/1860  Cobiax® 

fpk [MPa] 1860  Modelo Slim-100 

fp0,1k [MPa] 1670    

E [GPa] 200    

As comparações realizadas são exemplificadas, para uma situação de painéis centrais, na Figura 5.1 

e na Figura 5.2 para as situações de edifícios e de estacionamento, respetivamente. Realizou-se um 

corte tridimensional em cada laje para demonstrar o seu interior. 

  

Figura 5.1 - Painéis centrais de laje a) - Laje aligeirada Cobiax® b) - Laje fungiforme com capitel 

a) b) 



41 

  

 

Figura 5.2 - Painéis centrais de Laje: a) - Laje fungiforme com capitel b) Laje aligeirada Cobiax® com capitel -c) - 

Laje fungiforme pré-esforçada 

5.1 Verificações de segurança 

As verificações de segurança a realizar seguem, em geral, duas regras fundamentais, são elas: garantir 

um nível de segurança adequado em relação às situações de rutura e garantir que a estrutura tem um 

bom comportamento na sua vida útil, isto é, sem deformações e fendas que se considerem excessivas 

e com um nível de tensões no aço e no betão dentro dos valores regulamentares [10]. 

De acordo com os regulamentos em vigor, definiram-se diversas combinações de ações relativas ao 

Estado Limite Último para o caso de não rutura e ao Estado Limite de Serviço para deformações e 

tensões. 

5.1.1 Estado Limite Último 

Os Estados Limite Últimos correspondem, como já referido anteriormente, a situações de colapso da 

estrutura e na sua verificação deve-se assegurar de que os esforços atuantes são inferiores aos 

esforços resistentes. 

A combinação de ações preconizada pela EN 1990 – Bases para o Projeto de Estruturas [29], para 

uma situação de projeto persistente ou transitória, é dada pela seguinte expressão (5.1). 

 𝑆𝑑 =∑𝛾𝑔𝑖𝑆𝐺𝑖,𝑘 + 𝛾𝑞

𝑚

𝑖=1

[𝑆𝑄1,𝑘 +∑𝛹0𝑗𝑆𝑄𝑗,𝑘

𝑛

𝑗=2

] (5.1) 

a) b) 

c) 
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Em que, 𝑆𝑑 é o valor de cálculo do esforço atuante; 𝑆𝐺𝑖,𝑘 o valor característico de cada esforço 

correspondente às ações permanentes; 𝑆𝑄1,𝑘 o valor característico de cada esforço correspondente à 

ação variável base; 𝑆𝑄𝑗,𝑘 o valor característico de cada esforço correspondente às ações variáveis 

acompanhantes; 𝛾𝑔𝑖 o coeficiente parcial relativo à ação permanente; 𝛾𝑞 o coeficiente parcial relativo à 

ação variável; 𝛹0𝑗 o coeficiente para a determinação do valor de combinação de ação variável. 

Os coeficientes para esta combinação de ações representam-se na tabela seguinte: 

Tabela 5.3 - Coeficiente de majoração de carga, [29] - Adaptado 

Tipos de carga 
Coeficientes de parciais 

de segurança 
Valores de Referência 

Valores 
considerados 

Peso próprio γgg 1,35 1,35 

Restante carga 
permanente 

γrcp 1,35 1,5 

Sobrecarga γq 1,5 1,5 

Optou-se pela utilização de coeficiente de majoração conservativo de 1,5 para as restantes cargas 

permanentes devido à incerteza dos acabamentos que serão utilizados nas lajes. 

No cálculo dos esforços resistentes, as resistências dos materiais a utilizar são dadas a partir da 

expressão seguinte: 

 𝑅𝑑 =
𝑅𝑘
𝛾𝑀

 (5.2) 

Onde 𝑅𝑘 é o valor da resistência caraterística do material e 𝛾𝑀 o coeficiente parcial de segurança que 

são apresentados na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 - Coeficientes parciais de segurança dos materiais, [29] - Adaptado 

Material Coeficientes de parciais de segurança Valores Normativos 

Betão γc 1,5 

Aço γs 1,15 

5.1.2 Estados Limite de Serviço 

A verificação aos Estados Limite de Serviço pretende assegurar um bom desempenho em serviço da 

estrutura, ou seja, garantir que todos os elementos estruturais cumprem adequadamente os objetivos 

para os quais foram projetados sem que surjam problemas de deformações ou de fendilhações 

excessivas. 

Para a deformação é importante garantir que no decorrer da sua vida útil não excede um determinado 

limite. Posto isto, a combinação a utilizar num estado limite de longa duração é a combinação quase-

permanente [10], representada pela equação (2.8). Os valores de 𝛹2 utilizados para os cálculos das 

deformações são dados pela Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5 - Coeficientes 𝜳𝟐 – Adaptado [29] 

Laje Tipo de utilização 
valores normativos 

de 𝜳𝟐 
Valores utilizados 

Edifícios 

Escritórios 0,3 

0,4 Habitação 0,3 

Concentração de pessoas 0,6 

Estacionamento 
Áreas de trafego com o peso 

do veiculo ≤ 30kN 
0,6 0,6 

5.2 Ações  

Para o dimensionamento de uma estrutura é necessário definir as ações que originam tensões e 

esforços na mesma. Podem considerar-se dois tipos de ações, as cargas permanentes e as variáveis. 

As cargas permanentes englobam o peso próprio da estrutura, bem como as restantes cargas 

permanentes, que são todas as outras cargas não estruturais com um carácter de permanência. Por 

outro lado, as ações variáveis, como o nome indica, dependem da probabilidade de atuação na 

estrutura e são variáveis no tempo. 

No estudo das soluções apresentadas neste trabalho foram consideradas duas situações de carga 

como já referido, uma para edifícios correntes e outra para uma situação de estacionamento. Os valores 

das ações utilizadas resultam de uma ponderação dos valores de referência apresentados no EC1 [35]. 

Para os edifícios correntes, os usos possíveis podem ir desde zonas de habitação, escritórios a zonas 

comerciais. Desde modo, apresentam-se na Tabela 5.6 e Tabela 5.7 os valores considerados das 

restantes cargas permanentes e sobrecargas, respetivamente. 

Tabela 5.6 - Valores da restante carga permanente de edifícios 

Tabela 5.7 - Valores da sobrecarga de edifícios 

Para as lajes de estacionamentos consideraram-se as cargas apresentadas nas Tabela 5.8 e Tabela 

5.9 

Tabela 5.8 - Valores da restante carga permanente de estacionamentos 

Utilização Valores usuais [kN/m2] 
Restante carga permanente 

considerada [kN/m2] 

Caves 0,5 0,5 

  

Utilização Valores usuais [kN/m2] 
Restante carga permanente 

considerada [kN/m2] 

Zonas comerciais e 
residências 

2,0 a 4,0 2,0 

Utilização Valores usuais [kN/m2] Sobrecarga utilizada [kN/m2] 

Zonas comerciais e residências  2,0 

5,0 Escritórios 3,0 

Zona de concentração de pessoas 4,0 a 7,0 
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Tabela 5.9 - Valores de sobrecarga de estacionamentos 

Utilização Valores usuais [kN/m2] Sobrecarga considerada [kN/m2] 

Caves de 
estacionamento 

2,5 a 5,0 3,0 

5.3 Modelação 

5.3.1 Lajes de edifícios correntes 

A modelação das lajes para os painéis centrais dos edifícios realizou-se com um painel central e com 

metade dos adjacentes, perfazendo uma área de 16×16 m2. Para simular a continuidade dos painéis, 

bloquearam-se as rotações nas extremidades na direção das suas fibras, isto é, na direção 𝑥 bloqueou-

se a rotação segundo 𝑦 e vice-versa segundo a sua direção perpendicular, como ilustra a Figura 5.3. 

Os pilares da laje são simulados como apoios simples. 

 

Figura 5.3 - Dimensões e restrições utilizados no modelo 

A análise fez-se com recurso ao programa de elemento finitos SAP2000, onde as lajes foram 

modeladas como elementos de shell-thin devido à sua reduzida espessura (𝐿 ℎ < 10⁄ ) não se 

justificando assim um modelo de laje espessa. As deformações obtidas podem, no entanto, ser 

ligeiramente subestimadas por não ser tida em conta a deformabilidade por corte. 

Para a laje fungiforme com capitel utilizou-se um refinamento regular de 0,25×0,25 m2 em todas as 

zonas, incluindo no espessamento do capitel. 

Na laje de Cobiax® utilizou-se um refinamento ligeiramente menor, devido às diferenças de rigidez entre 

as zonas maciças e vazadas.  

As zonas vazadas da laje de Cobiax® introduzem uma redução de rigidez, como já referido no capítulo 

3.1, que têm de ser tidas em conta no modelo. Para solucionar este problema de uma forma simples, 

foram criados dois tipos de materiais, um betão para a zona maciça que não sofre alterações e um 

betão afeto à zona dos vazamentos, onde é aplicado o fator de redução de inércia ao módulo de Young 

[16]. A redução do peso próprio provocada pelos vazamentos da laje é inserida no modelo como uma 

carga de sentido contrario à gravidade nas zonas onde estes foram aplicados. Para que se possa 

replicar o mesmo módulo de laje (8×8), utilizou-se uma zona maciça de 0,30 metros entre módulos 

(malha constante de implantação dos Cobiax®) Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Laje Cobiax® - Laranja - Zona maciça; Azul - Zona vazada 

5.3.2 Lajes de estacionamento 

Nas lajes de estacionamento, a fungiforme com capitel e a de Cobiax®, também com capitel, seguem 

a mesma metodologia que as referidas no subcapítulo anterior. 

No que toca à laje pré-esforçada, a malha possui as mesmas dimensões que a laje fungiforme com 

capitel e as mesmas condições de fronteira. Em relação aos cabos que introduzem o pré-esforço na 

estrutura, optou-se pela utilização de elementos tendon, cuja disposição em planta, é concentrada 

numa direção e distribuída na perpendicular. No modelo, na direção distribuída, os cabos têm um 

espaçamento uniforme, ao contrário do que acontece na direção concentrada onde se utilizou um único 

elemento tendon com a força de puxe de todos os cabos dispostos nesse alinhamento, com vista a 

simplificar a modelação. 

5.3.3 Validação 

Para realizar a validação dos modelos verificaram-se as reações nos apoios de uma análise linear de 

cada uma das lajes para as cargas totais do estado limite último e compararam-se com o valor global 

como se ilustra na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 - Verificação das reações horizontais 

  Somatório de forças [kN] 

 
 Valor Global SAP2000 

Edifícios  
Laje fungiforme com capitel 1186,7 1186,5 

Laje Cobiax® 1120,1 1120,0 

Estacionamento  

Laje fungiforme com capitel 804,5 804,3 

Laje Cobiax® com capitel 706,2 706,0 

Laje pré-esforçada 811,2 811,1 

Na laje pré-esforçada também se verificou se o somatório de forças introduzidas pelos cabos de pré-

esforço é autoequilibrado. 
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5.4 Cálculo das armaduras de flexão 

O método de cálculo para as armaduras, como já referido, baseia-se no método numérico dos 

elementos finitos que tem como base um modelo elástico linear. 

Para uma pormenorização simples das armaduras, pretende-se colocar uma malha ortogonal junto à 

face superior e inferior da laje. Neste caso, é necessário ter em consideração a ação conjunta dos 

momentos fletores e torsores [5]. Uma forma aproximada e simples para verificar a quantidade de 

armadura em cada face para os conjuntos de esforços (𝑚𝐸𝑑,𝑥, 𝑚𝐸𝑑,𝑦, 𝑚𝐸𝑑,𝑥𝑦) é dimensionar armadura 

segundo 𝑥 e 𝑦 para os momentos fletores corrigidos (𝑚′𝐸𝑑,𝑥 , 𝑚′𝐸𝑑,𝑦), adotando as seguintes relações: 

 {
𝑚′𝐸𝑑,𝑥 = 𝑚𝐸𝑑,𝑥 + |𝑚𝐸𝑑,𝑥𝑦|

𝑚′𝐸𝑑,𝑦 = 𝑚𝐸𝑑,𝑦 + |𝑚𝐸𝑑,𝑥𝑦|
 (5.3) 

 {
𝑚′𝐸𝑑,𝑥 = 𝑚𝐸𝑑,𝑥 − |𝑚𝐸𝑑,𝑥𝑦|

𝑚′𝐸𝑑,𝑦 = 𝑚𝐸𝑑,𝑦 − |𝑚𝐸𝑑,𝑥𝑦|
 (5.4) 

A equação (5.3) refere-se aos momentos positivos (𝑚′𝐸𝑑 > 0), para uma distribuição de armadura 

inferior (𝐴𝑠
+) e a (5.4) aos momentos negativos (𝑚′𝐸𝑑 < 0)  para uma distribuição de armadura superior 

(𝐴𝑠
−) [5]. 

Como no caso destes painéis centrais se está a analisar um elemento bissimétrico, apenas é 

necessário realizar o cálculo das armaduras para uma direção pois na direção perpendicular as ações 

são as mesmas. 

5.5 Dimensionamento de Lajes para painéis centrais 

No que toca à alternância de sobrecargas, esta por princípio deve ser analisada. Contudo, nos casos 

correntes de edifícios de habitação ou de serviços, como refere Costa [4], este tipo de dimensionamento 

não se justifica pois, se se tirar partido da capacidade de redistribuição de esforços das lajes, os 

esforços de dimensionamento não são afetados. No entanto, é necessário ter em conta a influência 

que esta situação tem no diagrama de esforços, pois é importante para a dispensa de armaduras e 

também para o Estado Limite de Serviço no que toca ao controlo da abertura de fendas, em particular. 

Como boas regras de dimensionamento, os reforços têm sempre o mesmo espaçamento que as malhas 

gerais para facilitar as pormenorizações e a sua construção. Também não foram utilizados, para as 

armaduras de flexão, varões φ6 devido à sua elevada flexibilidade. 

No cálculo da armadura mínima de flexão, como estipulado pelo regulamento em vigor, foi utilizada a 

equação (4.37). 

Para o dimensionamento de todas as lajes, com a exceção da laje pré-esforçada, adotaram-se dois 

alinhamentos, um por cima dos pilares e outro no meio vão, como mostra a Figura 5.5. Realizaram-se 

também dois cortes, um positivo a meio vão, onde a armadura se irá situar na zona inferior, e um 

negativo que engloba os apoios, onde a armadura é referente a momentos negativos. Na laje pré-

esforçada, a força pontual provocada pelo ao ponto de inflexão dos cabos causa um pico de momentos 
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negativos, sendo considerado mais um alinhamento nessa zona, como se verá no capítulo relativo a 

essa laje. 

 

Figura 5.5 - Alinhamentos e cortes utilizados nos cálculos das armaduras 

5.5.1 Laje fungiforme com capitel  

Como já representado no subcapítulo anterior a laje foi subdividida em dois alinhamentos, um referente 

aos pilares e outro ao vão, delimitados pelo comprimento do capitel. Existe um aumento brusco de 

espessura entre a laje maciça e a zona de capitel. Sedo o momento função da rigidez e da curvatura, 

é expectável um aumento significativo entre estes alinhamentos. 

Na Figura 5.6 apresenta-se o diagrama de momentos atuantes no corte negativo e os de 

dimensionamento para o cálculo das armaduras. 

 

Figura 5.6 - Momentos de dimensionamento no corte (-) 

No diagrama de momentos fletores obtidos a partir da análise dos elementos finitos observa-se que 

existe uma elevada variação dos mesmos no alinhamento do capitel, pois a laje assenta num apoio 

pontual, o que não traduz a realidade do problema, pois a laje está apoiada num pilar com determinada 

secção. Outro fator a ter em conta é a distribuição das armaduras no comprimento do alinhamento, pois 

não são somente as armaduras colocadas imediatamente por cima do ponto de momento que resistem 
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à ação que este provoca, mas sim todas as armaduras situadas na sua proximidade. Os varões 

adjacentes ao ponto físico em questão contribuem também para a resistência ao momento de pico, 

visto que a distribuição das tensões não é pontual, mas sim distribuída, situação semelhante ao que 

acontece na largura efetiva das vigas. Assim, pode assumir-se um integral do diagrama de momentos 

uniforme (diagrama a vermelho na Figura 5.6) em dois patamares o que simplifica o cálculo das 

armaduras e consequentemente a sua pormenorização. Vale a pena referir que a adoção de um integral 

de momentos de dimensionamento igual aos momentos elásticos é possível devido à grande 

capacidade e redistribuição de esforços que o elemento de laje apresenta e, que no geral, é sempre 

garantida. 

Para o corte positivo, situado no meio vão da laje, os momentos atuantes e de dimensionamento são 

os seguintes como representados na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 - Momentos de dimensionamento no corte (+) 

Após se obter os momentos de dimensionamento são calculadas as armaduras de flexão necessárias, 

com os parâmetros adimensionais representados na Tabela 5.11. 

Tabela 5.11 - Cálculo das armaduras de flexão 

 Alinhamento Msd [kNm/m] μ ω 
As 

[cm2/m] 
As,eff 

[cm2/m] 
Armadura 

Corte (-) 
Pilares 256,9 0,125 0,137 20,13 21,36 φ12//0,20+φ20//0,20 

Central 26,8 0,037 0,038 3,32 3,93 φ10//0,20 

Corte (+) 
Pilares 37,5 0,052 0,054 4,69 6,44 φ8//0,20+φ10//0,20 

Central 31,6 0,044 0,045 3,94 3,93 φ10//0,20 

As armaduras de punçoamento, como foi mencionado no capítulo 3.4.1, são necessárias caso se 

verifique a condição (4.20). Tomou-se como referência um pilar quadrado de 0,5 metros de lado. Como, 

neste caso, 𝑉𝑅𝑑,𝑝𝑢𝑛 < 𝑉𝑆𝑑,𝑝𝑢𝑛 são necessárias armaduras específicas de punçoamento. As armaduras 

são calculadas pela equação (4.31), obtendo o resultado apresentado na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 - Verificação ao punçoamento 

Perímetro de 
controlo [m2] 

Vrd,pun 
[kN] 

Vsd,pun 
[kN] Asp [cm2] Asp adotada [cm2] Armadura 

6,02 1101,81 1186,54 10,91 13,57 4 × 6 EST φ6 
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São colocadas nas 4 direções em redor do pilar 6 estribos ϕ6. 

5.5.2 Laje aligeirada Cobiax® 

Esta laje segue o mesmo procedimento que a laje fungiforme maciça. apresentada no subcapítulo 

anterior. 

 

Figura 5.8 - Momentos de dimensionamento no corte (-) da laje Cobiax® para edificios 

Na Figura 5.8, é apresentado o andamento dos momentos para o corte (-). 

 

Figura 5.9 - Momentos de dimensionamento no corte (+) da laje Cobiax® para edificios 

Existe um desnível aos 4 e 12 metros ao longo do perfil, referente à nervura maciça da zona de 

transição entre painéis (Figura 5.4) onde, devido ao aumento de rigidez há um ligeiro aumento do 

momento atuante. 

Tabela 5.13 - Cálculo das armaduras para a Laje Cobiax® 

 Alinhamento Msd [kN.m/m] μ ω 
As 

[cm2/m] 
As,eff 

[cm2/m] 
Armadura 

Corte (-) 
Pilares 184,8 0,154 0,172 19,37 19,63 φ10//0,20+φ20//0,20 

Central 36,9 0,031 0,031 3,53 3,93 φ10//0,20 

Corte (+) 
Pilares 52,7 0,044 0,045 5,09 6,44 φ8//0,20+φ10//0,20 

Central 39,7 0,033 0,034 3,81 3,93 φ10//0,20 

Uma das particularidades desta laje é a redução de esforço transverso resistente, com já foi referido 

no capítulo 3.3. Para realizar esta verificação calculou-se a resistência na interface entre a parte maciça 

e a parte vazada pela equação (3.8). São apresentados os resultados na Tabela 5.14. 

-500

-400

-300

-200

-100

0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0M
o

m
en

to
s 

N
eg

at
iv

o
s 

[k
N

.m
/m

]

Posição [m]

Momentos
Negativos

Momentos de
Dimensiomento

15

25

35

45

55

65

75

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

M
o

m
en

to
s 

P
o

si
ti

vo
s 

[k
N

.m
/m

]

Posição [m]

Momentos
Positivos

Momentos de
Dimensiomento



50 

Um aspeto importante a ter em conta é que a resistência depende, em grande parte, das armaduras 

de flexão superiores presentes na interface betão maciço/zona aligeirada, contudo, as armaduras 

provenientes do momento negativo com um comprimento usual de 𝑙 4⁄  para cada lado do apoio, não 

cumprem com o comprimento de amarração estipulado no EC2 [12] de 𝑙𝑏,𝑑 + 𝑑 para além da secção 

considerada, para que estas possam ser contabilizadas. Deste modo, é necessário um prolongamento 

da armadura para um total de 4,8 metros de comprimento, para cumprir com os requisitos previamente 

apresentados. Deste modo a armadura considerada na interface é 𝐴𝑠,𝑙 = 𝐴𝑠
𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 (−) − 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠. 

Tabela 5.14 - Calculo do esforço resistente da laje Cobiax® na interface maciça - Cobiax® 

k 1,904 

Asl [cm2] 19,63 

ρ 0,0080 

Crd,c 0,120 

vrd,c [kN/m2] 0,659 

Vrd,c [kN/m] 161,5 

Vrd,cobiax [kN/m] 80,8 

A Figura 5.10, representa o esforço transverso atuante máximo até 80 kN/m. Deste modo, todos os 

valores que sejam superiores a 80 kN/m estão (representados a azul escuro) e encontram-se dentro 

da zona maciça ilustra a sombreado. 

 

Figura 5.10 - Esforço transverso máximo atuante na zona dos vazamentos 

Como o esforço transverso é transmitido pela biela de compressão a uma distância horizontal de 

𝑧. 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛳, o esforço atuante, que é afetado pela redução de resistência imposta pelos vazamentos dista 

de 𝑧. 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛳 da interface como mostra a Figura 5.11. Assim, neste caso, verifica-se que em nenhuma 

zona o esforço transverso atuante é superior ao resistente. 
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Figura 5.11 – Modelo ilustrativo de esforço transverso atuante na interface 

No que toca ao punçoamento, as armaduras adotadas são as apresentadas na Tabela 5.15. 

Tabela 5.15 -  Verificação ao punçoamento 

Perímetro de 
controlo [m2] 

Vrd,pun [kN] Vsd,pun [kN] Asp [cm2] 
Asp adotada 

[cm2] 
Armadura 

5,08 820,33 1119,96 16,22 18,10 4 × 8 EST φ6 

5.5.3 Laje fungiforme com capitel para estacionamentos 

Esta laje é em tudo semelhante à laje fungiforme aplicada aos edifícios, a diferença está nas 

espessuras atribuídas devido à redução de carga imposta pelo seu uso.  

A malha geral adotada para os casos de estacionamento é de φ8//0,15. 

O andamento dos momentos é semelhante à solução de edifícios anteriormente estudada, onde os 

momentos de dimensionamento e armaduras são apresentados na Tabela 5.16. 

Tabela 5.16 - Armaduras de flexão 

 Alinhamento 
Msd 

[kN.m/m] 
μ ω 

As 
[cm2/m] 

As,eff 
[cm2/m] 

Armadura 

Corte (-) 
Pilares 173,6 0,103 0,111 14,75 16,76 φ8//0,15+φ16//0,15 

Central 17,9 0,031 0,0\32 2,46 3,35 φ8//0,15 

Corte (+) 
Pilares 25,0 0,043 0,044 3,48 6,70 φ8//0,15+φ8//0,15 

Central 21,1 0,037 0,037 2,93 3,35 φ8//0,15 

Para o punçoamento não são necessárias armaduras de esforço transverso pois 𝑉𝑅𝑑,𝑝𝑢𝑛 > 𝑉𝑆𝑑,𝑝𝑢𝑛, 

como se pode verificar pela Tabela 5.17. 

Tabela 5.17 - Verificação ao punçoamento 

Perímetro de controlo Vrd,pun [kN] Vsd,pun [kN] 

5,64 930,47 804,31 

5.5.4 Laje aligeirada Cobiax® com capitel para estacionamentos 

Para a laje aligeirada de Cobiax® com capitel, os alinhamentos utilizados para o cálculo dos momentos 

de dimensionamento foram os mesmos que os anteriormente utilizados para as lajes fungiformes, cujo 

comprimento é de 3 e 5 metros para as zonas dos pilares e do vão, respetivamente.  

Na Figura 5.12 e Figura 5.13 são apresentados o andamento dos momentos quer no corte (-) quer no 

corte (+). 
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Figura 5.12 - Diagrama de momentos no corte (-) para a laje aligeirada de Cobiax® 

 

Figura 5.13 - Diagrama de momentos no corte (+) para a laje aligeirada de Cobiax® 

As armaduras são as seguintes: 

 Alinhamento Msd [kN.m/m] μ ω As [cm2/m] As,eff [cm2/m] Armadura 

Corte (-) 
Pilares 152,2 0,091 0,096 12,82 13,40 φ16//0,15 

Central 14,7 0,025 0,026 2,02 3,35 φ8//0,15 

Corte (+) 
Pilares 20,9 0,036 0,037 2,90 3,35 φ8//0,15 

Central 17,4 0,030 0,031 2,40 3,35 φ8//0,15 

Quanto ao esforço transverso, ao contrário da solução de Cobiax® de edifícios, anteriormente 

apresentada, e onde as armaduras de flexão foram prolongadas, nesta solução optou-se por retirar 

todos os Cobiax® que estivessem dentro da zona de esforço transverso resistente calculado com a 

armadura mínima como mostra a Tabela 5.18. O posicionamento dos Cobiax® para esta solução 

apresenta-se no anexo A-2.2.2. 

Tabela 5.18 - Cálculo do esforço transverso resistente na interface capitel/Cobiax® 

k 1,830 

Asl [cm2] 3,35 

ρ 0,002 

Crd,c 0,120 

vrd,c [kN/m2] 0,397 

Vrd,c [kN/m] 67,5 

Vrd,cobiax [kN/m] 33,76 
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No que toca ao punçoamento, verifica-se o mesmo que na situação anterior onde o esforço atuante é 

inferior ao resistente. 

5.5.5 Laje pré-esforçada para estacionamentos 

5.5.5.1 Pré-dimensionamento 

Numa primeira fase, antes de efetuar qualquer cálculo, é necessário ponderar todos os pontos 

apresentados no capítulo 4.3 e analisar qual das soluções melhor se adequa ao problema presente. 

No que toca à distribuição dos cabos em planta, optou-se por uma distribuição mista, isto é, 

concentrada numa direção e distribuída na outra, pelas razões já apresentadas anteriormente. 

O passo seguinte é a escolha do traçado longitudinal, contudo, devido à reduzida espessura da laje, é 

necessário ter conhecimento das armaduras mínimas que vão ser utilizadas para se determinar as 

excentricidades máximas dos cabos. 

No cálculo da armadura mínima pela equação (4.34), é necessário ter conhecimento do esforço normal 

que advém dos cabos de pré-esforço instalados na laje. Contudo, como se está a analisar uma situação 

relativa a painéis centrais normalizados e não de um edifício na sua totalidade, existe, portanto, uma 

grande incerteza em relação aos elementos verticais de elevada rigidez que influenciam o esforço 

normal existente na laje, como referido em 4.4.1.2. Deste modo, optou-se pela hipótese de considerar 

o esforço normal nulo, conduzindo a uma solução de armaduras mínimas conservativa. Obteve-se 

assim uma armadura mínima de cálculo de 2,55 cm2/m e optou-se por uma armadura de φ8//0,15 (3,35 

cm2/m), verificando inclusivamente a rotura dúctil por perda total de pré-esforço. 

 

 

 

 

  

Figura 5.14 - Disposição dos cabos de pré-esforço e cortes transversais da laje 
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Com base nas excentricidades máximas anteriormente ilustradas na Figura 5.14, realizou-se o traçado 

dos cabos de pré-esforço, optando-se por um traçado trapezoidal em ambas as direções, com algumas 

diferenças. Com vista a maximizar a flecha do traçado, na direção concentrada, optou-se por intercalar 

a malha de armaduras ordinárias com os monocordões, como se representou anteriormente. É 

importante referir que, nesta fase, é deixado um espaço adicional para o possível reforço de armadura 

de flexão, cumprindo sempre os requisitos mínimos de recobrimento (2,5 cm). Os monocordões não 

aderentes utilizados são os comercializados pela empresa Ferca, cujo modelo é o Y1860 S7 0.6''N, 

com um diâmetro auto-embainhado de 18 mm de diâmetro [36]. 

A diferença do traçado dos cabos em alçado incide sobre os pontos de inflexão em cada direção, sendo 

que na direção concentrada estes estão situados a 2 metros do limite do módulo de laje enquanto que 

na direção distribuída estão a 1,5 metros. Esta diferença de distância deve-se à concentração de 

momentos provocada pela inflexão de cada monocordão do conjunto na direção concentrada, isto é, a 

força pontual que é gerada neste mesmo ponto, pela concentração dos cabos, provoca um momento 

negativo que é superior ao momento positivo resultante das cargas atuantes. O traçado dos cabos de 

pré-esforço é apresentado no anexo A-2.3.1 com as indicações de cotas. Esta aproximação do ponto 

de inflexão ao apoio deve ser analisada com cuidado para evitar situações inconvenientes para o 

dimensionamento.  

Por outro lado, na direção distribuída, as forças geradas pelos pontos de inflexão, equivalem a uma 

carga distribuída (semelhante a uma carga de faca), podendo aproximar-se dos apoios da banda 

concentrada para maximizar o efeito do pré-esforço, minimizando as deformações. 

No que toca ao número de cordões de pré-esforço, estes são determinados com base no critério, já 

ilustrado no capítulo de pré-dimensionamento, de equilíbrio das cargas quase-permanentes de cerca 

de 70%, onde posteriormente se verificaram as deformações causadas pela força de puxe obtida por 

esta metodologia.  

Utilizando a método anteriormente descrito, cada direção tem de equilibrar a carga total. Deste modo a 

carga linear a equilibrar em cada direção é a apresentada na tabela seguinte: 

Tabela 5.19 - Carga linear a equilibrar pelos cabos 

 Equilíbrio de cargas equivalentes em 70% Carga linear a equilibrar [kN/m] 

Carga a 
equilibrar 
[kN/m2] 

pp [kN/m2] 5,5 

7,8 43,7 

RCP [kN/m2] 0,5 

SC [kN/m2] 3 

Ψ2 0,6 

% 70 

Após estimada a carga linear uniformemente distribuída, pode-se calcular a força de puxe aproximada 

para equilibrar a percentagem anteriormente descrita pela equação (2.2). 

𝑃 =
𝑞𝑝𝐿

2

8𝑓
=
43,7×82

8×0,132
≈ 2650 𝑘𝑁 
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Onde a flecha utilizada é baseada num traçado parabólico com excentricidades máxima no apoio e vão 

referente à direção principal, como se exemplifica no modelo de pré-dimensionamento representado 

na Figura 5.15. Foi adotada uma força útil de puxe por cabo de 160 kN, como mencionado no capítulo 

de pré-dimensionamento. Assim, pela equação (2.3), obtiveram-se 17 monocordões para a direção 

principal. 

 

Figura 5.15 - Modelo de pré-dimensionamento para a direção principal [cm] 

No caso da direção dos cabos distribuídos, nas zonas sobre os pilares, estes cabos passam por baixo 

dos concentrados o que resulta numa diminuição da flecha. Contudo, em todas as outras zonas, estes 

podem aproveitar a excentricidade máxima da laje, tendo em conta as armaduras ordinárias. Assim a 

flecha desta direção é ligeiramente inferior, como ilustrado no corte 2-2’ e 3-3’ da Figura 5.14, que se 

traduziria numa força de puxe superior. Por simplificação, testou-se o mesmo número de cabos em 

ambas as direções. 

Esta solução não estaria otimizada, no sentido de que as deformações elásticas seriam muito inferiores 

às das soluções fungiforme maciça e fungiforme de Cobiax®. Nesse sentido reduziu-se gradualmente 

o número de cordões até serem atingidos valores que tornassem esta solução mais próxima das outras 

ao nível das deformações, reduzindo assim o custo da solução. Deste modo, abdicou-se um pouco da 

qualidade da solução (deformações) em detrimento do seu custo final. Após algumas iterações chegou-

se à solução de 12×12 monocordões. 

Os monocordões situados na direção concentrada são emparelhados como se representa no corte A-

A’ da Figura 5.14. Esta distribuição foi tomada com o intuito de garantir as condições necessárias para 

uma correta betonagem, garantindo o espaçamento necessário para uma vibração do betão adequada, 

garantindo, ao mesmo tempo, que todos estes cabos estão situados dentro do perímetro crítico para 

que possam ser contabilizados na resistência ao punçoamento. 

Para avaliar a escolha do número de cabos realizam-se as verificações de pré-dimensionamento 

representadas no capítulo 2.2. Para a tensão de compressão instalada na laje é utilizada a equação 

(2.4) num módulo de laje (8×0,22) considerando todos os cabos afetos a essa direção. Para a 

verificação da tensão de corte, o angulo 𝛼 é calculado com base na Figura 5.18, referente ao traçado 

de cabo presente no anexo A-2.3.1. 
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Tabela 5.20 - Verificações de pré-dimensionamento 

Tensão de compressão para Pré-dimensionamento 

fp0,1% [MPa] 1860 

σp,máx [MPa] 1395 

Ap [cm2] 1,4 

Fp [kN] 2343,6 

Ac [m2] 1,76 

σy [MPa] 1,09 
 

Verificação à tensão de corte 

Red [kN] 811,2 

u [m] 4,66 

n 14 

kP [kN] 2240 

dp [m] 0,17 

b [m] 0,60 

sen(α) [rad] 0,058 

d [m] 0,18 

Veff [kN] 551,0 

τ [MPa] 0,66 
 

O valor da tensão de corte apresenta-se dentro do limite sugerido pela condição de pré-

dimensionamento, o que indica que, em principio não se necessita da adoção de armadura de 

punçoamento. No que toca à tensão normal instalada na laje, esta encontra-se próxima do que se toma 

em geral como limite inferior. Este facto não é, no entanto, limitativo na solução se asseguradas as 

verificações de segurança aos estados limite. 

5.5.5.2 Armaduras de flexão para estado limite último (diagrama retangular) 

A distribuição de cabos de pré-esforço adotada faz com que a solução não seja simétrica, como tal é 

necessário analisar as armaduras de flexão em ambas as direções. Neste trabalho apresentam-se 

apenas os cálculos para um dos cortes, sendo que no restante os princípios de dimensionamento são 

iguais. Como referido previamente, o ponto de inflexão dos cabos de pré-esforço da direção 

concentrada provoca um pico no momento fletor devido à força pontual imposta pelo traçado do cabo. 

Como consequência, decidiu-se adotar mais um nível de armaduras em torno do pilar, tendo este 1,5 

metros de comprimento nesta zona (representado a verde Figura 5.16) reduzindo assim a largura de 

alinhamento central e dos pilares para 2 e 3 metros, respetivamente. 

 

Figura 5.16 - Alinhamentos da laje de pré-esforço segundo a direção X e cortes realizados 
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Figura 5.17 - Momentos de dimensionamento no corte (-) segundo a direção X 

Seguindo as equações do capítulo 4.4.1, na zona de momento máximo entre os 3 e os 5 metros 

representados na Figura 5.17, a secção é intersetada por 4 monocordões, onde se utiliza o incremento 

de tensão de 100 𝑀𝑃𝑎, como referenciado no capítulo 4.4.1.1. São apresentados os cálculos para este 

corte pois é onde se situa o menor numero de cabos de pré-esforço face ao momento atuante, tornando-

a na zona condicionante (1,5 a 3 metros da Figura 5.17) da laje. 

Relativamente ao pico de momentos criado pelo ponto de inflexão do cabo de pré-esforço, salienta-se 

que na realidade tal efeito poderá não ser tão visível ou até mesmo relevante para o cálculo de 

armaduras. Tal diferença deve-se ao modelo adotado, pois além do cálculo ter sido feito como se de 

um só cabo se tratasse, foi considerado um traçado de cabo trapezoidal. Ambas estas simplificações 

geram a concentração da força de pré-esforço num só ponto, ao invés do que aconteceria na realidade 

onde tal valor seria distribuído pela curva do cabo, entre troços retos, e pelo número de cabos utilizados, 

havendo assim uma distribuição do seu efeito. 

O andamento do diagrama de momentos, ilustrado na Figura 5.17, resulta da combinação dos 

momentos do pré-esforço e das cargas atuantes. Este andamento foi uniformizado pelas mesmas 

razões apresentadas em 5.5.1. Seguidamente apresentam-se os cálculos da armadura necessária para 

verificar a segurança nesta secção, onde 𝑀𝑠𝑑 = −92,7  kN.m/m e 𝑁𝑠𝑑 = 0  kN.m/m são o momento e 

esforço normal atuantes, respetivamente. 

{
 
 

 
 ∑𝐹 = 0  ⇔  𝐴𝑠×435×10

3 + 100×103×6×1,4×10−4 − 0,85×20×103×0,8×𝑥×2 = 0

∑𝑀 = 0 ⇔   (𝐴𝑠×435×10
3)×(0,19) + (100×103×6×1,4×10−4)×(0,16) − 

                        −(0,85×20×103×0,8×𝑥×2)× (
𝑥

2
)  = −2×92,7   

  

Deste sistema obtiveram-se a armadura total para o alinhamento de 2 metros e a posição da linha 

neutra: { 
𝐴𝑠 = 24,05 𝑐𝑚

2

𝑥 = 0,041 𝑚
 

É, portanto, necessária uma armadura de 12,03 cm2/m neste alinhamento para verificar a segurança, 

tendo sido adotada φ10//0,15+ φ12//0,15 (12,78 cm2/m). A pormenorização destas armaduras e das 

restantes são apresentadas no anexo A-2.3.2, inclusivamente para a direção Y. 
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5.5.5.3 Armaduras de punçoamento segundo Ramos [31] 

Para realizar a verificação ao punçoamento desta laje são considerados pilares com uma área de 

0,60×0,60 m2 que, desta forma, englobam todos os cabos na direção principal segundo a regra 

apresentada em 4.4.2.2. 

Para o cálculo do valor efetivo do esforço transverso é necessário obter não só o número de cabos que 

atravessam o perímetro crítico, como também a força gerada por cada cabo devido à sua curvatura. 

Tabela 5.21 - Equações das parábolas e comprimento utilizados no calculo de 𝑉𝑒𝑑,𝑒𝑓𝑓 
 

Esforço efetivo de punçoamento 

Equação da parábola - Direção principal 𝑦(𝑥) = −0,075𝑥2 

Equação da parábola - Direção distribuída 𝑦(𝑥) = −0,096𝑥2 

dp [m] 0,17 

b [m] 0,60 

𝑥 [m] 0,39 

Pela Tabela 5.21 são apresentadas as equações das parábolas e o ponto de intersecção entre a 

parábola com o perímetro crítico (𝑥). 

Sabendo este ponto, procede-se ao cálculo das forças descendentes (de descompressão) 

representadas na Tabela 5.22, e ao respetivo ângulo que causa a força de desvio de cada cabo, como 

se mostra na Figura 5.18. 

 

Figura 5.18 - Força de desvio para o cálculo de 𝑽𝒆𝒅,𝒆𝒇𝒇 

Tabela 5.22 - Força de descompressão introduzida pelos cabos de pré-esforço 

nº de cordões 
por direção 

P∞ [kN] 
flecha da 

parábola [m] 
Parâmetro a da 

parábola 
α [rad] 𝒏.𝑷𝒕𝒂𝒏(𝜶) [kN] 

12 160 0,019 0,075 0,0595 112 

2 160 0,024 0,096 0,0759 23,8 

Deste modo com 𝑉𝑒𝑑 = 811,2 𝑘𝑁 obtém-se o valor de esforço transverso efetivo de 𝑉𝐸𝑑,𝑒𝑓𝑓 = 811,2 −

2×112 − 2×23,8 = 539,6 𝑘𝑁 

Para o cálculo da resistência ao punçoamento 𝑉𝑅𝑑,𝑐 os valores adotados estão representados nas 

tabelas seguintes, pelas equações apresentadas no capítulo 4.4.2.3. 
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Tabela 5.23 - Taxa de armadura ordinária mecânica 

Direção X - Distribuída Y - Concentrada 

bi 1,34 1,34 

Armadura adotada φ10//0,15+φ12//0,15 10//0,15+φ12//0,15 

As [cm2] 12,78 12,78 

ρs 0,0069 0,0069 

No cálculo do efeito da excentricidade ρexc, considera-se o incremento da tensão nos cabos não-

aderentes de 100 MPa, pois a laje encontra-se na rotura. 

Tabela 5.24 - Efeito da excentricidade dos cabos 

Direção X -  Distribuída Y -  Concentrada 

P [kN] 160 160 

Número de cordões  2 12 

Δσ [MPa] 100 100 

ap [m2] 0,00014 0,00014 

dp [m] 0,162 0,177 

h [m] 0,22 0,22 

Tensão no cabo [kN/m2] 1242,9 1242,9 

ρexc 0,0003 0,0020 

Para o cálculo de ρcomp, do mesmo modo que se tinha considerado para a flexão, admitiu-se que o valor 

do esforço normal de compressão seria igual a zero, resultando assim num valor nulo da percentagem 

de armadura relativa à compressão, que consequentemente não contribui para o aumento da 

resistência ao punçoamento. 

A soma de cada 𝜌, para cada uma das direções, e a média ponderada para o respetivo cálculo da 

resistência é apresentada na seguinte tabela: 

Tabela 5.25 - Média ponderada de ρ 

Direção X - Secundária Y - Principal 

∑ 0,0072 0,0089 

ρmédio 0,0081 

Assim, aplicando a equação (4.22), obtém-se a resistência ao punçoamento da laje. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐 . 𝑘. (100. 𝜌. 𝑓𝑐𝑘)
1
3⁄ ] 𝑢. 𝑑 = [0,12×𝑘×(100×0,081×30)

1
3⁄ ] ×0,185×4,72 = 606,4𝑘𝑁 

Desde modo, como  𝑉𝐸𝑑,𝑒𝑓𝑓 < 𝑉𝑅𝑑,𝑐, não é necessário proceder o cálculo de armadura de punçoamento. 

5.6 Controlo direto das deformações 

Como já foi mencionado no capítulo 2.3, a metodologia que se utiliza para realizar estes cálculos é a 

desenvolvida por Nuno Brandão [9] que permite uma automatização de cálculos, sem o recurso a 

tabelas ou a ábacos como no método dos coeficientes globais.  

Uma das maiores incertezas do cálculo das deformações é sobre o estado de fendilhação da peça, e 

qual o momento real que a provoca, pois numa situação de projeto é impossível determinar com certeza 
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as cargas a que a peça está sujeita e quais são as propriedades físicas do betão. Deste modo, optou-

se pela medida conservativa de se considerar que quando 𝑀𝑟 > 𝑀𝑐𝑟/1,15 a peça está fendilhada e 

considera-se 𝑀𝑐𝑟/𝑀𝐷  = 1. O momento actuante utilizado para o cálculo foi obtido pela uniformização 

dos momentos de uma banda de 1 metro obtidos do modelo de elementos finitos. 

5.6.1 Laje fungiforme maciça 

Depois de calculadas as armaduras relativas à segurança à rotura e definidas as pormenorizações, 

procedeu-se ao cálculo das deformações a longo prazo, quer globais quer para o incremento de 

deformação. 

Como já foi referido no capítulo 2.3.2, é necessário definir um caminho de bandas com as respetivas 

armaduras dessa direção, como se representa na Figura 5.19. 

 

Figura 5.19 - Bandas utilizadas no cálculo das deformações 

Para o cálculo dos coeficientes, como já foi referido, são necessários os coeficientes referentes à 

situação de 𝑡 = 0 e 𝑡 = ∞ para zonas não fendilhadas, e 𝑡 = 0 e 𝑡 = ∞ para zonas fendilhadas. Para 

todas as situações o valor do coeficiente de fluência foi tomado como 2,5. 

 𝐾01 =
𝐸𝑐0×𝐼𝑐

𝐸𝑐×𝐼𝐼
                                            𝐾02 =

𝐸𝑐0×𝐼𝑐

𝐸𝑐×𝐼𝐼𝐼
 (5.5) 

 𝐾𝑡1 =
𝐸𝑐0×𝐼𝑐

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓×𝐼𝐼,𝑒𝑓𝑓
                      𝐾𝑡2 =

𝐸𝑐0×𝐼𝑐

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓×𝐼𝐼𝐼,𝑒𝑓𝑓
 (5.6) 

As cargas respetivas para 𝑡 = 0 correspondem a uma situação que contabiliza apenas o peso próprio 

da laje, não tendo em conta quaisquer paredes divisórias ou revestimentos de piso. Para 𝑡 = ∞ utiliza-

se uma combinação de cargas quase permanentes com já referido, na equação (2.15). 

Apresentam-se de seguida os valores de coeficientes e de deformações obtidos para as respetivas 

bandas. 

5.6.1.1 Banda A-B-A 

Para os cálculos dos coeficientes apresentados nas equações (5.5) (5.6), os valores das armaduras e 

propriedades geométricas são apresentados na Tabela 5.26. 
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Tabela 5.26 - Valores de armaduras e inércias para a banda A-B-A 

 Ponto A Ponto B 

Asl [cm2/m] 21,36 6,44 

Asl' [cm2/m] 5,65 3,93 

β 0,2647 0,6098 

ρ 0,0067 0,0034 

ρ' 0,0018 0,0021 

W [m3/m] 0,0204 0,0081 

Ic [m4/m] 0,0036 0,0009 

mcr [kN.m/m] 59,21 23,39 

Tabela 5.27 - Coeficientes para a banda A-B-A 

Ponto A (myy) 𝒕 = 𝟎 𝒕 = 𝒕 Ponto B (myy) 𝒕 = 𝟎 𝒕 = 𝒕 

α 6,4 22,27 α 6,4 22,27 

I1 [m4/m] 0,00393 0,00478 I1 [m4/m] 0,00093 0,00103 

I2 [m4/m] 0,00096 0,00258 I2 [m4/m] 0,00011 0,00032 

MD [kN.m/m] -119,8 -202,3 MD [kN.m/m] 11,9 20,4 

Mcr/MD 0,49 0,29 Mcr/MD 1,97 1,15 

β1 1 1 β1 1 1 

β2 1 0,5 β2 1 0,5 

τ 0,51 0,85 τ 0,00 0,43 

K1 0,91 2,62 K1 0,95 3,00 

K2 3,71 4,85 K2 7,86 9,59 

K 2,33 4,52 K 1,00 5,81 

Após obtidos os coeficientes K1 e K2, para curto e longo prazo, são aplicadas as condições de apoio da 

Figura 2.2, de onde se obtém os seguintes valores. Para esta situação de painel central, trata-se de 

uma situação com continuidade.  

Tem-se, portanto, para 𝑡 = 0, onde a flecha 𝑎𝑐0𝐵 = 0,15 𝑐𝑚: 

𝐾0𝐴𝐵𝐴 =
𝐾0𝐴 + 2×𝐾0𝐵 + 𝐾0𝐴

4
=
2,33 + 2×1,00 + 2,33

4
= 1,7 

𝑎0𝐵 = 𝐾0𝐴𝐵𝐴×𝑎𝑐0𝐵 = 0,15×1,7 = 0,26 𝑐𝑚 

E para 𝑡 = ∞, onde a flecha 𝑎𝑐0𝐵 = 0,26 𝑐𝑚: 

𝐾𝑡𝐴𝐵𝐴 =
𝐾𝑡𝐴 + 2×𝐾𝑡𝐵 + 𝐾𝑡𝐴

4
=
4,52 + 2×5,81 + 4,52

4
= 5,2 

𝑎𝑡𝐵 = 𝐾𝑡𝐴𝐵𝐴×𝑎𝑐𝑡𝐵 = 0,26×5,2 = 1,37 𝑐𝑚 

Portanto o incremento da banda A-B-A temos: 

Δ(𝑡0 → 𝑡∞)𝐵 = 𝑎𝑡𝐵 − 𝑎0𝐵 = 1,39 − 0,26 = 1,10 𝑐𝑚 

5.6.1.2 Banda B-C-B 

Para a banda B-C-B utiliza-se o mesmo procedimento. 
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Tabela 5.28 - Valores de armaduras e inércias para a banda B-C-B 

 Ponto B Ponto C 

Asl [cm2/m] 3,93 3,93 

Asl' [cm2/m] 3,93 3,93 

β 1,0000 1,0000 

ρ 0,0021 0,0021 

ρ' 0,0021 0,0021 

W [m3/m] 0,0081 0,00807 

Ic [m4/m] 0,0009 0,00089 

mcr [kN.m/m] 23,39 23,39 

Tabela 5.29 - Coeficientes para a banda B-C-B 

Ponto B (mxx) 𝒕 = 𝟎 𝒕 = 𝒕 Ponto C (mxx) 𝒕 = 𝟎 𝒕 = 𝒕 

α 6,4 22,27 α 6,4 22,27 

I1 [m4/m] 0,00092 0,00100 I1 [m4/m] 0,00092 0,00100 

I2 [m4/m] 0,00007 0,00022 I2 [m4/m] 0,00007 0,00022 

MD [kN.m/m] -5,1 -8,9 MD [kN.m/m] 9,0 15,6 

Mcr/MD 4,55 2,64 Mcr/MD 2,59 1,50 

β1 1 1 β1 1 1 

β2 1 0,5 β2 1 0,5 

τ 0,00 0,00 τ 0,00 0,00 

K1 0,97 3,11 K1 0,97 3,11 

K2 12,17 14,29 K2 12,17 14,29 

K 1,00 3,11 K 1,00 3,11 

No caso desta banda, como se encontra entre o alinhamento dos pilares e o meio-vão da laje em 

questão, é uma flecha relativa (como demonstrado previamente na Figura 2.3), portanto para o caso 

do ponto C tem-se para 𝑡 = 0 e para 𝑡 = ∞: 

𝑎𝑐0𝐶 = 𝑎𝑐0𝐶−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑎𝑐0𝐵 = 0,23 − 0,15 = 0,08 𝑐𝑚  

𝑎𝑐𝑡𝐶 = 𝑎𝑐𝑡𝐶−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑎𝑐𝑡𝐵 = 0,40 − 0,26 = 0,14 𝑐𝑚 

Tem-se, portanto, para 𝑡 = 0, onde a flecha 𝑎𝑐0𝐶 = 0,08 𝑐𝑚: 

𝐾0𝐵𝐶𝐵 =
𝐾0𝐵 + 2×𝐾0𝐶 + 𝐾0𝐵

4
=
1,00 + 2×1,00 + 1,00

4
= 1,0 

𝑎0𝐶 = 𝐾0𝐵𝐶𝐵×𝑎𝑐0𝐶 = 0,08×1,0 = 0,08 𝑐𝑚 

E para 𝑡 = ∞, onde a flecha 𝑎𝑐𝑡𝐶 = 0,14 𝑐𝑚: 

𝐾𝑡𝐵𝐶𝐵 =
𝐾𝑡𝐵 + 2×𝐾𝑡𝐶 + 𝐾𝑡𝐵

4
=
3,11 + 2×3,11 + 3,11

4
= 3,11 

𝑎𝑡𝐶 = 𝐾0𝐵𝐶𝐵×𝑎𝑐𝑡𝐶 = 0,14×3,11 = 0,43 𝑐𝑚 

Portanto o incremento da banda B-C-B temos: 

Δ(𝑡0 → 𝑡∞)𝐶 = 𝑎𝑡𝐶 − 𝑎0𝐶 = 0,43 − 0,08 = 0,4 𝑐𝑚 

Tem-se então a deformação final no centro da laje e o seu respetivo incremento: 
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𝑎𝑡𝐶−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑎𝑡𝐶 + 𝑎𝑡𝐵 = 1,37 + 0,43 = 1,8 𝑐𝑚  

Δ(𝑡0 → 𝑡∞)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Δ(𝑡0 → 𝑡∞)𝐵 + Δ(𝑡0 → 𝑡∞)𝐶 =  1,1 + 0,4 = 1,5 𝑐𝑚 

Para as outras lajes o método de cálculo é em tudo semelhante, com exceção da laje pré-esforçada. 

5.6.2 Laje pré-esforçada 

Para o cálculo das deformações desta laje é necessário verificar que não há fendilhação, tomando em 

consideração o critério já apresentado em 4.5.1. Se a laje fendilhar devido à sua menor percentagem 

de armadura ordinária, o valor de 𝐾𝑡 poderia ser elevado, sinal de deformação indesejável. Contudo, 

mesmo para uma fase inicial da fendilhação o incremento de deformação relativa a esta situação não 

seria significativo. 

Estando o nível de tensão médio no betão dentro dos limites, como foi referido (Tabela 5.20), e após a 

análise de elementos finitos mostrar que os valores das tensões são aproximadamente inferiores a 

𝑓𝑐𝑡𝑚, calculou-se a deformação desta laje pela equação (2.7) em que a deformação elástica é apenas 

afetada pelo efeito da fluência. 

Tabela 5.30 - Combinações de deformações elásticas [m] 

Combinação Deformação a Meio vão total Ponto – C (SAP2000) [cm] 

Peso próprio 0,44 

ELS 0,62 

Pré-esforço -0,35 

Tendo em conta as combinações calculam-se os valores da flecha elástica para curto prazo 𝑎𝑐0 e para 

longo prazo 𝑎𝑐𝑡. 

𝑎𝑐0 = 0,44 − 0,35 = 0,09 cm 

𝑎𝑐𝑡 = 0,62 − 0,35 = 0,27 𝑐𝑚 

Tem-se a deformação total: 

𝑎𝑡𝐶−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑎𝑐𝑡𝐶×(1 + 𝜑) = 0,27×(1 + 2,5) = 0,9 𝑐𝑚  

E o incremento: 

Δ(𝑡0 → 𝑡∞)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑎𝑡𝐶 − 𝑎0𝐶 = (1 + 𝜑)𝑎𝑐𝑡𝐶 − 𝑎𝑐0𝐶 =  0,27×(1 + 2,5) − 0,09 = 0,8 𝑐𝑚 

Neste caso, com a aplicação de pré-esforço, o limite de deformações que se aponta é mais restrito. A 

deformação máxima para longo prazo, deve ser da ordem máxima de L/750, mas dependendo das 

exigências construtivas, este valor terá variações. Numa solução de pavimentos dedicados a 

estacionamentos, onde não existem praticamente danos em elementos não estruturais, certamente que 

deformações superiores seriam possíveis. 
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5.7 Análise dos painéis laterais  

Para se realizar uma análise mais cuidada dos resultados é necessário não só analisar os painéis 

centrais, que compõem a maior parte da laje, mas também os painéis de canto e laterais, que têm 

condições de fronteira diferentes e que, em geral, condicionam o dimensionamento da laje. 

Para todas as soluções em questão optou-se pela utilização de uma viga no bordo, visto que além da 

importância relativa à limitação de deformações nas fachadas é relevante para o comportamento 

sísmico do edifício.  

Na comparação económica das diferentes soluções apresentadas não será tido em conta o painel 

número 3 da disposição global de painéis (Figura 5.20 a)), visto que devido ao efeito dos painéis laterais 

adjacentes é uma situação mais favorável. Deste modo, considera-se como 3 um painel central com 

painéis adjacentes também centrais.  

 

Figura 5.20 - Painéis considerados 

Na quantificação dos materiais foi considerado o betão e o aço das vigas que no caso de 

escritórios/habitação, têm 0,65 e de 0,3 metros de altura e de largura, respetivamente. Para as lajes de 

estacionamentos, a altura da viga é de 0,55 metros e a largura de 0,3 metros. Refira-se que a utilização 

das vigas no contorno para estacionamentos não é uma solução muito corrente, pois em geral os 

estacionamentos são enterrados. 

No dimensionamento ao estado limite último redistribuiu-se o diagrama de momentos no apoio entre o 

painel lateral (2) e o painel de canto (1) em cerca de 80%, de forma a obter um momento negativo na 

mesma ordem de grandeza do momento positivo no vão. A redistribuição dos momentos foi verificada 

de acordo com o EC2 [12], confirmando-se que a secção tem uma capacidade de rotação suficiente. 

No caso particular da laje pré-esforçada, seria necessário o dimensionamento das diversas ancoragens 

que se situam na viga de bordo, contudo como o dimensionamento de ancoragens não é o objetivo 

deste trabalho, estas não foram dimensionadas.  

No alinhamento dos pilares de bordo não se utilizou pré-esforço, pois, a viga garante um controlo de 

deformações suficiente nesta zona. Relativamente ao traçado do cabo entendeu-se que este seria 

ancorado no eixo referente ao centro de gravidade da laje. 

a) b) 
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O número de cabos é superior à situação dos painéis centrais, pois o cabo não tem início na 

excentricidade máxima, mas sim no centro de gravidade da laje. Adicionalmente, os bordos livres 

nestes painéis levam a valores de deformação superiores, sendo necessário um maior número de 

cordões, para controlo das deformações.  

Em todas as soluções analisadas as duas vigas de bordo (vertical e horizontal, em planta) possuem 

iguais quantidades de armadura. No caso da laje pré-esforçada, como se adotou uma distribuição de 

cabos assimétrica, as quantidades de armadura nas vigas de bordo são diferentes. Devido a esta 

distribuição (anexo B – 2.3.1), o encaminhamento de cargas é feito, inicialmente, pelos cordões 

distribuídos, que, se encarregam de transmitir as cargas aos cordões concentrados ou à viga. Assim, 

facilmente se entende que a viga mais esforçada é a vertical. Deste modo, considerou-se relevante a 

representação da viga mais carregada, que se encontra em anexo. 

Para o cálculo do estado limite último de flexão manteve-se a hipótese de absorção total do esforço 

axial por parte dos pilares e, neste caso, em grande parte pelas paredes de contenção, pois as lajes 

de estacionamento situam-se muitas vezes em zonas subterrâneas. 

Todas as soluções são dimensionadas pelos mesmos princípios utilizados nos painéis centrais, 

portanto não se entra em pormenor nos seus cálculos. Todos os desenhos de armaduras calculadas 

são apresentados nos anexos, incluindo as vigas com os seus respetivos cortes. 
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6 Comparação de resultados 

6.1 Comparação de quantidades de materiais utilizados 

Para a avaliação dos materiais utilizados contabilizou-se o volume de betão utilizado e a taxa de 

armadura por metro quadrado em cada painel. Na quantidade de armadura contabilizaram-se as 

armaduras de flexão, as de punçoamento, e flexão e esforço transverso da viga. Para facilitar a 

comparação de resultados elaboraram-se gráficos que ilustram a diferença de quantidades de 

materiais. Os gráficos resultam dos valores apresentados na Tabela 6.1. 

Para o cálculo do peso da armadura ordinária utilizada, considerou-se um peso volúmico do aço 

ordinário de 𝜌 = 7860 kg/m3 e, para o cálculo do aço de pré-esforço, o peso adotado foi de 1,23 kg/m 

de cordão [36]. 

Tabela 6.1 –Valores de cálculo da quantidade de materiais 

6.1.1 Lajes de habitações/escritórios 

Para a situação das lajes dedicadas a habitações/escritórios, como referido anteriormente, analisaram-

se duas situações estruturalmente equivalentes, a laje fungiforme com capitel e a laje aligeirada com 

Cobiax®. 

Solução Tipo de laje Painel 
Espessura 
Equivalente 

[m]  

Taxa de 
Armadura 

[kg/m2] 

Taxa de Armadura de 
Pré-esforço [kg/m2] 

Habitação / 
escritório 

Laje 
Fungiforme 

Maciça 

Painel Central 0,238 19,2 0 

Painel Lateral 0,245 22,4 0 

Painel de Canto 0,257 26,8 0 

Laje 
Fungiforme 

Cobiax® S-160 

Painel Central 0,207 18,7 0 

Painel Lateral 0,224 21,2 0 

Painel de Canto 0,237 23,3 0 

Estacionamento 

Laje 
Fungiforme 

Maciça 

Painel Central 0,217 16,4 0 

Painel Lateral 0,222 18,9 0 

Painel de Canto 0,230 21,0 0 

Laje 
Fungiforme 

Cobiax® S-100 

Painel Central 0,173 15,6 0 

Painel Lateral 0,176 17,1 0 

Painel de Canto 0,185 19,7 0 

Laje pré-
esforçada 

Painel Central 0,220 12,9 3,69 

Painel Lateral 0,232 15,9 4,61 

Painel de Canto 0,245 18,8 3,69 
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Figura 6.1 - Consumo de betão para lajes de habitações/escritórios 

Como seria expectável, o consumo de betão é inferior na laje de Cobiax® comparativamente à maciça 

(Figura 6.1), mesmo apresentando uma altura de laje superior no vão. O menor consumo de betão 

encontra-se no painel central com cerca de 0,208 m face aos 0,238 metros da laje fungiforme, 

justificável pela ausência de vigas de bordo. 

 

Figura 6.2 - Consumo de aço para lajes de habitações/escritórios 

No painel central e no que diz respeito à quantidade de aço utilizada (Figura 6.2), a laje de Cobiax® 

apresenta um menor consumo face à laje fungiforme, mesmo possuindo uma altura útil inferior na zona 

do capitel. Por sua vez, nos painéis laterais e de canto, o acréscimo de espessura no vão leva a que a 

laje de Cobiax® registe um decréscimo nas quantidades de armaduras, pois o aumento da altura útil, 

permite reduzir a quantidade de aço utilizado, verificando a segurança aos momentos positivos destes 

painéis. É também importante referir que a laje Cobiax®, mesmo com a redução do peso próprio 

causado pelos vazamentos, não compensa na totalidade o facto de ter uma menor espessura nas 

zonas de punçoamento, onde a quantidade de armaduras transversais é ligeiramente superior à da laje 

fungiforme maciça. 
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6.1.2 Lajes de estacionamentos 

Na análise realizada neste capítulo, consideraram-se três lajes sujeitas a este tipo de carregamento. 

Para as lajes fungiforme maciça e fungiforme aligeirada de Cobiax®, como estas possuem iguais 

espessuras de vão e de capitel, pode verificar-se a influência direta que o vazamento Cobiax® provoca 

nas quantidades de materiais. 

 

Figura 6.3 - Consumo de betão em lajes de estacionamentos 

Como seria de esperar, com a adição dos vazamentos, o consumo de betão diminui (Figura 6.3), sendo 

que o valor médio da redução é na ordem dos 20%, em todos os painéis comparativamente à laje 

fungiforme maciça. Relativamente à laje pré-esforçada regista-se um maior consumo de betão 

comparativamente às outras soluções, onde poderia justificar-se reduzir a espessura, sem afetar 

significativamente os estados limites últimos e a sua deformação, contudo assumiu-se que uma 

espessura de 0,22 metros seria o mínimo, pois qualquer erro na execução do traçado de cabos poderia 

ter efeitos negativos no seu comportamento. 

Na análise da laje pré-esforçada, apresenta-se a quantidade de aço necessária para se verificarem 

todas as condições de segurança, acrescida da quantidade de aço de pré-esforço (Figura 6.4). 

 

Figura 6.4 - Consumo de aço em lajes de estacionamentos 

Na laje vazada ocorre uma redução da quantidade de aço que se deve à diminuição do peso próprio 

causada pelos Cobiax®. Esta, por sua vez, reduz os momentos atuantes o suficiente para que seja 
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possível a adoção de uma menor quantidade de armadura quando se toma em comparação as lajes 

fungiforme maciça e de Cobiax®. 

Em termos de utilização de aço no caso da laje com pré-esforço verifica-se um menor consumo de 

armadura ordinária. Contudo, esta laje é a que mais aço utiliza tendo em conta o somatório dos dois 

tipos de aço, dado pela pouco significativa redução da quantidade de armadura ordinária (que seria 

uma das vantagens desta laje). Este facto deve-se à não contabilização do esforço normal na laje, 

causado pela incerteza dos constrangimentos dos elementos verticais. Caso se considerasse a 

hipótese da influência da parcela de esforço normal poderia justificar-se 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 2,51 cm2/m (φ8//0,20). 

Isto resultaria num decréscimo de 30% no consumo de aço ordinário por parte desta laje para o painel 

central. 

No que toca às cofragens necessárias, não foram analisadas em termos de quantidades de materiais. 

Estas foram tidas em conta apenas para efeito de custos. 

6.2 Comparação das deformações 

As deformações apresentadas neste capítulo têm o intuito, não só de demonstrar as deformações 

elásticas que são obtidas diretamente do programa de elementos finitos, SAP2000, como também as 

deformações a longo prazo tendo em consideração os efeitos da fluência, da fendilhação e do 

incremento que irá decorrer no seu período de vida útil, por forma a evitar danos nos elementos não-

estruturais. 

As comparações que serão realizadas neste capítulo têm como base a Tabela 6.2, onde são 

apresentados todos os valores de deformações obtidos no centro dos painéis para as respetivas 

situações de cargas e combinações consideradas. 
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Tabela 6.2 - Deformações obtidas no centro da laje 

Solução Tipo de laje Painel 
Deformação 

Elástica (ELS) 
[cm]  

Deformação a 
Longo Prazo 
(ELS) [cm] 

Incremento de 
Deformação 

[cm] 

Habitações 

Laje 
Fungiforme 

Maciça 

Painel Central 0,4 1,8 1,5 

Painel Lateral 0,8 3,3 2,7 

Painel de Canto 1,0 4,8 4,0 

Laje 
Fungiforme 

Cobiax® S-160 

Painel Central 0,4 1,4 1,1 

Painel Lateral 0,6 3,0 2,5 

Painel de Canto 0,7 3,6 3,1 

Estacionamento 

Laje 
Fungiforme 

Maciça 

Painel Central 0,4 1,6 1,1 

Painel Lateral 0,8 4,5 3,5 

Painel de Canto 1,1 5,9 4,7 

Laje 
Fungiforme 

Cobiax® S-100 

Painel Central 0,4 1,5 1,1 

Painel Lateral 0,7 4,2 3,6 

Painel de Canto 1,0 5,5 4,7 

Laje pré-
esforçada 

Painel Central 0,3 0,9 0,9 

Painel Lateral 0,5 1,7 1,5 

Painel de Canto 0,6 2,2 1,9 

Nas figuras (6.6 a 6.7 e 6.9 a 6.10), que se apresentam nos dois subcapítulos seguintes, são 

apresentados os valores de deformações a longo prazo e o valor do incremento de deformação, relativo 

ao limite regulamentar. Relembra-se que o vão de referência para o cálculo da deformação a longo 

prazo é 𝐿2 como referido na Figura 2.4. 

6.2.1 Lajes dedicadas aos edifícios correntes 

Perante as deformações elásticas, apresentadas na Figura 6.5, pode verificar-se que não existe 

diferença na situação dos painéis centrais, contudo o mesmo não se verifica nos painéis laterais e de 

canto, onde a diferença aumenta proporcionalmente ao número de bordos livres nos painéis. 

 

Figura 6.5 - Deformação elástica em edifícios correntes 

Seguindo a tendência das deformações elásticas, o mesmo se verifica com as deformações totais no 

centro dos painéis. Assim, a solução de Cobiax® apresenta claramente um melhor desempenho face à 

solução maciça. Verifica-se também que para os painéis com dois bordos livres (painel de canto) a 

solução de Cobiax® situa-se com alguma folga em relação ao limite permitido, ao contrário do que se 
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acontece com a laje maciça que apresenta um valor de deformação ligeiramente superior ao limite de 

𝐿2/250. 

 

Figura 6.6 - Deformação total relativa ao limite de L2/250 em edifícios 

No caso da análise realizada aos incrementos de deformação, avaliaram-se duas situações. Uma para 

o incremento de deformação total no centro da laje Figura 6.7 e outra para o incremento de deformação 

no alinhamento dos pilares para o caso de colocação de paredes divisórias (Figura 6.8). 

 

Figura 6.7 - Incremento de deformação relativo ao limite de L2/500 

No caso do incremento de deformação total, mais uma vez, a laje de Cobiax® apresenta valores de 

incremento de deformação relativamente inferiores aos da maciça. Para os painéis laterais as 

diferenças entre estas lajes são quase nulas, situando-se ligeiramente acima do limite. O mesmo não 

se observa nos painéis de canto onde se verifica uma diferença acentuada entre estas duas soluções, 

verificando-se inclusivamente que a laje maciça se encontra 80% a cima do limite. 

Todavia, há que ter em conta as medidas conservativas tomadas, como a consideração de uma secção 

fendilhada quando 𝑀𝑟 > 𝑀𝑐𝑟/1,15. Outro fator a ter em conta é que para o valor de deformação a curto 

prazo (𝑎0) apenas se contabilizou o peso próprio da estrutura, sendo que pelo menos os pesos das 

paredes deveriam ser considerados  no instante após a construção, o que leva a que o valor de 𝑎0 seja 

inferior e portanto conservativo em termos da verificação da segurança.  

No alinhamento dos pilares observou-se que nos painéis laterais um incremento de deformação da 

mesma ordem de grandeza que nos de canto, contudo este facto justifica-se facilmente pela redução 

de armadura superior deste pilar, como se observa no anexo B-1.1.1 e B-1.2.1. 
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Figura 6.8 - Incremento de deformação relativo ao alinhamento dos pilares relativo ao limite L/500 

Outro aspeto a ponderar são as possíveis soluções construtivas que permitem a atenuação de uma 

deformação localizada um pouco superior, pelo que não se justifica o condicionamento de todo o 

pavimento por esse facto. 

Em todos os casos pode concluir-se que a laje de Cobiax® apresenta um melhor comportamento de 

serviço, seja este para a deformação a longo prazo, para o incremento de deformação no centro da laje 

ou até no incremento de deformação no alinhamento dos pilares. 

6.2.2 Lajes dedicadas aos estacionamentos 

Pela Figura 6.9 observa-se que, em termos de deformação elástica, a laje aligeirada prova, como 

referido previamente, que a redução de peso próprio supera a redução da inércia da secção ao ponto 

de apresentar valores de deformações elásticas inferiores aos da laje maciça. Porém, a laje que 

apresenta um melhor comportamento é a laje pré-esforçada. A justificação deste facto advém das 

deformações impostas pelo traçado dos monocordões não aderentes, com sentido contrário aos das 

cargas atuantes. Esta diferença é mais evidente no painel de canto (aproximadamente 0,4 cm) 

comparativamente às outras soluções. 

 

Figura 6.9 - Deformação elástica em lajes de estacionamento 

Para as deformações a longo prazo (Figura 6.10), as lajes não pré-esforçadas apresentam valores 

bastante semelhantes, nunca se afastando uma da outra mais do que 12% em relação ao valor limite 

observado para o painel de canto. Esta avaliação a longo prazo tem em conta as inércias de estado I 

e II, pelo que aumenta significativamente a importância das armaduras adotadas nas zonas onde a laje 

fendilha.  
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No capítulo anterior, onde se abordou a quantificação dos materiais, observou-se uma redução da 

quantidade de armadura necessária para verificar o estado limite último na laje de Cobiax®. Posto isto, 

a diferença acima referida é justificada pela verificação do incremento do valor do coeficiente de 𝑲𝒕 da 

laje de Cobiax® que aproxima os valores de deformações destas duas soluções, mesmo que a solução 

de Cobiax® apresente valores de deformação elástica inferior à maciça. Nas deformações da laje pré-

esforçada regista-se uma diferença significativa nos painéis laterais e de canto face às outras opções. 

Tal facto deve-se a um aumento do número de monocordões necessários para que se verifique o 

estado limite último que, por sua vez, compensa as limitações dos bordos livres destes painéis. O 

aumento do número de cordões evita também que se verifique a fendilhação no pilar interior do painel 

de canto, podendo assim utilizar-se as simplificações apresentadas em 4.5. 

Figura 6.10 - Deformação total relativa ao limite L2/250 em estacionamentos 

Com os valores de deformações calculados para a laje pré-esforçada, poderia justificar-se, de certa 

forma, a diminuição da quantidade de pré-esforço presente nos painéis analisados, para que se 

aproximassem os valores de deformações das outras soluções analisadas e se reduzissem, por sua 

vez, as quantidades de materiais. No entanto, a redução do número de cabos de pré-esforço, faria 

perder a vantagem desta solução no melhoramento das condições em serviço. A redução de esforço 

axial, esforço este que seria benéfico e essencial para que se verifiquem todos os estados limites de 

serviço (mais concretamente para a fendilhação), deixaria de ser eficaz. Tal facto poderia provocar a 

fendilhação das secções nas zonas de concentração de tensões positivas, aumentando drasticamente, 

não somente as deformações a longo prazo desta laje, mas também o seu incremento de deformação, 

consequência da reduzida taxa de armadura ordinária. 

6.3 Análise de custos 

Com os valores apresentados no capítulo 2.4 podem tirar-se algumas conclusões relativas ao custo 

final das soluções.  

No custo final das soluções não foi tido em conta o custo das cofragens das vigas de bordadura, pois 

para cada situação de carga (habitações/escritórios ou estacionamentos) as cofragens utilizadas por 

estas possuem a mesma área. 
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Numa situação de lajes dedicadas a edifícios de escritórios/habitação, como se pode observar na 

Figura 6.11, a solução que apresenta um menor custo associado é a laje fungiforme maciça. Todavia, 

existem vários aspetos que devem ser analisados em relação ao custo associado de cada solução. 

 

Figura 6.11 - Custo total de construção de lajes dedicadas a edifícios 

Um desses aspetos é a simplificação que a solução de Cobiax® revela em termos de pormenorização 

de armaduras, e simplicidade das cofragens que, neste caso, permite a colocação das armaduras 

inferiores sem capitel. A linearidade da cofragem produz um teto uniforme, que em termos 

arquitetónicos e de redes de sistemas de abastecimento se apresenta como uma mais valia. Por outro 

lado, a utilização da jaula, que incorpora os vazios desta laje, torna desnecessária a utilização de 

cavaletes, que muitas vezes não são contabilizados na quantificação dos materiais. 

Um dos benefícios inerentes a esta solução refere-se à sua sustentabilidade, isto é, a redução do 

consumo de betão pelo edificado não só se reflete no custo final, como também na redução da emissão 

de dióxido de carbono. Por outro lado, apresenta menores valores de deformação, o que mede um 

aumento da qualidade da construção, com menos custos de manutenção em particular em elementos 

não estruturais. 

Outro pormenor desta laje é relativo à sua betonagem. Como foi abordado no capítulo 3.5.3, é 

necessário realizar duas betonagens em tempos diferentes. Este procedimento implica um maior tempo 

de intervalo entre trabalhos sendo aumentada a duração total de execução da betonagem. 

Relativamente às lajes dedicadas a estacionamentos os custos das três soluções estudadas neste 

trabalho são apresentados na Figura 6.12. 
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Figura 6.12 - Custo total de construção de lajes dedicadas a estacionamentos 

As diferenças entre as lajes maciça e de Cobiax® relativamente à pré-esforçada, em termos da 

influência do custo das cofragens, são as mesmas que já se tinham verificado para a situação de cargas 

de escritórios e de habitação. 

Analisando o gráfico acima, a solução que apresenta um custo mais elevado é a de laje com pré-

esforço. Tendo conhecimento da informação necessária, relativa aos elementos verticais, poderia 

realizar-se uma análise mais sustentada e obter então uma solução mais eficiente em termos de custo. 

Na situação presente, a comparação da laje pré-esforçada para a laje maciça de betão armado seria 

de aproximadamente 9,4 €/m2 no painel central, e um pouco mais dispendiosa nos painéis laterais, 

devido à necessidade de utilização de um número superior de monocordões.  

Por fim, conclui-se que o custo associado à laje Cobiax® são 6,1 €/m2 superior à maciça, para painéis 

centrais. A redução dos consumos de betão e de aço ordinário, numa laje Cobiax®, não tem expressão 

significativa que cubra o custo dos moldes desta solução comparativamente à maciça com capitéis. 

Agora é interessante verificar que em termos do índice de qualidade medido pelas deformações este 

varia em sinal contrário ao do custo, isto é, as soluções mais caras têm menores deformações. 
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7 Conclusões 

7.1 Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo de algumas soluções estruturais de pisos 

com vãos de 8 metros para dois níveis de carregamentos, permitindo obter uma ideia dos benefícios 

ao nível das quantidades de materiais e das deformações resultantes, tendo particular atenção à 

utilização da técnica Cobiax® e do pré-esforço, comparativamente a soluções correntes. 

O aumento dos requisitos ao nível da sustentabilidade, não só no que toca à eficiência enérgica do 

edificado, como também à maior racionalização dos materiais de construção, em particular do betão, 

faz com que as soluções aligeiradas ganhem um lugar de destaque, desde modo, foi uma das soluções 

escolhidas a analisar neste trabalho. 

Antes de se proceder às análises do comportamento e do dimensionamento das diferentes soluções 

ensaiadas, fez-se um resumo das características de comportamento e/ou tecnológicas associadas. 

Para o calculo das deformações o método dos coeficientes globais adaptado permitiu reduzir o tempo 

gasto de analise, pois, devido a ser um método programável conseguiu-se realizar uma automatização 

de cálculos. 

Para a situação de sobrecargas mais elevadas (habitação/escritórios), a tecnologia Cobiax® 

apresentou-se claramente como uma solução mais viável face à laje fungiforme maciça com capitéis, 

reduzindo o consumo de quantidades de betão e aço. As peças desenhadas, presentes em anexo, 

mostram em particular como as pormenorizações são de simples execução. Isto irá traduzir-se numa 

redução de tempo e facilidade de montagem das armaduras. Adicionalmente, esta solução apresenta 

menores valores de deformação em todos painéis analisados, colocando-a, relativamente ao estado 

limite de serviço, num patamar de qualidade superior. 

Devido à necessidade de numa solução de laje com Cobiax® a betonagem ser de forma faseada, com 

o enchimento da 1ª lâmina de betão poucas horas antes da 2ª fase, esta está associada a um pequeno 

acréscimo do custo. 

Para o segundo caso de carregamento, relativo aos estacionamentos, uma das conclusões que, em 

primeiro plano se pode tirar, é a de que há uma influência direta dos Cobiax® no decréscimo do 

consumo de materiais, como o betão e o aço ordinário, tornando-a numa solução mais sustentável. 

Com a consideração dos parâmetros analisados observa-se uma tendência equivalente ao 

carregamento relativo às habitações ou escritórios, mas uma diferença menos clara entre a solução 

Cobiax® relativamente à solução maciça e com um custo ainda superior.  

Para este carregamento, a pouco significativa melhoria dos valores de deformação da laje Cobiax® não 

justificará a adoção desta solução em detrimento de outras mais correntes. 

A utilização desta solução parece adequar-se mais aos casos em que os carregamentos sejam mais 

elevados, pois, por ser necessário o aumento de altura da laje consegue-se tirar maior partido do 
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desempenho dos vazamentos, aumentando deste modo a competitividade da solução. Esta deve 

também ser a tendência se as dimensões dos vãos aumentarem. 

No caso do dimensionamento da laje com o recurso a pré-esforço otimizou-se a quantidade de cordões 

a utilizar, por forma a controlar os custos associados. Esta otimização, embora tenha resultado num 

valor de tensão axial próximo dos limites inferiores dos valores usuais, assegurou um comportamento 

muito bom em termos dos estados limites de serviço, e, no que respeita à deformabilidade, muito mais 

eficiente que em qualquer das outras duas soluções. As quantidades de armaduras ordinárias, em geral 

associadas a valores mínimos, sem tirar partido de uma eventual diminuição devido ao efeito favorável 

do esforço axial, poderão estar ligeiramente inflacionadas afetando ligeiramente a competitividade 

económica da solução. 

Também o facto de se procurar obter uma solução esbelta (com uma espessura reduzida) e com 

cofragem lisa, fez com que as excentricidades dos cabos de pré-esforço fossem bastante reduzidas, o 

que se traduziu numa quantidade de armaduras de flexão (ativas e passivas) com um peso um pouco 

superior ao esperado. Com isto, a laje de pré-esforço é a solução mais onerosa, mas é importante 

realçar o muito melhor desempenho do elemento ao nível das deformações. Para vencer vãos 

superiores aos considerados nesta dissertação, soluções com pré-esforço passam, no entanto, a ser 

as mais vantajosas economicamente. 

Tendo em conta as considerações tomadas neste trabalho, pode-se concluir que a solução mais 

económica, assegurando os limites de deformação regulamentares, para este nível de vãos, e apesar 

de ser de uma forma marginal, é a solução de laje maciça com capitel. 

7.2  Desenvolvimentos futuros  

Como já referido, a escolha da solução estrutural do piso tem uma significativa influência em todo o 

custo da estrutura. Tendo em conta esse facto, seria interessante verificar quais as diferenças, em 

termos globais de um edifício tipo, para as diferentes soluções de laje estudadas neste trabalho, apesar 

de que as diferenças em termos de massa de piso não são muitas e, portanto, com menos impacto nas 

zonas de elevado risco sísmico.  

Neste trabalho as soluções foram apenas comparadas para uma malha regular de 8×8, sendo 

interessante identificar qual o impacto quer em termos de quantidades quer em termos de deformações 

para vãos maiores recorrendo a monocordões não aderentes ou a cordões aderentes e com o 

complemento de Cobiax®. 

Ainda em relação aos Cobiax®, seria relevante efetuar uma análise mais precisa em termos de esforço 

transverso, visto que é neste ponto que a laje de Cobiax® perde alguma competitividade para a laje 

maciça. Isto deve-se ao fator extremamente conservativo aplicado à equação do cálculo da resistência 

do esforço transverso do EC2. A aplicação de um fator mais realista, tornaria a laje de Cobiax® mais 

atrativa, pois iria aumentar o número de Cobiax® presente em torno do pilar melhorando o custo 

associado a esta solução. 
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Tendo em conta as considerações que se tomaram neste trabalho, não foi possível tirar o máximo 

proveito do pré-esforço em termos da competitividade desta opção. Seria interessante o 

dimensionamento de lajes de monocordões, para vãos superiores e, especialmente, tendo como 

variável as restrições da sua envolvente. Com esta informação seria possível efetuar uma análise mais 

cuidada em termos das quantidades de armadura mínima e da influência da flexão composta para o 

cálculo da armadura ordinária. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Situação de painéis centrais 

 

      A 1 – Lajes dedicadas a pisos de habitação/escritórios 

            A 1.1 – Laje fungiforme maciça - Armadura de flexão 

            A 1.2 – Laje fungiforme aligeirada Cobiax® 

                  A 1.2.1 – Armaduras de flexão 

                  A 1.2.2 – Posicionamento dos módulos Cobiax® 

 

      A 2 – Lajes dedicadas a pisos de estacionamentos 

            A 2.1 – Laje fungiforme maciça - Armadura de flexão 

            A 2.2 – Laje fungiforme aligeirada Cobiax® 

                  A 2.2.1 – Armaduras de flexão 

                  A 2.2.2 – Posicionamento dos módulos Cobiax® 

            A 2.3 – Laje fungiforme com pré-esforço 

                  A 2.3.1 – Posicionamento dos monocordões, cortes transversais e traçado longitudinal 

                  A 2.3.2 – Armaduras de flexão 

 

Anexo B – Situação de painéis laterais 

 

      B 1 – Lajes dedicadas a pisos de habitação/escritórios 

            B 1.1 – Laje fungiforme maciça 

                  B 1.1.1 – Armaduras de flexão 

                  B 1.1.2 – Corte longitudinal da viga e secções transversais 

            B 1.2 – Laje fungiforme aligeirada Cobiax® 



                  B 1.2.1 – Armaduras de flexão 

                  B 1.2.2 – Posicionamento dos módulos Cobiax® e Corte longitudinal da viga e secções 

transversais 

      B 2 – Lajes dedicadas a pisos de estacionamentos 

            B 2.1 – Laje fungiforme maciça 

                  B 2.1.1 – Armaduras de flexão 

                  B 2.1.2 – Corte longitudinal da viga e secções transversais 

            B 2.2 – Laje fungiforme aligeirada Cobiax® 

                  B 2.2.1 – Armaduras de flexão 

                  B 2.2.2 – Posicionamento dos módulos Cobiax® e Corte longitudinal da viga e secções 

transversais 

            B 2.3 – Laje fungiforme com pré-esforço 

                  B 2.3.1 – Posicionamento dos monocordões, cortes transversais e corte longitudinal da viga 

                  B 2.3.2 – Traçado longitudinal dos cabos de pré-esforço e cortes transversais da viga 

                  B 2.3.3 – Armaduras de flexão 
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João Viana

Escala: No desenho

Anexo:

Descrição:

A - 2.3.1

Orientador:

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara

Posicionamento do monocordões em planta da painel central

da laje pré-esforçada, traçado logitudinal do monocordões e

respetivos cortes com armaduras ordinarias
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Anexo:

Descrição: Escala: 1/100

A - 2.3.2

Orientador:

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara

Armaduras ordinarias inferiores e superiores da laje

pré-esforçada dedicada a estacionamentos para panéis

centrais para a direção X e Y
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Escala: 1/100

Orientador:

Anexo:

Descrição:

B - 1.1.1

Armaduras inferiores e superiores da laje

Fungiforme maciça de panéis laterais dedicada a

habitações/escritórios

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara
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João Viana

Escala: No desenho

Orientador:

Anexo:

Descrição:

B - 1.1.2

Armaduras da viga de bordo e secções transversais

respetivas aos cortes representados da laje fungiforme

maciça

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara
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Escala: 1/100

Anexo:

Descrição:

B - 1.2.1

Orientador:

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara

Armaduras inferiores e superiores da laje de Cobiax

®

panéis laterais dedicada a habitações/escritórios



Posicionamento dos Cobiax

®
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João Viana

Escala: No Desenho

Anexo:

Descrição:

B - 1.2.2

Orientador:

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara

Posicionamento dos modulos de Cobiax

®

 na laje de panéis

laterais dedicada a habitações/escritórios e armaduras da

viga e de bordo respetivos cortes transversais
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João Viana

Escala:1/100

Orientador:

Anexo:

Descrição:

B - 2.1.1

Armaduras inferiores e superiores da laje

Fungiforme maciça de panéis laterais dedicada a

estacionamentos

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara
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Anexo:

Escala: No desenho

Orientador:

Descrição:

B - 2.1.2

Armaduras da viga de bordo e secções transversais

respetivas aos cortes representados da laje fungiforme

maciça

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara
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Escala: 1/100

Anexo:

Descrição:

B - 2.2.1

Orientador:

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara

Armaduras inferiores e superiores da laje de Cobiax

®

 de

painéis laterais dedicada a estacionamentos



Posicionamento dos Cobiax

®

e = 0,32
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Anexo:

Escala: No desenho

Orientador:

Descrição:

B - 2.2.2

Posicionamento dos Cobiax

®

 e armaduras da viga de

bordo e secções transversais respetivas aos cortes

representados da laje Cobiax

®

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara
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Anexo:

Escala: No desenho

Orientador:

Descrição:

B - 2.3.1

Posicionamento  dos monocordões, corte da secção

longitudinal da viga e cortes da laje de pré-esforço de

painéis laterais

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara



Eixo X - Traçados dos cabos distribuídos

Eixo Y- Traçado dos cabos concentrados
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cabos ao inferior

Distância

xx

y

x

y

x

y

xx

y

x

y

x

y

4,2
17,415,6 15,6 4,2

2,0 1,5 0,5 0,5 1,5 4,0

2,5 1,0 0,5 5,01,00,5

4,8 4,8 4,8 4,814,4 14,416,1

y=0,042
y=0,042

y=0,048 y=0,048

y=0,076x+0,042

y=0,096x+0,048

Equação do

traçado

Distância dos

cabos ao inferior

Distância

y=-0,096x

2

+0,161

y=-0,096x

2

+0,161

y=0,096x+0,048

4,2

y=-0,075x

2

+0,174

y=-0,075x

2

+0,174

y=0,076x+0,042

Escala: 1/50

Escala: 1/50

4,2 11,0

11,0

y=0,034x+0,042

2,0

x

y

x

y

y=0,041x+0,048

1,5

1 - 1'

2 - 2'

Corte A-A'Escala: 1/25

0
,
2

0
,
3
5 Est. Ø8//0,2

0,3

2Ø16

5Ø16

Corte B-B'Escala: 1/25

0
,
2

0
,
3
5 Est. Ø8//0,2

0,3

2Ø16

6Ø16

Corte C-C'Escala: 1/25

0
,
2

0
,
3
5 Est. Ø8//0,2

0,3

2Ø16

2Ø16+Ø12

0
,
2

0
,
3
5

0,3

Corte D-D'

Est. Ø8//0,2

Escala: 1/25

2Ø16

6Ø16

João Viana

Anexo:

Escala: No desenho

Orientador:

Descrição:

B - 2.3.2

Traçado longitudinal dos cabos de pré-esforço e cortes

transversais da viga da laje de pré-esforço de painéis

laterais

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara
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João Viana

Escala:1/100

Anexo:

Orientador:

Descrição:

B - 2.3.3

Armaduras de flexão dos painéis laterais da laje

pré-esforçada dedicada a estacionamento

Prof. José Manuel Matos Noronha Câmara


