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RESUMO 

A busca incessante por alternativas estruturais mais econômicas e sustentáveis dentro do campo 
da Engenharia Civil é cada vez maior e as lajes Bubbledeck, um exemplo de lajes com vazios, 
é uma boa alternativa quando comparada com as lajes maciças pela redução do volume de 
concreto e ganho com pé direito por exemplo. Nesse trabalho foi feito um levantamento do 
referencial teórico sobre essas lajes e seu dimensionamento que é realizado a partir de uma laje 
maciça com parâmetros de redução. Sendo uma laje ainda recente, os parâmetros do seu 
dimensionamento ainda geram muitas dúvidas, principalmente no Brasil devido à falta de 
normas que tratem de tal assunto. Assim, esse trabalho apresentou a proposta de modelar em 
um software de elementos finitos SAP2000, algumas seções de lajes Bubbledeck e lajes maciças 
similares e posterior comparação com os parâmetros fornecidos pela Bubbledeck International 
através de seus manuais técnicos disponíveis. Foram obtidos valores de momentos fletores e 
deflexões menores para as lajes Bubbledeck quando comparadas às maciças, conforme 
estabelecido pela Bubbledeck International. 

Palavras-chave: Lajes Bubbledeck. Modelagem numérica. SAP2000. Bubbledeck 
International. 
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1   INTRODUÇÃO 

1.1   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O campo da Engenharia Civil no Brasil tem alcançado lugar de destaque devido às demandas 

dessa sociedade e das inovações que pesquisadores têm desenvolvido para contribuir com os 

projetistas em busca de soluções no contexto de tecnologias. Dentro de um projeto de 

construção civil a importância da escolha do tipo de laje a ser utilizado na edificação estrutural 

é extremamente importante em diferentes aspectos como: econômicos, construtivos, técnicos e 

de eficiência.   

O mercado da construção civil na sociedade capitalista interessa em buscar soluções e formas 

mais econômicas para atuar na área de construção civil. Portanto, compreender e analisar as 

possibilidades dos tipos de lajes que vem se destacando em nível mundial em países como, 

Holanda, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Dinamarca se faz importante, 

ainda que tenhamos que considerar as diferenças ambientais e por serem resultados de pesquisas 

que comprovam melhor durabilidade e mais economia.  

As lajes maciças, por exemplo, podem exigir espessuras elevadas que faça com que o peso 

próprio da estrutura solicite grande parte da capacidade da mesma.  É interessante nesse 

contexto, pensar em uma alternativa de sistema estrutural que apresente comportamento 

semelhante e um peso próprio relativamente baixo em relação as lajes maciças. Uma das formas 

de reduzir o peso próprio de uma laje é suprimindo a zona tracionada de concreto, já que no 

dimensionamento estrutural despreza-se a capacidade resistente da mesma, devido a baixa 

resistência do concreto a tração.  

A partir desse conceito, algumas técnicas foram desenvolvidas para a utilização de lajes com 

vazios preenchidos por módulos de material inerte – sem função estrutural – que ocupam o 

lugar do concreto na zona tracionada da estrutura.  O tipo de material, as especificações 

geométricas, quantidade e disposição dentro da laje são aspectos que serão definidos de acordo 

com os requisitos do projeto estrutural, tais como os carregamentos e vãos que serão vencidos 

pela laje em questão.  
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Um dos sistemas construtivos de lajes com vazios desenvolvido na Dinamarca é o Bubbledeck, 

que consiste na utilização de esferas plásticas nas regiões onde o concreto não desempenha 

função estrutural. Um dos aspectos mais importantes que vale ser destacado nesse tipo de 

sistema é a redução de 30 a 35% do peso total da laje se comparada com uma laje maciça de 

mesma espessura, possibilitando por exemplo redução da área transversal dos pilares e 

fundações.   

De acordo com a Bubbledeck Brasil (2017), dentre os benefícios desse tipo de sistema, além de 

eliminar o volume de concreto de uma laje, proporcionando assim lajes mais leves e resistentes, 

esse tipo de sistema também possibilita o aumento dos inter-eixos das colunas – até 50% a mais 

do que estruturas tradicionais, eliminação de vigas o que gera maior rapidez e economia de 

alguns serviços e eliminação de paredes de apoio e é ambientalmente adequado. Outros aspectos 

positivos que podem ser citados são: 

•   Desempenho acústico em conformidade com a Norma de Desempenho 15.575/ABNT; 

•   Ganho de pé direito com o embutimento das instalações na laje; 

•   Permite utilização de cabos de protensão; 

•   Apresenta o “Selo verde” por reduzir a emissão de CO2 na atmosfera já que reduz a 

quantidade de materiais e transportes empregados (concreto, madeira, água e energia) e 

por utilizar plástico reciclável na composição das esferas; 

•   Resistência ao fogo pode variar de 60 a 180 minutos (verificações realizadas de acordo 

com a ISSO 834) e as esferas carbonizam sem emitir gases tóxicos em caso de incêndio.  

Mas desvantagens também podem ser citadas sobre esse sistema de lajes, tais como: 

•   Não normatizado em alguns países; 

•   Necessidade de mão de obra especializada; 

•   Possibilidade de dificuldade na execução por ter requisitos de projeto já especificados 

como largura mínima e espaçamento; 

•   Cuidado especial no transporte; 

•   Surgimento de problemas na ligação laje-pilar devido a alta concentração de esforços 

cisalhantes nessa área crítica. 
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A partir do conhecimento das vantagens e desvantagens desse tipo de sistema, se faz necessário 

a investigação do seu comportamento estrutural.  

1.2    JUSTIFICATIVA 

O sistema de lajes do tipo Bubbledeck ainda é muito recente no Brasil e seu comportamento 

estrutural ainda pouco dominado pelos projetistas. Conforme dito anteriormente, países como: 

Reino Unido, Holanda, Dinamarca e Alemanha possuem maior domínio da tecnologia desse 

sistema, mas são poucas as publicações ainda a respeito do seu comportamento estrutural.  

Essa pesquisa tem como principal motivação, portanto, aumentar a discussão desse campo de 

estudos e pesquisas que vem sendo feitos sobre o dimensionamento do sistema Bubbledeck com 

a finalidade de entender melhor o comportamento desse tipo de laje que pode ser uma boa 

alternativa na redução de custos, tempo e impactos ambientais.  

1.3    PROBLEMA 

Para fins práticos, o dimensionamento de lajes Bubbledeck é feito a partir da consideração de 

uma laje maciça equivalente com fatores de redução, quais seriam as possíveis diferenças dos 

fatores de redução quando dimensionada respeitando sua perfeita geometria?  

1.4    OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar o levantamento da bibliografia acerca do 

Comportamento e Dimensionamento das Lajes do tipo Bubbledeck que comparam com os 

parâmetros recomendados pela Bubbledeck International e normativos, e explorar o 

comportamento estrutural e o dimensionamento à flexão considerando a geometria real da 

seção.  

E como objetivos específicos, a elaboração de modelos numéricos para a laje Bubbledeck e 

posterior comparação de resultados com o parâmetro proposto de rigidez a flexão pela 

Bubbledeck International para o dimensionamento dessa laje. Realizar estudo comparativo da 

laje Bubbledeck com as lajes maciças similares.  
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2   HISTÓRICO 

O Sistema de lajes do tipo Bubbledeck foi inventado na década de 1990 pelo engenheiro 

dinamarquês Jorgen Breuning com a intenção de criar uma laje com vazios, utilizando esferas 

plásticas na parte onde o concreto não exerce função estrutural. Geralmente é dimensionada 

como as lajes maciças de acordo com normas padronizadas em alguns países segundo a 

Bubbledeck UK (2006): 

•   Dinamarca: a laje Bubbledeck pode ser calculada por normas já existentes – Directorate 

of Building and Housing (Diretório de Construção e Habitação), Copenhagen, 1996.  

•   Alemanha: a laje Bubbledeck pode ser calculada com técnicas padronizadas já existentes 

de acordo com o Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemão de Construção), 

1994. 

•   Holanda: tecnologia Bubbledeck incorporada desde 2001 nas normas holandesas pela 

CUR – Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (Centro de 

pesquisas e regulamentos de Engenharia Civil) através da Recomendação 86.  

•   Reino Unido: a laje Bubbledeck pode ser calculada como uma laje maciça apoiada sobre 

pilares (BS 8110) de acordo com CRIC – Concrete Research & Innovation Centre 

(Centro de Inovação e Pesquisa do Concreto), 1997.  

O conceito de inserir as esferas plásticas uniformemente entre duas telas metálicas e ao adaptar 

a geometria da bola e a largura da malha cria-se uma região de concreto otimizado, onde é 

utilizado ao máximo as zonas de momento e cisalhamento. A malha de reforço distribui as 

esferas uniformemente na posição exata enquanto as esferas moldam o volume de ar, controlam 

o nível das malhas de reforço e estabilizam a rede espacial, Bubbledeck UK (2006). 

Dentre as obras construídas com utilização do sistema Bubbledeck, algumas de grande 

importância estão listadas a seguir.  

De acordo com Bubbledeck Brasil, o primeiro prédio alto que utilizou esse sistema de lajes foi 

o Millenium Tower, construído em Roterdã, Holanda entre 1998 e 2000. O edifício consta de 

34 andares e 131 metros de altura, apesar de um sistema ainda novo na época, o sistema 

Bubbledeck foi escolhido por suas vantagens em custo, em questões ambientais, tempo de 

construção e flexibilidade. Houve a redução de 10 para 4 dias de tempo de construção por andar, 
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500 viagens de caminhão economizadas, redução de maquinário utilizado na obra, e ainda na 

metade da construção foram adicionados dois andares em relação ao projeto inicial devido as 

vantagens da utilização das lajes Bubbledeck.  

Figura 2.1 – Millenium Tower, Roterdã – Holanda 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 

Outras obras também que foram construídas na Holanda recentemente com o sistema de lajes 

Bubbledeck: o Rabobank em 2008 e a sede oficial da Transavia e Martinair no Aeroporto 

Schiphol entre 2009 e 2010.  

Figura 2.2 – Rabobank, Utrecht – Holanda 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 
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Figura 2.3 – TransPort, Aeroporto de Schiphol – Holanda 

 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 

Uma importante obra também construída na Dinamarca com a utilização de lajes Bubbledeck 

foi o City Hall and Office na cidade de Glostrup, sendo o primeiro projeto dinamarquês com 

esse sistema e que ganhou o prêmio de construção do ano 2004 na categoria Prédios industriais 

e Comerciais.  

Figura 2.4 – City Hall Center, Glostrup – Dinamarca 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 

Já a maior estrutura Bubbledeck construída na Grã-Bretanha fica com a Moradia Le Coie em 

Jersey (GRB) e foi executada em seis semanas e ganhou o prêmio Jersey Construction Awards 

em 2005.  A estrutura possui 7.800 m2 de lajes Bubbledeck que gerou uma economia de 3% no 

custo total do projeto.  
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Figura 2.5 – Moradia Le Coie, Jersey – Grã-Bretanha 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 

No Brasil, a primeira obra que utilizou a solução de lajes Bubbledeck foi a da nova sede da 

Odebrecht em Salvador, BA. De acordo com Freire (2009), a utilização das lajes Bubbledeck 

de 23 cm com esferas de 18 cm eliminou as vigas internas e o engrosamento dos capitéis com 

a previsao de capitéis de laje maciça embutidos nas regiões próximas aos pilares.  

Figura 2.6 – Etapa construtiva, nova sede da Odebrecht, Salvador (BA) – Brasil 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 

Devido ao conhecimento ainda limitado do comportamento estrutural das lajes Bubbledeck 

diante diversas condições, muitos estudos ainda estão sendo feitos para melhorar e acrescentar 

o entendimento dessa técnica e de sua aplicabilidade diante dos outros tipos de sistemas já 

conhecido para lajes.  
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3   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos importantes, tipos e características das lajes 

Bubbledeck. Será feita uma abordagem sobre alguns trabalhos que envolvem o tema e estudos 

comparativos com as prescrições de cálculo propostas pela Bubbledeck International. 

3.1    TIPOS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO DAS LAJES BUBBLEDECK 

O método construtivo da laje Bubbledeck pode ser realizado de três diferentes maneiras, com o 

uso de módulos, pré-lajes ou em painéis acabados. 

3.1.1   Módulos 

O método construtivo com o uso de módulos, consiste em posicionar as esferas em gaiolas 

metálicas e assim formar módulos sobre formas convencionais de madeira provocando a 

concretagem em dois estágios. No primeiro, realiza-se a cobertura com 60mm de espessura, 

para evitar que as esferas flutuem, e no segundo preenche-se a laje por completo. Esse tipo de 

laje é melhor utilizado em reformas, pisos térreos e em casos de difícil acesso, já que os módulos 

podem ser transportados e posicionados manualmente. 

Figura 3.1 – Módulos Bubbledeck 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 

3.1.2   Pré-lajes 

Já o segundo método diz respeito a utilização de lajes de 60mm de espessura pré-fabricadas e 

que inserem os módulos reforçados conjuntamente às esferas plásticas. Neste método, há, 
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portanto, a eliminação de fôrmas inferiores. Após a montagem dos painéis, são adicionadas as 

armaduras de reforço e as barras de ligação entre as placas para posterior concretagem e 

finalização do método. Esse método por permitir uma adaptação fácil para qualquer tipo de 

piso, acomodação de tubos e parte das instalações, industrialização e produção dos painéis 

apresenta-se como o método mais comum da laje Bubbledeck e necessita de um guindaste 

móvel para posicionamento dos elementos pré-moldados em virtude do seu peso. 

Figura 3.2 – Pré-lajes Bubbledeck 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 

3.1.3   Painéis acabados 

O terceiro método de construção da laje Bubbledeck compreende os painéis acabados, que são 

lajes concretadas em fábrica e entregues no local da construção, já prontas, necessitando realizar 

apenas o içamento e posicionamento em obra. No seu local de posicionamento final é que as 

armaduras de flexão são conectadas e as barras ligação entre as placas posicionadas para que 

haja perfeita união entre elas. Este tipo de método é aplicável para apoios em uma só direção e 

necessita da inclusão de vigas, suportes ou paredes, já que funcionam da mesma maneira que 

uma laje pré-moldada unidirecional.  

Figura 3.3 – Painel acabado Bubbledeck 

 

Fonte: Bubbledeck Brasil (2017) 
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3.2    BUBBLEDECK INTERNATIONAL 

Na década de 90, o engenheiro Jorgen Breuning desenvolveu então o sistema de lajes 

Bubbledeck através de um concurso do governo dinamarquês que incentivava a busca por novas 

maneiras de construir de forma flexível e aplicável em longa escala, se atendo a melhor solução 

ecológica e econômica. Ele inventou uma forma de ligar o vazio gerado pela inserção das 

esferas plásticas com a malha de aço dentro de uma laje de concreto armada em duas direções.  

Figura 3.4 – Corte da seção de uma laje Bubbledeck 

 

Fonte: Bubbledeck UK (2008) 

De acordo com o relatório de Testes e Estudos reproduzido pela sede da Bubbledeck no Reino 

Unido em 2006, através de estudos e testes realizados na Dinamarca, na Holanda e na Alemanha 

as conclusões são inequívocas para o sistema de lajes em questão: 

•   Melhor distribuição das forças do que qualquer outra estrutura de lajes com vazios; 

•   Devido a estrutura tridimensional e ao suave fluxo de força graduado as esferas não 

terão influência negativa e não causarão perda de força; 

•   Comportamento como uma estrutura tridimensional; 

•   Resistência ao cisalhamento melhor que o esperado; 

•   Efeito positivo na concretagem: as esferas causam efeito semelhante aos aditivos 

plastificantes; 

•   Testes e experiências confirmam que a laje Bubbledeck age como uma laje maciça de 

concreto armado de massa reduzida. 
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Sobre o dimensionamento das lajes do tipo Bubbledeck, de acordo com o site da Bubbledeck 

International, elas podem ser dimensionadas como uma laje maciça obedecendo os parâmetros 

de redução para a rigidez a flexão, peso próprio (volume de concreto) e resistência ao 

cisalhamento por exemplo. São apresentados parâmetros em relação a resistência a flexão por 

exemplo como mostrado no quadro 3.1, comparando a laje maciça e a laje do tipo Bubbledeck. 

Quadro 3.1  – Relatório de testes comparativos entre laje maciça e do tipo Bubbledeck 

 

Fonte: BubbleDeck International (2017) 

Em relação as deflexões, a Bubbledeck International afirma que devido a inserção das esferas 

plásticas a laje Bubbledeck não é tão rígida como a laje maciça, mas esse efeito é pequeno e 

compensado pela diminuição de aproximadamente um terço do peso próprio da laje, o que faz 

a mesma apresentar deflexões menores quando comparada com a maciça. 

Em relação a força de cisalhamento e a capacidade de corte, o relatório da Bubbledeck UK 

(2006), diz que uma série de testes práticos confirma que a resistência ao cisalhamento depende 

da massa efetiva de concreto e que a capacidade de cisalhamento da laje Bubbledeck é da ordem 

de 72-91% da capacidade de uma laje maciça de concreto armado. Para efeitos de cálculos, usa-

se um fator de 0,6 para a capacidade de cisalhamento de uma laje maciça de mesma altura, 

garantindo uma boa margem de segurança. Devendo se atentar às áreas com altas cargas de 

cisalhamento como em torno de colunas para a possível omissão das esferas nessas áreas críticas 

deixando-as maciças e com a capacidade total de cisalhamento.  

No quadro a seguir mostra a comparação de dois tipos de lajes Bubbledeck de espessura 340 

mm, uma com treliças soldadas e a outra com treliças amarradas.  

 

 

 

Mesma capacidade de carga Mesma rigidez a flexão Mesmo volume de concreto
Capacidade de carga 100 105 150 *
Rigidez a flexão 90 100 300
Volume de concreto 66 69 100
* Na condição da mesma quantidade de aço. 

Laje BubbleDeck vs. Laje MaciçaEm % de uma laje maciça
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Quadro 3.2 – Relatório de testes comparativos entre laje maciça e do tipo Bubbledeck - Cisalhamento 

 

Fonte: adaptado de Eindhoven University of Technology / the Netherlands.  Bubbledeck UK (2006) 

E já esse relatório da Escola de Engenharia da Dinamarca apresenta a comparação entre uma 

laje maciça e uma laje Bubbledeck sem treliças, apenas com arames e de espessura 130 mm. E 

a resistência ao cisalhamento foi mensurada para uma razão a/d (distância da carga aplicada até 

o apoio dividida pela espessura da laje) de 2,3 como mostrado no quadro a seguir. (Bubbledeck 

UK, 2006). 

Quadro 3.3 – Relatório de testes comparativos entre laje maciça e do tipo Bubbledeck - Cisalhamento 

 

Fonte: adaptado de The Engineering School in Horsens / Denmark. Bubbledeck UK (2006) 

É também apresentado no relatório de Testes e Estudos reproduzido pela sede da Bubbledeck 

no Reino Unido de 2006, relatórios de estudos e ensaios em relação a punção como o relatório 

da AEC Consulting Engineers Ltd. / Professor M. P. Nielsen - The Technical University of 

Denmark que afirma que a capacidade de resistência média ao cortante é na faixa de 91% 

quando comparada com uma laje maciça. Já o “Darmstadt Concrete” (Annual Journal on 

Concrete and concrete Structures) apresentou resultados para ensaios realizados com lajes 

Bubbledeck de 230 e 450 mm, não houve a ocorrência de punção local e o padrão de fissuração 

foi similar ao padrão de fissuração observado para lajes maciças. E os resultados podem ser 

mostrados na figura 3.5. 

Resistência*ao*cisalhamento*(em*%*de*laje*maciça)** a/d$=$2,15$ a/d$=$3,0$
Laje$Maciça$$ 100$ 100$
BubbleDeck,$treliças$soldadas$$ 91$ 78$(81)1$
BubbleDeck,$treliças$amarradas$$ 77$ $$

1Correção$para$elementos$de$testes$com$maior$tempo$de$endurecimento$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
a$G$distância$da$carga$aplicada$até$o$apoio$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
d$–$espessura$da$laje$

 

Resistência*ao*cisalhamento*(em*%*de*laje*maciça)** a/d$=$2,3$
Laje$Maciça$$ 100$
BubbleDeck,$sem$treliças$ 76$

a$>$distância$da$carga$aplicada$até$o$apoio$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
d$–$espessura$da$laje$
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Figura 3.5  – Relatório de testes comparativos entre laje maciça e do tipo Bubbledeck – Resistência ao Cortante 

 

Fonte: adaptado Bubbledeck UK (2006) 

3.3    PESQUISAS COMPARATIVAS COM A BUBBLEDECK 

INTERNATIONAL E NORMAS 

3.3.1   Lai (2010) 

Lai (2010) discute sobre a rigidez e resistência ao cisalhamento das lajes do tipo Bubbledeck, 

trazendo resultados de pesquisas realizadas na Europa assim como mencionado anteriormente 

na seção 3.2 Bubbledeck International. Para entender as pesquisas já conduzidas nos países 

europeus, Lai (2010) propõe a construção de um modelo 3D no SAP2000 para uma laje maciça 

e uma laje Bubbledeck de mesmas dimensões bidirecionais. As lajes foram modeladas como 

uma laje padrão de escritório de 3 vãos em cada sentido medindo no total 120 pés x 120 pés e 

com a espessura de 17,75 polegadas (450 mm) que é a maior espessura certificada pela 

Bubbledeck. Os dois tipos de laje foram sujeitos a um carregamento do seu peso próprio e de 

uma carga variável de 100 libras/pés2 tanto para uma análise estática quanto dinâmica.  

Lai (2010) dimensionou um módulo unitário para a laje Bubbledeck de 15,25 polegadas x 15,25 

polegadas de lado e com a capa de concreto inferior e superior de 1,79 polegadas (4,5 cm) e 

14,17 polegadas (360 mm) para alocar a esfera de plástico, totalizando 31 módulos em cada 

vão e considerando a laje maciça na ligação laje-pilar dentro de um raio de 3-módulos em torno 
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do pilar. As propriedades usadas para os materiais são características para concreto e polietileno 

de alta densidade nos Estados Unidos. 

Figura 3.6 – Esquema das camadas em polegadas do módulo unitário Bubbledeck 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado Lai (2010) 

Para a análise estática de Lai (2010), os resultados corresponderam com o das pesquisas oficiais 

conduzidas na Europa. Os resultados do SAP2000 mostram que os momentos máximos, 

cortantes e tensões no plano na laje Bubbledeck são 30-40% menores que na laje maciça dentro 

das mesmas condições. Essa redução pode ser explicada pelo menor peso próprio das lajes 

Bubbledeck. Para a análise dinâmica, as reações foram praticamente iguais ao da laje maciça e 

os dois tipos de laje apresentaram resultados acima da frequência da caminhada humana de 2 

Hz. Lai (2010) concluiu que não há a necessidade de modificar a estrutura ou o design para a 

instabilidade dinâmica.  

Lai (2010) também testou essa técnica em um tabuleiro de ponte para pedestres (passarela) 

modelado com 16 pés de largura, 200 pés de comprimento e 9,25 poleadas, com 12,5 vãos de 

16 pés cada. Foi considerado simplesmente apoiado nos pilares situados nos cantos de cada vão 

e foi escolhido a menor esfera de 180 mm. Também foi modelada a passarela de forma maciça 

e os dois tipos de lajes foram submetidos a uma carga de 100 libras/pés2 e analisadas de forma 

estática e dinâmica. Porém, a resposta da laje Bubbledeck na análise estática para esse modelo 

não foi tão boa como para o modelo da laje padrão de um escritório, apresentando uma diferença 

na faixa de 60% superior a laje maciça em todas as categorias. Fatores que podem explicar essa 

diferença seria o layout do modelo que foi criado para a passarela com apenas uma linha de 

vãos ao invés de uma grade o que muda a continuidade das bordas fazendo com que o pavimento 
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funcione como uma laje unidirecional, as dimensões menores e o tamanho da esfera. A resposta 

dinâmica gerou resultados quase equivalentes para cada par de testes.  

3.3.2   Lima (2015) 

Lima (2015) avaliou experimentalmente o comportamento de modelos em escala real das lajes 

do tipo Bubbledeck submetidos a punção para a contribuição dos métodos de determinação da 

resistência à punção desse tipo de laje. Foram avaliados parâmetros como a presença de 

armadura de cisalhamento e a utilização ou não da pré-laje na etapa de construção.  

Foram modelados então quatro tipos de lajes conforme descrito abaixo: 

Quadro 3.4 – Descrição das lajes do ensaio de punção 

 

Fonte: Lima (2015) 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Estruturas da Universidade de Brasília, no 

pórtico de reação com a aplicação de carregamentos simétricos e foi preparada a instrumentação 

para medir os deslocamentos verticais, deformações na armadura de flexão e cisalhamento, e 

do concreto na superfície do concreto e cargas de ruptura. As cargas de ruptura obtidas 

experimentalmente foram comparadas com as estimadas pelas normas: ACI 318 (2011), 

Eurocode 2 (2010) e NBR 6118 (2014). 

Para a determinação da resistência a flexão das lajes, Lima (2015) fez uma comparação entre o 

método proposto por Guandalini et. al. (2009) e do Eurocode 2 (2010) e o método utilizado foi 

o segundo citado por ter gerado menores resistências.  

Como resultados, Lima (2015) apresenta as cargas últimas e a resistência a flexão de cada laje 

ensaiada e uma relação entre esses parâmetros para cada laje ensaiada como mostra o quadro a 

seguir.  
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Quadro 3.5 – Cargas de ruptura 

 

Fonte: Lima (2015) 

Lima (2015) observou que as lajes Bubbledeck apresentaram cargas de ruptura inferiores a laje 

maciça e as reduções de carga variaram entre 19% e 25% e que o modelo BD28 – P1 e o BD28 

– P2 se comportam de maneira bem semelhantes mostrando que o sistema executivo não 

influenciou na resistência à punção da laje. Já para o modelo BD28 – P3 notou-se que a carga 

de ruptura foi apenas um pouco maior que as outras lajes Bubbledeck, evidenciando o baixo 

desempenho da armadura de cisalhamento no aumento da capacidade de carga da ligação laje-

pilar. E todas as lajes romperam por punção.  

Para as deformações no concreto, Lima (2015) apresentou que essas deformações surgiram com 

o aparecimento da primeira fissura a flexão numa faixa compreendida geralmente entre 150 kN 

e 200 kN. Para as armaduras de flexão foi observada maiores deformações nas regiões mais 

próximas à face do pilar, mas como o modo de ruptura das lajes foi por punção as deformações 

desse tipo de armadura foram consideradas relativamente baixas, já que a ruptura por punção 

ocorre antes do escoamento da armadura de flexão. E finalmente, para armaduras de 

cisalhamento, as maiores deformações também foram medidas nas regiões mais próximas aos 

pilares porém concluiu-se que essa armadura não funcionou de maneira eficiente já que foi 

disposta em uma única direção e a não ancoragem nas barras de armadura de flexão e sim nas 

barras internas às barras da armadura de flexão. 

Através dos seus experimentos e análise de resultados, Lima (2015) verificou que as normas 

NBR 6118 (2014) e Eurocode 2 (2010) apresentam resultados satisfatórios para obtenção da 

resistência à punção das lajes. Enquanto a norma ACI 318 (2011) não apresentou resultados 

satisfatórios visto que nessa norma é considerado o perímetro de controle para estimar a 

resistência ao cisalhamento passando somente pela região do maciço omitindo a presença dos 
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vazios e considerando a laje Bubbledeck como um laje convencional maciça. Em relação ao 

tipo de ruptura, todas as normas apresentaram resultados satisfatórios.  

3.3.3   Ledo (2016) 

Assim como Lima (2015), Ledo (2016) também avalia o comportamento à punção da ligação 

laje-pilar para o sistema Bubbledeck, para os mesmos parâmetros (armadura de cisalhamento e 

utilização de pré-laje) e considerando o cálculo do perímetro crítico nas modificações sugeridas 

pelo ACI 318 (2011), Eurocode 2 (2004) e NBR 6118 (2014). Foram ensaiados quatro tipos de 

lajes também com as características descritas no quadro abaixo: 

Quadro 3.6 – Lajes ensaiadas por Ledo (2016) 

 

Fonte: Ledo (2016) 

Ledo (2016) obteve as seguintes cargas de ruptura das lajes ensaiadas: 

Quadro 3.7 – Cargas e modos de ruptura experimental das lajes ensaiadas por Ledo (2016) 

 

Fonte: Ledo (2016) 
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Demonstrando que as lajes Bubbledeck resistiriam aproximadamente 20% a menos que as lajes 

maciças evidenciando um fator de redução conservador proposto pela Bubbledeck International 

de 40% para a resistência ao cisalhamento, nesse caso em específico. A distribuição dos estribos 

e a sua ancoragem, que é diferente para as lajes maciças e para o padrão Bubbledeck, influenciou 

na resistência ao cisalhamento. Em relação a utilização ou não de pré-laje, Ledo (2016) 

apresentou com seus ensaios experimentais valores não representativos para a influência na 

resistência última à punção das lajes.  

Ledo (2016) faz uma comparação entre as cargas calculados pelos modelos teóricos de acordo 

com as 3 normas que ele recorre na sua pesquisa e as cargas obtidas experimentalmente para as 

quatro lajes ensaiadas e para as lajes ensaiadas por Lima (2015) dando continuidade ao trabalho 

anterior.  

Quadro 3.8 – Características a comparar das lajes ensaiadas por Ledo (2016) e Lima (2015) 

 

Fonte: Ledo (2016) 

Ledo (2016) concluiu que para os casos das lajes armadas com armadura de cisalhamento, BD1, 

BD2 e BD28 – P3 as previsões mais precisas foram as do ACI 318 (2011) e o Eurocode 2 
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(2004), considerando a área efetiva de conreto. Enquanto que para as lajes Bubbledeck sem 

armadura de cisalhamento a recomendação da Bubbledeck International de redução de 40% da 

resistência ao cisalhamento foi a que obteve melhores resultados aplicando o modelo teórico de 

punção da NBR 6118 (2014). Na variante analisada considerando a subtração das áreas de 

vazios criadas pelas esfera, o ACI 318 (2011) superestima os valores de resistência para as lajes 

enquanto o Eurocode 2 (2004) e a NBR 6118 (2014) subestimam sua resistência.  

Figura 3.7 – Razão entre a carga de ruptura experimental e a estimada pelas normas (Variante: considerando as 

lajes como maciças) 

 
Fonte: Ledo (2016) 

Figura 3.8 – Razão entre a carga de ruptura experimental e a estimada pelas normas (Variante: aplicando 

recomendação da Bubbledeck International) 

 

 

Fonte: Ledo (2016) 
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Figura 3.9 – Razão entre a carga de ruptura experimental e a estimada pelas normas (Variante: considerando os 

vazios nas lajes) 

 
Fonte: Ledo (2016) 
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4   METODOLOGIA 

Esse estudo teve como base a pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico acerca de estudos 

comparativos sobre o dimensionamento da produção acadêmica referente a laje do tipo 

Bubbledeck. 

Nesse sentido, o procedimento metodológico consistiu na busca na Plataforma Capes das 

publicações dos últimos 10 anos que tratam sobre o dimensionamento da laje do tipo 

Bubbledeck que realizaram modelagens numéricas ou ensaios experimentais afim de comparar 

os parâmetros estabelecidos pela Bubbledeck International e normas já existentes. 

Após a revisão bibliográfica foi modelado no software SAP2000 lajes isoladas do tipo maciça 

para o conhecimento da utilização do programa e cálculo de esforços comparado com o 

dimensionamento de lajes maciças pela Tabela de Czerny, que é baseada na Teoria da 

Elasticidade. 

Em seguida foi realizada a modelagem no software SAP2000 de um módulo Bubbledeck 

considerando o vazio proveniente da inserção da esfera plástica e a partir desse módulo foi 

modelada uma laje Bubbledeck e de uma laje maciça nas mesmas condições para posterior 

comparação de resultados com os parâmetros fornecidos pela Bubbledeck International. 
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5   MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1   PROTÓTIPO DA LAJE BUBBLEDECK 

Para o entendimento da geometria das lajes Bubbledeck, foi confeccionado pela aluna um 

protótipo da laje em questão utilizando gesso e “bolinhas” de gude representando as esferas 

plásticas.  

Figura 5.1 – Protótipo de laje Bubbledeck  

 

Fonte: Autora (2017) 

Figura 5.2 – Seção transversal do protótipo de laje Bubbledeck  

 

Fonte: Autora (2017) 

Na figura 5.2 é possível visualizar a geometria que se deseja modelar no software SAP2000 

para a análise das lajes do tipo Bubbledeck. Mas, primeiramente, foram modeladas lajes maciças 

isoladas com o elemento shell (casca) com o intuito de entender o funcionamento do programa 
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e de seus resultados em comparação com cálculos analíticos para o dimensionamento de lajes 

maciças pela Tabela de Czerny.  

5.2   RECONHECIMENTO DO SOFTWARE SAP2000 

Primeiramente foram modeladas lajes de seção quadrada 500 x 500 cm (LQ) e retangulares de 

seção 500 x 400 cm (LR) diferenciando a malha: LQ25/LR25 com a discretização 25 x 25, 

LQ50/LR50 com a discretização 50 x 50 e LQ100/LR100 com a discretização 100 x 100. Os 

resultados de momentos encontrados pelo software SAP2000 foram comparados com os 

resultados obtidos pelo dimensionamento analítico das lajes através da tabela de Czerny 

baseada na Teoria da Elasticidade, considerando apenas o peso próprio majorado pelo 

coeficiente 1,4. Foi considerada o caso 1 – Laje retangular com 4 bordas simplesmente apoiadas 

e ly/lx = 1 para as lajes isoladas quadradas e ly/lx = 1,25 para as lajes retangulares. As 

propriedades do material utilizado foram definidas no software para o concreto C30, com o 

módulo de elasticidade de 24,5 kgf/m2, coeficiente de Poisson de 0,2 e peso próprio de 2500 

kgf/m3.  

Quadro 5.1 – Comparação dos Momentos das lajes isoladas de seção quadrada 

 

Quadro 5.2 – Comparação dos Momentos das lajes isoladas de seção retangular 

  

Com os resultados obtidos e levando em consideração o esforço computacional com a 

porcentagem de erro que a malha 25 x 25 para a seção quadrada seria vantajosa em relação as 

outras consideradas, e para a seção retangular a malha 50 x 50 apresenta erros menores em 

relação a malha 25 x 25 e resultados bem parecidos com a malha 100 x 100 só que com um 

LQ 500 x 500 x 10 cm M11 (My) - kgf.m/m Erro (%) M22 (Mx) - kgf.m/m Erro (%)
Tabela de Czerny 385,46 - 385,46 -
LQ25x25 Shell 386,11 0,17 386,11 0,17
LQ50x50 Shell 386,88 0,37 386,88 0,37
LQ100x100 Shell 386,78 0,34 386,79 0,35

LR 500 x 400 x 10 cm M11 (My) - kgf.m/m Erro (%) M22 (Mx) - kgf.m/m Erro (%)
Tabela de Czerny 250,00 - 352,20 -
LQ25x25 Shell 248,70 0,52 350,80 0,40
LQ50x50 Shell 250,07 0,03 351,46 0,21
LQ100x100 Shell 250,07 0,03 351,43 0,22
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esforço computacional bem menor, por isso essa seria a mais vantajosa em relação as outras 

para esse tipo de seção.  

5.3   MODELAGEM DO MÓDULO BUBBLEDECK 

Após o reconhecimento do programa e identificação dos resultados de momentos como My e 

Mx, foi iniciado o processo de criação do módulo Bubbledeck no software SAP2000. Para 

respeitar a geometria com o espaço interno esférico dessa laje, seria necessário a utilização do 

elemento solid (sólido) dentro do software.  

Estes elementos sólidos são elementos tridimensionais com 8 nós e cada nó possui três graus 

de liberdade e são utilizados para a análise de um estado tridimensional de tensão como 

mostrado na figura 5.4.  

Figura 5.3 – Conexão entre os nós, definição das faces e sistemas de coordenadas do elemento Solid  

 

Fonte: adaptado SAP2000 (2009) 

Como a maior dificuldade seria modelar a laje Bubbledeck respeitando a sua geometria, as 

diversas tentativas foram iniciadas primeiramente para um módulo da laje. Foi escolhido 

trabalhar com o a laje Bubbledeck de 230 mm que representa a menor espessura para esse tipo 

de laje e suporta um vão máximo entre 5 e 6,5 metros segundo a Bubbledeck International – 

UK. Esse módulo foi definido de acordo com as especificações do Manual Técnico da 

Bubbledeck International – UK como mostrado na figura 5.4.  
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Figura 5.4 – Detalhe da seção da laje Bubbledeck 230 mm  

 

Fonte: Tech Manual - Bubbledeck UK (2008) 

A partir das especificações contidas no Manual Técnico de Lajes Bubbledeck conforme a 

Bubbledeck UK, o módulo foi definido nas dimensões 200 x 200 x 230 mm considerando o 

vazio interno esférico de 180 mm no qual não há concreto e por isso foi modelado sem nenhum 

elemento solid nessa região.  

Figura 5.5 – Vista no plano XZ ou YZ do módulo Bubbledeck (dimensões em milímetros) 

 

Fonte: Autora (2017) 
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Após a modelagem do módulo foi verificado pela tabela de reações extraída do software as 

reações em Z e calculado o peso próprio do módulo e comparado com o peso próprio adotado 

para a laje como mostrado no quadro abaixo.  

Quadro 5.3 – Comparação do peso próprio do módulo Bubbledeck 

 

Esse erro de 6,5% pode ser justificado pela quantidade de elementos sólidos que compõe esse 

módulo, sendo um total de 252 sólidos e 524 nós, que podem não ter configurado com exatidão 

o volume vazio da esfera de 180 mm demonstrando essa diferença aceitável em virtude da 

complexa geometria modelada no software.  

Figura 5.6 – Vista 3D do módulo Bubbledeck 

 

Fonte: Autora (2017) 

5.4   LAJE MACIÇA MODELADA COM O ELEMENTO SÓLIDO 

Como o módulo Bubbledeck foi realizado com o elemento solid afim de respeitar a geometria 

dessa laje, foi necessário compreender a interpretação dos resultados de tensões obtidos quando 

a modelagem é realizada com o elemento solid. Portanto, foi testado modelar as lajes maciças 

Reações	  F3	  (kgf) Tabela	  de	  reações	  extraída	  SAP2000 16,36
Volume	  maciço 0,2	  x	  0,2	  x	  0,23	  m 0,009
Volume	  vazio	  (esfera	  de	  diâmetro	  180	  mm) (4/3)	  x	  π	  x	  R3 0,003

Volume	  real	  (m3) Volume	  maciço	  -‐	  Volume	  vazio 0,006
2661,73
2500,00

6,5

Peso	  próprio	  calculado	  (kgf/m3)
Peso	  próprio	  adotado	  (kgf/m3)

Erro	  (%)
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anteriormente apresentadas com esse elemento e comparar com os resultados obtidos tanto pela 

Tabela de Czerny, quanto pela modelagem com o elemento shell. Porém, agora essas lajes 

possuem a altura de 23 cm para já servir de posterior comparação com a laje Bubbledeck 

modelada de 23 cm também.  

Dessa forma, foram modeladas uma laje quadrada e uma retangular com o elemento solid e 

discretização da laje como um elemento estrutural 50x50x1 e 50x40x1 respectivamente, e 

discretização 50x50x2 e 50x40x2 afim de avaliar a diferença nos resultados em relação a 

quantidade de elementos sólidos dispostos no eixo z.  

Com a obtenção das tensões 𝑆22 e 𝑆33 - que são tensões axiais agindo positivamente e 

negativamente ao longo do eixo x (1-axis direction) e ao longo do eixo y (2-axis direction), 

respectivamente – foram calculados os momentos em My e em Mx respectivamente, com as 

tensões máximas encontradas nas seções médias de cada laje.  

Quadro 5.4 – Momentos resultantes na laje LQ 500 x 500 x 23 cm 

 

Quadro 5.5 – Momentos resultantes na laje LR 500 x 400 x 23 cm 

 

5.5   MODELAGEM DA LAJE BUBBLEDECK 

Após a modelagem das lajes maciças no elemento sólido e interpretação dos resultados dados 

em tensões normais para o cálculo dos momentos fletores iniciou-se a modelagem das lajes 

Bubbledeck de acordo com o módulo demonstrado na seção 5.3. 

LQ 500 x 500 x 23 cm M11 (My) - kgf.m/m Erro (%) M22 (Mx) - kgf.m/m Erro (%)
Tabela de Czerny 886,56 - 886,56 -
LQ25x25 Shell 889,81 0,37 889,81 0,37
LQ50x40x1 Solid 944,76 6,56 944,76 6,56
LQ50x40x2 Solid 939,25 5,94 939,25 5,94

LR 500 x 400 x 23 cm M11 (My) - kgf.m/m Erro (%) M22 (Mx) - kgf.m/m Erro (%)
Tabela de Czerny 575,00 - 810,06 -
LR50x50 Shell 575,29 0,05 808,59 0,18
LR50x40x1 Solid 649,86 13,02 777,03 4,08
LR50x40x2 Solid 642,64 11,76 777,87 3,97
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A partir do módulo ajustado, o mesmo foi replicado na quantidade necessária para formar as 

lajes nas dimensões de 500 x 500 x 23 cm e 500 x 400 x 23 cm. Também foram modeladas 

mais duas lajes nas dimensões 260 x 260 x 23 cm e 400 x 300 x 23 cm a título de melhor 

comparação e maior abrangência dos resultados obtidos nesse trabalho. 

As lajes são biapoiadas e para garantir essas condições de contorno todo os nós das 

extremidades da laje foram restringidos em x e em y. Todos os esforços calculados são devidos 

ao carregamento permanente do peso próprio majorado com o coeficiente de 1,4.  
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6   RESULTADOS 

No trabalho apresentado foram avaliadas as 4 dimensões de lajes já descritas anteriormente e 

os momentos fletores resultantes em torno do eixo y e do eixo x apresentados pelo cálculo da 

Tabela de Czerny, pela modelagem no software SAP2000 com o elemento shell e com o 

elemento solid para a laje maciça, e os momentos relativos a laje Bubbledeck confeccionada a 

partir do módulo Bubbledeck. 

Os resultados dos momentos obtidos para a laje Bubbledeck foram comparados com os 

momentos obtidos pela Tabela de Czerny para as lajes maciças similares.  

O quadro 6.1 apresenta os resultados da modelagem de uma laje quadrada com dimensões em 

planta 5 x 5 m e espessura total de 23 cm. Os resultados demonstram que considerando-se a 

real geometria das lajes houve uma diminuição de momentos fletores na ordem de 50,04% em 

uma direção e 49,57% noutra.  

Quadro 6.1 – Momentos resultantes na laje LQ 500 x 500 x 23 cm 

 

O quadro 6.2 apresenta os resultados da modelagem de uma laje retangular com dimensões em 

planta 5 x 4 m e espessura total de 23 cm. Os resultados demonstram que considerando-se a 

real geometria das lajes houve uma diminuição de momentos fletores na ordem de 45,14% em 

uma direção e 50,32% noutra.  

 

 

 

 

LQ 500 x 500 x 23 cm M11 (My) - kgf.m/m M22 (Mx) - kgf.m/m
Tabela de Czerny - maciça 886,56 886,56
LQ25x25 Shell - maciça 889,81 889,81
LQ50x50x1 Solid - maciça 944,76 944,76
LQ50x50x2 Solid - maciça 939,25 939,25
LB25x25x1 Solid - Bubbledeck 443,63 439,48
% Laje Bubbledeck em relação a maciça 50,04% 49,57%
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Quadro 6.2 – Momentos resultantes na laje LR 500 x 400 x 23 cm 

 

O quadro 6.3 apresenta os resultados da modelagem de uma laje quadrada com dimensões em 

planta 2,6 x 2,6 m e espessura total de 23 cm. Os resultados demonstram que considerando-se 

a real geometria das lajes houve uma diminuição de momentos fletores na ordem de 50,56% 

em uma direção e 48,47% noutra.  

Quadro 6.3 – Momentos resultantes na laje LQ 260 x 260 x 23 cm 

 

O quadro 6.4 apresenta os resultados da modelagem de uma laje retangular com dimensões em 

planta 4 x 3 m e espessura total de 23 cm. Os resultados demonstram que considerando-se a 

real geometria das lajes houve uma diminuição de momentos fletores na ordem de 46,76% em 

uma direção e 50,68% noutra.  

Quadro 6.4 – Momentos resultantes na laje LR 400 x 300 x 23 cm 

 

LR 500 x 400 x 23 cm M11 (My) - kgf.m/m M22 (Mx) - kgf.m/m
Tabela de Czerny - maciça 575,00 810,06
LR50x50 Shell - maciça 575,29 808,59
LR50x40x1 Solid - maciça 649,86 777,03
LR50x40x2 Solid - maciça 642,64 777,87
LB25x20x1 Solid - Bubbledeck 259,55 407,62
% Laje Bubbledeck em relação a maciça 45,14% 50,32%

LQ 260 x 260 x 23 cm M11 (My) - kgf.m/m M22 (Mx) - kgf.m/m
Tabela de Czerny - maciça 239,73 239,73
LQ26x26 Shell - maciça 240,77 240,77
LQ26x26x1 Solid - maciça 199,14 199,14
LQ26x26x2 Solid - maciça 231,33 231,33
LB13x13x1 Solid - Bubbledeck 121,20 116,20
% Laje Bubbledeck em relação a maciça 50,56% 48,47%

LR 400 x 300 x 23 cm M11 (My) - kgf.m/m M22 (Mx) - kgf.m/m
Tabela de Czerny - maciça 317,30 493,98
LR40x40 Shell - maciça 319,84 495,36
LR40x30x1 Solid - maciça 354,05 448,20
LR40x30x2 Solid - maciça 350,60 444,64
LB20x15x1 Solid - Bubbledeck 148,38 250,36
% Laje Bubbledeck em relação a maciça 46,76% 50,68%
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Também foram calculadas as flechas máximas no centro de cada laje maciça e comparadas com 

as flechas obtidas pelo software SAP2000 para as lajes Bubbledeck equivalentes modeladas. 

Quadro 6.5 – Comparação das flechas para a laje maciça e laje Bubbledeck 

 

A explicação para essa redução de momentos fletores apresentada é dada pela real consideração 

da menor rigidez a flexão das lajes Bubbledeck. E com as flechas foi possível mostrar que a 

menor rigidez não afeta nesse quesito por ser compensada pela diminuição do peso próprio de 

aproximadamente 35% resultado em flechas menores para as lajes Bubbledeck quando 

comparadas às maciças, conforme estabelecido pela Bubbledeck International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões da laje         
Condição da laje

LQ 500 x 500 x 23 cm 0,00079 0,00030 38,04%
LR 500 x 400 x 23 cm 0,00048 0,00020 41,67%
LQ 260 x 260 x 23 cm 0,00006 0,00002 39,16%
LR 400 x 300 x 23 cm 0,00017 0,00006 35,93%

Laje Maciça           
Tabela de Czerny

Laje Bubbledeck 
SAP2000

% Laje Bubbledeck 
em relação a maciça 

Flechas máximas no eixo z (m)
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7   CONCLUSÕES 

A modelagem da laje Bubbledeck no software SAP2000 mostrou a complexidade desse tipo de 

geometria dentro de uma modelagem numérica e ao mesmo tempo a dificuldade de 

discretização de uma malha que obtenha resultados coerentes que possam ser analisados. E 

também demonstra a necessidade da realização de mais ensaios e análises numéricas das lajes 

Bubbledeck para a melhor compreensão e estabelecimento dos parâmetros adotados para o 

dimensionamento das lajes em questão.  

É importante salientar que o presente trabalho apresenta resultados apenas para essas seções de 

lajes já descritas, sendo necessário uma maior investigação de outras seções e diferentes 

carregamentos para a parametrização dos critérios de dimensionamento das lajes Bubbledeck.  

Para as modelagens realizadas os valores de momentos encontrados na ordem de 50% em 

relação as lajes maciças similares e os valores de flecha na ordem de 40% evidenciam a redução 

de rigidez e peso próprio desse tipo de laje em relação à maciça como já era esperado para a 

laje com vazios. 

Dessa forma, esse trabalho contribui com a demonstração da influência da rigidez e da 

diminuição do peso próprio na determinação dos momentos fletores e das deflexões, o que 

levou a uma reflexão dos esforços de dimensionamento. Assim, como apresenta como 

desvantagem o alto esforço computacional e o trabalho para a confecção do modelo de cálculo.  

Como sugestão para trabalhos futuros, esse valor encontrado para a rigidez a flexão pode ser 

melhor investigado com a consideração por exemplo da armadura homogeneizada no módulo 

Bubbledeck, assim como o valor de dimensionamento de 90% recomendado pelo Bubbledeck 

International (2017) pode ser melhor analisado através de formulações analíticas que adaptem 

as normas existentes do dimensionamento de lajes maciças para o dimensionamento das lajes 

Bubbledeck.  
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