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RESUMO

O  crescimento  do  uso  de  elementos  pré-moldados  na  construção  civil  tem  se  destacado,
principalmente a laje alveolar protendida, que é um elemento pré-moldado em crescente demanda
no país. Esse tipo de laje, devido ao seu processo de produção por extrusão – mais comumente
utilizado,  não permite  a colocação de armadura transversal.  Logo, a resistência  aos esforços de
cisalhamento  que  atuam sobre  essas  peças  depende integralmente  da  resistência  do  concreto  à
tração, e então, é de suma importância que esse esforço seja estudado. No entanto, é necessário que
a  norma  brasileira  represente  de  maneira  adequada  o  comportamento  das  lajes  alveolares
protendidas produzidas no Brasil, especialmente em relação aos esforços de cisalhamento, visto que
suas recomendações são baseadas em modelos teóricos de cálculo de outros países. Então, para que
fosse feito esse estudo do comportamento das lajes produzidas no Brasil, estudaram-se os modelos
teóricos  de  cálculo  de  cisalhamento  segundo  a  norma  brasileira  NBR  6118:2014,  a  norma
americana  ACI  318:2008  e  a  norma  europeia  EC2:2004.  Após  a  obtenção  de  dados  com  os
fabricantes e analisar o comportamento dessas concluiu-se que as lajes brasileiras apresentam um
comportamento  semelhante,  em relação  aos  modelos  de  cálculo  brasileiro  e  europeu,  porém o
resultado não era o previsto, pois não foi observado um comportamento uniforme dessas. Enquanto,
o  modelo  americano  apresentou  resultados  mais  coerentes,  conforme  o  que  é  apresentado  nos
catálogos,  ocorrendo um aumento da resistência ao cisalhamento junto ao aumento da altura da
seção  das  lajes,  e  com a  aplicação  de  maiores  sobrecargas  nessas.  Logo,  observou-se  que  há
necessidade  de  desenvolver  um  modelo  que  represente  melhor  o  comportamento  das  lajes
brasileiras, que considere uma maior quantidade de parâmetros importantes para o cálculo dessa
resistência, como ocorre na norma americana, por exemplo.
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1. INTRODUÇÃO

A  construção  civil  sempre  foi  considerada  uma  indústria  atrasada  em  comparação  aos
demais  setores  industriais,  visto  que  essa  sempre  apresentou,  de  um  modo  geral:  baixa
produtividade, grande desperdício de materiais, morosidade e baixo controle de qualidade. E uma
das maneiras de diminuir esse atraso se dá através do uso de elementos pré-moldados de concreto.
Visto que com a utilização desses elementos pode-se diminuir o custo dos materiais das estruturas
de concreto, em relação ao concreto e armadura, e especialmente, se reduz de forma significativa os
custos  relacionados  às  fôrmas  e  ao  escoramento,  que  representam grande  parcela  no  custo  do
concreto armado (DEBS, 2000). 

Conforme  Nakamura  (2013),  nos  últimos  anos,  a  construção  civil  brasileira  apresentou
grande crescimento no uso de pré-moldados e pré-fabricados de concreto, principalmente devido à
escassez de mão de obra e pela necessidade de racionalizar recursos, especialmente em obras nas
quais o prazo de execução é um fator decisivo.

Os elementos  pré-moldados  podem ser  aplicados  nos  diversos  segmentos  da construção
civil,  tais  como:  edificações  (industriais,  comerciais  e  residenciais),  infraestrutura  (urbana,
rodoviária e ferroviária), entre outros. Sendo que os elementos para pisos estão entre os produtos
pré-fabricados mais antigos do mundo (CATOIA, 2011).

De acordo com Debs (2000), os painéis alveolares são um dos tipos de unidades de pré-
moldados mais empregados em todo o mundo, especialmente na América do Norte e na Europa
Acidental,  e  apresentam  tecnologia  de  fabricação  altamente  desenvolvida  em  países  como
Alemanha e Estados Unidos. Estes painéis podem ser utilizados na execução de lajes ou ainda como
paredes, sendo a primeira forma a mais comum. Quando utilizados como lajes, essas peças ainda
podem receber uma capa de concreto para formar uma seção composta.

As lajes alveolares são constituídas de painéis feitos de concreto que apresentam alvéolos
longitudinais – esses podem ser ocos ou parcialmente preenchidos, distribuídos de maneira a formar
nervuras em sua seção transversal. Essas lajes apresentam capacidade de carga superior às lajes
convencionais de concreto armado e de mesma espessura, além de outras vantagens como os baixos
custos de produção, devido ao processo de produção altamente mecanizado e automatizado, que
gera alta produtividade. 

Segundo Catoia (2010), as lajes alveolares podem conter armaduras ativas (protendidas) ou
passivas,  sendo que as lajes alveolares  protendidas  são as mais  empregadas  em todo o mundo.
Porém,  esse  tipo  de  laje  usualmente  não  possui  armadura  transversal,  então,  a  resistência  aos
esforços de cisalhamento que atuam sobre essas peças depende integralmente  da resistência  do
concreto à tração.

 No  Brasil,  há  certa  carência  na  literatura  técnica  para  análise  do  comportamento  e
desempenho mecânico desses elementos, especialmente em relação à interação entre os mecanismos
de cisalhamento e flexão. Visto que as lajes alveolares brasileiras geralmente são produzidas pelo
método  da  extrusão  –  que  não  permite  a  colocação  de  armadura  de  cisalhamento  durante  seu
processo produtivo. E ainda, os painéis alveolares produzidos no Brasil são diferentes dos europeus,
nos quais se baseiam os modelos de cálculos conhecidos, usualmente eles são menos espessos e
neles são aplicadas maiores forças de protensão. Portanto, é essencial o estudo da resistência ao
cisalhamento apresentada pelo concreto destes elementos, considerando as características das lajes
alveolares comumente utilizadas no país.

Dessa maneira,  dado o grande crescimento da produção das lajes alveolares no Brasil,  a
pesquisa  se  justifica  pela  necessidade  de  padronização  para  o  projeto  desses  elementos,
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especialmente  em relação ao comportamento dos esforços de cisalhamento  – visto que as lajes
brasileiras são distintas das lajes alveolares geralmente utilizadas nos estudos para desenvolvimento
dos modelos teóricos de cálculo da literatura técnica.

Portanto, o principal objetivo desta pesquisa é determinar o modelo de cálculo de resistência
ao cisalhamento que melhor caracterize o comportamento das lajes alveolares de uso corrente no
Brasil.

E para o desenvolvimento do presente estudo, serão realizadas as seguintes etapas: revisão
bibliográfica  para  estudo  dos  modelos  de  cálculos  de  resistência  ao  cisalhamento  em  lajes
alveolares;  levantamento  das  características  e  parâmetros  de  resistência  das  lajes  alveolares
produzidas no Brasil por meio da obtenção de dados com fabricantes destes elementos; e análise
dos  valores  obtidos  pelos  modelos  teóricos  de  cálculo  determinados  através  dos  valores  e
características das lajes já produzidas no país.

2. DESENVOLVIMENTO

Os  modelos  de  cálculos  escolhidos  para  o  desenvolvimento  desse  estudo  são:  o
recomendado pela NBR 6118:2014, junto à norma que apresenta as especificações para lajes
alveolares protendidas NBR 14861:2011 e obedecendo também as recomendações da norma
de estruturas de concreto pré-moldado NBR 9062:2006; o modelo de cálculo recomendado
pela ACI 318:2008; e modelo de cálculo segundo a norma européia EN 1992-1-1: 2004. Esses
modelos serão apresentados detalhadamente a seguir.

2.1 Modelo de cálculo NBR 6118:2014, NBR 14.861:2011

A  verificação  da  resistência  ao  cisalhamento  de  lajes  alveolares  protendidas
apresentada na norma brasileira é expressa pela Equação 1:

          V Rd 1=(0,25 ∙ f ct d ∙ k ∙ (1,2+40∙ ρ1)+0,15∙ σ c p) ∙ bw ∙ d                       (1)

em que: V Rd 1
 : resistência de projeto ao cisalhamento;

f ct d
: resistência à tração de projeto do concreto pré-moldado;

k : coeficiente;

ρ1
: taxa de armadura da seção alveolar pré-moldada;

σ c p
: tensão de compressão do concreto devida à força de protensão;

bw
: largura mínima da seção ao longo da altura útil ( d ).

E alguns dos parâmetros da equação anterior são definidos pelas seguintes expressões:

                                                f ct d=
f ct k ,i n f

γc

                                                           (2)

                                          ρ1=
As1

bw ∙ d
≤0,02                                              (3)

                                           σ c p=
N s d

Ac

                                                           (4)
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                                              k=1,6−d≥1                                               (5)

Sabendo-se que:
A s1

: área da armadura de tração;

N s d
:  força  longitudinal  na  seção  devida  à  protensão  ou  carregamento  (compressão

positiva);
ρ1

: taxa de armadura da seção alveolar pré-moldada;

σ c p
: tensão de compressão do concreto devida à força de protensão;

bw
: largura mínima da seção ao longo da altura útil ( d ).

A norma brasileira NBR 6118:2014 não faz nenhuma observação a respeito do cálculo
de  cisalhamento  para  lajes  alveolares  protendidas  que  apresentam  capa  e  com  alvéolos
preenchidos, então, serão utilizadas as seguintes considerações, conforme Catoia (2010):

A Equação 1 será utilizada considerando a altura útil (d) para laje sem capa, e uma
altura útil total que corresponderá à soma da altura útil da laje e altura da capa, quando for
utilizada capa.

E ainda, segundo Catoia (2010), para preenchimento dos alvéolos realizado antes da
aplicação da protensão, devem ser considerados os alvéolos preenchidos no cálculo da largura
das nervuras (bw) e a área composta, para o cálculo da tensão de protensão, como mostra a
Equação 6:

        V 'R d 1=(0,25∙ f c t d ∙ k ∙(1,2+40 ∙ ρ ' 1)+0,15 ∙ σ ' c p) ∙ b 'w ∙ d              (6)

Na qual:

                                     b 'w=bw+n ∙bc ∙
E c

E p

                                                   (7)

                                          σ ' c p=
N s d

At o t

                                                            (8)

                                                ρ' 1=
As1

b 'w ∙ d
                                                    (9)

em que: At o t
 : área da seção composta (com alvéolos preenchidos);

n : quantidade de alvéolos preenchidos (seção retangular equivalente);

bc
: largura dos alvéolos preenchidos (seção retangular equivalente).

Quando o preenchimento for realizado após a liberação da protensão, não deve ser
considerado o preenchimento na parcela referente à protensão, como mostra a Equação 10:

     V 'R d 1=0,25 ∙ f c t d ∙ k ∙ b 'w ∙ d ∙ (1,2+40 ∙ ρ ' 1)+0,15 ∙ σc p ∙ bw ∙ d           (10)

2.2 Modelo de cálculo ACI – ACI 318:2008

Como  usualmente  não  é  possível  a  utilização  de  armadura  transversal  nas  lajes
alveolares, e então, a resistência ao cisalhamento pode ser limitada pela resistência do concreto
ao cisalhamento  – especialmente  em lajes  com maiores  alturas.  Logo,  a norma americana
apresenta requisitos para avaliação dessa resistência, quem devem ser empregados conforme o
cisalhamento corresponde um fator determinante no projeto dessas lajes (CATOIA, 2010).
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Segundo o ACI 318:2008, a força cortante última (Vu) deve se limitar ao menor valor
entre à força cortante resistente à fissuração devida ao cisalhamento e à flexão ( ∅ V c i

) e à força

cortante resistente à fissuração da nervura devida ao cisalhamento ( ∅ V c w
). Se as unidades de

laje alveolar estiverem simplesmente apoiadas, a força cortante resistente à fissuração devida
ao cisalhamento na nervura próxima ao apoio não é determinante para o projeto dessa unidade,
apenas se o projeto apresentar elevados carregamentos e cargas não uniformes. Para cálculos
de cisalhamento o valor do coeficiente ∅ é de 0,75. A força cortante resistente nominal prevista

para o concreto (ou força cortante resistente à fissuração da nervura devido ao cisalhamento)
V c w

e a força cortante resistente à fissuração devida ao cisalhamento e a flexão V c i
podem ser

expressas pelas Equações 11 e 12:

                       V c w=(3,5∙√ f c
'
+0,3∙ f pc)∙ bw ∙ d p+V p                         (11)

na qual: f c
'  : resistência cilíndrica do concreto à compressão (Psi);

f pc
: tensão resultante de compressão no concreto no centro da seção transversal

(Psi);
bw

: largura total da nervura (in);

d p
:  distância  da  extremidade  da  fibra  comprimida  ao  centro  da  armadura

protendida, que deve ser maior que 0,8 h (in);

h : espessura total da laje, incluindo a capa de concreto (in);

V p
: componente vertical da força efetiva de protensão (lb).

                         V c i=0,6 ∙√ f c
' ∙ bw ∙ d p+V d+

V i ∙M cr e

M má x

                                 (12)

em que: V c i
 : força cortante resistente nominal do concreto quando a fissuração

diagonal resulta da combinação de momento e cisalhamento (lb);
V d

: força cortante na seção devida à carga permanente sem fator de segurança

(lb);
V i

: força cortante de cálculo na seção, devida a forças externas, ocorrendo em

conjunto com Mmáx (lb);
M má x

: momento máximo de cálculo na seção devido às forças externas (lb·in);

M c re
:  momento  que  causa  a  fissuração  na  seção  devido  às  forças  externas

(lb·in).
O  momento  que  causa  fissuração  na  seção  devido  às  forças  externas  é  dado  pela

Equação 13:

                          M c r e=( I
yt )∙(6∙√ f ' c+ f pe− f d )                                    (13)

onde:    f pe
 : tensão de compressão no concreto devida ao efeito da força de

protensão (após  a  perda  total),  na  fibra  extrema  da  seção,  onde a  tensão é
causada por forças aplicadas externamente (Psi);
f d

: tensão devida à carga permanente, sem coeficiente de segurança, na fibra

extrema da seção, onde a tensão de tração é causada pela aplicação de forças
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externas (Psi);
y t

: distância do eixo central da seção bruta até a face da armadura, desprezando

a armadura.
Se a seção crítica estiver a uma distância menor que h/2 a partir do apoio, a laje pode

ser  projetada  para  a  força  cortante  última  na  seção (Vu),  considerando  os  coeficientes  de
segurança, sendo essa a determinada na distância h/2. Porém, essa distância geralmente está
mais próxima da extremidade do elemento do que o comprimento de transferência para o aço
protendido, então, nesse caso deve ser considerada uma redução da tensão de protensão no
cálculo de Vcw. Conforme o ACI 318:2008 é possível assumir a tensão de protensão variando
linearmente de zero até fpc, da extremidade da laje até o final do comprimento de transferência.

2.3 Modelo de cálculo EC2 – EN 1992-1-1:2004

Segundo a norma européia EN 1992-1-1:2004, a força cortante resistente de cálculo,
em zonas não fissuradas por flexão, em elementos pré-tracionados com apenas um vão e sem
armadura transversal, é dada pela Equação 14.

                          V Rd ,c=
I ∙ bw

S
∙√( f c t d )

2
+α1 ∙ σ c p ∙ f c t d                                  (14) 

na qual:    I  : momento de inércia da seção transversal;

bw
: menor largura da seção transversal na área tracionada (mm);

S : primeiro momento de área ou momento estático da seção acima em relação

ao eixo central;

σ c p
:  tensão  de  compressão  do  concreto  no  eixo  central,  devida  à  força  de

protensão;
f ct d

: resistência de cálculo do concreto à tração;

α1
: coeficiente dado pelas Equações 15 e 16.

                                             α1=I x / I pt 2≤1                                               (15)

                                               α1=I x / I pt 2=1                                             (16)

em que:        
                         I x

 : distância da seção considerada, a partir do ponto inicial do comprimento de

transferência;

I p t2
:  valor  do limite  superior  do comprimento  de transferência  do elemento

protendido, igual a 1,2 · Ipt.
Sendo que a Equação 15 é válida para armaduras pré-tracionadas, e a Equação 16 para

os outros tipos de protensão.
E  para  o  caso  de  elementos  pré-tracionados  com  um  único  vão  e  sem  armadura

transversal, a força cortante resistente de cálculo em zonas fissuradas à flexão é dada pela
Equação 17:

            V Rd ,c=(C Rd ,c ∙ k ∙ (100 ∙ ρ1∙ f c k )
1 /3

+0,15 ∙ σc p)∙ bw ∙ d                        (17)

Sendo que essa deve ter um valor menor que a expressão a seguir, dada pela Equação
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18:
                  V Rd ,c=(0,035 ∙ k 3 /2 ∙ f ck

1 /2
+0,15∙ σ c p)∙ bw ∙ d                                 (18)

nas quais:    ρ1
 : taxa de armadura longitudinal, dada pela Equação 19;

bw
: menor largura da seção transversal na área tracionada (mm);

σ c p
:  tensão  de  compressão  do  concreto  no  eixo  central  devida  à  força  de

protensão, dada pela Equação 20;

                                                    ρ1=
As t

(bw ∙ d )
≤0,02                                             (19)

onde:    A s t
: área da armadura de tração prolongada de um comprimento maior ou igual

a (lbd + d) além da seção considerada.

         σ c p=
N E d

Ac

<0,2 ∙ f c d (M P a )                                      (20)

em que:    N Ed
 : força normal na seção devida às ações aplicadas ou à protensão (N);

Ac
: área da seção transversal de concreto (mm²).

                                                           C Rd , c=
0,18
γc

                                                    (21)

                                         k=1+ √200
d

≤2,0(d e mmm)                                          (22)

Conforme a norma EN 1168:2005, no caso de laje com capa, para o cálculo da força
cortante resistente de cálculo em zonas fissuradas por flexão, determinada pela Equação 17,
podem ser consideradas as substituições de: d por d’ (altura útil da seção composta) e ρ por ρ’,
de acordo com as seguintes expressões, dadas pelas Equações 23 e 24:

                                                     d '
=d +hc

                                               (23)

onde:    hc
 : altura da capa.

                                                          ρ'=
Ap

bw ∙ d '
                                                       (24)

E ainda, no caso de laje com alvéolo preenchido, segundo a EN 1168:2005, a força
cortante resistente de cálculo deve ser encontrada considerando a contribuição de somente 2/3
dos alvéolos preenchidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção estão apresentados os cálculos dos modelos teóricos para determinação do
esforço de cisalhamento em lajes alveolares protendidas, de acordo com a NBR 6118:2014,
ACI 318:2008 e EC2:2004.

Para a realização dos cálculos da força cortante através dos três modelos apresentados
anteriormente,  foram  adotadas  algumas  características  das  lajes  alveolares  por  meio  da
observação dos catálogos das empresas que fabricam as mesmas no Brasil, e determinou-se
que seriam avaliados quatro tamanhos padrões de unidades das lajes alveolares protendidas,
produzidas por três diferentes fabricantes no Brasil. Então, através da análise dos catálogos
técnicos  fornecidos  pelas  empresas  de  pré-moldados  Cassol  Pré-fabricados,  Rotesma
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Indústria  de  pré-fabricados  de  concreto e  Tatu  Premoldados,  adotaram-se  parâmetros
gerais e algumas considerações necessárias para o desenvolvimento dos cálculos.

Foram escolhidas para o cálculo da força cortante, lajes alveolares protendidas com
alturas  aproximadas  de  15  cm,  20  cm,  25  cm  e  30  cm,  alvéolos  sem  preenchimento,  e
utilização de capeamento de concreto de espessura de 5 cm.

Para que fosse possível a comparação dos resultados, foram considerados os mesmos
materiais utilizados para a fabricação dessas unidades, com uma capa de concreto sobre a laje
de mesma altura. E, além disso, a análise para os três casos foi realizada numa seção em zona
fissurada por flexão, e encontraram-se valores de resistência de cálculo. Os resultados obtidos
através  dos  três  modelos  teóricos  (NBR  6118:2014,  ACI  318:2008  e  EC2:2004)  foram
dispostos na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados das resistências às forças cortantes

Empresa
fabricante

Altura da
unidade             h

(cm)

Modelos de cálculo da força cortante em lajes
alveolares protendidas

NBR 6118:2014 ACI 318:2008 EC2:2004

V Rk
(kN) V Rk

(kN) V Rk
(kN)

Cassol

15 75,35 68,20 105,40
20 80,21 78,66 108,18

26,5 98,23 94,18 126,35
32 94,98 94,57 121,76

Rotesma

15 110,49 75,73 146,54
20 71,38 78,34 96,90
25 81,57 90,41 108,00
30 108,94 103,85 139,27

Tatu

16 85,52 78,63 116,79
20 88,83 81,47 118,59
25 88,38 88,54 116,53
30 97,81 94,52 125,53

De acordo com os resultados, foi possível perceber um acréscimo, de maneira geral, da
resistência ao cisalhamento conforme o aumento da altura da seção, em todos os modelos de
cálculo para as diferentes unidades estudadas, como era esperado. Ainda observou-se que, os
valores  encontrados  segundo  a  norma  brasileira  NBR 6118:2014  se  aproximam  mais  dos
resultados obtidos através da norma americana ACI 318:2008, quando comparado aos valores
resultantes da norma europeia EC2:2004.

Também pôde se concluir que, a norma brasileira NBR 6118:2014, apesar da maior
proximidade dos resultados da norma americana,  não apresentou o mesmo comportamento
dessa para as unidades de lajes das três empresas estudadas. Pois, no caso das unidades da
empresa Cassol, a laje de maior altura (32 cm) apresentou uma resistência ao cisalhamento
menor (94,98 kN) que uma laje de menor altura (98,23 kN com 26,5 cm),  o que não era
previsto.  Enquanto  a  unidade  de  menor  altura  (15 cm)  da  fabricante  Rotesma,  apresentou
maior  resistência  que  todos os  outros  casos  (110,49 kN),  incluindo  das  demais  empresas,
sendo esse  um resultado não coerente  com o que se desejava.  E por  fim,  as  unidades  da
empresa Tatu apresentaram um comportamento mais uniforme que as demais, apesar de duas
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unidades de alturas distintas (20 e 25 cm), apresentarem um resultado bastante próximo (88,83
e 88.38 kN, respectivamente), o que também não era esperado.

Os  resultados  da  resistência  ao  cisalhamento  segundo  a  norma  americana  ACI
318:2008,  foram  os  valores  mais  uniformes  encontrados  dos  três  modelos  de  cálculo
estudados. Sendo que, para todas as unidades das três empresas, a resistência ao cisalhamento
aumentou significativamente, de acordo com o aumento das alturas das lajes, como se podia
prever. A diferença dos resultados obtidos segundo a norma americana,  das três empresas,
comparando  os  valores  da  resistência  para  as  mesmas  alturas,  pode  ser  explicada  pelas
diferentes características das lajes de acordo com a fabricante, pois, cada unidade apresenta um
diâmetro de alvéolo diferente, além da quantidade e distribuição dos mesmos distintas, o que
leva a cada seção apresentar um comportamento diferente, embora possuam a mesma altura.

Apesar da norma brasileira NBR 6118:2014 ter apresentado resultados próximos dos
valores obtidos pela norma americana ACI 318:2008, a norma europeia EC2:2004 apresentou
o mesmo comportamento da norma brasileira. Ou seja, para a empresa Cassol, a unidade de
maior altura (32 cm) apresentou menor resistência ao cisalhamento (121,76 kN) do que uma
unidade  de  menor  altura  (126,35  kN  com  26,5  cm),  não  sendo  esse  um  comportamento
coerente.  E assim como ocorreu  na norma brasileira,  de acordo com a  norma europeia,  a
menor  unidade  fabricada  pela  empresa  Rotesma  (15  cm)  apresentou  o  maior  valor  de
resistência ao cisalhamento que qualquer outra unidade das três fabricantes (146,54 kN), o que
não era previsto. E as unidades da fabricante Tatu, apresentaram resultados muito semelhantes
para três tamanhos diferentes de laje (116,79 kN, 118,59 kN e 116,53 kN com 16, 20 e 25 cm,
respectivamente), o que também não se esperava.

A não conformidade dos resultados apresentados segundo as normas brasileira NBR
6118:2014  e  europeia  EC2:2004,  pode  ser  explicada  pelo  fato  de  que  esses  modelos
consideram nos seus cálculos  para a determinação da resistência  ao cisalhamento em lajes
alveolares protendidas, somente parâmetros da seção transversal, tais como: altura, largura,
área  de  concreto,  largura  das  nervuras,  concreto  utilizado,  armadura  de  protensão  (tensão
aplicada e suas perdas, e distribuição da armadura na seção), entre outros. Enquanto a norma
americana  ACI  318:2008,  que  apresentou  resultados  mais  coerentes  que  as  anteriores,
considera em seus cálculos, para a obtenção da resistência ao cisalhamento das lajes alveolares
protendidas, além dos parâmetros da seção transversal (como os descritos acima), as ações
permanentes (peso próprio da laje e capa) e as ações externas (sobrecarga) que podem ser
aplicadas nessas lajes, apresentando então, valores mais próximos do que ocorre na prática
com a utilização desse tipo de laje.

4. CONCLUSÃO

De  maneira  geral,  os  resultados  obtidos  pelos  modelos  de  cálculo  da  resistência  ao
cisalhamento em lajes alveolares protendidas foram satisfatórios para a análise do comportamento
das lajes alveolares protendidas, pois foi possível verificar que, conforme maior a altura da seção
dessas, maior a resistência ao cisalhamento alcançada pela seção, visto que, apesar do aumento do
diâmetro dos alvéolos há um aumento da área da seção de concreto.

E ainda, diante do que foi exposto anteriormente, observou-se que dois dos modelos teóricos
que foram estudados,  apresentaram comportamentos  distintos  para  as  diferentes  fabricantes  das
lajes alveolares protendidas brasileiras. A norma brasileira NBR 6118:2014 e europeia EC2:2004
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apresentaram um comportamento  semelhante,  embora  não fosse  o  esperado,  pois  os  resultados
obtidos  não  se  mostraram  uniformes.  Logo,  deve-se  analisar  se  esses  modelos  realmente
representam o que ocorre na prática, visto que não há considerações quanto aos esforços que são
aplicados  sobre  essas  lajes  em  nenhum  dos  dois  casos.  E  como  ambos  consideram  apenas
parâmetros da seção transversal, não se pode verificar se as unidades de lajes alveolares protendidas
respondem melhor quando, maiores suas alturas recebem maiores sobrecargas, como sugerem os
diversos catálogos técnicos desses produtos.

Também foi possível observar que, a norma americana ACI 318:2008 apresentou resultados
mais satisfatórios que as demais, para as unidades analisadas das três empresas. Pois, percebeu-se
que conforme o aumento da altura da seção transversal dessas lajes, para um mesmo vão, pode-se
aplicar maior sobrecarga sobre essas e ainda há um aumento significativo, e uniforme, da resistência
ao cisalhamento das lajes, como era esperado. E deve ser salientado que, esse modelo de cálculo
considera além dos parâmetros da seção transversal, as ações permanentes (peso próprio da laje e da
capa) e ações externas (sobrecarga), apresentando possivelmente, resultados mais próximos do que
ocorre na prática.

Além  disso,  deve-se  observar  que  os  valores  obtidos  pelos  modelos  teóricos  são
representativos e servem apenas para comparação nesse estudo, pois podem apresentar alguns erros
devido às muitas considerações feitas no desenvolvimento dos cálculos, tais como: por desconhecer
as características da armadura de protensão (sua distribuição, tensão aplicada, perdas, entre outros)
adotou-se o mesmo valor para todas as unidades, o que pode ser diferente na prática; além das
dimensões e demais características consideradas, que podem variar em relação aos valores reais,
visto que as empresas não forneceram todos os dados necessários para esse estudo.

Finalmente, pode-se concluir que, para uma melhor avaliação de qual modelo de cálculo
melhor representa o comportamento das lajes alveolares protendidas produzidas no Brasil,  seria
necessário mais informações fornecidas pelas empresas ou valores mais precisos, visto que essas
apresentam em seus catálogos apenas gráficos e/ou tabelas com a relação sobrecarga x vão; ou
ainda, poderiam ser executados ensaios que avaliam a resistência ao cisalhamento, para comparação
dos resultados teóricos e práticos. Contudo, é possível afirmar que há necessidade de desenvolver
um modelo que represente melhor o comportamento das lajes brasileiras,  como apresentado nos
catálogos  técnicos  desses  produtos,  e  que  considere  uma  maior  quantidade  de  parâmetros
importantes para o cálculo dessa resistência, como ocorre na norma americana, por exemplo.
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