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RESUMO 

 

Com a crescente utilização de elementos pré-moldados nas obras, devem-se 

proporcionar ferramentas que facilitem e divulguem seu uso. Neste trabalho, destacou-se o 

dimensionamento das lajes alveolares para fins educativos e profissionais. Foram estudadas 

planilhas que asseguram o dimensionamento dessas lajes com base nas verificações para as 

situações de serviços e últimas impostas pelas Normas Brasileiras da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. Desta forma, de acordo com alguns princípios encontrados nos concretos 

protendidos, buscou-se encontrar a solução mais adequada para o dimensionamento das lajes. 

Para auxiliar o entendimento das planilhas, foi produzido um manual técnico descrevendo 

todo o roteiro de cálculo com as fórmulas, considerações e limitações adotadas no estudo. Foi 

desenvolvido um exemplo para expor uma circunstancia de projeto que ocorre na prática, 

comentando os resultados obtidos e as considerações seguidas para ajudar na assimilação do 

dimensionamento. Para uma melhor compreensão, descreveu-se e ilustrou-se o processo de 

produção e montagem das lajes alveolares através de uma visita à fábrica da T&A pré-

fabricados e à obra do shopping RioMar Fortaleza, com a  intenção de difundir as 

características da laje e ajudar na sua divulgação. 

 

Palavras Chaves: Concreto protendido. Concreto pré-moldado. Lajes alveolares.



 

 

ABSTRACT 

 

The use of precast elements in constructions has increased a lot. In this way, it is 

necessary to provide tools to facilitate their use and disclose. In this work, the highlighted 

point was the design of hollow core slabs to educational and professional purpose. In this 

way, were studied worksheets that ensure the sizing of those slabs based on checks for 

situations of latest services and standards based on Brazilian Association of Technical 

Standards. Thus, according to some principles found in prestressed concretes, the point was 

trying to find the most appropriate solution for the design of slabs. To help to understand the 

spreadsheets , it was produced a technical manual describing the entire calculation script 

which has all the formulas, considerations and limitations adopted in this study to assist the 

understanding of spreadsheets. To assist in the assimilation of sizing, it was developed an 

example to expose a circumstance that occurs in design practice, commenting on the results 

obtained and the considerations taken. For a better understanding, it was described and 

illustrated the process of production and assembly of a hollow core slab through a visit to the 

factory of T & A prefabricated and a construction of the Shopping RioMar Fortaleza, with the 

intention of spreading characteristics of the slab and assist in its dissemination. 

 

Keywords: Prestressed Concrete.  Precast Concrete. Hollow Core Slap.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é uma atividade que é diretamente ligada ao desenvolvimento 

econômico, visto que, quanto mais desenvolvido um país, maior sua necessidade em expandir 

e melhorar suas obras. Para isso, ocorrem grandes investimentos em pesquisas sobre técnicas 

produtivas e materiais. Na Europa, em países como a Finlândia e a Holanda, devido ao seu 

alto grau de progresso tecnológico e social, há uma notável utilização de construções com 

elementos pré-moldados, uma vez que, para sua utilização é necessário uma ampla oferta de 

equipamentos e uma mão de obra qualificada para alcançar a excelência desejada. 

No Brasil, em decorrência da baixa produtividade e qualidade, e do grande 

desperdício de matérias, vem crescendo a utilização de elementos de concreto pré-moldado na 

construção civil, no qual, antigamente, tinham seu emprego voltado basicamente para obras 

de infra-estrutura e de pontes. Essa utilização ocorreu em consequência da versatilidade das 

peças pré-moldadas, que aliada à simplicidade de sua montagem, contribui consideravelmente 

para o processo construtivo racionalizado, tornando-se uma opção bastante competitiva 

devido ao aumento de produtividade e à otimização da gestão de recursos. Em comparação 

com as demais indústrias, a construção civil encontra-se bastante atrasada em 

desenvolvimento tecnológico. 

Segundo Debs (2000), pré-moldado corresponde ao emprego de elementos de 

concreto moldados fora de sua posição definitiva de utilização na construção, ou seja, são 

peças que são produzidas em fábricas ou em canteiros de obras e posicionadas, 

posteriormente, no seu local final de uso. Os elementos moldados em fábrica, pré-fabricados, 

possuem a vantagem de uma elevada produtividade e qualidade, porém suas peças possuem o 

tamanho limitado, devido á dificuldade dos gabaritos de transporte. Já os produzidos em 

instalações temporárias nas proximidades da própria obra, em comparação aos pré-fabricados, 

possuem uma menor produção e qualidades devidas ás condições ambientais de pequenos 

investimentos, contudo há uma maior flexibilidade na fabricação dos tamanhos das peças. 

Na análise de elementos pré-moldados precisa-se verificar não só a situação final 

de cargas que a estrutura receberá, mas também situações transitórias como a fase de 

desmoldagem, de transporte, de armazenamento e de montagem. Outra análise considerável 

corresponde às ligações entre as próprias peças pré-moldadas e junto aos apoios. Grande parte 

das peças pré-fabricadas são protendidas com a finalidade de aumentar seus vãos livres e 

reduzir suas dimensões, uma vez que o peso é um fator importante, já que o custo do 

transporte e da movimentação para a montagem é diretamente proporcional ao seu peso. 
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Dentro dos elementos pré-moldados, as lajes alveolares (Figura 1) são uma das 

mais utilizadas no mundo, porém no Brasil elas ainda não são tão populares. Essas lajes 

assemelham-se as maciças, com a diferença da existência de vazios longitudinais em todo seu 

interior, os alvéolos. O intuito dos alvéolos é simplesmente reduzir o peso das peças, visando 

à economia financeira. Elas variam conforme a altura, a largura, o comprimento do vão, 

armaduras ativas e a forma dos vazios longitudinais. Para facilitar a fabricação e proporcionar 

uma paginação, em todo mundo procuram-se utilizar, normalmente, lajes com largura de 1,2 

metros. Para análise, com o intuito de não transferir momento negativo aos apoios, 

geralmente, é considerado como se os elementos fossem bi-apoiados e, casualmente, com 

balanços. Essa consideração também facilita o processo de montagem, visto que as peças são 

encaixadas, enfatizando assim, a vantagem de rapidez dos pré-moldados. 

A protensão é uma força aplicada a uma peça que tem como propósito gerar um 

esforço contrário ao que a peça irá receber, e assim, quando combinado com o carregamento, 

provoque tensões inferiores aos limites que a peça é capaz de suportar. Essa força pode ser 

empregada antes ou depois da peça ser concretada, pré-tração e pós-tração, respectivamente. 

Nas lajes alveolares, e na maioria dos pré-moldados, a protensão aplicada é a pré-tração. No 

Brasil, a primeira obra a ser executada em concreto protendido foi à ponte do Galeão, em 

1948, usando vigas pré-moldadas com protensão pós-tensão não aderente. 

 

Figura 1 - Painel de laje alveolar 

 
Fonte: Tatu Pré-moldados, 2012. 
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Figura 2 – Peça pré-moldada de laje alveolar 

 

Fonte: Tatu Pré-moldados, 2012. 

 

  1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Com o crescente desenvolvimento do país, aumentam-se as construções e a 

necessidade de conduzi-las da maneira mais ágil, logo, buscam-se processos construtivos 

que facilitem a rapidez e a praticidade da execução. Em particular, as obras que serão úteis 

nos jogos olímpicos e na copa do mundo, necessitam dessas características devido ás 

exigências de prazo dos órgãos envolvidos na sua organização. 

As peças de concreto pré-moldado têm como uma de suas vantagens, a agilidade 

de execução, a redução do desperdício dos materiais e o maior controle da qualidade e 

previsibilidade de resultados, além de promoverem obras mais limpas e organizadas, assim, 

sua utilização tem tido uma grande evolução nos últimos tempos. Dessa forma, é importante 

proporcionar ferramentas que auxiliem na prática seu uso, como é o caso do trabalho aqui 

apresentado, que focará o estudo para facilitar o uso das lajes alveolares com o 

desenvolvimento de planilhas para seu dimensionamento. 

É válido mencionar também, que a reduzida bibliografia sobre esse foco, torna-

se um agravante na dificuldade para os profissionais e acadêmicos que buscam obter 

informações sobre esse tipo de laje, prejudicando assim, sua difusão. Contudo, para facilitar 

a divulgação e os estudos sobre a laje alveolar, em outubro de 2011 foi publicada a revisão 

feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) da Norma Brasileira (NBR) 

14861 com o título de ―Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido — Requisitos 

e procedimentos‖. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa é desenvolvida para facilitar e promover o uso de lajes alveolares 

entre estudantes e profissionais da área, pois serão feitos estudos com algumas combinações 

de cargas e particularidades das peças para fazer o dimensionamento prático destas. 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolvimento de planilhas no programa Excel para o dimensionamento das 

lajes, na qual necessitará apenas entrar com os dados de carregamento, características dos 

materiais e algumas características da peça para verificar se as dimensões atendem ao Estado 

Limite de Serviço(E.L.S) e ao Estado Limite Último(E.L.U.), visando o ponto de vista 

econômico. Para facilitar e organizar as informações foi produzido um manual prático com o 

passo a passo que se deve seguir para fazer o dimensionamento da laje. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Neste trabalho tem-se por objetivos específicos: 

  Explicar e apresentar o processo construtivo e a montagem das lajes 

alveolares, utilizando registros fotográficos como auxílio. 

 Estudar a Norma Brasileira NBR 14861:2011 - Lajes alveolares pré-moldadas 

de concreto protendido — Requisitos e procedimentos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CONCRETO PROTENDIDO 

 

Um dos principais matérias de construção é o concreto, no qual tem uma boa 

resistência à compressão, porém uma baixa resistência à tração. Análises feitas em concreto 

simples mostram que a relação entre a força resistente de tração pela resistente de 

compressão é, aproximadamente, 1/10, comprovando a divergência entre as resistências.  

Com o intuito de aproveitar a boa resistência à compressão e reduzir essa limitação do 

concreto, desenvolveu-se o concreto protendido, no qual se busca introduzir compressão nas 

zonas de tração através de uma forçar de protensão aplicada por um cabo de alta resistência, 

excêntrico ou não ao eixo do centro de gravidade da peça, e ancorado no próprio concreto 

para garantir a permanência da força de compressão. Essa força aplicada contrabalanceia o 

carregamento atuante, fazendo com que reduza ou elimine as fissuras na peça. 

 

Protender uma estrutura é submetê-la, antes ou simultaneamente com a aplicação 
de cargas, a esforços permanentes adicionais, que combinados com os provenientes 
dos carregamentos, ocasionam em toda a peça esforços resultantes inferiores às 
tensões limites que o material pode suportar indefinidamente sem alteração. (Mota, 
J.E, 2012 apud Freyssinet, Eugène, 1928). 

 

Teoricamente, o concreto protendido é um tipo de concreto armado em que a 

armadura, chamada ativa, sofre um pré-alongamento, promovendo um sistema auto 

equilibrado de esforços, ocorrendo tração no aço devido ao estiramento do cabo e 

compressão no concreto. Essa é a diferença essencial entre concreto protendido e armado. 

 

Aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongada por equipamentos 
especiais de protensão com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou 
limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura e propiciar o melhor 
aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último (ELU)( NBR 
6118, 2004, p.4.) 
 

As tensões no concreto devido à protensão são decorrentes da própria força 

aplicada, que produz compressão em toda a peça, e devido ao momento gerando por essa 

força, caso esteja excêntrica ao eixo de gravidade, e produz tração na fibra superior e 

compressão na fibra interior. O esquema dessas tensões é apresentado na figura abaixo:  
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Figura 3 – Diagrama de tensões normais e de flexão 

 
Fonte: Pfeil, 1980. 

 

Os projetos passaram a apresentar cada vez mais protensão devido à necessidade 

de se vencer vãos cada vez maiores com peças mais esbeltas. Pode ser aplicada a qualquer 

elemento estrutural. A protensão pode ser completa, quando não há tensão de tração 

decorrente das cargas de serviço; limitada, quando há tensão de tração na ocorrência das 

cargas de serviço, porém, ela é inferior à tensão admissível não gerando fissuras; e a parcial, 

quando há tensões elevadas de tração no concreto devido às cargas de serviço, havendo 

fissuras e a utilização conjunta de armaduras passivas. 

No Brasil, usam-se normalmente protensão em pontes, viadutos, prédios de 

baixo e grande porte e em fundações radier. Temos como algumas vantagens da protensão os 

seguintes pontos: 

 Limitação e eliminação de fissuras no decorrer de sua vida útil. 

 Eliminação ou redução da corrosão das armaduras 

 Estruturas mais leves, levando para os pilares e fundações menores cargas e 

reduzindo assim,  custos com matérias. 

 Protensão de lajes, podendo proporcionar a eliminação das vigas, gerando 

rapidez e economia na construção. 

 Melhor controle das flechas. 

Em contrapartida, a protensão tem como uma desvantagem a necessidade de mão 

de obra especializada, na qual domine os conceitos e técnicas de protensão. Devido a sua 

esbeltez, também, há um maior risco de vibrações decorrentes das cargas móveis. A maior 

resistência do concreto exige um melhor controle de qualidade. Necessita-se, também, de 

uma precisão na montagem do perfil dos cabos. 
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Segundo Buchaim (2007), existem três tipos mais comuns de protensão, no qual 

são definidos de acordo com o momento que o cabo é protendido e pela existência ou não de 

aderência entre o cabo e o concreto. 

A primeira delas seria protensão com aderência inicial, mais usual em concretos 

pré-moldados, nas pistas de protensão. O alongamento da armadura ocorre antes do 

lançamento do concreto nas formas, no qual está ancorado em apoios independentes das 

peças. 

Depois da concretagem, espera-se o concreto atingir resistência suficiente, para 

assim, liberar os cabos das ancoragens (contra-forte) e comprimir o concreto. A força é 

transmitida a peça somente por aderência entre os materiais, uma vez que há o impedimento 

ao encurtamento da armadura. A aderência manifesta-se na peça ao longo de um 

comprimento de transferência, que tem seu valor especificado na NBR 6118:2003, item 

9.4.5.2, diferenciado pelo cabo empregado e pelo modo de liberação da protensão. Tem 

como uma das vantagens a não perda por atrito e produção em larga escala nas pistas de 

protensão. Contudo tem como uma limitação a comprimento das peças, visto que é 

produzido em fábricas e terá que ser transportado ao local de uso. 

 

Figura 4 – Esquema de Protensão com aderência inicial 

 
Fonte: Melo, 2007. 

 

O segundo processo é com protensão com aderência posterior. Nesse tipo, são 

dispostas bainhas metálicas e corrugadas, no qual dentro irão os cabos que serão protendido, 

nas peças antes da concretagem. Após a concretagem, e o concreto tendo atingido uma 

resistência suficiente, os cabos serão tracionados por macacos hidráulicos (Figura 6), 

apoiados na própria peça, até o alongamento e a força prevista. Atingida a força desejada, o 

cabo é ancorado em blocos de ancoragem. Faz-se na sequência a injeção na bainha de nata 
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de cimento para expulsar o ar do seu interior e conseguir a aderência entre o cabo e a bainha, 

que já está aderente ao resto do concreto da peça. A diferença de deformação entre a 

armadura e o concreto é constante desde que não ocorram fissuras. Essa ideia é válida tanto 

para a aderência inicial como na posterior. Em relação à pré-tração, tem como vantagem a 

continuidade estrutural das peças, visto que é protendido na própria obra. A protensão, 

também, poderá ser feita em estágios. Uma desvantagem, porém, é a perca de protensão 

devido ao atrito da bainha com o cabo. Em decorrência da má injeção da nata, pode haver, 

também, o entupimento da bainha e gerar problemas de execução.  

 

Figura 5 – Traçado do cabo com protensão com aderência posterior. 

 
Fonte: Mota, J.E. Tipos de protensão, 2012. 

 

Figura 6 – Macaco hidráulico 

 
Fonte: Revista Equipe de Obra, 2012. 
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O terceiro processo de protensão é o sem aderência. É similar ao com aderência 

posterior, porém, não há a injeção de nata de cimento, pois, como o nome já diz o cabo não 

possui aderência e pode deslizar dentro da bainha. Cada cordoalha, também, possui seu 

bloco de ancoragem (Figura 7). O tipo mais usado são os das monocordoalhas engraxadas 

(Figura 8) e inseridas em bainhas plásticas, pois diminuem o atrito cabo-bainha e ainda 

protegem a armadura contra a corrosão. Tem como uma vantagem à possibilidade de 

reprotensão. Podem ser utilizadas ainda nas obras de recuperação e reforço. 

 

Figura 7 – Ancoragem passiva para protensão não aderente 

 
Fonte: Revista equipe de obras, 2012. 

 

Figura 8 – Monocordoalha Engraxada 

 
Fonte: Engetec Prot, 2012. 
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Os aços usados para a protensão podem ser os fios, cordoalhas ou barras. As 

cordoalhas, mais empregadas, podem ser de 2, 3 ou 7 fios. No Brasil, o aço protendido mais 

usado é o CP 190 RB, o que indica concreto protendido de tensão de ruptura de 1900 MPa 

com relaxação baixa. 

Segundo Pfeil (1980, p. 22) ―Durante as operações de estiramento e ancoragem 

dos cabos de protensão, ocorrem perdas de tensão nos cabos, devidas a causas mecânicas, 

tais como: resistência de atrito ao longo do cabo, deslizamentos nas ancoragens etc‖, essas 

perdas são denominadas de imediatas. O aço sob elevada tensão acaba perdendo por 

relaxação um pouco dessa tensão. O concreto, no qual há a ancoragem dos cabos, sofre um 

encurtamento devido à retração, redução do volume por conta da perda de água, e à fluência, 

efeito da compressão permanente da protensão.  As perdas de tensão pela relaxação do aço, 

retração e fluência do concreto são denominadas de lentas. 

  

2.2. CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

   

Quando comparada as diversas indústrias, a construção civil tem sido classificada 

como atrasada. Isso decorre do fato de haver, de forma geral, uma baixa produtividade, um 

grande desperdício de matérias, muita morosidade, baixo controle de qualidade, entre outros 

aspectos. Para reduzir esses problemas, uma das formas seria a utilização de elementos pré-

moldados. A definição de concreto pré-moldado segundo a NBR 9062 - Projeto e Execução 

de Estruturas de Concreto Pré-Moldado (2006, p. 3) é que é um ―Elemento moldado 

previamente e fora do local de utilização definitiva na estrutura‖. Esses elementos podem ser 

produzidos em fábricas ou artesanalmente nos próprios canteiros de obras. Elemento pré-

fabricado se caracteriza por um elemento pré-moldado industrializado. Pela NBR 9062 (2006, 

p. 3), uma peça pré-fabricada é um ―Elemento pré-moldado executado industrialmente, em 

instalações permanentes de empresa destinada para este fim, que se enquadram e atendem aos 

requisitos mínimos das especificações‖. Assim, o que diferencia pré-moldado de pré-

fabricado é que a produção em uma fábrica necessita de certo grau de industrialização, pois 

possibilita processos de produção mais eficientes e racionais, trabalhadores especializados, 

repetição de tarefas, controle de qualidade, etc. As obras que fazem uso de peças pré-

fabricadas, normalmente, são obras limpas, como nos mostra a figura Figura 9.  
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Figura 9 - Centro de eventos de Fortaleza 

 
Fonte: T&A pré-fabricados, 2012. 

 

O uso do pré-moldado pode ser feito para todos os tipos de elementos estruturais, 

como fundações, pilares, vigas, lajes, escadas, painéis de fechamento, entre outros. Sua 

prática é bastante ampla, abrangendo diversas obras, como por exemplo, de edifícios, de 

construções pesadas e de infra-estrutura.  

 

Figura 10 – Pilar pré-fabricado de seção quadrada vazada 

 
Fonte: Cassol Pré-fabricados, 2012. 

 

Figura 11 - Ligação das vigas com o pila 

 
Fonte: Cassol Pré-fabricados, 2012. 
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Figura 12 - Sapatas pré-fabricadas 

 
Fonte: T&A Pré-fabricados, 2012. 

 
 

A utilização da pré-moldagem só é interessante quando há uma repetição das 

peças, para que possa promover a racionalização do processo construtivo, no qual viabiliza o 

aumento da produtividade e a redução dos custos totais, empregando assim, a industrialização 

da construção. 

Uma das vantagens da pré-moldagem, ou seja, particularidade que favorecem seu 

uso está na facilidade e rapidez da montagem das peças, uma vez que elas são executadas fora 

do local de utilização. Outro ponto positivo é a redução ou eliminação do cimbramento e a 

limitação e reuso das formas. Elementos pré-moldados, também, proporcionam obras mais 

limpas e organizadas, maiores controle da qualidade e da produtividade da mão de obra. 

Tem-se como principal desvantagem, a limitação de transporte das peças pré-

moldadas, uma vez que tem que atender a gabaritos. A montagem das peças também é outro 

limitador de dimensões, já que para grandes peças necessitariam de equipamentos maiores. 

As peças pré-moldadas precisam obedecer ao padrão normatizado, devendo conter 

todos os detalhes necessários. Após atingir a resistência devida, as peças serão suspensas e 

movimentadas utilizando equipamentos e acessórios apropriados, por pontos de suspensão, 

por exemplo, a alça de içamento, localizados nas peças, definidos por projeto.  

A armazenagem deverá ser feita em terreno plano e firme sobre apoios como 

caibros, cavaletes ou vigotas. No translado das peças, deve-se atentar para as limitações 

quanto ao gabarito, ás dimensões, ao peso e a distância a percorrer. Para a montagem, podem 

ser usados equipamentos de uso comum, como a autogrua. Usam-se alguns dispositivos 

auxiliares para o manuseio, fixação provisória e para ajuste de posicionamento, como por 

exemplo, cordas. 



24 

 

Muitas das vantagens da construção em concreto pré-moldado estão relacionadas 

com a possibilidade do rápido levantamento da estrutura. Para usufruir deste benefício e 

manter os custos dentro de limites, as ligações executadas na obra devem ser simples, na sua 

maioria isostática, fazendo o encaixe das peças, porém essas ligações não distribuem 

uniformemente os esforços, proporcionando peças menos econômicas. Uma característica 

interessante, é que essas peças podem passar pelo processo de desmontagem caso queiram ser 

reutilizadas em outras construções. 

Contudo, para atender aos requisitos de projetos, algumas vezes é necessário 

comprometer a simplicidade de fabricação e de montagem e proporcionar ligações rígidas, 

pois fazem uma melhor distribuição dos esforços. Assim, as ligações devem ser definidas 

desde o início da obra, para que os objetivos sejam alcançados, de modo que os elementos 

possam ser içados, posicionados e desenganchados dos equipamentos o mais rápido e 

eficiente possível. 

 

Figura 13 - Ligação isostática da viga com o pilar 

 
Fonte: Melo, 2007. 

 

 2.3. LAJES PRÉ-MOLDADAS 

 

As lajes são os elementos de concreto pré-moldados mais utilizados. Surgiram 

com o propósito de vencer grandes vãos com a mínima altura possível.  São rápidas na 

montagem e tem suas escoras e formas limitadas ou reduzidas. Podem ser dimensionadas com 

aço CA50 e CA60, cordoalhas e cabos de  protensão. Para proporcionar um certo monolitismo 
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á estrutura e facilitar as ligações com as demais peças e os apoios, na maioria das vezes, as 

peças recebem uma armadura de distribuição e uma camada de concreto moldado no local. 

Essas peças são chamadas de estruturas compostas. 

As lajes pré-moldadas mais comuns são as treliçadas, as volterranas, as alveolares 

e as tipo TT. Sua utilização se diferencia quanto ao tamanho dos vãos empregados e as 

limitações, no qual são as flechas ou os esforços. Abaixo são mostrados alguns exemplos 

dessas lajes. 

 

Figura 14 – Laje Treliçada 

 
Fonte: Lajes Paulistas, 2012. 

 

Figura 15 - Laje Volterrana 

 
Fonte: Ceramica Kaspary, 2012. 

 

Figura 16 - Laje TT 

 
Fonte: Cassol pré-fabricados, 2012. 
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2.3.1. Lajes Alveolares 

 

As lajes alveolares são uma subdivisão dos painéis alveolares, que também podem 

ser usados como fechamentos. Esses painéis tiveram origem na Alemanha. Por serem lajes 

totalmente industrializadas, procuraram padronizar as peças, para facilitar na produção e na 

modulação das obras, adotando-se, geralmente, lajes com 1,20 metros de largura. Os alvéolos 

podem variar de formato, como por exemplo, de forma circular ou retangular.  Segundo Melo 

(2004), as peças possuem um mínimo de comprimento de 1 metro. Esse limite inferior de 

comprimento decorre do fato das peças serem protendidas, necessitando assim de uma medida 

mínima para a protensão fazer efeito e garantir a segurança. Normalmente, as lajes alveolares 

recebem uma camada de 5 cm de concreto, formando uma capa estrutural, que tem como 

objetivo aumentar a capacidade estrutural da peça com a formação da seção composta. Para 

proporcionar a solidarização e a transmissão dos esforços entre as peças, é feito um 

chaveteamento, que seria, segundo a NBR 14861 (2011, p. 2), ―preenchimento com concreto, 

graute ou argamassa da junta longitudinal entre lajes alveolares‖. Devido aos alvéolos, essas 

lajes têm uma redução na demanda de concreto, proporcionando estruturas mais leves que as 

demais lajes. A forma dos alvéolos varia segundo os fabricantes. 

Para vencer os grandes vãos aos quais as lajes são impostas, a armadura das lajes 

alveolares é composta por cabos de protensão longitudinalmente na parte inferior e, em muito 

dos casos e em menor quantidade, na parte superior. Não existe armação para resistir à força 

cortante, sendo os esforços suportados apenas pela resistência a tração do concreto, que deve 

então, ter uma alta resistência. Em muito dos casos, usa-se na capa estrutural uma malha de 

aço para melhor distribuir os esforços.  

As lajes alveolares podem ser produzidas de duas maneiras, por formas fixas, 

moldadas, ou por formas deslizantes, extrudadas. A produção por extrusão é a mais usada, 

pois apresentam como característica do concreto um fator água-cimento muito baixo, do qual 

proporcionam uma melhor qualidade final do concreto, garantindo assim, uma maior 

resistência à compressão e menor porosidade do concreto. Por extrusão, as lajes são 

produzidas no comprimento da pista de protensão. Com o concreto atingindo uma resistência 

suficiente, a protensão é liberada e a laje serrada nos comprimentos desejados. 

Devido ao processo de produção, extrusão, há uma dificuldade na colocação das 

alças de içamento. Dessa forma, as peças são movimentadas por dispositivos mordedores, 

fitas ou cabos de aço que seguram a laje por baixo. O içamento é demonstrado na Figura 17: 

 



27 

 

Figura 17 - Içamento de laje alveolar 

 
Fonte: Melo, 2007 

 

No armazenamento e no transporte, são dispostos calços de madeira na região 

onde houve o içamento para separar as peças como ilustrado na Figura 18: 

 

Figura 18 - Estoque de laje alveolar 

 
Fonte: Melo, 2007 

 

Conforme a NBR 14861:2011, a protensão só poderá ser liberada após o concreto 

atingir a resistência à compressão de projeto, não sendo inferior a 21 MPa. Como a produção 

da laje alveolar é industrializada, deve-se atender a algumas tolerâncias de dimensões. A NBR 

14861:2011 especificou valores para essas tolerâncias, como é visto na (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Tolerâncias de fabricação de lajes alveolares 

 
Fonte: NBR 14861, 2011 

 

Segundo a NBR 14861(2011, p.10) ―deve ser feita a verificação das tensões 

admissíveis, de forma a atender aos requisitos de flexão e durabilidade‖. A primeira 

verificação é pra ser feita na fase de liberação da protensão, no manuseio, construção e demais 

situações transitórias. Esses limites estão apresentados nas equações 1 e 2 

 

ct,j =< fct,mj /1,2                                                                                           (1) 

c,j =< 0,85*fck,j/ɣc                                                           (2) 
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A segunda seria para os esforços oriundos das cargas permanentes e variáveis de 

utilização durante a vida útil para verificação de serviço. A verificação é feita pelas equações 

3 e 4: 

 

ct =< 1,3*fct,m / ɣc                                                         (3) 

c =< 0,85*fck / ɣc                                                          (4) 

 

Como a laje alveolar não possui armadura transversal, para aumentar a capacidade 

resistente ao cisalhamento, pode-se fazer o preenchimento de alguns alvéolos. Recomenda-se 

o preenchimento de no máximo dois alvéolos. A utilização de mais do que dois alvéolos 

preenchidos pode ser feita desde que haja uma fundamentação em evidências científicas. O 

preenchimento deve ser feito em um comprimento mínimo do alvéolo e deve garantir a 

aderência com a superfície do alvéolo. 

Segundo a NBR 14861(2001), as lajes alveolares de piso ou cobertura podem ser 

usadas com a consideração do seu efeito diafragma, no qual considera sua rigidez no plano e 

sua atuação como chapa, fazendo assim, a transferência das cargas horizontais para os outros 

sistemas estruturais estabilizantes da estrutura. Para essa consideração, as lajes precisam estar 

ligadas rigidamente entre si por meio da concretagem das chavetas e solidarizadas com as 

vigas de bordo para que não ocorram deslocamentos das lajes com os apoios. 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, adotou-se a pesquisa bibliográfica como a principal metodologia 

para desenvolver o conhecimento necessário para o desenvolvimento das planilhas de 

dimensionamento das lajes. Farão parte do estudo palavras-chaves como concreto 

protendido, concreto pré-moldado e lajes pré-moldadas, com foco nas alveolares. Para a 

criação das planilhas, usou-se o programa da Microsoft, Excel. 

Para uma melhor compreensão do processo construtivo das lajes alveolares, 

visitou-se a fábrica da empresa T&A Pré-Fabricados, com sede localizada cidade de 

Maracanaú- CE, na qual é uma grande produtora nacional de pré-fabricados. Com o auxílio 

de registros fotográficos, descreveremos todo o sistema de fabricação da laje estudada. 

Visitou-se, também, a obra do shopping RioMar Fortaleza para acompanhar o processo de 

montagem das lajes alveolares, no qual tem suas peças produzidas pela T&A Pré-Fabricados. 
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4. PRODUÇÃO E MONTAGEM DA LAJE ALVEOLAR 

 

Para uma melhor compreensão da laje em estudo, foi feita uma visita técnica a 

fábrica da T&A pré-fabricados, situada no Distrito Industrial de Maracanaú, Ceará, com o 

objetivo de fundamentar o seu processo produtivo. Por questões de logística de produção, as 

lajes estão sendo feitas no período noturno e as demais peças no período diurno. 

Foram visitadas duas centrais de produção da laje, cada uma com quatro pistas de 

protensão. Cada central possui uma ponte rolante sobre as pistas de protensão A primeira era 

realizada por uma máquina modeladora (Figura 19), no qual pode produzir lajes de alturas 

variáveis, dependendo do molde. As alturas variam de 9 cm à 32 cm. No dia da visita, a laje 

que estava sendo produzida era de 21 cm. As pistas de protensão dessa central tinham 105 m 

de comprimento. Na segunda, a máquina utilizada era a extrusora (Figura 20), que produz 

lajes com alturas fixas. No caso da visitada, a altura era de 25 cm. As pistas de protensão da 

extrusora tinham comprimento de 133 m. Os processos de fabricação são basicamente os 

mesmos para os dois tipos de máquinas. Antes da produção, os encarregados recebem a 

programação de produção com informações de, por exemplo, tamanho das lajes, quantidades, 

cabos e pesos das peças. 

 

Figura 19 – Máquina Modeladora 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Figura 20 – Máquina Extrusora 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

O processo tem início com a limpeza da pista para retirar todos os resquícios de 

materiais da produção anterior. Em seguida, passa-se o desmoldante na pista para auxiliar na 

retirada das peças.  Faz-se, na sequência, o posicionamento das cordoalhas de projeto e a 

aplicação da força, através dos macacos hidráulicos, fazendo a pré-tração dos cabos. São 

conferidas no manômetro as pressões aplicadas, juntamente com o alongamento dos cabos. A 

pista limpa com os cabos protendidos é vista na Figura 21. 

 

Figura 21 – Pista de protensão 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Na Figura 21 é vista a pista de protensão vizinha que está coberta por uma lona, 

pois esta laje foi produzida na noite anterior e a lona participa do processo de cura. O contra 

forte no qual as cordoalhas ficam ancoradas é visto na figura Figura 22 

 

Figura 22 – Ancogarem dos cabos 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Cada central tem sua produção de concreto. O concreto é levado para a 

máquina por caçambas metálicas (Figura 23) através da ponte rolante. O concreto é lançado 

na máquina por uma abertura inferior das caçambas. A máquina é recarregada no decorrer 

que vai caminhando na pista. 

 
 

Figura 23 – Caçamba de concreto fresco 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Depois de recebido o concreto, a máquina começa a percorrer a pista de 

protensão. Pelo fato do concreto ser muito denso, na medida em que a máquina vai 

caminhando a laje já aparece no molde desejado. A laje produzida pela máquina extrusora é 

vista na Figura 24 e a da modeladora na Figura 25 

 

Figura 24 – Laje da máquina extrusora 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Figura 25 – Laje da máquina modeladora 

 
Fonte: Autor, 2013. 



35 

 

Umas das diferenças das duas máquinas usadas na produção é a finalidade das 

peças. Na modeladora, geralmente, as peças serão usadas como lajes, logo as superfícies terão 

que ter ranhuras para aumentar a aderência com o concreto do capeamento, assim, adapta-se 

uma vassoura na máquina para fazer esses riscos, como é demonstrado na Figura 26. Para 

contrabalancear as flechas causadas pelos carregamentos, as peças são produzidas com uma 

elevada contra flecha, como é observado na Figura 27. Na extrusora, as peças produzidas 

serão usadas, em sua maioria, em painéis, logo sua superfície permanece lisa, pois não 

receberá capeamento. As peças também são produzidas com uma contra-flecha mínima, no 

máximo 1 cm, como é visto na Figura 28.  

 

Figura 26 – Ranhuras na laje 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Figura 27 – Contra flecha da laje na maquina modeladora 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Figura 28 – Contra flecha do painel feito na máquina extrusora 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Após ser concluído o molde da laje, as peças são cobertas por lonas que protegem 

e auxiliam no processo de cura. Como as lajes são feitas a noite, a cura acontece pela 

incidência solar durante todo o outro dia, o que demora aproximadamente 24 horas. Paralelo à 

produção da laje são moldados corpos de prova (Figura 29) que serão rompidos antes dos 

cortes das lajes para verificar a resistência atingida, que deverá ficar entre 27 MPa e 30 MPa. 

A cura desses corpos de prova acontece em uma estufa como é visto na Figura 30. 

 

Figura 29 – Corpos de prova 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Figura 30 – Corpos de prova na estufa 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Quando atingida a resistência desejada, a peça está pronta para ser cortada. Antes 

do corte, ocorre uma relaxação do aço de aproximadamente 10 cm, visando à segurança do 

processo. A numeração das lajes é feita antes delas serem cortadas. Ainda na concretagem, 

são feitas marcações nas lajes onde elas serão cortadas, pois as tensões são menores onde as 

falhas ocorrem. O corte da laje é mostrado abaixo. 

 

Figura 31 – Corte da laje 

 
Fonte: Autor, 2013. 



38 

 

Após cortadas, as lajes são sacadas das pistas de protensão por mastigadores, no 

qual são garras que mordem as lajes nas extremidades e as colocam ao lado das pistas. Em 

seguida são amarradas alças de içamento que prendem as lajes e as transportam para seus 

locais de armazenamento, que na sequência serão levadas para seus locais de destino. O 

içamento e transporte são feito com o auxílio da ponte rolante. O armazenamento é feito nas 

laterais. A  Figura 32 e a Figura 33 mostram o içamento e o armazenamento das lajes, 

respectivamente. 

 

Figura 32 – Içamento da laje 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Figura 33 – Armazenamento das lajes 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Para fazer o preenchimento dos alvéolos, fazem-se cortes com uma barra de ferro 

longitudinalmente (Figura 34) sobre os alvéolos, para deixá-los com a superfície superior 

exposta e fazer, assim, a complementação com o concreto. O preenchimento pode ser feito 

enquanto a laje está sendo concretada ou após a liberação da protensão, quando o concreto já 

está duro. A laje com as aberturas é vista na Figura 35. 

 

Figura 34 – Abertura dos alvéolos 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Figura 35 – Alvéolos abertos 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Todas as lajes passam no final do processo por inspeções de qualidade, no qual 

olham, por exemplo, fissuras e desnivelamentos. Caso elas não estejam dentro dos limites 

aceitos são descartadas. 
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Após, aproximadamente, 7 dias a laje está pronta para ser transportada para o seu 

local de destino. Elas são postas no caminhão transportador pelos mastigadores.  

Para uma melhor compreensão da montagem das peças, foi visitado a obra do 

shopping RioMar Fortaleza. O empreendimento é do grupo JCPM e localiza-se no bairro 

Papicu em Fortaleza.  

Quando a peça chega à obra ela é retirada do caminhão por guindastes e 

armazenada até sua utilização. Na Figura 36 é vista a estocagem das peças pré-moldadas. 

 

Figura 36 – Armazenamento da laje alveolar na obra 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

No momento da montagem e de acordo com a programação, um caminhão levas 

as peças que serão usadas para um local mais próximo do destino. Nas peças, são amarradas 

cordas por aonde o guindaste irá suspendê-las e posiciona-las na situação final. Nas Figura 

37, Figura 38, Figura 39 são demonstradas, respectivamente, essa sequência de 

movimentação de uma peça de 19 cm. 

 

Figura 37 – Amarração da laje 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Figura 38 – Içamento da laje 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Figura 39 – Posicionamento da laje 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Procura-se atingir uma média de produção de 32 peças por guindastes por dia. 

Esse valor depende, no entanto, do layout da disposição das peças e da experiência do 

operador do guindaste. 

As peças pré-moldadas ficam simplesmente apoiadas nas vigas. Procura-se 

deixar as mesmas distâncias de apoio das lajes nas vigas, em média 10 cm. 

Após as vigas serem apoiadas, fazem-se o nivelamento das peças. O nivelamento 

é feito através do posicionamento de duas tábuas de madeira, uma por baixo e outra por 

cima, entre as peças pré-moldadas, no qual essas tábuas são rosqueadas para igualar as 

extremidades das peças. O espaçamento dessas tábuas varia com o desnivelamento das 

peças. Como as tábuas são retiradas antes do capeamento, fazem-se o chaveteamento dos 

trechos entre elas para manter o nível estabelecido das peças. Na Figura 40 é demonstrado 

esse nivelamento. 

 

Figura 40 – Nivelamento das peças 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Com as peças niveladas, adiciona-se a malha de ferro na laje, no qual receberá o 

capeamento e os ferros negativos de ligação da viga com as lajes. Nas Figura 41 e Figura 42 

são vistos, respectivamente, esses dois ferros. Na Figura 43 é visto o ferro de ligação da laje 

com o pilar. Em seguida, é concretado a capa estrutural, que por norma, deve ter a resistência 

do concreto similar ao da peça pré-moldada, que no caso da obra visitada é 40 MPa. A 

concretagem é observada na Figura 44 
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Figura 41 – Malha de ferro do capeamento 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Figura 42 – Ferro negativo entre as lajes 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Figura 43 – Ligação laje-pilar 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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Figura 44 – Concretagem da capa estrutural 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

A concretagem da capa é o último passo da montagem das peças. É demonstrado 

na Figura 45 como a utilização da laje alveolar promove obras mais limpas, bem acabadas e 

sem a necessidade de escoramentos, comprovando as vantagens mencionadas anteriormente. 

 

Figura 45 – Fundo da laje alveolar 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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5. MANUAL PRÁTICO 

 

Com o propósito de ajudar os acadêmicos e os profissionais que buscam estudar e 

trabalhar com as lajes alveolares foi preparado um manual prático para fazer a verificação de 

serviço e de segurança das peças analisadas. A idéia do manual surgiu pela reduzida 

bibliografia a respeito de tal finalidade. Um dos problemas percebidos foi às diversas Normas 

Brasileiras que abordavam de alguma forma o assunto. Assim, buscaremos apresentar um 

―passo a passo‖ das etapas de cálculo. 

Para auxílio e agilidade nos cálculos, foram utilizados os programas Excel, da 

Microsoft, e Autocad, da Autodesk. No Excel, foram adaptadas planilhas do Professor 

Joaquim Mota, na qual apresentam as relações e as fórmulas usadas nos cálculos. Utilizou-se 

o Autocad para obtenção de algumas características das seções transversais das peças. 

As planilhas podem ser usadas tanto para dimensionar uma laje de uma devida 

situação como para encontrar a carga suportada de uma laje já produzida. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DA PEÇA 

 

O processo começa com a escolha da altura da laje, da capa estrutural e do 

comprimento desejado da laje.  

Com o objetivo de agilizar a obtenção de algumas características das seções 

transversais que serão utilizados para o cálculo das tensões faz-se uso do Autocad, visto que 

essas seções são um pouco complexas por conta dos alvéolos no interior das lajes. 

A partir do desenho feito no formato do programa, cria-se, primeiro, uma região 

com o contorno externo da laje. Para isso, usa-se a ferramenta ―Draw‖ - ―Region‖, 

selecionando as linhas externas. Em seguida, com o mesmo comando, criam-se as regiões dos 

contornos dos vazios.  

Para uma melhor compreensão dos resultados de centroide, coloca-se a origem do 

desenho no meio da linha inferior da laje, no chamado ―midpoint‖. A ferramenta utilizada é 

―Tools‖ – ―ζew UCS‖ – ―Origin‖. 

Faz-se uma terceira região a partir da subtração na primeira região dos vazios que 

representam os alvéolos, dessa forma, podemos ter a retratação real de como é a seção da laje. 

O comando usado encontra-se em ―εodify‖ – ―Solid editing‖ – ―Subtract‖. 

Com base na terceira região, encontramos propriedades importantes para o cálculo 

como a área da seção, os momentos de inércia e centroide. A ferramenta empregada encontra-
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se em ―Tools‖ – ―Inquiry‖ – ―Region/εass Properties‖. O desenho no autocad da seção 

transversal é apresentado na Figura 46 . Na Figura 47 vemos a tela na qual as propriedades 

são mostradas. 

 

Figura 46 – Seção transversal da laje. 

 
Fonte: T&A Pré- Fabricados, 2012. 

 

Figura 47 – Propriedades da Seção Transversal 

 
Fonte: Autocad, 2007. 
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Como o Autocad é um programa que desenha em milímetro, na Figura 47, as 

unidades da área, perímetro, centroide e momento de inércia são, respectivamente, mm², mm, 

mm e mm⁴. Depois de obtidas as informações no Autocad, iremos elaborar as planilhas no 

Excel.  

A laje alveolar divide-se em duas fases, na produção/montagem e na utilização. 

Na produção/montagem, o perfil é dito como simples e nele atuará a protensão, o peso próprio 

da peça e o recente peso da capa estrutural adicionada. Na utilização, depois de ser 

proporcionado a solidarização da peça com a capa, o perfil é dito como composto e receberá 

os demais esforços permanentes e de sobrecarga impostos por norma. 

Os dados do perfil simples foram os obtidos no Autocad, com exceção do módulo 

resistente, no qual será utilizado para calcular as tensões geradas pelos momentos, e que é  

encontrado pela fórmula: 

Ws = J/ys                                                                    (5) 

Wi = J/yi                                                                    (6) 

 

No perfil composto, entende-se a laje como duas áreas compostas, assim para a 

altura e para a área transversal da laje são acrescentados o referente à capa estrutural, que 

normalmente é de 5 cm de altura. Para o centroide e o momento de inercia utilizam-se a ideia 

de composição das áreas, no qual são representados, respectivamente, nas fórmulas abaixo: 

 

ys = (Σy*A)/ΣA                                                    (7) 

J = Σ(Ix + A*(Y-Ycg)²)                                             (8) 

 

Como no caso do perfil simples, o yi é encontrado subtraindo o ys da altura total 

da peça analisada. Mesmo a estrutura sendo considerada uma peça única depois da adição da 

capa, fazem-se as verificações na superfície de contato entre a peça pré-moldada e a capa 

estrutural e na superfície da capa. Assim, o y’, que é à distância do centro de gravidade a 

superfície de contato, é encontrado subtraindo do ys encontrado para a peça composta a altura 

da capa, no caso 5 cm. Para o y’ calculamos também um Ws’. 
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5.2. DADOS DO CONCRETO 

 

Um dos fatores limitantes para o uso e a segurança das peças de concreto são suas 

resistências à compressão e a tração, assim, com base na NBR 6118 e no fck de projeto, 

resistência à compressão do concreto, temos que a resistência à tração média e a inferior são, 

respectivamente: 

fct,k = fct,m= 0,3*(fck)^2/3                                                 ( 9) 

fct,inf = 0,7*fct,k                                                        (10) 

 

Como a protensão acontece poucos dias após a concretagem, tem-se que avaliar a 

resistência do concreto nessa idade. Segundo a NBR 14861 o fck mínimo a ser utilizado no 

ato de protensão é de 21 MPa. Porém muitas fábricas usam fck superior a esse valor, como no 

caso da T&A pré-fabricados, que protende suas lajes com fck de 27 MPa no mínimo. Assim, 

o fck,j no ato da protensão vai depender dos critérios de cada fabricante. Nos cálculos aqui 

apresentados será utilizado um fck,j de 25 MPa para o ato da protensão. Utilizando da 

Equação 9 calculamos o fct,j de 2,56 MPa. 

Segundo a NBR 6118 o módulo de elasticidade do concreto pode ser estimado 

pelo valor da expressão: 

Eci = 5600*(fck)^1/2                                              (11) 

 

Nas análises de projeto, utilizam-se o módulo de elasticidade secante do concreto, 

onde é calculado pela fórmula: 

Ecs = 0,85*Eci                                                      (12) 

 

Como o módulo de elasticidade é uma característica que depende da idade, no ato 

da protensão ele será correspondente ao fck,j, logo será encontrado pela fórmula: 

 

Ecs = 0,85*5600*(fck,j)^1/2                                    (13)  

  

Nas equações 11, 12 e 13 o fck e os módulos de elasticidade são dados em MPa. 
A critério de segurança, para o tempo no infinito, fez-se um processo simplificado 

usando as médias dos módulos de elasticidade no ato de protensão e aos 28 dias, e para 

considerar a fluência do concreto devido as cargas permanentes dividiu-se esse valor por 2, 
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considerando o coeficiente de fluência em 2. Dessa forma, esse será o valor utilizado nas 

verificações no tempo infinito para as cargas permanentes. Esse módulo de elasticidade 

resumisse na seguinte equação: 

 

Ecs (t = ∞) = (Ecs, j + Ecs, 28)/4                                         (14) 

 

Segundo a NBR 14861, pode adotar para o coeficiente de minoração da 

resistência do concreto o valor de ɣc= 1,3. Esse valor difere do encontrado na NBR 6118, ɣc= 

1,4, devido ao controle de qualidade que ocorre nas produções das peças pré-fabricadas. 

Para as verificações das tensões admissíveis, a NBR 14861 limita os valores de 

tração e compressão no ato de protensão, os valores de tração para formação de fissuras e os 

valores de tração e compressão para as demais situações em serviço. As expressões para essas 

tensões limites são mostradas, respectivamente, abaixo: 

 

ct,j <= fct,mj/1,2                                                                       (15) 

 

c,j <= 0,85*fck,j/ɣc                                                                  (16) 

 

ct <= 1,2*fctk,inf                                                         (17) 

 

ct<= 1,3*fct,k/ɣc                                                                    (18) 

 

c,j <= 0,85*fck/ɣc                                                                   (19) 

 

Nas equações 15, 16, 17, 18 e 19 o fck e as tensões são dados em MPa. 

 

5.3. DADOS DA PROTENSÃO 

 

Como a protensão promove esforço nas peças, precisa-se indicar uma quantidade 

de cordoalhas e assim, saber as tensões nas fibras e verificar se a peça é segura ou não. Essa 

escolha de cordoalhas é feita por tentativa e erro conforme as verificações são analisadas. 

Essas verificações serão apresentadas posteriormente. Para fazer o dimensionamento de uma 

laje escolhida, precisa-se ainda saber de antemão a bitola das cordoalhas utilizadas, para 
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assim, conhecer a da área de aço. Na protensão, o aço utilizado é o CP 190 RB, no qual tem 

uma tensão de ruptura a tração, fptk, de 1900 MPa. De acordo com a NBR 14861, o 

coeficiente de minoração da resistência do aço é ɣs= 1,1, diferindo do valor da NBR 6118 

devido ao controle de qualidade da produção das peças. Segundo a NBR 7483 a tensão de 

escoamento do aço, fpyk, deverá ser expressa com o valor de: 

 

fpyk = 0,9*fptk                                                            (20) 

 

Devido à aplicação da força de protensão inicial, a NBR 6118 impõe que a tensão 

máxima de tração da protensão  para o CP 190 RB deverá ser: 

 

pi = 0,77*fptk                                                           (21) 

 

O módulo de elasticidade (Ep), segundo a NBR 6118, deverá ter o valor adotado 

em 200 GPa para os casos em que não foram feitos ensaios ou não foi fornecido pelos 

fabricantes. 

A deformação específica de escoamento para os aços de protensão segue a lei de 

hooke,  = *E, e é encontrada através da relação entre fpyk e o módulo de elasticidade. 

Como fpyk para o CP 190 é 1710 e o Ep = 200 GPa, temos que a deformação específica de 

escoamento é 7,77 mm/m. 

A tensão de tração na protensão tem os valores limitados em 0,77*fptk e 

0,85*fpyk para aços de relaxação baixa, segundo a NBR 6118. Com a utilização do CP 190 

esses valores ficam, respectivamente, 1463 MPa e 1453 MPa. Porém aqui no Brasil, é de 

costume usar os valores de 1400 MPa, dessa forma, nos cálculos aqui apresentados 

utilizaremos o valor da pi = 1400 MPa. 

A força inicial de protensão, Pi, é encontrada através da relação básica que  = 

F/A, assim, Pi é igual a multiplicação da pi pela área de aço da bitola utilizada. A 

deformação inicial ou pré- alongamento, pi, é encontrado pela relação entre tensão inicial e o 

módulo de elasticidade da protensão. Como foi adotado uma tensão inicial de 1400 MPa e um 

Ep = 200 GPa, temos que pi é 7 mm/m. 

Como a laje possui as mesmas condições de apoio nas duas extremidades iremos 

fazer uso da simetria dos esforços para diminuir as sessões analisadas. Neste trabalho, as 
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sessões foram separadas a partir da divisão do comprimento da laje por 10, no qual geraram 6 

sessões para análise. 

Fica a critério do fabricante escolher a que distância o centro de gravidade da 

cordoalha está da superfície inferior da laje, sabendo que essa distancia interfere no momento 

gerado pela força de protensão. No presente trabalho, essa distância adotada foi de 4 cm. A 

força total de protensão inicial é calculada multiplicando o número de cordoalhas usadas pela 

força de protensão inicial de cada cabo. O momento é encontrado pela equação 22 e tem o 

valor de yi posto em metros. 

 

Mp = Np*(yi-0,04)                                                       ( 22) 

 

Para facilitar o trabalho, pode-se fazer uma tabela com as 6 sessões analisadas 

com suas respectivas forças e momentos de protensão. 

 

5.4. AÇÕES 

 

Uma das cargas atuantes na laje alveolar é o peso próprio da peça pré-moldada 

(go), no qual é encontrada através da multiplicação da área transversal do perfil simples pelo 

peso específico do concreto, 25KN/m³. No peso próprio da peça tem que considerar o peso do 

chaveteamento. Foi adotado um valor de 2,5% da área da seção transversal da peça pré-

moldada com base em medidas feitas no programa Autocad. O peso próprio da capa estrutura 

(g1) é calculado pela seguinte expressão: 

 

g1 = hc*bw*25KN/m³                                                    (23) 

 

O restante das cargas consideradas deverá estar de acordo com a NBR 6120 – 

Cargas para o cálculo de estruturas de edificações, no qual especifica as demais cargas 

permanentes (g2) e de sobrecarga (q) para cada tipo de edificação. Contudo, como as cargas 

são expressas em KN/m² e a largura da laje alveolar é um valor padronizado de 1,2 m, 

multiplicam-se os valores das cargas permanentes e de sobrecarga por 1,2 para que as cargas 

sejam expressas em KN/m como foram os pesos próprios calculados acima. 
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Para as peças pré-moldadas o valor do seu peso próprio é importante, pois é a 

partir deste que serão dimensionadas as máquinas para sua movimentação. Assim, 

multiplicando o peso próprio da laje pelo seu comprimento temos o peso total. 

No que se referem à protensão, os esforços que estão agindo nas sessões no perfil 

simples são os mesmos provocados pelas forças totais iniciais de protensão com seus 

respectivos momentos.  

Para uma maior compreensão, separaram-se os esforços que ocorrem somente no 

perfil simples daqueles que ocorrem somente no perfil composto. Seria como se depois da 

produção a laje entrasse em equilíbrio com as forças de protensão e na utilização, que seria no 

perfil composto, agissem somente as forças decorrente das perdas de protensão, no qual é 

adotado, normalmente, 20 % de perda diferida. Essas forças provenientes das perdas também 

geram um momento na peça. 

Diferente dos esforços provenientes da protensão que são iguais para todas as 

sessões, exceto se houver encapamento de cordoalhas próximo aos apoios, os esforços 

oriundos das cargas são diferentes em cada sessão. Para encontrar a distância em que as 

sessões estão do apoio e assim poder calcular os esforços nelas, usamos a expressão a seguir: 

 

x = L/10*(número da sessão - 1)                                         (24) 

 

Como algumas cargas atuam em situações diferentes e em perfis diferentes, 

preferiu-se deixar os esforços causados por elas separados, assim, a força e o momento nas 

sessões ficaram separados para o peso próprio da peça, o peso próprio da capa, a carga 

permanente e a sobrecarga. Os pesos próprios estão associados ao perfil simples e a carga 

permanente e de sobrecarga ao perfil composto. Assim, para o caso do, por exemplo, peso 

próprio da peça o cálculo da força e do momento são mostrados nas equações abaixo: 

 

Ngo = go*L/2 – go*x                                                  (25) 

 

Mgo = go*L/2*x – go*x*x/2                                           (26) 

 

Para as demais cargas atuantes usam-se, também, as equações 25 e 26. Para uma 

maior organização, faz-se uma tabela com as devidas forças e momentos provocados. 
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Usualmente no concreto armado faz-se a verificação no E.L.U. para dimensionar a 

armadura necessária e em seguida, a verificação no E.L.S. para analisar flechas e fissuras. No 

concreto protendido, faz-se primeiro a verificação no E.L.S. para estudar as tensões, as 

flechas e fissuras geradas, uma vez que evita-se flechas e fissuras excessivas na protensão e as 

tensões são o fator crítico de segurança, para depois verificar o E.L.U., no qual fornecerá a 

armadura necessária. Dessa maneira, seguiremos essa sequencia de verificações para as lajes 

alveolares protendidas. 

 

5.5. VERIFICAÇÕES DO ESTADO LIMITE DE SERVIÇO 

 

A verificação ocorre pela comparação de valores admissíveis com valores 

solicitados. Os valores admissíveis são provenientes das normas brasileiras, no qual nos 

norteiam e nos resguardam. 

 

5.5.1. Flechas 

 

Segundo a NBR 9062, os valores limites para a flecha inicial, para a flecha 

diferida no tempo e para a contra flecha são, respectivamente, L/500, L/300 e L/300. 

Para a situação inicial, onde os cabos são protendidos, deverá limitar-se a contra 

flecha ou a deformação inicial da laje. De acordo com a flecha elástica, o deslocamento 

vertical gerado pela protensão, contra flecha, é dado pela seguinte expressão: 

 

p = Mpo*L²/(8*E*J)                                                     (27) 

 

O deslocamento inicial gerado pelo peso próprio da peça é calculado através da 

flecha elástica e expresso na equação abaixo: 

 

go = 5*go*L⁴/(384*E*J)                                               (28) 

 

A resultante dos deslocamentos é encontrada pela soma desses dois 

deslocamentos. Na teoria, como mencionado acima, esse valor seria limitado pela flecha ou 

contra flecha inicial, porém como o deslocamento provocado pela carga do peso próprio é 

pequeno em relação ao provocado pela protensão, o limitador inicial é a contra flecha. Na 
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análise inicial da flecha o perfil considerado é o simples e o módulo de elasticidade do 

concreto é o do ato da protensão. 

Na análise da flecha no infinito devido à protensão, utiliza-se a mesma equação 

27. As flechas no infinito decorrentes das cargas atuantes são calculadas pela equação 28, 

contudo deve-se atentar para os momentos de inércia, pois para as cargas do peso próprio da 

peça e da capa o valor refere-se ao perfil simples, já para as demais cargas permanentes e para 

a sobrecarga o valor refere-se ao perfil composto.  

Para as flechas no infinito, o módulo de elasticidade do concreto para as cargas 

permanentes é o calculado na equação 14. Como a sobrecarga não altera a fluência, o módulo 

de elasticidade para essa carga é o aos 28 dias. 

O valor do somatório das flechas no infinito deverá ser inferior ao valor limitado 

pela flecha diferida no tempo, no qual foi calculada anteriormente.  

 

5.5.2. Tensões 

 

A primeira verificação que deve ser feita é no ato da protensão, para comprovar 

que o concreto não se romperá, ou estourar como é popularmente dito, quando a peça for 

protendida. Essa verificação é feita no perfil simples. Na força de protensão e no momento 

gerado no ato da protensão devem ser consideradas as perdas imediatas, que se usam, 

normalmente, 5%. Esses valores foram obtidos no item 5.3. Deve-se considerar ainda o 

momento gerado pela carga do peso próprio da peça. Consideram-se as tensões de 

compressão como positivas e as de tração como negativas. A tensão é calculada pela seguinte 

expressão: 

 

 = N/Ac + M/W                                                        (29) 

 

É importante associar os sinais da equação com as tensões provocadas. A tensão 

provocada pela força de protensão será sempre de compressão, e assim, positiva. Já as geradas 

pelos momentos vão depender da fibra analisada. Deve-se ficar atento que o momento 

provocado pela protensão é negativo e o pela carga é positivo. Assim, as tensões nas fibras 

inferior e superior, respectivamente, são: 

 

i = Np/Ac - Mp/Wi – Mgo/Wi                                       (30)  
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s = Np/Ac + Mp/Ws + Mgo/                                             (31) 

 

Calculam-se as tensões nas fibras para as 6 sessões. Esses valores encontrados 

deverão ser inferiores aos estabelecidos para os limites no ato de protensão no item 5.2. 

Para as combinações de serviço, o trabalho aqui apresentado considerou a 

combinação quase permanente e a frequente. O perfil considerado varia de acordo com o 

esforço analisado, pois para a força e o momento de protensão e os momentos gerados pelas 

cargas do peso próprio da peça e da capa estrutural o perfil é o simples. Já para a força e o 

momento decorrente da perda da protensão e os momentos gerados pelas demais cargas 

permanentes e a sobrecarga considera-se o perfil o composto. A combinação quase 

permanente é expressa na seguinte equação: 

 

Fd=Σ(Fg,k) + Σ(Ѱ2*Fq, k)                                           (32) 

 

A equação 32 expõe que a força de cálculo é o somatório das forças permanentes 

mais a força da sobrecarga multiplicada por um fator de minoração. Neste trabalho, foi 

considerado um Ѱ2 de 0,4, no qual tem seu valor especificado de acordo com a NBR 6118. 

Podemos fazer uma adaptação dessa equação substituindo as forças pelos momentos que 

foram calculados no item 5.4. Para a força e o momento de protensão devem-se considerar 

agora as perdas diferidas, que são geralmente 20%. Assim, as tensões nas fibras inferiores, 

nas fibras superiores da capa e nas fibras superiores da peça são derivadas da equação 29 e 

são formuladas, respectivamente, abaixo: 

 

i= Np/Ac - Mp/Wi - (Mgo+Mg1)/Wi + Nperda/Ac - (Mperda+Mg2+Mq)/Wi      (33) 

 

s = Nperda/Ac - (Mperda + Mg2 + Mq)/Ws                         (34)   

 

s’=Np/Ac - εp/Ws’ -(Mgo+Mg1)/Ws’+Nperda/Ac -(Mperda+Mg2+Mq)/Ws’    (35) 

 

A fibra superior crítica é a da peça e não a da capa, pois é nela que agem os 

esforços provenientes da protensão, dos pesos próprios, das cargas permanentes e sobrecarga. 

A combinação frequente é expressa pela equação 36. Como só consideramos uma 

sobrecarga, ela diferencia-se da quase permanente somente pelo coeficiente de minoração da 
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sobrecarga, que no caso o Ѱ1 é 0,6. Todo o resto do processo é igual ao feito para a 

combinação quase permanente.  

   

Fd=Σ(Fg,k) + Ѱ1*Fq1 + Σ(Ѱ2*Fq, k)                                  (36) 

 

Como em elementos pré-moldados protendidos deseja-se evitar fissuras, as peças 

devem encontrar-se no estádio I. Dessa forma, foram limitadas aqui, as tensões de tração para 

o estado de formação de fissura. A limitação de compressão se baseou nas situações de 

serviço. Esses valores limites são mostrados no item 5.2. 

Para as sessões no apoio, onde o momento devido às cargas atuantes é pequeno e 

o momento de protensão é constante, pode-se fazer o encapamento das cordoalhas para que 

estas não transfiram esforço de protensão e assim, não provoquem tensões que excedam o 

limite. Dessa forma, para a primeira sessão que seria no apoio, as tensões seriam 

desconsideradas. 

 

5.6. VERIFICAÇÕES DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO 

 

5.6.1. Verificação de Momento Fletor 

 

Após ser verificada que a peça passa em serviço, verifica-se se a armadura 

existente é suficiente. Primeiro deve-se encontrar a linha neutra da seção para saber o domínio 

em que ela está. A linha neutra, x, pode ser encontrada através da equação de 2º grau Ax² + 

Bx + C =0, no qual tem os valores de A, B e C expressos, respectivamente, abaixo: 

 

A = 0,272*fcd*bw                                                            (37) 

B = -0,68*fcd*bw*d                                                          (38) 

C = Md                                                                    (39)  

 

A resistência a compressão de cálculo do concreto, fcd, é obtida pela relação do 

fck entre o coeficiente de minoração, 1,3. Temos que bw é uma característica da peça e 

encontra-se em 5.1, que d é a distância da fibra superior ao centro de gravidade da armadura e 

que Md é o momento de cálculo, no qual é calculado através da combinação última e 

mostrado na seguinte equação: 
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Md = ɣ*(Mg +  Mq)                                                 (40) 

 

ɣ é o coeficiente de majoração das cargas e seu valor encontra-se na NBR 6118. 

Neste trabalho, ɣ é igual a 1,4.  A equação de 2º grau é resolvida usando bhaskara. Depois de 

calculado x, determina-se em que domínio a peça está pela relação de x/d. Essa relação é o Kx 

e os limites dos domínios são indicados abaixo: 

 

0 < kx < 0,26  domínio 2 

0,26 < kx < 0,63  domínio 3 

 

Se a peça encontrar-se no domínio 2, o aço está no alongamento último das 

armaduras e possui uma deformação de 10º/oo. Se a peça estiver no domínio 3, o concreto é 

que está no limite de ruptura e com uma deformação é 3,5º/oo. Para encontrar a deformação 

do aço no domínio 3 é feito uma relação com a deformação conhecida do concreto, essa 

relação é mostrada abaixo: 

 

 

Dessa forma, podemos indicar s pela equação 41, no qual os valores de x e d são 

conhecidos. 

 

s = 3,5*(d-x)/x                                                      ( 41) 
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Na protensão ocorreu um pré-alongamento do aço, pi, cujo valor foi calculado no 

item 5.3 e que sofreu, também, perdas diferidas de 20%. Dessa forma, a deformação final do 

aço é a expressa da seguinte maneira: 

 

p = s + 0,8* pi                                                        (42) 

 

Se a deformação do aço for menor que a deformação específica, 7,77mm, o aço 

encontra-se no patamar de escoamento e com módulo de elasticidade linear, Ep = 200GPa. A 

tensão que ele estaria sofrendo é indicada abaixo: 

p = Ep* p                                                          (43) 

 

Caso a deformação do aço for maior que a específica, tem-se que fazer uma regra 

de três com base no diagrama tensão-deformação abaixo: 

 

 

 

Onde fptk é 1900 MPa, fptd é 1727 MPa, fpyk é 1710 MPa e fpyd é 1555 MPa.A 

relação para a deformação é indicada da seguinte forma: 

 

p = 1555 + 6,31*( p – 7,77)                                        (44) 

 

Para calcular a armadura necessária na sessão, deve-se utilizar da expressão 

abaixo: 
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Ap = Rp/ p                                                               (45) 

 

Onde Rp é a força resultante. O valor de Rp é encontrado através da divisão do 

momento na sessão, Md, por z. O valor de z é indicado abaixo: 

 

z = d – 0,4*x                                                             (46) 

 

Depois de calculado o Ap necessário, compara-se com a Ap existente na peça, no 

qual é encontrado multiplicando a área de aço de um cabo pela quantidade de cordoalhas 

usadas. Como as lajes alveolares não permitem uma armadura passiva adicional, o Ap 

necessário tem que ser menor que o Ap existente para a peça estar segura.  

 

5.6.2. Verificação de Cortante 

 

O esforço cortante de solicitação é calculado usando a força encontrada pela 

combinação última e que é expressa abaixo: 

 

Fd = ɣ*(Fgo + Fg1 + Fg2 + Fq)                                        (47)  

 

A equação 48 indica como o esforço cortante de solicitação para cada sessão é 

encontrado. O valor de x de cada sessão foi calculado na equação 24. 

 

Vd = Fd*l/2 – Fd*x                                                   (48)    

 

Segundo a NBR 14861, pode-se fazer a verificação de cortante para 3 situações. A 

primeira seria para a resistência das lajes quando ocorrerem regiões fissuradas, a segunda para 

a resistência da laje com ou sem capeamento estrutural e a terceira para laje com 

preenchimento de alvéolo. Como informado no item 5.5.2, deseja-se evitar fissuras e se optou 

pelo não preenchimento dos alvéolos, dessa forma, a verificação deste trabalho será feita com 

base na segunda situação com capeamento.  Ainda de acordo com a NBR 14861, a verificação 

de cortante deve ser iniciada na sessão a uma distância a partir de 0,5*h do apoio. A força 

resistente é indicada abaixo: 

 

Vrd1 = Vc1 + Vp1                                                  (49) 
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Vc1 e Vp1 são expressas, respectivamente, nas seguintes equações: 

 

Vc = 025*fctd*k*(1,2+40ρ1)*Σbw1*d                                 (50) 

 

Vp = 0,15* cp*Σbw1*d                                              (51) 

 

Onde:  

 k = 1,6 – d >=1, d é a distância da fibra superior até o centro de gravidade da 

armadura               e é dado em metros. 

 Σbw é o somatório das nervuras internas e externas. Esse valor é obtido no 

programa Autocad. 

 ρ1 = Ap/( Σbw*d) e representa a taxa de armadura específica para a seção. Ap 

é a área de aço existente na seção. 

 cp = Np*α/Ac e representa a tensão de compressão do concreto devido a 

força de protensão. Np é a força de protensão depois das perdas diferidas e Ac é a área de 

concreto da laje pré-moldada. 

 α = x/lpt2. x é distancia da seção analisada ao final da laje e lpt2 é um valor 

fixado em 85*φ da cordoalha utilizada. 

Depois de encontrado o cortante resistente de cada sessão, compara-se com o 

cortante solicitante para a mesma, no qual deve ter um valor inferior a este. 

 

5.7. EXEMPLO 

 

Deseja-se produzir uma laje alveolar de 21 cm para um edifício residencial com 

vãos teóricos de 8 metros, que receba uma carga de pavimentação mais revestimento de 1,5 

kN/m², valor usual em escritórios de cálculo para elementos de piso, e uma carga acidental de 

4,5 kN/m² e que utilize cordoalhas de 9,5 mm. Dessa forma, pretende-se encontrar a 

quantidade necessária de cordoalhas para atender a segurança da obra.  

Inicialmente, encontram-se pelo programa Autocad o valor da área de concreto, o 

centroide inferior e o momento de inércia para o perfil simples. Os respectivos módulos 

resistentes, W, são calculados pela relação de J/y. Usa-se para o perfil composto as relações 

apresentadas em 5.1 para calcular o centroide superior em relação à peça composta, o 
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centroide superior para a interface das peças e o momento de inércia. Na Figura 48 são vistas 

as tabelas geradas para cada perfil. 

 

Figura 48 – Dados da Peça 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

O fck normalmente usado para peças pré-moldadas é de 40 MPa. Para a 

resistência do concreto no ato da protensão iremos adotar um fck,j de 25 MPa. De acordo com 

esses valores e as fórmulas vistas em 5.2, os dados da resistência do concreto são: 

 

Figura 49 – Resistências característica do concreto 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Como o concreto varia suas características conforme o tempo determinou-se o 

módulo de elasticidade e módulo de elasticidade secante para o concreto aos 28 dias, no ato 
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de protensão e no tempo no infinito, levando em consideração nesse, a fluência do concreto. 

Esses valores são vistos abaixo. 

 

Figura 50 – Módulos de elasticidade 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

De acordo com a recente Norma Técnica de laje alveolar, NBR 14861, as tensões 

limitantes para o concreto no ato de protensão, para formação de fissuras e para as demais 

situações de serviço são indicadas a seguir. 

 

Figura 51 – Tensões limites para o concreto 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Como a cordoalha a ser usada na laje foi escolhida no inicio do projeto, sabemos 

qual será a área de aço da bitola. Para o CP 190, observamos abaixo as tensões de ruptura, de 
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escoamento e a máxima tensão na armadura de protensão. No exemplo, temos que as 

características do aço de protensão são: 

 

Figura 52 – Dados do aço de protensão 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Segundo a NBR 6118, na falta de dados provenientes de ensaios ou de 

fabricantes, deve-se adotar o valor de 200 GPa para módulo de elasticidade das cordoalhas. A 

deformação específica de escoamento para o CP 190 é mostrado abaixo. 

 

Figura 53 – Deformação específica de escoamento 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

A máxima tensão da protensão, como visto acima, é 1463 MPa, porém usam-se 

normalmente no Brasil um valor de 1400 MPa como a máxima tensão, como base nesse valor, 

tem-se que a força inicial de protensão é: 
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Figura 54 – Força inicial de protensão 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

O objetivo neste exemplo é encontrar a quantidade de cordoalhas necessárias para 

balancear as cargas atuantes e assim, atender a segurança desejada. Contudo, para saber as 

tensões que a peça está sofrendo, tensão essa que terá seu valor limitado, necessita-se saber as 

tensões devido à protensão, logo, adota-se por tentativa e erro as quantidades de cordoalhas 

existentes para verificar, na sequencia, se as tensões ultrapassaram ou não o limite 

estabelecido. Depois de algumas tentativas, encontrou-se a quantidade de 8 cordoalhas para a 

situação em que a laje foi submetida. Quando for mostrada a verificação de tensões, será 

apresentado que a opção de 7 cordoalhas não atende ao que é solicitado. É mostrado abaixo as 

forças e os momentos devido as 8 cordoalhas para cada sessão. 

 

Figura 55 – Forças e momentos da protensão 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

O pré-alongamento no qual o cabo sofreu na protensão é indicado a seguir: 

 

Figura 56 – Pré- alongamento 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Para o cálculo dos esforços do carregamento, as cargas precisam ser lineares, 

porém a laje tem uma largura fixa e de valor 1,2 metros. Dessa forma, como as cargas de 
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pavimentação mais revestimento e a sobrecarga são dadas em KN/m² deve-se multiplicar os 

valores destas por 1,2. As cargas dos pesos próprios da peça e da capa são calculadas através 

da multiplicação das dimensões pelo peso específico do concreto, 25KN/m³, conforme foi 

apresentado no item 5.4. As cargas lineares são apresentadas abaixo. 

 

Figura 57 – Cargas atuantes 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

A laje alveolar divide-se em duas fases e em dois perfis, simples e composto. Os 

esforços são vistos de uma forma separada para cada perfil. Assim, são mostrados a seguir os 

esforços provocados pela protensão para cada perfil. 

 

Figura 58 – Esforços da protensão 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Conforme foi mencionado no item 5.4, as cargas estão divididas pelos perfis nos 

quais está atuando, dessa maneira, os esforços provenientes das cargas no perfil simples, fase 

de produção e montagem, são os pesos próprios da peça e da capa. Já para o perfil composto, 

fase de utilização da laje, são os da pavimentação mais revestimento e sobrecarga. Esses 

esforços são vistos na sequência. 
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Figura 59 – Esforços de cargas 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Calculados os esforços nos quais a peça está recebendo, deve fazer as verificações 

de serviço. Inicia-se pela verificação das flechas, tanto no início como para as diferidas no 

tempo. Os valores limites e os de cálculo foram obtidos pelas fórmulas do item 5.5.1 e serão 

mostradas a seguir. 

 

Figura 60 – Verificação de flecha 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Percebe-se acima que no tempo inicial a peça sofre uma contra flecha de 0,86 cm, 

contudo ela admite uma contra flecha de 2,67 cm. Para o tempo no infinito, à flecha gerada é 
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de 1,04 cm e a admissível é de 2,67 cm. Dessa forma, em relação aos deslocamentos a laje 

está de acordo com as normas. 

Verificam-se, inicialmente, as tensões no ato de protensão, para garantir que o 

concreto não estoure. Nas equações 30 e 31 são apresentadas como calcular as tensões na 

fibra inferior e superior, respectivamente, no ato da protensão As tensões limites foram 

encontradas anteriormente e possuem valores de 2,14 MPa e 16, 35 MPa para a tração e a 

compressão, respectivamente. Como é visto abaixo, todas as tensões estão dentro dos limites.  

 

Figura 61 – verificação de tensões no ato de protensão 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Se fossem colocadas 13 cordoalhas para essa laje as tensões nas fibras seriam as 

observadas na Figura 62. Mesmo a tensão no apoio ultrapassando o limite, a laje ainda 

poderia ser utilizada, bastaria fazer o encapamento da cordoalha na sessão do apoio para que 

não fossem transmitidos os esforços da protensão. 

 

Figura 62 – Teste de verificação no ato de protensão 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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As combinações quase permanente e frequente diferenciam-se somente, no caso 

do exemplo apresentado, pelo coeficiente de minoração da sobrecarga, assim o processo para 

calcular as tensões é o mesmo e utilizam os valores encontrados pelas equações 31, 32 e 33 

para os valores de tensões solicitantes nas fibras inferiores, fibras superiores da capa e fibras 

superiores da peça, respectivamente. Como mencionado no item 5.5.2, deseja-se evitar 

fissuras na peça, logo as tensões de tração são limitadas pela tensão de formação de fissuras e 

tem o valor de 2,95 MPa. Para as tensões de compressão os limites provem das tensões nas 

demais situações de serviço e tem o valor de 26,15 MPa. Esses valores limites foram 

calculados anteriormente no exemplo. 

 

Figura 63 – Verificação de tensões para as combinações 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Para mostrar que o mínimo de cordoalhas que atende a essa situação de cargas 

solicitadas são 8, são mostradas abaixo as tensões provenientes da utilização de 7 cordoalhas. 

Verifica-se que para a combinação frequente as sessões 5 e 6 não passaram. 
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Figura 64 –  Teste de verificação das tensões para as combinações 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

A última verificação que deve ser feita para o estado limite último, no qual se 

analisa o momento fletor e assim, a área de aço necessária, e a força cortante. 

Para a verificação do momento fletor, encontra-se primeiro a linha neutra das 

sessões, no qual tem seus valores calculados por meio de uma equação do 2º grau Ax² + Bx + 

C=0. A solução desta equação é através da fórmula de bhaskara e tem seus valores indicados 

abaixo. 

 

Figura 65 – Valores da linha neutra 

 
Fonte: Autor, 2013. 



70 

 

Depois de calculado a linha neutra, x, faz-se a relação x/d para descobrir em que 

domínio a peça encontra-se. Se 0 < kx <= 0,26, é domínio 2 e o aço já está escoando, se 0,26 

< kx < 0,63, é domínio 3. Como visto abaixo, todas as sessões estão no domínio 2. Para 

encontra a tensão no cabo de protensão faz-se uma regra de três baseada no diagrama tensão-

deformação mostrado no item 5.6.1, uma vez que foi calculado a deformação do cabo, p. 

 

Figura 66 – Tensão no cabo de protensão 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Para encontrar o As necessário, precisa-se do momento de cálculo, no qual é 

calculado pela combinação última apresentada no item 5.6.1, de z, que tem valor igual a d – 

0,4x e de p, que foi encontrado acima. O As existente é mensurado pela multiplicação do 

número de cordoalhas pela área de aço da bitola escolhida. Dessa forma, o As existente e o 

necessário são indicados abaixo. 

 

Figura 67 – Verificação de momento 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Por último, faz-se a verificação de cortante na peça. Como explicado no item 5.6.2 

a verificação será feita para laje com capeamento e sem preenchimento de alvéolos. Na Figura 

68 são mostrados os valores dos parâmetros α e k para as sessões, no qual tiveram suas 

fórmulas apresentadas em 5.6.2, e que serão utilizados na equação de cortante resistente. 
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Figura 68 – Parâmetro α e k 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Depois de calculados os parâmetros acima, aplica-se a fórmula para o cortante 

resistente mostrado no item 5.6.2. O cortante solicitante é encontrado usando a força devido à 

combinação última e pela equação 48, no qual indica que Vd= Fd*L/2 – Fd*x. Os valores dos 

cortantes solicitantes e resistentes são apresentados abaixo. 

 

Figura 69 – Verificação de cortante 

 
Fonte: Autor, 2013. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, teve-se como objetivo o desenvolvimento de planilhas para o 

dimensionamento de lajes alveolares protendidas, com a elaboração de um manual prático 

para explicar e apresentar os procedimentos seguidos. Como visto, percebeu-se que a 

verificação de tensões no ato de protensão e nas demais situações em serviço é o fator crítico 

para a determinação das características da laje. No entanto, pode ser feito o encapamento das 

cordoalhas nos apoios para reduzir as tensões provocadas pela protensão e manter assim, a 

peça segura. Para uma melhor compreensão das planilhas, foi resolvido um exemplo 

numérico como se fosse um projeto desenvolvido para um cliente, na qual ele fornece alguns 

dados de sua obra e deseja o dimensionamento da laje ideal. 

Buscou-se descrever e ilustrar, também, as etapas do processo de produção das 

lajes alveolares em uma fábrica, bem como a montagem de suas peças em uma obra, com o 

intuito de divulgar a utilização e mostrar suas vantagens perante as outras soluções 

construtivas. 

O material aqui apresentado será útil para o estudo dos alunos de graduação do 

curso de engenharia civil, para que estes utilizem deste trabalho como ferramenta de auxílio 

nos estudos desenvolvidos. Porém, não será somente de uso acadêmico, pois ela poderá, 

também, ser usada por profissionais que desejam projetar estruturas que utilizem lajes 

alveolares. 

Para trabalhos futuros, deixa-se a sugestão da analise de custos em comparação 

com as demais lajes que estão no mercado, para saber até que situação cada laje é mais 

econômica financeiramente. Pode-se, também, fazer um estudo considerando a continuidade 

das lajes, uma vez que foi considerado neste trabalho lajes bi apoiadas, e em muitas situações 

as lajes não estão rotuladas junto aos apoios. 
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