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RESUMO 

Uma alternativa para a crescente necessidade de arquiteturas com grande número de garagens e 

de concepções estruturais com grandes vãos é a adoção de lajes lisas protendidas. Cada vez mais, 

tem se tornado comum o uso de cordoalhas engraxadas para a protensão, não só no Brasil como 

no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Aliando-se lajes lisas com protensão 

não-aderente, tem-se um sistema bastante eficiente que tem apresentado bons resultados de 

durabilidade e desempenho nos casos testados. Para o dimensionamento e detalhamento desse 

tipo de laje no Brasil, os dois softwares mais utilizados são o ADAPT-PT® e o TQS®. O 

ADAPT-PT® utiliza para o dimensionamento o método do Pórtico Equivalente. Já o TQS® 

utiliza o processo da Analogia de Grelha Equivalente. Este trabalho faz uma análise destes dois 

métodos, apresentando o processo de cálculo e as principais diferenças entre eles, comparando 

parâmetros como esforços solicitantes, tensões em serviço, flecha e quantidade de armadura 

passiva necessária. 

Palavras chaves: Método do Pórtico Equivalente, Analogia de Grelha Equivalente, Método da 

Carga Balanceada, Laje lisa, Cordoalha engraxada. 
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1       INTRODUÇÃO 

1.1     APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

No século XIX a indústria da construção civil apresentou diversas inovações no intuito de 

melhorar o desempenho das estruturas, bem como, promover uma maior economia na construção 

das novas edificações. Dentre estas inovações estão novas formas de gerir as obras, novos 

materiais e novas técnicas de construção. Uma destas técnicas é a utilização do concreto 

protendido (VERÍSSIMO, 1998). 

A ideia da protensão nas estruturas de concreto foi introduzida ainda no século XIX. Mas foi no 

século XX que foi aperfeiçoada (VERÍSSIMO, 1998). Uma peça protendida de concreto é aquela 

que parte da armadura é previamente alongada, com a finalidade, de impedir ou limitar a 

fissuração e o deslocamento da estrutura em condições de serviços, bem como melhorar o 

aproveitamento dos aços de alta resistência no estado-limite último (ELU) (NBR 6118:2014). 

No século XX foi desenvolvido um novo tipo de sistema com protensão não-aderente que utiliza 

cordoalhas engraxadas plastificadas. De acordo com o manual da Belgo, as cordoalhas 

engraxadas são as mesmas cordoalhas tradicionais, porém, envoltas de um revestimento de 

PEAD-polietileno de alta densidade, que protege a cordoalha contra agente agressores. Esse 

revestimento é extrudado sobre a cordoalha após esta receber uma camada de graxa que protege e 

permite que a cordoalha deslize livremente dentro do revestimento. Um desenho esquemático de 

uma cordoalha engraxada é mostrado na Figura 1.1.  

Figura 1.1 – Esquema gráfico de uma cordoalha engraxada 

 

Fonte: Manual da Belgo 
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O sistema de protensão não-aderente tem sido amplamente difundido desde que foi proposto em 

1955 pelos americanos (FARIA, 2004). Ele se destaca em relação aos outros sistemas por ser de 

fácil execução e eventualmente mais barato; não necessita de uma pista de protensão, que é 

dispendiosa, como o sistema de pré-tração aderente exige e, não necessita de transporte das 

peças. O sistema de pós-tração aderente necessita de muitos cuidados na hora da concretagem 

para evitar a entrada de concreto no interior da bainha antes de aplicar a tensão nos cabos. O que 

não acontece no sistema de pós-tração não-aderente (EMERICK, 2005). 

O concreto protendido é geralmente usado para vencer grandes vãos com peças mais esbeltas. Ele 

é uma solução bastante adequada para lajes lisas ou cogumelos, pois estas necessitam vencer vãos 

sem vigas para se apoiarem. Com os requisitos arquitetônicos cada vez mais exigentes, esses 

tipos de lajes associadas com a protensão não-aderente são uma boa opção pois vencem grandes 

vãos, que cumprem a missão de número de vagas de garagem, não possuem vigas, o que permite 

uma paginação de cômodos mais versátil, possuem uma altura reduzida, além de serem mais 

fáceis de executar em relação aos outros tipos de protensão (KISS, 1999). 

Para a utilização de sistemas de lajes lisas associadas a protensão não-aderente teve a necessidade 

de se desenvolver métodos de análise para verificar a eficiência, qualidade e segurança dos 

sistemas de protensão. Foram propostos vários métodos de cálculo de protensão. Alguns mais 

simples do que outros, dos quais citam-se: o método simplificado onde as lajes são associadas 

com pórticos equivalentes e outro onde as lajes são associadas à grelhas. O método dos Pórticos 

Equivalentes (ou Equivalent Frame em inglês) é bastante simples e, segundo, seus defensores é 

bastante confiável. Porém por ser um método mais simplista, ele perde um pouco de sua eficácia 

em atingir resultados satisfatórios quando se tratando de uma laje com forma irregular e pilares 

desalinhados. Mas quanto será que a simplicidade desse método afeta no resultado final do 

sistema? 

1.2     JUSTIFICATIVA 

Com o crescimento do mercado de lajes protendidas com cordoalhas engraxadas nos últimos 

anos, se vê necessário o desenvolvimento e aprimoramento dos métodos de cálculo utilizados. Os 

métodos existentes utilizados possuem diferenças quanto ao modelo de análise estrutural adotado, 

apresentando resultados diferentes entre si. Um bom projetista de estruturas deve conhecer os 
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processos de cálculo utilizados pelos softwares, para que se possa ter controle das etapas de 

cálculo dos softwares e julgar se os resultados apresentados são válidos ou não. Este trabalho 

vem para auxiliar os projetistas de estruturas em suas análises, quando projetando lajes lisas 

protendidas, seja pelo método do Pórtico Equivalente ou pelo processo da Analogia de Grelhas. 

1.3     OBJETIVOS 

1.3.1   Objetivo Geral  

Há vários métodos para se calcular uma laje protendida, sendo uns mais precisos que outros. 

Mas, todos devem ser eficientes e seguros. Dentre os métodos de cálculo de lajes protendidas 

mais difundidos, se encontram o Método do Pórtico Equivalente, o Processo da Analogia de 

Grelhas e também o Método dos Elementos Finitos. Diante disto, o objetivo deste trabalho é 

analisar os processos de cálculo pelo método do Pórtico Equivalente e pelo processo de 

Analogia de Grelha Equivalente, que são empregados no cotidiano pelos engenheiros civis. 

1.3.2   Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral, tem-se com objetivos específicos: 

 Modelar via Pórtico Equivalente e Analogia de Grelhas um exemplo de laje em um 

software de análise estrutural; 

 Desenvolver o processo de cálculo de dimensionamento para os modelos de Pórtico 

Equivalente e de Grelhas do exemplo analisado; 

 Analisar os resultados obtidos pelos dois métodos (esforços solicitantes de projeto, 

tensões em serviço, comparação das flechas em serviço e quantidade de armadura passiva 

e ativa requerida).  
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2       REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1     CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS LAJES LISAS PROTENDIDAS 

As lajes lisas são os esquemas estruturais mais utilizados quando se trata de lajes protendidas, 

podendo ou não ter um engrossamento de concreto na região dos pilares. Elas se destacam 

principalmente do ponto de vista da execução, por não possuírem vigas e não terem variações em 

sua extensão. Porém, elas geralmente têm suas resistências regidas pelo cisalhamento na região 

dos pilares (puncionamento) (EMERICK, 2005). 

Deve-se tomar bastante cuidado com a ruptura por cisalhamento na região dos pilares, pois esse 

tipo de colapso é brusco e sem avisos, ou seja, sem apresentar grandes deformações. Quando 

projetando, o projetista deve dimensionar as peças buscando que elas atinjam grandes 

deformações antes do colapso, pois são as deformações que alertam o usuário da ruína da 

estrutura e possibilita a evacuação para um local seguro. O puncionamento pode ser combatido 

pelo engrossamento na região dos pilares ou também por vigas faixas protendidas. 

Por não possuírem vigas, as lajes lisas permitem maior liberdade na distribuição dos pilares pela 

estrutura, visto que estes não necessitam estar alinhados. Os vãos entres os pilares podem ser 

mantidos entre 6 e 8 metros sem grandes problemas. Uma distância de 7,6 metros pode ser uma 

ótima solução em edifícios comerciais, pois permitem 3 (três) vagas de garagem, evitando a 

necessidade de transições dos pilares para acomodação das vagas. Essa é outra vantagem das 

lajes lisa protendidas, as distancias entre os pilares podem ser mantidas ao longo de todo o 

edifício. Caso uma transição seja necessária, ela pode ser feita através de vigas chatas ou capitéis, 

que são soluções mais fáceis de serem executadas (CAUDURO E LEME, 1999). 

Como foi dito anteriormente, a escolha por lajes lisas protendidas permite maiores vãos, menor 

quantidade de pilares e a eliminação ou diminuição da quantidade de vigas do edifício. Porém, 

isso traz outros aspectos a serem analisados. Um desses pontos é a estabilidade global da 

estrutura. Devido às características já citadas, o edifício apresentará uma menor estabilidade, 

exigindo do projetista outros artifícios para garantir a estabilidade global da estrutura. As 

soluções para problemas com estabilidade mais usadas são o uso de paredes estruturais 

posicionadas nas regiões das caixas de elevadores e escada (EMERICK, 2005). 
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A ausência de vigas também influencia no gabarito final do edifício. O gabarito final do edifício 

pode ser menor usando lajes lisas do que quando usando lajes convencionais apoiadas em vigas. 

Isso acontece, pois, as vigas do sistema convencional exige pés-direitos maiores para que sejam 

viabilizadas as instalações de portas e janelas. Outra vantagem da falta de vigas é a facilidade na 

instalação das instalações hidráulico sanitárias, visto que geralmente é preciso perfurar vigas que 

estejam no caminho de tais tubulações. 

Um ponto importante que se deve tomar cuidado é a respeito da espessura da laje. Segundo a 

norma de projetos de estruturas de concreto NBR 6118:2014, para lajes lisas, deve ser obedecido 

uma espessura mínima de 16 cm. Porém, ao analisar a norma de projetos de estruturas de 

concreto em situação de incêndio NBR 15200:2012, a espessura mínima dessa tipologia de laje 

deve ser de 20 cm, não podendo ser considerada como barreira contra incêndio as camadas de 

revestimento e regularização. 

2.2     DETALHES DE EXECUÇÃO DO CONCRETO PROTENDIDO COM 

CORDOALHAS ENGRAXADAS 

A seguir serão apresentadas algumas condições exigíveis para execução de protensão em obras de 

concreto protendido sem aderência conforme a NBR 14931:2004 e também algumas sugestões 

presentes no manual de execução da Belgo. 

2.2.1   Materiais 

 O aço das cordoalhas deve estar de acordo com a NBR 7483:2004. Deve também estar 

limpo e livre de corrosão; 

 As cordoalhas que possuírem rasgo ou falhas parciais em seu revestimento deveram ser 

reparadas antes do lançamento do concreto, desde que menores que 100 mm de 

comprimento; 

 As cadeirinhas deverão ser fornecidas em quantidade suficiente para proporcionar um 

apoio adequado. Elas não devem ser usadas para apoiar, ao mesmo tempo, aço de reforço 

e/ou eletrodutos. 
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2.2.2   Confecção dos cabos 

 Na fabricação dos cabos, deve-se atentar para deixar o comprimento do cabo maior que a 

fôrma para que a protensão possa ser feita. Um ponta de no mínimo 300 mm é requeria 

para cada cabo; 

 Os cabos deveram ser identificados com cores diferentes para facilitar a identificação. Por 

outro lado, os cabos devem ser embalados em conjunto e etiquetados de acordo com a 

peça ou a laje a ser concretada. 

2.2.3   Entrega de materiais e equipamentos, manuseio e armazenagem 

 A lista de corte de fabricação deve sempre acompanhar as remessas de materiais. Essa 

lista informar a quantidade de cabos, comprimentos, número total de ancoragens ativas e 

ancoragens passivas, cunhas e fôrmas para nicho; 

 Os cabos devem ser armazenados e manejados adequadamente. Para descarregar os cabos, 

deve-se utilizar correias de náilon para que não estrangule os cabos e acabe danificando a 

bainha plástica; 

 Assim como os cabos, os acessórios, as cadeirinhas, as cunhas, ancoragens devem ser 

armazenados em lugares seco e seguros contra danos. Eles também devem ser 

identificados individualmente por sequência de concretagem e/ou pavimentos; 

 Somente profissionais treinados e qualificados podem ter acesso ao equipamento de 

protensão, que inclui o macaco hidráulico e o manômetro. Eles são calibrados em 

conjunto. Por isso não podem ser separados. 

2.2.4   Montagem dos cabos 

 Os cabos devem ser posicionados conforme indicado na planta de locação dos cabos, para 

isso, devem ser feitas marcações nas fôrmas indicando os locais dos cabos; 

 Marque na fôrma de borda os locais das ancoragens como mostrado nos detalhes e perfure 

orifícios na fôrma onde são requeridas ancoragens ativas; 
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 Passe graxa na ponta cônica das fôrmas plásticas para nicho e encaixe-as dentro das 

placas de ancoragens. As fôrmas que estiverem danificadas ou que permitam a entrada de 

concreto devem ser rejeitadas; 

 Selecione os cabos conforme as marcações e desenrole-os da ponta onde fica a ancoragem 

morta para a ancoragem ativa; 

 A sequência de montagem dos cabos deve respeitar as orientações especificadas em 

projeto; 

 Remova um pedaço da bainha para permitir que o cabo seja colocado através da 

ancoragem. Deve se tomar cuidado para que não fique um pedaço maior do que 25 cm de 

cabo sem bainha atrás da ancoragem. Um comprimento muito grande de cabo em contato 

com o concreto poderia causar problemas no ato da protensão; 

 Um comprimento mínimo de 30 cm de cabo deve transpassar a fôrma de borda para 

permitir que o macaco agarre o cabo para que este seja protendido; 

 Devem ser evitadas curvaturas indesejáveis nos cabos. Há uma tolerância para desvios 

verticais nos cabos. Para peças de concreto com espessura até 20 cm, essa tolerância é de 

+/- 5 mm, +/- 10 mm para peças entre 20 cm e 60 cm e +/- 13 mm para elementos com 

espessura acima de 60 cm. 

2.2.5   Concretagem 

 Não devem ser utilizados como mistura em concreto protendido ou para enchimento para 

os nichos materiais que contenham em sua composição cloreto de cálcio ou que contenha 

cloreto; 

 Antes da concretagem, deve ser feita uma inspeção para verificar se os cabos estão na 

posição correta ou se alguma bainha está danificada; 

 Durante o lançamento do concreto deve-se assegurar que os cabos e vergalhões não 

sofram movimentações; 

 Deve-se dar uma atenção especial para as regiões de ancoragem. Essas regiões devem ser 

vibradas adequadamente para garantir uma boa concretagem; 
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2.2.6   Operação de protensão 

 Somente profissionais habilitados e qualificados devem operar os equipamentos de 

protensão; 

 A protensão nos cabos só pode ser iniciada quando os testes dos corpos de prova 

indicarem que o concreto já atingiu a resistência especificada em projeto; 

 As fôrmas de borda da laje devem ser retiradas o mais cedo possível. Isso deve ser feito 

para que a remoção da fôrma plástica do nicho seja facilitada; 

 Antes de iniciar a protensão, deve ser verificado se as cavidades das placas de ancoragens 

estão limpas e não possuem pasta de cimento. Caso haja, as cavidades deveram ser 

limpadas; 

 Insira o par de cunhas na placa de ancoragem uniformemente e de forma que elas fiquem 

igualmente espaçadas, 

 A graxa na região da ponta que será puxada pelo macaco deve ser retirada. Faça uma 

marcação com tinta spray com um gabarito para que seja possível ser medido o 

alongamento da cordoalha após a protensão; 

 A pressão usada na protensão deve ser a requerida conforme o gráfico de calibração 

fornecido pela empresa de protensão; 

 Após a cordoalha ser protendida, deve ser medido o alongamento da mesma com auxílio 

da marcação feita anteriormente com tinta spray. Esse alongamento deve ser registrado e 

comparado com o valor do alongamento teórico calculado pelo projetista com uma 

tolerância de +/- 3 mm; 

 Deverá ser feito o registro dos alongamentos, pressões e desvios percentuais computados 

de todos os cabos. Esse registro deve ser encaminhado à construtora ou designado para 

que possa ser aprovado; 

 Após a aprovação do engenheiro responsável, as pontas do lado ativo devem ser cortadas 

de forma adequada e cobertas com material para proteção contra corrosão. Os nichos 

devem ser preenchidos com aplicação de graute que não contenha metálico e não sofra 

retração. 
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2.3     AÇÕES E COMBINAÇÕES (ELU / ELS) 

2.3.1   Definições de Estados Limites 

A seguir serão apresentadas as definições dos Estados Limites segundo a NBR 6118:2014. 

2.3.1.1 Estado Limite Último (ELU) 

Estado limite relacionado ao colapso, ou a qualquer outra forma de ruína estrutural, que 

determine a paralisação do uso da estrutura. 

2.3.1.2 Estado Limite de Formação de Fissuras (ELS-F) 

Estado em que se inicia a formação de fissuras. Admite-se que este estado limite é atingido 

quando a tensão de tração máxima na seção transversal for igual a resistência à tração fct. 

2.3.1.3 Estado Limite de Abertura das Fissuras (ELS-W) 

Estado em que as fissuras se apresentam com aberturas iguais aos máximos especificados. 

2.3.1.4 Estado Limite de Deformações Excessivas (ELS-DEF) 

Estado em que as deformações atingem os limites estabelecidos para a utilização normal. 

2.3.1.5 Estado Limite de Descompressão (ELS-D) 

Estado no qual em um ou mais pontos da seção transversal a tensão normal é nula, não havendo 

tração no restante da seção. 

2.3.1.6 Estado Limite de Compressão Excessiva (ELS-CE) 

Estado em que as tensões de compressão atingem o limite convencional estabelecido. Usual na 

ocasião da aplicação da protensão. 
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2.3.2   Combinações de ações 

2.3.2.1 Combinações em serviço 

A NBR 6118:2014 classifica as combinações de serviços de acordo com sua permanência na 

estrutura e devem ser verificadas como estabelecido a seguir: 

a) Quase permanentes: podem atuar durante grande parte do período de vida da estrutura, e 

sua consideração pode ser necessária na verificação do estado-limite de deformações 

excessivas. 

Nas combinações quase permanentes de serviço, todas as ações variáveis são 

consideradas com seus valores quase permanentes Ψ . . 

, = , + Ψ . ,  (2.1) 

 

b) Frequentes: repetem-se muitas vezes durante o período de vida da estrutura, e sua 

consideração pode ser necessária na verificação dos estados-limites de formação de 

fissuras, de abertura de fissuras e de vibrações excessivas. Podem também ser 

consideradas para verificações de estados-limites de deformações excessivas decorrentes 

de vento ou temperatura que podem comprometer as vedações. 

Nas combinações frequentes de serviço, a ação variável principal  é tomada com seu 

valor frequente Ψ .  e todas as demais ações variáveis são tomadas com seus valores 

quase permanentes Ψ . . 

, = , + Ψ . , + Ψ . ,  (2.2) 

 

c) Raras: ocorrem algumas vezes durante o período de vida da estrutura, e sua consideração 

pode ser necessária na verificação do estado-limite de formação de fissuras. 
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Nas combinações raras de serviço, a ação variável principal  é tomada com seu valor 

característico  e todas as demais ações são tomadas com seus valores frequentes 

Ψ . . 

, = , + , + Ψ . ,  (2.3) 

 

Onde: 

,  – é o valor de cálculo das ações para combinações de serviço; 

 – é o valor característico das ações variáveis principais diretas; 

Ψ  – é o fator de redução de combinação frequente para ELS;  

Ψ  – é o fator de redução de combinação quase permanente para ELS. 

Tabela 2.1 – Valores dos coeficientes de ponderação. 

Ações Ψ  Ψ  Ψ  

Cargas 

acidentais de 

edifícios 

Locais em que não há predominância de pesos de 

equipamentos que permanecem fixos por longos períodos 

de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas(1). 

0,5 0,4 0,3 

Locais em que há predominância de pesos de 

equipamentos que permanecem fixos por longos períodos 

de tempo, ou de elevada concentração de pessoas(2). 

0,7 0,6 0,4 

Biblioteca, arquivos, oficinas e garagens 0,8 0,7 0,6 

Vento Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral 0,6 0,3 0 

Temperatura 
Variações uniformes de temperatura em relação à média 

anual local 
0,6 0,5 0,3 

(1) Edifícios residenciais. 

(2)  Edifícios comerciais, escritórios, estações e edifícios públicos. 

Fonte: NBR 6118:2014 
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2.3.2.2 Combinações últimas  

No caso de estruturas protendidas, a NBR 6118:2014 diz que deve ser considerado nas 

combinações últimas, além das solicitações normais, os efeitos hiperestáticos de protensão. 

Combinações últimas normais 

=  . , +  , + Ψ . , +  .  (2.4) 

 

Onde: 

 – é o valor de cálculo das ações; 

,  – é o valor característico das ações permanentes; 

,  – é o valor característico da ação variável principal; 

,  – é o valor característico das demais ações variáveis; 

 – é o valor do efeito hiperestático de protensão; 

Ψ  – é o coeficiente obtido na Tabela.2.1. 

 

Para as combinações normais tem-se: 

  = 1,4 – quando desfavorável; 

  = 1,0 – quando favorável; 

  = 1,4 – caso geral; 

  = 1,2 – temporária; 

  = 1,2 – quando desfavorável; 

  = 0,9 – quando favorável. 
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O efeito hiperestático é considerado favorável quando ele possui sinal contrário do esforço da 

combinação última e é considerado desfavorável quando possui mesmo sinal do esforço da 

combinação última. Em outras palavras, para verificar se o efeito hiperestático é favorável ou 

desfavorável basta multiplicar os valores do efeito hiperestático com o esforço da combinação 

última, se o resultado for positivo, é desfavorável e se for negativo o efeito hiperestático é 

favorável. 

2.3.3   Níveis de protensão 

NBR 6118:2014 define três níveis de protensão. Nível 1, 2 ou 3, também chamados de protensão 

parcial, protensão limitada e protensão completa, respectivamente. 

Para que seja verificada a protensão de nível 1, deve-se respeitar o Estado Limite de Abertura de 

Fissuras com abertura característica menor ou igual a 0,2 mm para as combinações frequentes de 

ações, previstas no projeto. 

A protensão de nível 2 exige que para as combinações quase permanentes de ações, previstas no 

projeto, seja respeitado o Estado Limite de Descompressão, assim como, o Estado Limite de 

Formação de Fissuras para as combinações frequentes de ações. 

Já para a protensão de nível 3 é necessário que seja verificado para as combinações frequentes de 

ações o Estado Limite de Descompressão e também o Estado Limite de Formação de Fissuras 

para as combinações raras, previstas no projeto. 

A NBR 6118:2014 relaciona os níveis de protensão mínimos de acordo com o tipo de protensão e 

a classe de agressividade ambiental, Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da armadura, em função das classes 
de agressividade ambiental. 

Nível de protensão 

Classe de 

agressividade 

ambiental (CAA) e 

tipo de protensão 

Exigências relativas 

à fissuração 

Combinações de 

ações em serviços a 

utilizar 

Concreto protendido 

nível 1 

(Protensão parcial) 

Pré-tração: I ou 

Pós-tração: I e II 
ELS-W wk ≤ 0,2 mm Frequente 

Concreto protendido 

nível 2 

(Protensão limitada) 

Pré-tração: II ou 

Pós-tração: III e IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F Frequente 

ELS-D Quase permanente 

Concreto protendido 

nível 3 

(Protensão completa) 

Pré-tração: III e IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS-F Rara 

ELS-D Frequente 

(1) Para as classes de agressividade ambiental CAA III e IV, exige-se que as cordoalhas não aderentes tenham 

proteção especial na região de suas ancoragens. 

(2) No projeto de lajes lisas e cogumelo protendidas, basta ser atendido o ELS-F para a combinação frequente 

das ações, em todas as classes de agressividade ambiental. 

Fonte: NBR 6118:2014 

2.4     MÉTODO DA CARGA EQUIVALENTE E CONCEITOS DE CARGA 

BALANCEADA (LOAD BALANCING) 

Esse método consiste basicamente em substituir o cabo de protensão pelo conjunto de forças 

auto-equilibrantes que o cabo exerce no concreto. Esse conjunto de forças se divide em duas 

parcelas. A primeira parcela é constituída por forças verticais uniformemente distribuídas. Já a 

segunda parcela é constituída por forças horizontais aplicadas na ancoragem do cabo de 

protensão. 

Naaman (1982), apresenta uma formulação para a determinação da carga equivalente de cabos 

com o traçado parabólico. Para os vãos de extremidade, como indicado na Figura 2.1, o 

carregamento equivalente será dado por: 
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Figura 2.1– Cálculo da carga equilibrada com a protensão para os vãos de extremidade 

 

Fonte: Emerick, 2005 

 

=
2 . ( − ).

( )
 (2.5) 

 

=
2 . .

 (2.6) 

 

=
−2 . .

 (2.7) 

 

=
1 +

(1 − ). (1 − − )
 (2.8) 

 

=
1 +

(1 − ).
 (2.9) 

 

Para os vãos internos, como indicado na Figura 2.2, o carregamento equivalente será dado por: 
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Figura 2.2 – Cálculo da carga equilibrada com a protensão para vãos internos. 

 

Fonte: Emerick, 2005 

=
−4 . (1 + ).

 (2.10) 

 

=
4 . (1 + ).

1
2 −

 (2.11) 

 

Para Emerick (2005), pode-se adotar os valores das constantes como: 

 e = 0,05 a 0,15; 

= 0,5 – meio do vão; 

= 0 – o cabo é ancorado no centro de gravidade da laje. 

 

Para os balanços, como indicado na Figura 2.3, o carregamento equivalente será dado por: 
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Figura 2.3 – Cálculo da carga equilibrada com a protensão para balanços. 

 

Fonte: Emerick, 2002 

 

=
2 .

(1 − )
 (2.12) 

 

=
−2 .
( )

 (2.13) 

 

Sendo, 

≅ (1 − ).  (2.14) 

 

Onde, 

= 0,05 a 0,20 dependendo do vão do balanço. 
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O conceito de carga balanceada foi introduzido por T. Y. Lin como uma simples, porém poderosa 

alternativa para a análise de elementos protendidos. Este método foi amplamente difundido na 

América do Norte, onde hoje é o principal método de análise de concreto protendido (AALAMI, 

1990). 

O conceito inicial que foi proposto considerava a protensão como uma tentativa de balancear uma 

porção da carga da estrutura, por isso o nome. A estrutura balanceada era então tratada como uma 

peça normal de concreto com uma carga diminuída e com uma carga de pré-compressão que 

precisa ser sobreposta. Como consequência, a flecha e a deformação lenta devido à parcela de 

carga balanceada são eliminadas (AALAMI, 1990). 

Em serviço, pode-se considerar apenas as cargas não balanceadas somadas com a pré-compressão 

devido à protensão (LOUREIRO, 2006). 

2.5     VERIFICAÇÃO DE TENSÕES 

2.5.1   Tensões em Serviço 

Segundo Emerick, para o cálculo das tensões na seção levando em conta o Estádio I deve ser 

considerado o efeito da protensão, além do carregamento externo. Portanto: 

= ± + +  (2.15) 

 

Mas, 

= +  (2.16) 

 

Logo, 

= ± +  (2.17) 

 

Onde: 
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 – tensão normal; 

 – força de protensão; 

 – excentricidade do cabo; 

 – momento estático da seção; 

 – momento fletor devido ao carregamento externo; 

 – momento fletor devido ao efeito hiperestático de pretensão; 

 – momento fletor devido à carga balanceada com a protensão. 

Emerick relembra que, para um cálculo mais preciso, seria necessário homogeneizar a seção, 

visto que esta contém aço em seu interior. Um fator = ⁄ , deveria ser levado em conta e 

multiplicado pela área de aço. Porém, como o modulo de elasticidade do aço é maior do que o 

módulo de elasticidade do concreto, esse fator faria com que fosse obtida uma seção equivalente 

de concreto maior, o que faria os fator  e  aumentarem e as tensões normais diminuírem. 

Portanto, a não consideração do fator de homogeneização é a favor da segurança. 

2.5.2   Ruptura por flexão 

Para a verificação da ruptura por flexão, Veríssimo apresenta uma sequência de procedimentos 

que será apresentada a seguir: 

 Cálculo da forca de protensão necessária para a peça; 

 Determinação do pré-alongamento da armadura ativa, que é a deformação na armadura 

ativa, correspondente à força de neutralização. A força de neutralização é uma força que 

em uma situação imaginaria, eliminaria a tensão do concreto na fibra correspondente ao 

centro de gravidade dos cabos de protensão; 

 Determinação da tensão no cabo de protensão assim como o alongamento do cabo, 

causado pela rotação da seção provocada pelo momento fletor. No caso de cordoalhas 

engraxadas, a analise pode ser feita de forma aproximada e deve ser considerado um 

coeficiente de aderência entre o cabo e o concreto; 
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 Verifica-se o equilíbrio na seção. Caso a força de protensão não seja suficiente para se 

equilibrar com a força de compressão no concreto, deve se adicionar armadura ativa afim 

de que se atinja o equilíbrio. Se a força de protensão for suficiente, os cabos de protensão 

suportaram o carregamento. Porém, a ABNT NBR 6118:2014, exige que seja colocada 

uma armadura passiva mínima. 

2.5.3   Ruptura por Cisalhamento 

Sempre se evita o uso de armaduras de cisalhamento nos projetos de lajes porque elas sempre 

geram dificuldade da hora da execução. Porém, nem sempre é possível dispensar seu uso, sendo 

necessário o cálculo das mesmas. 

2.5.3.1 Verificação da compressão diagonal do concreto 

Deve-se garantir a seguinte condição para que não ocorra o esmagamento da diagonal 

comprimida do concreto: 

≤  (2.18) 

 

Sendo: 

= 0,27  (2.19) 

 

= (1 − 250⁄ ) (2.20) 

 

Onde: 

  – é a força cortante solicitante de cálculo; 

 – é expresso em MPa. 

De acordo com a NBR 6118:2014, o efeito da projeção da força de protensão deve ser 

considerado, com o valor de cálculo correspondente ao tempo  considerado. Porém, quando esse 
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efeito for favorável, a armadura longitudinal de tração junto à face tracionada por flexão deve 

satisfazer a seguinte condição: 

+ ≥  (2.21) 

 

Isso significa subtrair da força cortante a componente da força de protensão, conforme a Figura 

2.4. Porém, no caso de lajes, a componente vertical da força de protensão é bastante pequena, 

devido a pequena espessura desses elementos. Assim, pode-se desconsiderar o efeito dessa 

parcela (VERÍSSIMO, 1999). 

Figura 2.4 – Efeito da componente tangencial da protensão. 

 

Fonte: Veríssimo, 1999 

2.5.3.2 Dispensa da armadura de cisalhamento 

Conforme o item 19.4.1 da NBR 6118:2014, a armadura de cisalhamento pode ser dispensada 

quando a força cortante de cálculo, a uma distância d da face do apoio, obedecer à seguinte 

expressão: 

≤  (2.22) 

 

= (1,2 + 40 ) + 0,15  (2.23) 
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Sendo: 

= 0,25  (2.24) 

 

= , ⁄  (2.25) 

 

= , não maior que |0,02|, (2.26) 

 

= ⁄  (2.27) 

 

 – é um coeficiente que tem os seguintes valores: 

 para elementos onde 50 % da armadura inferior não chega até o apoio: = |1|; 

 para os demais casos: = |1,6 − |, não menor que |1|, com  em metros; 

 – é a tensão resistente de cálculo do concreto ao cisalhamento; 

 – é a área da armadura de tração que se estende até não menos que + ,  além da seção 

considerada, com ,  definido em 9.4.2.5 da NBR 6118:2014; 

 – é a largura mínima da seção ao longo da altura útil ; 

 – é a força longitudinal na seção devida à protensão ou carregamento (a compressão é 

considerada com sinal positivo). 

2.5.4   Ruptura por Puncionamento 

A NBR 6118:2014 apresenta um modelo de cálculo que verifica o cisalhamento em duas ou mais 

superfícies críticas definas no entorno de forças concentradas, que no caso aqui estudado, são os 

pilares.  

A primeira superfície crítica a ser verificada, contorno C, a tensão de compressão diagonal do 

concreto deve ser analisada indiretamente, por meio da tensão de cisalhamento. 



40 
 

O contorno C’, é a segunda superfície crítica a ser verificada. Nesta superfície deve ser verificada 

a capacidade da ligação à punção, associada `resistência a tração diagonal. Esta verificação 

também é feita através de uma tensão de cisalhamento. A superfície crítica se localiza afastada 

2  do pilar. 

Após a verificação ser feita, uma armadura transversal deve reforçar a ligação caso seja 

necessário. Caso a armadura transversal seja necessária, uma superfície crítica C” também deve 

ser verificada. 

No item 19.5 da NBR 6118:2014, é fornecido todo o procedimento para a verificação à punção. 

2.6     PERDAS DE PROTENSÃO 

No processo de protensão, uma força inicial é aplicada na peça que se relaciona com o 

alongamento ocorrido no cabo. A aplicação da tensão pelos atuadores de tensão, a liberação dos 

cabos e a transferência da força de protensão, entre outros fatores, provocam efeitos que geram 

uma redução da força de protensão aplicada. Essas reduções são as chamadas perdas de protensão 

(VERÍSSIMO, 1998). 

No processo de cálculo de uma peça protendida, essas perdas podem ser estimadas. Após 

estimadas as perdas, deve-se estimar uma sobretensão que será aplicada no cabo, fazendo com 

que a tensão atuante no cabo, após as perdas, seja a tensão projetada. Sabendo da existência das 

perdas de protensão, a seguir será detalhada cada tipo de perda que ocorre nos processos de 

protensão. 

2.6.1   Perdas Imediatas 

As perdas imediatas são as devidas ao encurtamento imediato do concreto, ao atrito entre as 

armaduras e as bainhas ou o concreto, ao deslizamento da armadura junto à ancoragem e à 

acomodação dos dispositivos de ancoragem. A NBR 6118:2014 indica um método para a 

estimativa de cada perda imediata de protensão que serão apresentados a seguir. As expressões 

apresentadas estão na forma que é mostrado por Emerick. 



41 
 

2.6.2   Perdas Progressivas 

São consideradas perdas progressivas de protensão as perdas devido à retração do concreto, 

fluência do concreto e à relaxação dos cabos de protensão. A NBR 6118:2014, não indica um 

método para o cálculo de tais perdas. Portanto, recorre-se ao Código Modelo Europeu – MC-90, 

que apresenta formulações que fornecem a estimativa das perdas progressivas de protensão. 

2.6.3   Cálculo do Alongamento Teórico 

Durante o processo de protensão das cordoalhas, deverão ser anotados os valores dos 

alongamentos medidos in loco para que sejam comparados com os valores teóricos dos mesmos. 

Essa comparação permite identificar possíveis erros durante o ato da protensão, nas propriedades 

dos materiais, ou até mesmo, verificar os parâmetros de perdas adotados no projeto. 

O alongamento dos cabos obedece a Lei de Hooke para tensões que estejam dentro do limite de 

proporcionalidade do aço: 

∆ = É  (2.52) 

Onde: 

∆  – alongamento total do cabo; 

 – comprimento do cabo; 

É  – força de protensão média ao longo do cabo; 

 – módulo de elasticidade do aço; 

 – área da seção transversal do cabo. 

Em geral, costuma-se utilizar a projeção horizontal como comprimento do cabo. Porém, caso 

deseje uma precisão maior, ou caso a curvatura dos cabos seja muito acentuada, pode-se utilizar a 

seguinte expressão para o cálculo do comprimento (EMERICK,2005): 

= +
8
3

 (2.53) 
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Onde: 

Figura 2.5 – Cálculo do comprimento dos cabos. 

 

Fonte: Emerick, 2005 

Os alongamentos teóricos deverão constar no projeto incluindo os valores do módulo de 

elasticidade e a área da seção transversal dos cabos adotados no projeto. Deve também constar a 

informação se esses alongamentos já incluem ou não as perdas pela acomodação das cunhas na 

ancoragem (EMERICK,2005). 

2.7     MÉTODO DO PÓRTICO EQUIVALENTE 

O método do Pórtico Equivalente é previsto na NBR 6118:2014, porém, neste trabalho será 

apresentado os critérios definidos pelo ACI 318-05, pois os americanos são os pioneiros em 

protensão, o método é americano e o ACI 318 é referenciado mundialmente. 

Uma diferenciação entre essas duas normas diz respeito à definição das faixas para distribuição 

dos momentos. O ACI considera as faixas como sendo definidas por 25% do menor vão da laje, 

enquanto a norma brasileira, considera 25% do vão na direção do pórtico. 

Outra diferença é a respeito da rigidez na região dos apoios. A norma americana permite que a 

rigidez na região dos pilares seja aumentada em razão da existência de capiteis, engrossamentos 

da laje e até mesmo pela própria existência do pilar. 
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O método do pórtico equivalente se baseia somente em dividir a laje em pórticos planos, nas 

direções longitudinal e transversal. Na modelagem, a rigidez na região dos pilares deve ser 

alterada para que seja considerado o funcionamento da laje nas duas direções (ACI 318-05). 

Essa alteração para o ACI deve ser feita pelo fato de existir uma grande diferença de largura entre 

a “laje-viga” e o pilar no cálculo do pórtico equivalente (Figura 2.7). Sendo assim, deve ser 

calculada a rigidez de um pilar equivalente levando em conta a rigidez a torção dessa porção que 

excede o pilar. 

Figura 2.6 – Elemento torcional do Pórtico Equivalente. 

 

Fonte: Loureiro, 2006 

 

=  
9

1 −
 (2.54) 

 

=  1 − 0.63
3

 (2.55) 

 

Para seções T ou L permite-se calcular C dividindo-se a seção em retângulos, onde: 

 – módulo de elasticidade do concreto; 

 – é a dimensão do pilar na direção transversal, ou seja, perpendicular ao vão; 
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 – é a média dos vãos adjacentes na direção transversal; 

 – é a menor dimensão do retângulo que compõe o membro submetido à torção; 

 – é a maior dimensão do retângulo que compõe o membro submetido à torção. 

 

1
=

1
+

1
 (2.56) 

 

 – rigidez do pilar equivalente; 

 – soma das rigidezes à flexão dos pilares acima e abaixo, no nó considerado; 

 rigidez dos membros submetidos à torção. 

2.8     PROCESSO DE ANALOGIA DE GRELHAS 

O método da Grelha Equivalente é um outro método utilizado para o cálculo dos esforços e das 

deformações das lajes lisas, no qual a laje é discretizada como uma grelha. Neste método também 

é necessário definir faixas de projeto, tanto na direção transversal como na direção longitudinal, 

para que as tensões sejam verificadas e que as armaduras ao longo das seções de cada faixa sejam 

determinadas. 

A consideração da protensão é feita utilizando a carga equivalente, já mencionada aqui. 

Uma consideração a ser feita na analogia de grelhas é quanto a inércia à torção. Segundo 

Stramandinoli e Loriggio, inercia à torção diminui significativamente para malhas pouco 

espaçadas, afetando os resultados obtidos. Por tanto, a inércia à torção deve ser corrigida. Uma 

alternativa proposta por MONTOYA (1973) e HAMBLY (1983), foi a de considerar a inércia à 

torção proporcional à inércia à flexão. Para MONTOYA (1973) e HAMBLY (1983), a inércia à 

torção pode ser considerada como duas vezes a inércia à flexão no caso de grelhas ( = 2 ). 

Segundo GERE e WEAVER (1980), a inércia a torção de um retângulo de lados  e ℎ, pode ser 

calculada pela equação 2.57. 



45 
 

=   ℎ  (2.57) 

 

=
1
3

− 0,21
ℎ

1 −
ℎ

12
 (2.58) 

 

Onde, 

 – é a maior dimensão da seção transversal; 

ℎ - é a menor dimensão da seção transversal. 
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3       METODOLOGIA 

Este trabalho foi dividido em 3 etapas conforme o esquema analítico apresentado na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Esquema da metodologia. 

 

Fonte: o autor 

Para a execução deste trabalho, será realizada pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema 

de protensão aplicada às lajes lisas. Buscando-se compreender o processo de dimensionamento de 

lajes lisas protendidas utilizando cordoalhas engraxadas. Tal pesquisa será subsidiada em 

materiais escritos por autores (livros, trabalhos acadêmicos e artigos de periódicos), empresas e 

institutos reconhecidos na área em concreto protendido (manuais técnicos, recomendações 

normativas ou outros). Após a revisão do material recolhido, serão aprofundados assuntos de 

relevância para o tema, que serão necessários para um bom entendimento e essenciais para o 

cálculo e detalhamento de uma laje lisa de concreto protendido. 

Será demonstrado um exemplo de validação, onde será exposto o cálculo de uma laje lisa mais 

simples sem muitas peculiaridades através dos dois métodos estudados aqui. Neste modelo de 

validação será feita a modelagem da laje no software SAP2000. Este software foi escolhido para 

esse momento pois é um dos softwares mais utilizados no Brasil (FISCHER, 2003) e também 

porque o autor domina seu uso. Ambos modelos de cálculos serão modelados neste software. O 

modelo de laje analisada neste momento será uma laje quadrada com pilares totalmente 

alinhados, pois sabe-se que para lajes com pilares dispostos desta forma, o método do Pórtico 

Equivalente é preciso. 

Revisão 
Bibliográfica
•Princípios do 

dimensionamanto:
•Livros;

•Trabalhos acadêmicos;
•Artigos de periódicos;

•Manuais técnicos;
•Recomendaçoes 

normativas.

Modelo de 
Validação
•SAP2000:

•Pórtico equivalente;
•Analogia de grelhas;
•Laje regular (pilares 

alinhados).

Conclusão
•Análise dos resultados:

•Esforços solicitantes;
•Tensões em serviço;

•Flechas;
•Quantidade de 
armadura passiva;

•Sugestões para trabalhos 
futuros.



48 
 

No exemplo de validação será apresentado todos os cálculos feitos para o dimensionamento de 

uma laje lisa protendida. Mostrando passo a passo os cálculos feitos no dimensionamento de lajes 

lisas protendidas.  

Com os resultados em mãos, será feita uma análise entre os dois métodos, analisando os esforços 

solicitantes de projeto, tensões em serviço, comparação das flechas em serviço e quantidade de 

armadura passiva e ativa requerida. Serão feitos comentários sobre as vantagens, desvantagens e 

diferenças entre os métodos de cálculo. Ao final também serão feitas sugestões para trabalhos 

futuros sobre o tema. 
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4       EXEMPLO DE CÁLCULO DE UMA LAJE LISA 

PROTENDIDA 

Neste capítulo será apresentado um exemplo de uma laje hipotética lisa maciça, na qual será 

aplicada protensão não aderente. A laje será calculada considerando-se o processo do Pórtico 

Equivalente e também pelo processo da Analogia de Grelhas. 

4.1     APRESENTAÇÃO DA LAJE A SER ESTUDADA 

A Figura 4.1 e a Figura 4.2 mostram a laje estudada. A geometria da laje é bastante simples e será 

utilizada somente para demonstração do processo de cálculo pelos métodos já citados. 

 

Figura 4.1 – Planta da laje lisa que será estudada no exemplo. 

 

Fonte: o autor 

 



50 
 

 

Figura 4.2 – Esquema 3D da laje lisa que será estudada. 

  

Fonte: o autor 

Considerações gerais para o cálculo: 

 CP 190 RB – 12,7mm – = 101,4  

 CA-50 e CA-60 

 = 30  

 Idade de protensão = 5 dias 

 Resistencia do concreto na idade de protensão: 

, = 30 exp 0,25 1 − (28 5⁄ ) ⁄ ≅ 21  

 Módulo de elasticidade: 

o = 0,9 

o Inicial – = 0,9  5600  (30) ⁄ = 27.605  

o = 0,8 + 0,2  = 0,875 

o Secante – = 00,875  27605 = 24.154  

o Na idade de protensão – = 0,9  5600  (21) ⁄ = 23.096  

 Resistência média à tração: 

o , = 0,3  (30) ⁄ = 2,89  

o , = 0,3  (21) ⁄ = 2,28  

 Resistência característica à tração: 

o , = 0,7  , = 2,03  

o , = 0,7  , = 1,60  
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a) Espessura da laje 

Será admitido uma relação vão-espessura igual a 40. Portanto, a laje será de 20 centímetros. 

b) Carregamentos atuantes 

Considerando um pavimento que será utilizado como escritório, que as divisões internas dos 

ambientes são feitas por divisórias e que o contorno da laje seja vedado por alvenaria tem-se os 

seguintes carregamentos: 

 Peso próprio: 500 kgf/m2 (5kN/m2) 

 Sobrecarga: 200 kgf/m2 (2 kN/m2) 

 Revestimentos: 100 kgf/m2 (1 kN/m2) 

 Divisórias: 100 kgf/m2 (1 kN/m2) 

 Alvenaria no contorno da laje (espessura de 15 cm): 540 kgf/m (5,4 kN/m) 

c) Definição da carga balanceada 

Um critério bastante usual que será utilizado neste exemplo para a definição da quantidade de 

carga a ser balanceada pela protensão é equilibrar o peso próprio mais 10% do carregamento 

total. Esse critério fornece uma carga balanceada de 590 kgf/m2 (5,9 kN/m2). Além do 

carregamento por área, será balanceada com a protensão a carga distribuída proveniente da 

alvenaria no contorno da laje igual a 540 kgf/m (5,4 kN/m). 

d) Definição da excentricidade dos cabos 

Foi considerado os valores mostrados na Figura 4.3 para as excentricidades e cobrimentos. Com 

relação ao ponto de inflexão dos cabos, eles foram posicionados a uma distância de 10% do vão. 

Figura 4.3 – Perfil do cabo. 

  

Fonte: o autor 
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e) Combinações de carregamento 

Serão consideradas as diversas combinações de carregamentos a seguir: 

 COMB. 1: + 1,1  – verificação da ruptura no ato da protensão 

 COMB. 2: + + + + +  – verificação das tensões (ACI 423) 

 COMB. 3: + + + 0,4( + ) +  – combinação quase permanente + 

carga equilibrada com a protensão final  

 COMB. 4: + + + 0,6 + 0,4 +  –combinação frequente + carga 

equilibrada com a protensão final 

 COMB. 5: verificação quanto ao estado limite último (flexão e cisalhamento): 

5.1: 1,4( + + + + ) + 1,2  

5.2: 1,4( + + + + ) + 0,9  

Onde: 

 – peso próprio; 

 - 500 kgf/m2 x 8m = 4.000 kgf/m (40 kN/m) (faixa interna) 

 – revestimento; 

 - 100 kgf/m2 x 8m = 800 kgf/m (8 kN/m) (faixa interna) 

 – peso da alvenaria na extremidade do balanço; 

 - 540 kgf/m x 8m = 4.320 kgf/m (43.2 kN/m) (faixa interna) 

 – divisórias; 

 - 100 kgf/m2 x 8m = 800 kgf/m (8 kN/m) (faixa interna) 

 – sobrecarga; 

 - 200 kgf/m2 x 8m = 1600 kgf/m (16 kN/m) (faixa interna) 

 – carga uniforme distribuída balanceada com a protensão inicial; 

 – carga uniforme distribuída balanceada com a protensão final; 
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 – efeito hiperestático de protensão ( = 1,2 se desfavorável e = 0,9 se favorável); 

4.2     PÓRTICO EQUIVALENTE 

Anteriormente foram apresentadas as considerações gerais para o cálculo da laje. A partir de 

agora serão apresentados os cálculos referentes ao processo do Pórtico Equivalente. 

Neste método, divide-se a laje em pórticos que são definidos pelas linhas dos pilares. A laje 

estudada apresenta três linhas de pilares, portanto, três pórticos. Porém, devido a geometria da 

laje, os pórticos da linha externa de pilares são equivalentes ao pórtico da linha central de pilares. 

Por isso, será apresentado os cálculos somente da linha central de pilares e os resultados serão 

replicados para as linhas externas. Por este motivo, na seção onde serão apresentados os cálculos 

de verificação a ruptura à punção, não serão verificados os pilares com momentos em duas 

direções. Em um caso real, deverá ser feita essa verificação. 

 

Figura 4.4 – Planta da laje com indicação da faixa que será calculada. 

  

Fonte: o autor 
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4.2.1   Determinação da força de protensão e quantidade de cabos 

Para a estimativa da carga de protensão, será utilizado o método das cargas equilibrantes. É 

bastante usual ignorar os efeitos de mudança de curvatura dos cabos no pré-dimensionamento dos 

mesmos. Busca-se nesse pré-dimensionamento estimar a carga de protensão total da laje e 

consequentemente a quantidade de cabos. Em um momento posterior, as mudanças de curvatura 

dos cabos serão consideradas na análise em serviço na laje. 

Em uma faixa unitária da laje, a força de protensão necessária para equilibrar as cargas 

consideradas é a seguinte: 

 Balanço: 

=
 

2 
+

 
=

590  2
2  0,06

+
540  2

0,06
= 37.667    (376,7 ) 

 Vão: 

=
 

8 
=

590  8
8  0,12

= 39.333    (393,3 ) 

Para cordoalhas CP 190 RB – 12,7mm é comum aplicar uma força de 15 tf/cordoalha (140 

kN/cordoalha). 

Admitindo-se 12% de perdas finais de protensão tem-se: 

ℎ =
8   39.333

0,88  15.000
= 24 12,7  

4.2.2   Cálculo da carga balanceada com a protensão adotada 

No cálculo serão consideradas as seguintes perdas de protensão: 

 Perdas imediatas = 6% 

 Perdas finais = 12% 
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= 0,94  24  15.000 = 338.400  

= 0,88  24  15.000 = 316.800  

Utilizando as equações de Naaman, obtêm-se as seguintes cargas balanceadas: 

 Vãos internos  

Figura 4.5 – Carregamento equilibrado – vãos internos. 

 

Fonte: o autor 

- Protensão inicial  

=
−4(0,94  24  15.000)0,12 

0,1  8
= −25.380  

- Protensão final 

=
−4(0,88  24  15.000)0,12 

0,1  8
= −23.760  

 

- Protensão inicial  

=
4(0,94  24  15.000)0,12 

(0,5 − 0,1)  8
= 6.345  
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- Protensão final 

=
4(0,88  24  15.000)0,12 

(0,5 − 0,1)  8
= 5.940  

 

 Balanços 

No caso dos balanços, será ignorada a curvatura dos cabos sobre a região do pilar no cálculo da 

carga equivalente. 

Figura 4.6 – Carregamento equilibrado – balanços. 

 

Fonte: o autor 

- Protensão inicial  

=
2(0,94  24  15.000)0,06 

2
= 10.152  

- Protensão final 

=
2(0,88  24  15.000)0,06 

 2
= 9.504  
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4.2.3   Cálculo dos esforços na laje 

4.2.3.1 Pórtico equivalente segundo ACI 318 

A Tabela 4.1 apresenta o cálculo do comprimento equivalente dos pilares segundo o método do 

pórtico equivalente segundo o ACI 318. 

Tabela 4.1 – Cálculo do comprimento equivalente dos pilares das faixas internas. 

c1 

(cm) 

c2 

(cm) 

L 

(cm) 

∑kc 

(cm3
xEc) 

L2 

(cm) 

X 

(cm) 

y 

(cm) 

40 40 300 5689 800 20 40 

C 

(cm4) 

Kt 

(cm3
x Ec) 

Kec 

(cm3
x Ec) 

Leq 

(cm) 

 

 
  

73.067 1.917 1.434 595    

Fonte: o autor 

 

Figura 4.7 – Cálculo da inércia equivalente na ligação laje-pilar. 

 

Fonte: Emerick, 2005 

=
1 −

=

20   800
12

1 −
40

800

= 590.951  
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A altura equivalente da laje fica: 

ℎ =
12  590.951

800
= 20,7  

 

As figuras 4.8 a 4.11 apresentam os diagramas de momentos obtidos para as diversas 

combinações de carregamento. Nos diagramas, a cor amarela indica valores positivos e a cor 

vermelha indica valores negativos. 

 

 

Figura 4.8 – Diagrama de momentos fletores – COMBINAÇÃO 1 (Unidade: kgf.m). 

 

Fonte: o autor 
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Figura 4.9 – Diagrama de momentos fletores – COMBINAÇÃO 2 (Unidade: kgf.m). 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 4.10 – Diagrama de momentos fletores – COMBINAÇÃO 5 (Unidade: kgf.m). 

 

Fonte: o autor 



60 
 

Figura 4.11 – Diagrama de momentos fletores – carregamento equilibrado com a protensão final (Unidade: kgf.m). 

 

Fonte: o autor 

4.2.3.2 Avaliação da retenção de protensão nos pilares 

Devido a rigidez dos pilares, uma parcela da força de protensão é retida por eles. A Figura 4.12 

mostra o diagrama de esforço normal com a força de protensão considerando apenas as perdas 

imediatas. Como a perda de protensão devido à rigidez dos pilares foi de 0,12%, podendo ser 

desconsiderada no cálculo. 

Figura 4.12 – Diagrama de esforço normal (Unidade: kgf). 

 

Fonte: o autor 
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4.2.4   Verificações 

4.2.4.1 Distribuição dos momentos na laje 

A distribuição dos momentos na laje será feita utilizando os coeficientes fornecidos pela NBR 

6118:2014. 

a) Combinação 1 

 Momento negativo máximo (no vão): M = 6.126 kgf.m 

Figura 4.13 – Momento negativo no vão – Combinação 1. 

  

Fonte: o autor 

= 0,45 
6.126

4,0
= 689,2 . /  

= 0,275 
6.126

2,0
= 842,3 . /  

 Momento positivo máximo (no apoio): M = 14.334 kgf.m 

Figura 4.14 – Momento positivo no apoio – Combinação 1. 

  

Fonte: o autor 



62 
 

= 0,25 
14.334

4,0
= 895,9 . /  

= 0,375 
14.334

2,0
= 2.687,6 . /  

b) Combinação 2 

 Momento negativo máximo (no apoio): M = 18.270 kgf.m 

Figura 4.15 – Momento negativo no apoio – Combinação 2. 

 

Fonte: o autor 

 

= 0,25 
18.270

4,0
= 1.141,9 . /  

= 0,375 
18.270

2,0
= 3.425,6 . /  

 Momento positivo máximo (no vão): M = 5.782 kgf.m 

Figura 4.16 – Momento positivo no vão – Combinação 2. 

  

Fonte: o autor 
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= 0,45 
5.782

4,0
= 650,5 . /  

= 0,275 
5.782

2,0
= 795,0 . /  

c) Combinação 5 

 Momento negativo (no apoio): Tabela 4.2. 

Figura 4.17 – Momentos negativos nos apoios – Combinação 5. 

 

Fonte: o autor 

= 0,25 
4,0

 

= 0,375 
2,0

 

Tabela 4.2 – Momentos negativos distribuídos. 

APOIO  ( . )  ( . / )  ( . / ) 

1 -43.514 -8.159 -2.720 

2 -59.186 -11.097 -3.699 

3 -43.514 -8.159 -2.720 

Fonte: o autor 
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 Momento positivo (no vão): Tabela 4.3. 

Figura 4.18 – Momentos positivos nos vãos – Combinação 5. 

  

Fonte: o autor 

= 0,45 
4,0

 

= 0,275 
2,0

 

Tabela 4.3 – Momentos positivos distribuídos. 

APOIO  ( . )  ( . / )  ( . / ) 

1 29.290 4.027 3.295 

2 29.290 4.027 3.295 

Fonte: o autor 

4.2.4.2 Tensões em Serviço – Recomendações do ACI 423 

Os cabos serão distribuídos de forma que 65% dos cabos serão concentrados nas faixas dos 

pilares e o restante nas faixas internas. Por tanto, serão 16 12,7  na faixa dos pilares e em 

cada faixa interna 4 12,7 . 

Segunda a NBR 6118:2014, para lajes protendidas, a distribuição dos cabos deve resultar em uma 

tensão de compressão média igual ou superior a 1 MPa. O ACI recomenda que a tensão de 

compressão média não ultrapasse 3,5 MPa 
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 Tensão média de compressão na laje: 

a) Limites: 1 ≤ ≤ 3,5  

b) Protensão inicial: 

- Faixa dos pilares:  

, É =
16  15000  0,94

20  400
= 28,2 = 2,82  

- Faixa interna:  

, É =
4  15000  0,94

20  200
= 14,1 = 1,41  

 

c) Protensão final 

- Faixa dos pilares:  

, É =
16  15000  0,88

20  400
= 26,4 = 2,64  

- Faixa interna:  

, É =
4  15000  0,88

20  200
= 13,2 = 1,32  

 

 Tensões no concreto imediatamente após a aplicação da protensão, em MPa: 

Limites: 

a) Compressão na zona de momento negativo  

0,40  , = 0,40  21 = 8,4  

b) Compressão na zona de momento negativo  

0,60  , = 0,60  21 = 12,6  

c) Tração (com armadura passiva) 

0,50 , = 0,5√21 = 2,3  
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 Tensões atuantes – considerando-se a Combinação 1 de carregamentos: 

= ±  

Tabela 4.4 – Parâmetros para o cálculo das tensões no Estádio I (Pórtico Equivalente). 

Faixas B(cm) H (cm) A (cm2) W (cm3) ( )⁄  ( )⁄  

Pilares 400 20 8.000 

400  20
6

= 26.666 

16  15000  0,94
8000

= 28,2 

16  15000  0,88
8000

= 26,4 

Interna 200 20 4.000 

200  20
6

= 13.333 

4  15000  0,94
4000

= 14,1 

4  15000  0,88
4000

= 13,2 

Fonte: o autor 

a) Compressão na zona de momento negativo: 

- Faixa dos pilares 

= 84.230
.

. 4 = 336.920 .  

28,2 +
336.920
26.666

= 40,8 = 4,08 < 8,4  

- Faixa interna 

= 68.920
.

. 2 = 137.840 .  

14,1 +
137.840
13.333

= 24,4 = 2,44 < 8,4  

b) Compressão na zona de momento positivo 

- Faixa dos pilares 

= 268.760
.

. 4 = 1.075.040 .  

28,2 +
1.075.040

26.666
= 68,5 = 6,85 < 12,6  
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- Faixa interna 

= 89.590
.

. 2 = 179.180 .  

14,1 +
179.180
13.333

= 27,5 = 2,75 < 12,6  

c) Tração (com armadura passiva) 

A situação mais crítica é para a zona de momento positivo 

- Faixa dos pilares 

28,2 −
1.075.040

26.666
= −12,1 = |−1,21 | < 2,3  ( çã ) 

- Faixa interna 

14,1 −
179.180
13.333

= 0,6 = 0,06  ( ã ) 

 

 Tensões no concreto em serviço (após as perdas no tempo), em MPa: 

Limites: 

a) Compressão na zona de momento negativo  

0,30  = 0,30  30 = 9,0  

b) Compressão na zona de momento negativo  

0,45  = 0,45  30 = 13,5  

c) Tração (com armadura passiva) 

0,50 = 0,5√30 = 2,74  

 

 Tensões atuantes – considerando-se a Combinação 2 de carregamentos: 

a) Compressão na zona de momento negativo: 
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- Faixa dos pilares 

= 342.560
.

. 4 = 1.370.240 .  

26,4 +
1.370.240

26.666
= 77,8 = 7,78 < 9,0  

- Faixa interna 

= 114.190
.

. 2 = 228.380 .  

13,2 +
228.380
13.333

= 30,3 = 3,03 < 9,0  

 

b) Compressão na zona de momento positivo 

- Faixa dos pilares 

= 79.500
.

. 4 = 318.000 .  

26,4 +
318.000
26.666

= 38,3 = 3,83 < 13,5  

- Faixa interna 

= 65.050
.

. 2 = 130.100 .  

13,2 +
130.100
13.333

= 23,0 = 2,3 < 13,5  

 

c) Tração (com armadura passiva) 

A situação mais crítica é para a zona de momento negativo 

- Faixa dos pilares 

26,4 −
1.370.240

26.666
= −25,0 = |−2,50 | < 2,7  ( çã ) 
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- Faixa interna 

13,2 −
228.380
13.333

= −3,9 =  |−0,39 | < 2,7  ( çã ) 

 

4.2.4.3 Estado Limite Último no Ato da Protensão 

Para a Combinação 1 de carregamentos deve-se atender: 

a) Tensão máxima de compressão 

0,70  , = 0,7  21 = 14,7   

Á = 6,85  – Momento positivo na faixa dos pilares.  

b) Tensão máxima de tração 

1,20  , = 1,20  2,28 = 2,74   

Á = 1,21  – Momento positivo na faixa dos pilares. 

Portanto, segundo critérios da NBR 6118:2014, a laje atende ao ELU no ato da protensão. 

 

4.2.4.4 Verificação Quanto ao Estado Limite de Fissuração Inaceitável 

O máximo valor de momento fletor obtido na combinação frequente (combinação 4) obtido foi: 

Á , . = 11.372 .  (113,72 . ) 
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Figura 4.19 – Máximo valor de momento fletor – Combinação 4. 

  

Fonte: o autor 

= 0,25 
11.372

4,0
= 710,8 . /  

= 0,375 
11.372

2,0
= 2.132,3 . /  

- Faixa dos pilares 

= 213.230
.

. 4 = 852.920 .  

26,4 −
852.920
26.666

= −5,6 = | − 0,56 | ( çã ) 

- Faixa interna 

= 71.080
.

. 2 = 142.160 .  

13,2 −
142.160
13.333

= 2,5 = 0,25  ( ã ) 

Apesar de existir tração na seção transversal da laje para a combinação frequente de 

carregamento, a tensão obtida é inferior à tensão de tração resistente do concreto. 

, = 0,7  , = 2,03  

Portanto, segundo critério da NBR 6118:2014, o ELS-F é atendido. 
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4.2.4.5 Cálculo do efeito hiperestático 

Foi montada uma planilha no Excel (Figura 4.20) para auxiliar o cálculo do hiperestático do 

exemplo estudado. Nesta planilha, para uma melhor discretização, os vãos e os balanços foram 

divididos em dez seções. Foi calculado o valor do momento hiperestático de uma cordoalha 

sozinha para facilitar alguns cálculos mais à frente. Foi observado que o momento hiperestático 

nos balanços foi nulo (Figura 4.21). Isso é divido ao fato de que o balanço é um tramo isostático, 

portanto, não deve apresentar esforços de origem hiperestática. A seguir é apresentado o cálculo 

do hiperestático em uma seção como exemplo. 

= 24005,84 .  

= 24.005,84 . − 316.800  0,06 = 4.997,84 .  

/ =
4.997,84

24
= 208,24 . ℎ⁄  

_ =
208,24 .

8 
= 26,03  ℎ⁄  

_ = 52,06 ℎ⁄  

 

Figura 4.20 – Planilha para cálculo do momento hiperestático. 

 

Fonte: o autor 
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Figura 4.21 – Diagrama de momento isostático e momento hiperestático. 

  

Fonte: o autor 
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4.2.4.6 Armadura Passiva Mínima 

4.2.4.6.1 Armadura Positiva 

A distribuição de cabos adotadas fornece as seguintes áreas de armadura ativa: 

= 4,01 ⁄  – nas faixas dos apoios 

= 2,03 ⁄  – nas faixas internas 

= =

4,01
100  16

= 0,251% →   

2,03
100  16

= 0,127% →  
 

Segundo a NBR 6118:2014: 

≥ í − 0,5 ≥ 0,5 í  

Onde: í = 0,150% para = 30  

 

- Faixa dos Apoios: = 0,251% 

í − 0,5 = 0,024% 

0,5 í = 0,075% 

= 0,075% 

= 1,5 ⁄ ( 6,3 20⁄ ) 

 

- Faixa interna: = 0,127% 

í − 0,5 = 0,087% 

0,5 í = 0,075% 

= 0,087% →  = 1,74 ⁄ ( 6,3 18⁄ ) 
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4.2.4.6.2 Armadura Negativa 

Segundo a NBR 6118:2014: 

≥ í − 0,5 ≥ 0,67 í  

≥ 0,00075ℎ  – sobre os apoios 

 

- Faixa dos Apoios: 

Sobre os apoios 

≥ 0,00075ℎ = 0,00075  20  800 = 12 (2  1,5ℎ + )⁄

= 12 (60 + 40) 12 ⁄⁄  (10 12,5 10⁄ ) 

 

Fora dos Apoios: = 0,251% 

í − 0,5 = 0,024% 

0,67 í = 0,100% 

= 0,1% 

= 2,0 ⁄ ( 8 25⁄ ) 

 

- Faixa interna: = 0,127% 

í − 0,5 = 0,087% 

0,67 í = 0,100% 

= 0,1% 

= 2,0 ⁄ ( 8 25⁄ ) 
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4.2.4.7 Verificação Quanto ao ELU de Ruptura por Flexão 

 Cálculo da tensão na armadura ativa 

a) Valor de cálculo da protensão 

= = 1,0  (0,88  15.000) = 13.200 ⁄ = (132,0 ⁄ ) 

b) Pré-alongamento 

=
196

24,15
= 8,1 

=
13.200

100  20
+ 12

13.200  6,5
100  20

= 14,96 (1,5 ⁄ ) 

= 13.200 + 8,1  1,014  14,96 = 13.323 ⁄ (133,2 ⁄ ) 

c) Tensão na armadura ativa não aderente 

ℎ⁄ = 800 20⁄ = 40 > 35, portanto: 

= + 70 +
300

≤ + 200 ≤  ( ) 

Onde: 

= =
13.323
1,014

= 13.139 (131,4 ⁄ ) 

- Faixa dos pilares 

Na faixa dos pilares tem-se 16 12,7  distribuídos em uma faixa de 4 metros. 

= 13.139 
16
4

+ 700 +
300

300  0,00276
= 53.618 (5.362 ) 

+ 2.000 =
16
4

 0,88 
15.000
1,014

+ 2.000 = 54.071 (5.407 ) 

Logo, 
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= 53.618 (5.362 )  

=
53.618

1,15
= 46.624 (4.624   

 

- Faixa interna 

Na faixa interna tem-se 4 12,7  distribuídos em uma faixa de 2 metros. 

= 13.139 
4
2

+ 700 +
300

300  0,00138
= 27.703 (2.770 ) 

+ 2.000 =
4
2

 0,88 
15.000
1,014

+ 2.000 = 28.036 (2.804 ) 

=
27,703

1,15
= 24.090 (2.409 )  

 

 Cálculo da armadura passiva 

a) Momento negativo – Faia dos apoios 

O momento que será utilizado nos cálculos será o valor indicado na Tabela 4.2 acrescido ao 

efeito hiperestático. No caso, tendo-se em considerações uma faixa de 1 metro de largura: 

= −11.097 + 0,9  208,24 
16
4

= −10.347 .  (−103,5 . ) 

Da equação de equilíbrio da seção: 

| | ≤ | | =   = 0,85 .
1,4

 .  . 0,8  . − 0,4  

1.034.700 = 0,85 .
300
1,4

 . 100 . 0,8  . (16 − 0,4 ) 

5.829 − 233.142,9 + 1.034.700 = 0 → = 5,08  

= 0,85 
300
1,4

  100  0,8  5,08 = 74.023  (740,2 ) 
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= − = 74.023 − 46.624  1,014 = 26.746  (267,5 ) 

A armadura passiva necessária será: 

= =
26.746
4.348

= 6,15 < , í = 12 ⁄  

Portanto, sobre todos os apoios será colocada a armadura passiva mínima. 

 

b) Momento negativo – Faixa interna 

O momento que será utilizado nos cálculos será o valor indicado na Tabela 4.2 acrescido ao 

efeito hiperestático. No caso, tendo-se em considerações uma faixa de 1 metro de largura: 

= −3.699 + 0,9  208,24 
4
2

= −3.324 .  (−33,2 . ) 

Repetindo o procedimento anterior, obtém-se: 

= 1,48 → = 21.566 < = 24.427  

Portanto, a armadura ativa existente é suficiente para equilibrar a seção, sendo necessário 

adicionar somente a armadura mínima ( = 2,0 ⁄ ( 8 25⁄ )). 

 

c) Momento positivo – Faixa dos apoios 

O momento que será utilizado nos cálculos será o valor indicado na Tabela 4.3 acrescido ao 

efeito hiperestático. No caso, tendo-se em considerações uma faixa de 1 metro de largura: 

= 4.027 + 1,2  
80,08 + 208,24

2
 

16
4

= 4.719 .  (47,2 . ) 

Repetindo o procedimento anterior, obtém-se: 

= 2,14 → = 31.183 < = 47.277  

Portanto, a armadura ativa existente é suficiente para equilibrar a seção, sendo necessário 

adicionar somente a armadura mínima ( = 1,5 ⁄ ( 6,3 20⁄ )). 
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d) Momento positivo – Faixa interna 

O momento que será utilizado nos cálculos será o valor indicado na Tabela 4.3 acrescido ao 

efeito hiperestático. No caso, tendo-se em considerações uma faixa de 1 metro de largura: 

= 3.295 + 1,2  
80,08 + 208,24

2
 

4
2

= 3.641 .  (36,4 . ) 

Repetindo o procedimento anterior, obtém-se: 

= 1,63 → = 23.751 < = 24.427  

Portanto, a armadura ativa existente é suficiente para equilibrar a seção, sendo necessário 

adicionar somente a armadura mínima ( = 1,74 ⁄ ( 6,3 18⁄ )). 

 

4.2.4.8 Verificação Quanto ao ELU de Ruptura por Cisalhamento 

A Tabela 4.5 apresenta as reações nos pilares, considerando o carregamento externo majorado 

combinado com o efeito hiperestático (Combinação 5). 

Tabela 4.5 – Reações nos pilares – combinação 5 de carregamento (Pórtico Equivalente). 

APOIO  ( )  ( ) 

1 65.069 650,7 

2 83.808 838,1 

3 65.069 650,7 

Fonte: o autor 

4.2.4.8.1 Pilar central 

Devido à simetria da laje, o pilar central não sofre dos efeitos da transmissão de momento na 

ligação laje-pilar. 

a) Verificação da compressão diagonal do concreto – Tensão resistente na superfície C 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  
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Onde, 

=  

= 4  40 = 160  – perímetro do pilar 

=
+
2

=
16,125 + 17,375

2
= 16,75  

=
83.808

160  16,75
= 31,3 (3,13 ) 

= 0,27  1 −
250

  = 0,27  1 −
30

250
 

30
1,4

= 5,09  

Como ≤  a verificação da compressão diagonal está satisfeita 

 

b) Verificação das tensões resistentes na superfície C’ sem armadura de punção 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  

Onde, 

=  

= 4  40 + 4 16,75 = 370,49  – perímetro crítico C’ 

=
83.808

370,49  16,75
= 13,50 (1,35 ) 

A NBR 6118:2014 permite considerar o efeito favorável dos cabos inclinados que passaram na 

região dos apoios. 
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Figura 4.22 – Inclinação dos cabos sobre os apoios. 

  

Fonte: o autor 

Garantindo no detalhamento que pelo menos 3 cabos passam na região afastada até 2⁄  de cada 

face do pilar, tem-se: 

=
∑ ,  

=
3  0,95  13.200  6,4

370,49  16,75
= 0,68 (0,068 ) 

A tensão efetiva fica assim: 

, = − = 1,35 − 0,068 = 1,28  

= 0,13 1 + 20/  (100 ) ⁄ + 0,10  

=  

=
14  1,23

140,5   16,125
= 0,0076 

=
1  1,23

140,5   17,375
= 0,0071 

= 0,0073 

Portanto, 

= 0,13 1 +
20

16.75
(100  0,0073  30) ⁄ = 0,77 + 0,10  3  1,5 = 1,21  

Como , >  é necessária armadura de cisalhamento. 
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c) Verificação das tensões resistentes na superfície C’ com armadura de punção 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  

Onde, 

= 0,10 1 +
20

(100 ) ⁄ + 0,10 + 1,5  

Considerando que serão adotados conectores verticais, em aço de resistência convencional – 

MR250, e que as camadas estejam espaçadas de 12,5 centímetros, a área necessária de armadura 

de cisalhamento será: 

ç  − 250 → = 250  

=
250
1,15

= 217,4  

=
1,5 , − 0,10 1 + 20⁄ (100 ) ⁄  

=
12,5  370,49

1,5  217,4
1,28 − 0,10 1 + 20 16,75⁄   (0,73  30) ⁄  

= 9,86  

O que equivale a 8  12,5  (1 2⁄ ") por camada. Serão adotadas 3 camadas de conectores, 

sendo a primeira distando 8 centímetros da face do pilar. 

 

d) Verificação das tensões resistentes na superfície C” 

De acordo com a NBR 6118:2014 a armadura transversal deve ser estendida em contornos 

paralelos a C’ até que, em um contorno C” afastado 2d do último coontorno de armadura. Seja 

atendida a desigualdade: 

≤  
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 Tensão atuante no perímetro C” 

=
83.808

578  16,75
= 8,66 (0,87 ) 

Como ≤ = 1,21 , no contorno C” não é mais necessária armadura de cisalhamento. 

4.2.4.8.2 – Pilares externos 

Para os pilares externos além da força normal, será considerado os efeitos da transmissão de 

momento na ligação laje-pilar. 

a) Verificação da compressão diagonal do concreto – Tensão resistente na superfície C 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  

Onde, 

= +  

= 4  40 = 160  – perímetro do pilar 

= 0,6 – retirado da Tabela 19.2 da NBR 6118:2014 

=
2

+  + 4  + 16 + 2   = 13.779  

=
65.069

160  16,75
+

0,6  (562.910 + 562.910)
13.779  16,75

= 27,2 (2,72 ) 

= 0,27  1 −
250

  = 0,27  1 −
30

250
 

30
1,4

= 5,09  

Como ≤  a verificação da compressão diagonal está satisfeita 

b) Verificação das tensões resistentes na superfície C’ sem armadura de punção 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  
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Onde, 

= +  

= 4  40 + 4 16,75 = 370,49  – perímetro crítico C’ 

=
65.069

370,49  16,75
+

0,6  (562.910 + 562.910)
13.779  16,75

= 13,41 (1,34 ) 

, = − = 1,34 − 0,068 = 1,27  

= 0,13 1 +
20

16.75
(100  0.0073  30) ⁄ + 0,10  3  1,5 = 1,21  

Como , >  é necessária armadura de cisalhamento. 

 

c) Verificação das tensões resistentes na superfície C’ com armadura de punção 

=
1,5 , − 0,10 1 + 20⁄ (100 ) ⁄  

=
12,5  370,49

1,5  217,4
1,28 − 0,10 1 + 20 16,75⁄   (0,73  30) ⁄  

= 9,86  

O que equivale a 8  12,5  (1 2⁄ ") por camada. Serão adotadas 3 camadas de conectores, 

sendo a primeira distando 8 centímetros da face do pilar. 
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Figura 4.23 – Esquema da armadura de punção. 

 

Fonte: o autor 

 

d) Verificação das tensões resistentes na superfície C” 

De acordo com a NBR 6118:2014 a armadura transversal deve ser estendida em contornos 

paralelos a C’ até que, em um contorno C” afastado 2d do último coontorno de armadura. Seja 

atendida a desigualdade: 

≤  

 Tensão atuante no perímetro C” 

=
65.069

578  16,75
+

0,6  (562.910 + 562.910)
13.779  16,75

= 9,64 (0,96 ) 

Como ≤ = 1,21 , no contorno C” não é mais necessária armadura de cisalhamento. 

Neste exemplo estudado 

4.2.4.9 Verificação quanto ao Estado Limite de Deformação Excessiva 

A flecha elástica da laje foi obtida a partir dos deslocamentos apresentados pelo software 

SAP2000. Devido á simetria da laje nas duas direções, o valor da flecha fornecido pelo software 
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para o pórtico em uma direção será multiplicado por dois, para considerar os esforços nas duas 

direções da laje. A seguir são apresentadas as flechas obtidas: 

a) Flecha para carga de longa duração 

 Combinação considerada: quase permanente mais a carga balanceada com a protensão 

final; 

 Deslocamento calculado no pórtico: = 1,05 ; 

 Cálculo da flecha diferida no tempo conforme item 17.3.2.1.2. da NBR 6118:2014, 

considerando o tempo de aplicação da carga como 1 mês: 

= 0,1% 

Δ = ( ) − ( ) = 2 − 0,68 = 1,32 

=
Δ

1 + 50 ′
=

1,32
1 + 50  0,001

= 1,26 

 Flecha para carga de longa duração: = 2 1 +  = 4,8 . 

 

b) Acréscimo de flecha devido às cargas acidentais 

 Combinação considerada: flecha obtida considerando o carregamento externo atuante, 

subtraída da flecha devido ao carregamento quase permanente mais a carga balanceada 

com a protensão; 

 Deslocamento calculado no pórtico: = 2,7 ; 

 Acréscimo de flecha devido às cargas acidentais: = 2 1 +  = 12,2  

Os deslocamentos elásticos foram obtidos com o módulo de elasticidade secante: =

24.154 . 
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Figura 4.24 – Forma deformada do pórtico equivalente na combinação quase permanente – Combinação 3. 

  

Fonte: o autor 

 

- Limites de deslocamentos: 

a) Aceitabilidade sensorial 

 Deslocamento total 

= 4,8  

=
250

=
8.000
250

= 32  

 Deslocamento devido às cargas acidentais 

= 12,2  

=
350

=
8.000
350

= 23  
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b) Efeito em elemento não estrutural 

 Divisórias leves e caixilhos telescópicos 

= 12,2  

= 250
=

8.000
250

= 32 

25                               
 

4.3 GRELHA 

Neste método que será estudado agora, a laje é representada por barras. Cada barra equivale a 

uma faixa da laje, formando uma malha. A Figura 4.24 ilustra como é a representação da laje 

estudada em gelha. 

Figura 4.25 – Representação da laje estudada em grelha. 

 

 Fonte: o autor 

4.3.1   Cálculo do fator de correção da inércia a torção para os elementos da 

grelha 

A grelha equivalente do exemplo analisado foi discretizada em barras de 50 centímetros. 

=
1
3

− 0,21 
0,2
0,5

1 −
0,2

12  0,5
= 0,249 
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= 0,249  0,5  0,2 = 9,981  10   

=
 ℎ

12
=

0,5  0,2
12

= 3,333  10   

= 2  =   → =
2  3,333  10  

9,981  10  
= 0,668 

4.3.2   Determinação da força de protensão e quantidade de cabos 

Na prática, para um pré-dimensionamento da quantidade de cabos a ser utilizada, os projetistas 

costumam usar como referência o valor de tensão média mínima. Esse valor é estipulado pela 

NBR 6118:2014 como sendo 1 MPa. A estimativa inicial é feita calculando a quantidade de 

cabos necessários parar gerar uma tensão média na seção da laje de 1 MPa. Esse procedimento 

não será utilizado neste exemplo. Será utilizado a quantidade de cabos obtidas no processo do 

Pórtico equivalente, a fim de que se possa estabelecer algumas comparações. 

4.3.3   Cálculo da carga balanceada com a protensão adotada 

No cálculo serão consideradas as seguintes perdas de protensão: 

 Perdas imediatas = 6% 

 Perdas finais = 12% 

Faixas internas: 

= 0,94  15.000 = 14.100  

= 0,88  15.000 = 13.200  

Utilizando as equações de Naaman, obtêm-se as seguintes cargas balanceadas por cabo: 

 Vãos internos  

- Protensão inicial  

=
−4(0,94  15.000)0,12 

0,1  8
= −1.057,5  
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- Protensão final 

=
−4(0,88  15.000)0,12 

0,1  8
= −990  

- Protensão inicial  

=
4(0,94  15.000)0,12 

(0,5 − 0,1)  8
= 264,4  

- Protensão final 

=
4(0,88 15.000)0,12 

(0,5 − 0,1)  8
= 247,5  

 Balanços 

No caso dos balanços, será ignorada a curvatura dos cabos sobre a região do pilar no cálculo da 

carga equivalente. 

- Protensão inicial  

=
2(0,94  15.000)0,06 

2
= 423  

- Protensão final 

=
2(0,88  15.000)0,06 

 2
= 396  

4.3.4   Cálculo dos esforços na laje 

As figuras 4.25 a 4.28 apresentam os diagramas de momentos obtidos para as diversas 

combinações de carregamento. Nos diagramas, a cor amarela indica valores positivos e a cor 

vermelha indica valores negativos. Os valores de momento fletor foram obtidos fazendo-se uma 

média aritmética dos valores apresentados pelo software somente nas barras da faixa central da 

laje. Por este motivo, na seção onde são apresentados os cálculos de verificação a punção, não 

são verificados os pilares com momentos em duas direções. Em um caso real, deverá ser feita 

essa verificação. 
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Figura 4.26 – Diagrama de momentos fletores – COMBINAÇÃO 1. 

  

Fonte: o autor 

Figura 4.27 – Diagrama de momentos fletores – COMBINAÇÃO 2. 

  

Fonte: o autor 
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Figura 4.28 – Diagrama de momentos fletores – COMBINAÇÃO 5. 

  

Fonte: o autor 

Figura 4.29 – Diagrama de momentos fletores – carregamento equilibrado com a protensão final. 

  

Fonte: o autor 
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4.3.5   Verificações 

4.3.5.1 Tensões em Serviço – Recomendações do ACI 423 

Será utilizada a mesma distribuição de cabos adotada no exemplo resolvido pelo Método dos 

Pórticos Equivalentes. Os cabos serão distribuídos de forma que 65% dos cabos serão 

concentrados nas faixas dos pilares e o restante nas faixas internas, em ambas direções. Por tanto, 

serão 16 12,7  na faixa dos pilares e em cada faixa interna 4 12,7 .  

Segunda a NBR 6118:2014, para lajes protendidas, a distribuição dos cabos deve resultar em uma 

tensão de compressão média igual ou superior a 1 MPa. O ACI recomenda que a tensão de 

compressão média não ultrapasse 3,5 MPa 

 Tensão média de compressão na laje: 

a) Limites: 1 ≤ ≤ 3,5  

b) Protensão inicial: 

- Faixa dos pilares:  

, É =
16  15000  0,94

20  400
= 28,2 = 2,82  

- Faixa interna:  

, É =
4  15000  0,94

20  200
= 14,1 = 1,41  

c) Protensão final 

- Faixa dos pilares:  

, É =
16  15000  0,88

20  400
= 26,4 = 2,64  

- Faixa interna:  

, É =
4  15000  0,88

20  200
= 13,2 = 1,32  
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 Tensões no concreto imediatamente após a aplicação da protensão, em MPa: 

Limites: 

a) Compressão na zona de momento negativo  

0,40  , = 0,40  21 = 8,4  

b) Compressão na zona de momento negativo  

0,60  , = 0,60  21 = 12,6  

c) Tração (com armadura passiva) 

0,50 , = 0,5√21 = 2,3  

 Tensões atuantes – considerando-se a Combinação 1 de carregamentos: 

= ±  

Tabela 4.6 – Parâmetros para o cálculo das tensões no Estádio I (Grelha). 

Faixas B(cm) H (cm) A (cm2) W (cm3) ( )⁄  ( )⁄  

Pilares 400 20 8.000 

400  20
6

= 26.666 

16  15000  0,94
8000

= 28,2 

16  15000  0,88
8000

= 26,4 

Interna 200 20 4.000 

200  20
6

= 13.333 

4  15000  0,94
4000

= 14,1 

4  15000  0,88
4000

= 13,2 

Fonte: o autor 

a) Compressão na zona de momento negativo: 

- Faixa dos pilares 

= 294.530 
.

. 4 = 1.178.120 .  

28,2 +
1.178.120

26.666
= 72,4 = 7,24 < 8,4  
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- Faixa interna 

= 12.376 
.

. 2 = 24.752 .  

14,1 +
24.752
13.333

= 15,9 = 1,59 < 8,4  

b) Compressão na zona de momento positivo 

- Faixa dos pilares 

= 63.066 
.

. 4 = 252.264 .  

28,2 +
252.264
26.666

= 37,7 = 3,77 < 12,6  

- Faixa interna 

= 77.080 
.

. 2 = 154.160 .  

14,1 +
154.160
13.333

= 25,7 = 2,57 < 12,6  

c) Tração (com armadura passiva) 

A situação mais crítica é para a zona de momento positivo na faixa dos pilares e de 

momento negativo para as faixas internas 

- Faixa dos pilares 

28,2 −
1.178.120

26.666
= −15,9 = |−1,59 | < 2,3 ( çã ) 

- Faixa interna 

14,1 −
154.160
13.333

= 2,54 = 0,25  ( ã ) 

 

 Tensões no concreto em serviço (após as perdas no tempo), em MPa: 

Limites: 
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a) Compressão na zona de momento negativo  

0,30  = 0,30  30 = 9,0  

b) Compressão na zona de momento negativo  

0,45  = 0,45  30 = 13,5  

c) Tração (com armadura passiva) 

0,50 = 0,5√30 = 2,74  

 

 Tensões atuantes – considerando-se a Combinação 2 de carregamentos: 

a) Compressão na zona de momento negativo: 

- Faixa dos pilares 

= 728.320 
.

. 4 = 2.913.280 .  

26,4 +
2.913.280

26.666
= 135,6 = 13,56 > 9,0  

- Faixa interna 

= 70.780
.

. 2 = 141.560 .  

13,2 +
141.560
13.333

= 23,8 = 2,38 < 9,0  

b) Compressão na zona de momento positivo 

- Faixa dos pilares 

= 232.398 
.

. 4 = 929.592 .  

26,4 +
929.592
26.666

= 61,3 = 6,13 < 13,5  
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- Faixa interna 

= 120.086 
.

. 2 = 240.172 .  

13,2 +
240.172
13.333

= 31,2 = 3,12 < 13,5  

 

c) Tração (com armadura passiva) 

A situação mais crítica é para a zona de momento negativo na faixa dos pilares e de momento 

positivo para as faixas internas 

- Faixa dos pilares 

26,4 −
2.931.280

26.666
= −82,8 = |−8,28 | > 2,7   ( çã ) 

- Faixa interna 

13,2 −
240.172
13.333

= −4,81 = |−0,48 | < 2,7   ( çã ) 

4.3.5.2 Estado Limite Último no Ato da Protensão 

Para a Combinação 1 de carregamentos deve-se atender: 

a) Tensão máxima de compressão 

0,70  , = 0,7  21 = 14,7   

Á = 7,24  – Momento negativo na faixa dos pilares.  

b) Tensão máxima de tração 

1,20  , = 1,20  2,28 = 3,92   

Á = 1,59  – Momento positivo na faixa dos pilares. 

Portanto, segundo critérios da NBR 6118:2014, a laje atende ao ELU no ato da protensão. 
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4.3.5.3 Verificação Quanto ao Estado Limite de Fissuração Inaceitável 

O máximo valor de momento fletor obtido na combinação frequente (combinação 4) obtido foi: 

- Faixa dos pilares 

= 578,174 .  

26,4 −
578.174
26.666

= 4,72 = 0,47  ( ã ) 

- Faixa interna 

= 85.334 .  

13,2 −
85.334
13.333

= 6,80 = 0,68  ( ã ) 

Não existe tração na seção transversal da laje para a combinação frequente de carregamento, 

portanto, segundo critério da NBR 6118:2014, o ELS-F é atendido. 

4.3.5.4 Cálculo do efeito hiperestático 

Foi montada uma planilha no Excel para auxiliar o cálculo do hiperestático do exemplo estudado. 

Os momentos isostáticos usados no cálculo do hiperestático foram o da faixa central. Isso porque 

a inserção de dados foi feita manualmente e seria inviável calcular o efeito hiperestático da malha 

toda como os softwares de dimensionamento fazem. Foi calculado o valor do momento 

hiperestático de uma cordoalha sozinha para facilitar alguns cálculos mais à frente. 

a) No apoio 

= −8.548.24 .  

/ =
−4.712,23

24
= −196,34 . ℎ⁄  

b) No vão 

= 10.182,59 .  
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/ =
10.182,59

24
= 424,27 . ℎ⁄  

Figura 4.30 – Planilha para cálculo do momento hiperestático. 

  

Fonte: o autor 
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4.3.5.5 Armadura Passiva Mínima 

O cálculo da armadura mínima já foi feito no processo de cálculo do Pórtico Equivalente. Este 

cálculo não será feito novamente. 

4.3.5.6 Verificação Quanto ao ELU de Ruptura por Flexão 

 Cálculo da tensão na armadura ativa 

A verificação da tensão na armadura ativa já foi feita no processo de cálculo do Pórtico 

Equivalente. Este cálculo não será feito novamente pois a distribuição dos cabos é a mesma. 

 Cálculo da armadura passiva 

a) Momento negativo – Faixa dos apoios 

O momento que será utilizado nos cálculos será o valor da média dos momentos obtidos nas 

barras das grelhas das respectivas faixas acrescido ao efeito hiperestático. No caso, tendo-se em 

considerações uma faixa de 1 metro de largura: 

= −13.116,5 − 1,2  196,34 
16
4

= −14.058,93 .  (−140,6 . ) 

Da equação de equilíbrio da seção: 

| | ≤ | | =   = 0,85 .
1,4

 .  . 0,8  . − 0,4  

1.405.893 = 0,85 .
300
1,4

 . 100 . 0,8  . (16 − 0,4 ) 

5.829 − 233.142,9 + 1.009.835 = 0 → = 7,40  

= 0,85 
300
1,4

  100  0,8  7,40 = 107.828  (1.078 ) 

= − = 107.828 − 46.624  1,014 = 60.551  (605,5 ) 

A armadura passiva necessária será: 
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= =
60.551
4.348

= 13,9 → ( 12,5 9⁄ ) 

 

b) Momento negativo – Faixa interna 

O momento que será utilizado nos cálculos será o valor da média dos momentos obtidos nas 

barras das grelhas das respectivas faixas acrescido ao efeito hiperestático. No caso, tendo-se em 

considerações uma faixa de 1 metro de largura: 

= −3.110,28 − 1,2  196,34 
4
2

= −3.581,50 .  (−35,8 . ) 

Repetindo o procedimento anterior, obtém-se: 

= 1,60 → = 23.314,28 < = 24.427  

Portanto, a armadura ativa existente é suficiente para equilibrar a seção, sendo necessário 

adicionar somente a armadura mínima ( = 2,0 ⁄ ( 8 25⁄ )). 

 

c) Momento positivo – Faixa dos apoios 

O momento que será utilizado nos cálculos será o valor da média dos momentos obtidos nas 

barras das grelhas das respectivas faixas acrescido ao efeito hiperestático. No caso, tendo-se em 

considerações uma faixa de 1 metro de largura: 

= 5.008,92 + 1,2  424,27 
16
4

= 7.045,42 .  (70,4 . ) 

Repetindo o procedimento anterior, obtém-se: 

= 3,29 → = 47.940  

= − = 47.940 − 46.624  1,014 = 663,26  (6,6  

= =
663,26
4.348

= 0,15  
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Portanto, a armadura ativa existente é suficiente para equilibrar a seção, sendo necessário 

adicionar somente a armadura mínima ( = 1,5 ⁄ ( 6,3 20⁄ )). 

 

d) Momento positivo – Faixa interna 

O momento que será utilizado nos cálculos será o valor da média dos momentos obtidos nas 

barras das grelhas das respectivas faixas acrescido ao efeito hiperestático. No caso, tendo-se em 

considerações uma faixa de 1 metro de largura: 

= 2.959,62 + 1,2  424,27 
4
2

= 3.977,87 .  (−39,8 . ) 

Repetindo o procedimento anterior, obtém-se: 

= 1,78 → = 25.937  

= − = 25.937 − 24.090  1,014 = 1.510  (15,1 ) 

= =
1.510
4.348

= 0,35  

Portanto, a armadura ativa existente é suficiente para equilibrar a seção, sendo necessário 

adicionar somente a armadura mínima ( = 1,74 ⁄ ( 6,3 18⁄ )). 

4.3.5.6 Verificação Quanto ao ELU de Ruptura por Cisalhamento 

A Tabela 4.7 apresenta as reações nos pilares, considerando o carregamento externo majorado 

combinado com o efeito hiperestático (Combinação 5). 

Tabela 4.7 – Reações nos pilares – combinação 5 de carregamento (Grelha). 

APOIO  ( )  ( ) 

1 65.886 658,9 

2 90.040 900,4 

3 65.886 658,9 

Fonte: o autor 

 



102 
 

4.3.5.6.1 Pilar central 

Devido à simetria da laje, o pilar central não sofre dos efeitos da transmissão de momento na 

ligação laje-pilar. 

a) Verificação da compressão diagonal do concreto – Tensão resistente na superfície C 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  

Onde, 

=  

= 4  40 = 160  – perímetro do pilar 

=
+
2

=
16,125 + 17,375

2
= 16,75  

=
90.040

160  16,75
= 33,6 (3,36 ) 

= 0,27  1 −
250

  = 0,27  1 −
30

250
 

30
1,4

= 5,09  

Como ≤  a verificação da compressão diagonal está satisfeita. 

 

b) Verificação das tensões resistentes na superfície C’ sem armadura de punção 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  

Onde, 

=  

= 4  40 + 4 16,75 = 370,49  – perímetro crítico C’ 
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=
90.040

370,49  16,75
= 14,50 (1,45 ) 

A NBR 6118:2014 permite considerar o efeito favorável dos cabos inclinados que passaram na 

região dos apoios (Olhar Figura 4.22). 

Garantindo no detalhamento que pelo menos 3 cabos passam na região afastada até 2⁄  de cada 

face do pilar, tem-se: 

=
∑ ,  

=
3  0,95  13.200  6,4

370,49  16,75
= 0,68 (0,068 ) 

A tensão efetiva fica assim: 

, = − = 1,45 − 0,068 = 1,38  

= 0,13 1 + 20/  (100 ) ⁄ + 0,10  

=  

=
14  1,23

140,5   16,125
= 0,0076 

=
1  1,23

140,5   17,375
= 0,0071 

= 0,0073 

Portanto, 

= 0,13 1 +
20

16.75
(100  0,0073  30) ⁄ = 0,77 + 0,10  3  1,5 = 1,21  

Como , >  é necessária armadura de cisalhamento. 

 

c) Verificação das tensões resistentes na superfície C’ com armadura de punção 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 



104 
 

≤  

Onde, 

= 0,10 1 +
20

(100 ) ⁄ + 0,10 + 1,5  

Considerando que serão adotados conectores verticais, em aço de resistência convencional – 

MR250, e que as camadas estejam espaçadas de 12,5 centímetros, a área necessária de armadura 

de cisalhamento será: 

ç  250 → = 250  

=
250
1,15

= 217,4  

=
1,5 , − 0,10 1 + 20⁄ (100 ) ⁄  

=
12,5  370,49

1,5  217,4
1,38 − 0,10 1 + 20 16,75⁄   (0,73  30) ⁄  

= 11,28  

O que equivale a 8  16  (1 2⁄ ") por camada. Serão adotadas 3 camadas de conectores, 

sendo a primeira distando 8 centímetros da face do pilar. 

 

d) Verificação das tensões resistentes na superfície C” 

De acordo com a NBR 6118:2014 a armadura transversal deve ser estendida em contornos 

paralelos a C’ até que, em um contorno C” afastado 2d do último coontorno de armadura. Seja 

atendida a desigualdade: 

≤  

 Tensão atuante no perímetro C” 

=
90.040

578  16,75
= 9,30 (0,93 ) 
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Como ≤ = 1,21 , no contorno C” não é mais necessária armadura de cisalhamento 

4.3.5.6.2 Pilares externos 

Para os pilares externos além da força normal, será considerado os efeitos da transmissão de 

momento na ligação laje-pilar. 

a) Verificação da compressão diagonal do concreto – Tensão resistente na superfície C 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  

Onde, 

= +  

= 4  40 = 160  – perímetro do pilar 

= 0,6 – retirado da Tabela 19.2 da NBR 6118:2014 

=
2

+  + 4  + 16 + 2   = 13.779  

=
65.886

160  16,75
+

0,6  (11.446,5 + 11.446,5)
13.779  16,75

= 24,6 (2,46 ) 

= 0,27  1 −
250

  = 0,27  1 −
30

250
 

30
1,4

= 5,09  

Como ≤  a verificação da compressão diagonal está satisfeita. 

 

b) Verificação das tensões resistentes na superfície C’ sem armadura de punção 

De acordo com a NBR 6118:2014 deve ser atendida a desigualdade: 

≤  

Onde, 
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= +  

= 4  40 + 4 16,75 = 370,49  – perímetro crítico C’ 

=
65.886

370,49  16,75
+

0,6  (11.446,5 + 11.446,5)
13.779  16,75

= 10,67 (1,07 ) 

, = − = 1,07 − 0,068 = 1,002  

= 0,13 1 +
20

16.75
(100  0.0073  30) ⁄ + 0,10  3  1,5 = 1,21  

Como , <  não é necessária armadura de cisalhamento. 

4.3.5.7. Verificação quanto ao Estado Limite de Deformação Excessiva 

A flecha elástica da laje foi obtida a partir dos deslocamentos apresentados pelo software 

SAP2000. A seguir são apresentadas as flechas obtidas: 

a) Flecha para carga de longa duração 

 Combinação considerada: quase permanente mais a carga balanceada com a protensão 

final; 

 Deslocamento calculado na grelha: = 7,3 ; 

 Cálculo da flecha diferida no tempo conforme item 17.3.2.1.2. da NBR 6118:2014, 

considerando o tempo de aplicação da carga como 1 mês: 

= 0,1% 

Δ = ( ) − ( ) = 2 − 0,68 = 1,32 

=
Δ

1 + 50 ′
=

1,32
1 + 50  0,001

= 1,26 

 Flecha para carga de longa duração: = 1 +  = 16,5 . 
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b) Acréscimo de flecha devido às cargas acidentais 

 Combinação considerada: flecha obtida considerando o carregamento externo atuante, 

subtraída da flecha devido ao carregamento quase permanente mais a carga balanceada 

com a protensão; 

 Deslocamento calculado na grelha: = 5,9 ; 

 Acréscimo de flecha devido às cargas acidentais: = 1 +  = 13,3  

Os deslocamentos elásticos foram obtidos com o módulo de elasticidade secante: =

24.154 . 

Figura 4.31 – Forma deformada da grelha na combinação quase permanente – Combinação 3. 

 

 Fonte: o autor 

- Limites de deslocamentos 

a) Aceitabilidade sensorial 

 Deslocamento total 

= 16,5  

=
250

=
8.000
250

= 32  
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 Deslocamento devido às cargas acidentais 

= 13,3  

=
350

=
8.000
350

= 23  

 

b) Efeito em elemento não estrutural 

 Divisórias leves e caixilhos telescópicos 

= 13,3  

= 250
=

8.000
250

= 32 

25                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

5       ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir serão apresentadas algumas tabelas mostrando alguns resultados obtidos em ambos os 

métodos estudados. Lembrando que este trabalho não tem a finalidade de identificar um método 

que seja melhor do que o outro. O objetivo é apenas apontar as principais diferenças entre eles. 

5.1     COMPARAÇÃO DOS MOMENTOS DE PROJETO (FATORADOS) 

5.1.1   Combinação 1 

Na combinação 1 (ato da protensão) pelo processo do Pórtico Equivalente, verificou-se 

momentos fletores positivos nos balanços e nos apoios e momentos fletores negativos nos vãos 

(ver Figura 4.8). Já na grelha, na região dos apoios os momentos fletores são negativos e nos vãos 

os momentos fletores são positivos (ver Figura 4.25).  Portanto, as grandes diferenças de 

resultados não dizem muito, devido os esforços terem sido pegos em regiões diferentes da laje.   

Tabela 5.1 – Comparação dos momentos fletores máximos na Combinação 1. 

Esforço Método Faixa dos pilares Faixa interna 

Momento negativo 

(kfg.m/m) 

MPE -842,30 -689,20 

GRELHA -2.945,30 -123,76 

% dif -72,2% 456,9% 

Momento positivo 

(kgf.m/m) 

MPE 2.687,60 895,90 

GRELHA 630,66 770,80 

% dif 326,2% 16,2% 

Fonte: o autor 

Onde: 

% ç = 100  ( − )⁄  

MPE = Método dos Pórticos Equivalentes 
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5.1.2   Combinação 2 

Para esta combinação, os valores de momento fletores são positivos nos vãos e negativos nos 

apoios para os dois métodos (ver figuras 4.9 e 4.26). 

Tabela 5.2 – Comparação dos momentos fletores máximos na Combinação 2. 

Esforço Método Faixa dos pilares Faixa interna 

Momento negativo 

(kfg.m/m) 

MPE -3.425,60 -1.141,90 

GRELHA -7.283,20 -707,80 

% dif -52,9% 61,3% 

Momento positivo 

(kgf.m/m) 

MPE 795,00 650,50 

GRELHA 2.323,98 1.200,86 

% dif -65,8% -45,8% 

Fonte: o autor 

5.1.3   Combinação 5 

Para esta combinação, os valores de momento fletores são positivos nos vãos e negativos nos 

apoios para os dois métodos (ver figuras 4.10 e 4.27). 

Tabela 5.3 – Comparação dos momentos fletores máximos somados ao efeito hiperestático na Combinação 5. 

Esforço Método Faixa dos pilares Faixa interna 

Momento negativo 

(kfg.m/m) 

MPE -10.347,00 -3.324,00 

GRELHA -14.058,93 -3.581,50 

% dif -26,4% -7,2% 

Momento positivo 

(kgf.m/m) 

MPE 4.719,00 3.641,00 

GRELHA 7.045,42 3.977,87 

% dif -33,0% -8,5% 

Fonte: o autor 
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5.2     COMPARAÇÃO DAS TENSÕES 

5.2.1   Combinação 1 

Tabela 5.4 – Comparação das tensões na Combinação 1. 

Tensão Método Faixa dos pilares Faixa interna 

Compressão na zona 

de momento negativo 

(MPa) 

MPE 4,08 2,44 

GRELHA 7,24 1,59 

% dif -43,6 53,4% 

Compressão na zona 

de momento positivo 

(MPa) 

MPE 6,85 2,75 

GRELHA 3,77 2,57 

% dif 48,2% 7,0% 

Tração 

(MPa) 

MPE 1,21 0,06 (Compressão) 

GRELHA 1,59 0,25 (Compressão) 

% dif -23,9% - 

Fonte: o autor 

5.2.2   Combinação 2 

Tabela 5.5 – Comparação das tensões na Combinação 2. 

Tensão Método Faixa dos pilares Faixa interna 

Compressão na zona 

de momento negativo 

(MPa) 

MPE 7,78 3,03 

GRELHA 13,56 2,38 

% dif -42,6% 27,3% 

Compressão na zona 

de momento positivo 

(MPa) 

MPE 3,83 2,30 

GRELHA 6,13 3,12 

% dif 37,5% 26,3% 

Tração 

(MPa) 

MPE 2,50 0,39 

GRELHA 8,28 0,48 

% dif 69,8% -18,8% 

Fonte: o autor 
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Os valores em vermelho indicam valores que excedem os limites estabelecidos. Porém, essa 

verificação é exigida pelo ACI e não é exigida pela NBR 6118:2014. Portanto, ela não 

necessariamente precisa ser respeitada, já que o trabalho propõe estudar os métodos segunda a 

norma brasileira. Essa verificação foi apresentada a fins de comparação. 

5.3     COMPARAÇÃO DAS FLECHAS 

As flechas foram verificadas para a combinação quase permanente de carregamentos mais a carga 

balanceada com a protensão final (Combinação 3). Os valores da Tabela 5.6 já consideram o 

efeito da fluência ao longo do tempo. 

Tabela 5.6 – Comparação das flechas na Combinação 3. 

Flecha 

Carga de longa 

duração 

(mm) 

MPE 4,8 

GRELHA 16,5 

% dif -70,1% 

Acréscimo devido às 

cargas acidentais 

(mm) 

MPE 12,2 

GRELHA 13,3 

% dif -8,3% 

Fonte: o autor 

Para comparação, as flechas obtidas via Pórtico Equivalente foram consideradas como a soma 

das flechas dos pórticos em uma direção com os pórticos na direção ortogonal para se obter uma 

flecha mais real, já que as flechas obtidas via Pórtico Equivalente não levam em consideração as 

flechas dos pórticos ortogonais. Já as flechas obtidas via analogia de grelha foram consideradas 

as máximas dos nós da malha. 
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5.4     COMPARAÇÃO DA QUANTIDADE DE ARMADURA PASSIVA 

REQUERIDA 

Tabela 5.7 – Comparação da quantidade de armadura passiva. 

Método 
Armadura passiva 

(kg) 

MPE 1.237,5 

GRELHA 1.232,5 

% dif 0,4% 

Fonte: o autor 

Os mesmos critérios de norma e exigências foram considerados para o cálculo da armadura 

mínima para os dois métodos estudados. A Tabela 5.7 apresenta os resultados de armadura 

passiva requerida pelas análises via Pórtico Equivalente e Analogia de Grelha. 
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6       CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

6.1     CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi realizada uma análise entre processos de cálculos de lajes lisas protendidas 

com monocordoalha engraxada. Foram analisados o processo do Pórtico Equivalente e o processo 

da analogia de grelha. 

Verificou-se que o processo dos Pórtico Equivalentes é bastante simplificado, porém já é um 

método consagrado e todos os passos para realização do cálculo já estão preconizados pela norma 

americana. 

Foi observado que em ambos casos devem ser feitas algumas adaptações para que se possa 

representar melhor a realidade. No caso do Pórtico Equivalente existe uma alteração, proposta 

pelo ACI 318-05, que deve ser feita para considerar o funcionamento da laje nas duas direções. 

Essa alteração deve ser feita pelo fato de existir uma grande diferença de largura entre a “laje-

viga” e o pilar no cálculo do pórtico equivalente. Sendo assim, deve ser calculada a rigidez de um 

pilar equivalente levando em conta a rigidez a torção dessa porção que excede o pilar (ver em 2.7 

deste trabalho). 

No caso da grelha equivalente, a inércia à torção diminui significativamente para malhas pouco 

espaçadas, afetando os resultados obtidos. Portanto, deve ser feita a consideração de que a inércia 

à torção diminui em função da inércia à flexão. Essa consideração foi comentada no item 2.8 

deste trabalho. As correções, tanto para o Pórtico Equivalente como para a Analogia de Grelha, 

foram feitas no exemplo estudado e são demonstradas no capítulo 4. 

Os momentos fletores encontrados na grelha, apresentam picos na região dos pilares. Isso se deve 

ao fato da discretização utilizada. Sobre os pilares foram consideradas uma barra de grelha em 

cada direção. Para encontrar curvas de momentos mais suaves, sem os tais picos, poderia ser feita 

uma discretização maior nessas regiões próximas aos pilares. 

Para o cálculo da armadura passiva, utilizou-se a combinação para o Estado Limite Último 

somado ao efeito hiperestático de protensão (Combinação 5 mais efeito hiperestático). Embora 
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constatou-se diferenças entre os momentos fletores obtidos em cada método, na maioria dos 

casos a quantidade de armadura passiva requerida foi menor do que a armadura passiva mínima 

exigida pela NBR 6118:2014. O único caso em que se necessitou de armadura passiva maior que 

a mínima foi na região de momento negativo na faixa dos pilares pelo método da Analogia de 

Grelha. Mas mesmo assim, a área de aço necessária foi pouco maior do que a mínima. Quanto a 

armadura de punção, nos pilares externos da grelha não foi necessária a introdução desse tipo de 

armadura, enquanto pelo método do Pórtico Equivalente, todos os pilares necessitaram de 

armadura. Por isso não ouve grandes diferenças de quantidade de armadura passiva entre os 

métodos vide Tabela 5.7. 

Para a verificação do Estado Limite de Deformação excessiva, foi usada a combinação quase 

permanente de carregamentos mais a carga balanceada com a protensão final (Combinação 3). A 

flecha encontrada no método do Pórtico Equivalente teve que ser somada à flecha do pórtico na 

outra direção, que no exemplo estudado foi a mesma, devido a laje ser simétrica. Na grelha, a 

flecha encontrada já considera os efeitos das duas direções da laje. O valor encontrado para o 

Pórtico Equivalente é considerado pequeno para o tamanho do vão, comparando-se com valores 

encontrados na prática. Isso se deve ao fato de ser um método bastante simplificado. Já na grelha, 

o valor encontrado condiz mais com a situação analisada vide Tabela 5.6. 

6.2     SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A seguir serão apresentadas algumas sugestões para futuros trabalhos que abordarem o tema de 

lajes lisas protendida: 

 Neste trabalho, as perdas de protensão foram estimadas, entregando, em trabalhos futuros, 

podem ser calculadas as perdas reais de protensão, tanto iniciais como as progressivas; 

 Outra sugestão é fazer o cálculo de lajes com tipologias diferentes e com pilares 

desalinhados, representando o que realmente encontramos nas edificações aqui no Brasil; 

 No exemplo estudado, a distribuição dos cabos de protensão foram concentrados sobre os 

pilares e distribuídos nas faixas entre os apoios. Em trabalhos futuros pode-se variar essa 

distribuição, analisando as mudanças de comportamento para cada situação; 
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 Foram analisados os processos do Pórtico Equivalente e da Analogia de Grelhas, outra 

sugestão é fazer a análise do cálculo de lajes protendidas via Método dos Elementos 

Finitos. 
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