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RESUMO 

Pouco conhecida no Brasil, a tecnologia de laje Bubbledeck, que teve origem na 
Dinamarca, vem crescendo em âmbito internacional, devido às suas propriedades 
que permitem aceleração no processo produtivo. Apesar disso, tal tecnologia 
apresenta algumas restrições, como a falta de normatização que a abranja em 
âmbito nacional. No Brasil, elas são dimensionadas com base na NBR 6118 (2014). 
Espera-se despertar o interesse do meio acadêmico e técnico para que tal 
tecnologia seja mais difundida e aceita. 
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1 INTRODUÇÃO 

A inserção de novas tecnologias no ramo da construção civil vem se tornando cada 

vez mais necessária. O interesse de criar métodos inovadores é oriundo do objetivo 

de reduzir custo, tornar estruturas mais leves e fortes. Assim, a laje Bubbledeck 

entra no cenário mundial como um meio de construção dinâmico e sustentável. 

Devido à falta de normatização brasileira associada a esta tecnologia, o estudo mais 

minucioso é necessário para a solidificação dos métodos de cálculo estrutural, para 

determinação de dimensões e detalhamentos. 

2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal dimensionar a armadura de punção a ser 

utilizada numa laje Bubbledeck, tecnologia ainda não normatizada nacionalmente, 

utilizando as especificações técnicas. 

3 METODOLOGIA 

Serão realizadas pesquisas que permitem que se tome conhecimento de material 

relevante, tomando-se por base o que já foi publicado em relação ao tema, de modo 

que se possa delinear uma nova abordagem sobre o mesmo, chegando a 

conclusões que possam servir de embasamento para a pesquisa. Após, será 

selecionado um pilar de um projeto de expansão do estacionamento dos professores 

do Centro Universitário Jorge Amado em Salvador, Bahia. Serão calculados as 

tesões solicitantes e de resistência, verificando o risco de punção e, assim, 

dimensionar e detalhar a armadura para sua prevenção, de acordo com a NBR 6118 

(2014).  

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 4.1 Laje Bubbledeck 

A laje Bubbledeck é aquela que detém a tecnologia da substituição do 

concreto, onde ele não tem função estrutural, diminuindo seu próprio peso, por 



esferas de plásticos reciclados ocas, de polipropileno, que estão situadas 

uniformemente entre duas telas metálicas, como mostra a Figura 1 (BOLONHA, 

2013).  

 

Figura 1 – Módulo Bubbledeck 
Fonte: Bubbledeck Brasil 

 

Além disso, permite a construção de vãos maiores e diminuição da restrição de 

sobrecargas, como também viabiliza a ausência de vigas e interferem nas 

propriedades mecânicas de tal laje. (SILVA, 2011). 

4.2 Punção 

A punção é caracterizada pelo escoamento generalizado da armadura, com a 

destruição local do concreto da zona comprimida em torno do pilar ou da área 

carregada. A ruptura por punção pode ser comparada, portanto, com a perfuração 

da laje, pelo pilar, com este mantendo-se íntegro (HEINEN, 2013). 

Para prevenir a punção, adota-se armaduras transversais que aumentam a 

resistência e a ductilidade da ligação laje-pilar(RABELLO, 2010).  

4.3 Modelos de Cálculo 

A NBR 6118 (2014) adota um modelo empírico para dimensionamento e 

detalhamento da armadura de punção, considerando a existência de superfícies 

críticas (C, C’ e C’’), demonstradas na Figura 2.  

Quando for previsto o uso de armaduras de punção, devem ser verificadas as 

áreas C’ e C”, quanto à sua tensão solicitante e a resistente. 

 

Figura 2 – Perímetro crítico em pilares internos 
Fonte: Oliveira, 2010 

 



5 RESULTADOS PRELIMINARES 

O dimensionamento e detalhamento das lajes foram feitos com base na NBR 6118 

(2014) e com as especificações técnicas da tecnologia. Foi utilizada a esfera de 

22,50cm de diâmetro, que permite projetar vãos de até 12 metros, apropriados para 

garagens, com espessura de laje de 28 cm, concreto fck 25 MPA e aço CA-50. 

Calculados os esforços, pode-se iniciar a verificação da punção, calculando as 

tensões das áreas críticas C’ e C”.  

Verificando o contorno C, obteve-se a tensão solicitante igual a 5, 01MPa e a 

resistente, 4,34MPa. Portanto a solicitante é maior que a resistente, o que 

demonstra a necessidade do uso de armadura de punção. 

Para confirmação, foram calculadas as tensões do contorno C”, onde o resultado 

encontrado foi de 0, 39MPa para tensão resistente e 1,40MPa para solicitante, o que 

comprova a obrigação do uso da armadura de punção. 
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