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ESTUDO COMPARATIVO DA LAJE BUBBLEDECK COM A  LAJE MACIÇA 

E NERVURADA 

 

 
ISABELA MENDES DA SILVA 

 

 

RESUMO 

 

A crescente concorrência no mercado da construção civil fez com que as construtoras 

buscassem novas tecnologias que oferecessem maior eficiência e produtividade. A laje 

bubbledeck é uma tecnologia inovadora, ainda recente no Brasil, que promete agilidade 

na produção e economia no consumo de concreto, devido à utilização de esferas ocas, que 

substituem o concreto das regiões onde não há função estrutural. Esse método construtivo 

consegue vencer grandes vãos sem o uso de vigas, reduzindo a quantidade de pilares e, 

assim, os custos e o tempo de execução. A primeira obra no Brasil com essa tecnologia 

foi a sede da construtora Odebrecht, em Salvador e em seguida, foi aplicada no Centro 

Administrativo do Distrito Federal. Para apresentar suas vantagens em relação a outros 

sistemas que são comuns na construção civil foram apresentados os motivos para a 

escolha dessa tecnologia em uma obra no Brasil e foram dimensionados pavimentos de 

laje bubbledeck com diferentes tamanhos de vãos e comparados com a laje maciça 

tradicional e a nervurada. Foi demonstrado que a laje bubbledeck dimensionada para o 

maior vão possível tem menor consumo de concreto e de aço que a laje maciça e menor 

consumo de concreto e espessura que a nervurada. 

 

Palavras-chave: esferas, laje, tecnologia inovadora. 

 

 

COMPARATIVE STUDY OF BUBBLEDECK SLAB WITH SOLID AND 

RIBBED SLAB 

 

ABSTRACT 

 

The growing competition in the construction market has prompted the construction 

companies to look for new technologies that offer greater efficiency and productivity. The 

bubbledeck slab is a new tecnology, still new in Brazil that promisses agility in the 

production and economy in the consumption of concrete, due to the use of hollow spheres 

that replace the concrete of regions where it has no structural function. This constructive 

method can overcome large gaps without the use of beams, reducing the number of columns, 

and therefore the costs and the time of execution. The first construction in Brazil with this 

technology was the headquarters of the construction company Odebrecht in Salvador and 

afterwards it was used in the Administrative Center of Federal District. In order to 

demonstrate its advantages in relation to other systems that are common in construction, it 

was presented the reasons for the choice of this technology in a construction in Brazil and 

was dimensioned bubbledeck slabs  with different sizes of spans and compared to the 

traditional solid slab and ribbed slab. It was demonstrated that the bubbledeck slab 

dimensioned for the largest possible span has lower consumption of concrete and steel than 

the solid slab and lower consumption of concrete and thickness than the ribbed. 

 

Keywords: Spheres, slab, new tecnology. 

 



 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

Aplicar novas tecnologias em uma empresa é uma forma de trazer um diferencial, 

no intuito de obter uma vantagem em relação à concorrência. É essencial buscar novos 

métodos e tecnologias que aumentem a produtividade, a qualidade e a eficiência do 

serviço, reduzindo o desperdício de materiais e o custo final (JUNIOR e AMARAL, 2008, 

p.1-2). 

A laje é o elemento estrutural que mais consome materiais devido à sua grande 

dimensão. Por essa razão, é essencial escolher um sistema construtivo que seja mais 

adequado para o projeto, de modo que se mostre como a opção mais econômica e 

eficiente. De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009, p.8), cada centímetro reduzido da 

altura da laje equivale a uma grande quantidade de concreto economizado. 

A espessura da laje maciça depende dos vãos a serem vencidos e das cargas 

aplicadas. Quanto mais longa a distância entre os pilares e maior os esforços, maior deve 

ser a altura da laje. Sendo assim, é interessante utilizar um sistema construtivo que 

consiga vencer esses vãos com um peso próprio relativamente baixo (CARVALHO; 

PINHEIRO, 2009, p.8). 

Uma nova tecnologia que visa reduzir o peso da laje e o consumo de materiais, 

além de aumentar a produtividade, é a laje bubbledeck. Esse sistema substitui o concreto 

da região tracionada, onde o concreto não auxilia no desempenho estrutural por esferas 

plásticas ocas, que ficam espaçadas uniformemente entre as armaduras (MELO, 2017, 

p.13). 

 Esse método construtivo permite maior liberdade na criação de projetos 

arquitetônicos, possibilitando a criação de espaços mais amplos, com melhor acabamento, 

sem vigas no teto e com menor quantidade de pilares (HARDING, 2004, p.2). 

Com o menor peso próprio da laje, é possível vencer maiores vãos e reduzir a 

quantidade de pilares e a dimensão da fundação. Deste modo, pode haver uma economia 

no custo final da obra de 5 a 15% (BUBBLEDECK, 2018). 

Com intuito de demonstrar as vantagens dessa tecnologia, foram apresentadas as 

razões para a escolha desse sistema construtivo em uma obra que ocorreu no Brasil, no 

lugar da laje nervurada, que é um método mais popular na construção civil. Além disso, 

foi realizado um comparativo para demonstrar a possível economia no consumo de aço e 

concreto entre o sistema bubbledeck, a laje maciça convencional e a laje nervurada, que 



 

utiliza a mesma técnica de retirar o concreto da região onde não auxilia na estrutura, para 

reduzir o peso próprio da laje. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O sistema construtivo de laje bubbledeck foi desenvolvido pelo engenheiro Jorgen 

Breuning, na década de 1990. Ele apresentou sua ideia em um concurso criado pelo 

governo dinamarquês, que buscava incentivar engenheiros a criar técnicas inovadoras e 

ecológicas, que poderiam ser aplicadas em grande escala, gerando economia (FREIRE, 

2009, p.7). 

Essa tecnologia pode reduzir significativamente o peso próprio da laje, 

substituindo o concreto de regiões tracionadas, onde ele não tem função estrutural, por 

esferas plásticas vazias. Estas são distribuídas de maneira uniforme entre as armaduras 

superior e inferior. A malha metálica auxilia na distribuição das esferas, prendendo-as em 

sua posição exata (BUBBLEDECK INTERNATIONAL, 2014, p.7). 

As esferas são compostas por material reciclado de polipropileno, que é um 

material termoplástico com elevada resistência química, baixo peso especifico, boa 

resistência a impacto, baixa permeabilidade e, em caso de incêndio, não emite gases 

tóxicos (MELO, 2017, p.22). 

 Além disso, conforme Kiwa (2002, p.3), elas não reagem quimicamente com o 

concreto ou com o aço e possuem resistência suficiente para suportar as cargas aplicadas 

com segurança durante as fases anteriores e posteriores da concretagem. 

De acordo com o fabricante as esferas ajudam a proporcionar um bom isolamento 

térmico acústico. Estudos realizados pela Jersey Energy, Serviços e Consultores de 

Energia, demonstram que, em consequência do ar aprisionado dentro das esferas, a laje 

bubbledeck tem uma resistência térmica de 17% a 39% a mais que uma laje sólida de 

mesma altura (BUBBLEDECK, 2005, p.1). 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 1 – Resistência térmica da laje bubbledeck 

TIPO DE LAJE 

BUBBLEDECK 

ESPESSURA 

DA LAJE BB 

(mm) 

RESISTÊNCIA 

TÉRMICA 

LAJE BB 

(m²k/W) 

RESISTÊNCIA 

TÉRMICA 

LAJE SÓLIDA 

(m²k/W) 

% MELHORA 

RESITÊNCIA 

TÉRMICA 

BD 230 230 0,1546 0,111 39% 

BD 280 280 0,1847 0,1375 34% 

BD 340 340 0,2102 0,1659 27% 

BD 390 390 0,2325 0,1905 22% 

BD 450 450 0,2583 0,2205 17% 

Fonte: Bubbledeck (2005, p.1) 

 

Um quilo de esferas substitui até cem quilos de concreto. Devido à redução do 

peso próprio, torna-se possível aumentar a distância entre os eixos dos pilares em até 

50%, criando espaços mais amplos e com maior funcionalidade (HARDING, 2004, p.2). 

Por ser uma laje biaxial, ela é capaz de vencer maiores vãos em todas as direções. 

Se necessário, a tecnologia permite o uso de protensão para aumentar ainda mais essa 

distância entre os pilares (BUBBLEDECK INTERNATIONAL, 2014, p.7). 

Desse modo, a laje bubbledeck proporciona maior liberdade para a elaboração do 

projeto arquitetônico. Com esse sistema construtivo, há a possibilidade de construir 

edificações com formatos irregulares e com grandes balanços. Além disso, permite um 

melhor acabamento, tanto por não precisar de vigas quanto por apresentar encanamento 

embutido (BUBBLEDECK INTERNATIONAL, 2014, p.2). 

Segundo Harding (2004, p.2), a eliminação de vigas, a redução da quantidade de 

pilares e a menor espessura da laje com a presença de vazios no seu interior reduz a carga 

aplicada na edificação em até 50%, gerando dimensões menores para a fundação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 TIPOS DE LAJE BUBBLEDECK 

 

2.1.1 MÓDULOS 

 

Figura 1 – Módulo Bubbledeck 

 

Fonte: Silva (2011, p. 13) 

 

O módulo é composto pelas esferas plásticas posicionadas entre as armaduras 

superior e inferior, ligadas por meio de soldagem, com armaduras complementares, as 

quais impedem a movimentação lateral. É o método ideal para locais de difícil acesso, já 

que pode ser transportado manualmente (BUBBLEDECK INTERNATIONAL, 2014, 

p.5). 

Os módulos devem ser inseridos nas formas para iniciar a concretagem, que 

acontece em duas etapas. Em primeiro lugar, é concretada uma camada com espessura de 

6 cm sobre a malha inferior, com um peso sobre a armadura, a fim de evitar que flutue 

devido à tensão superficial, que tende a levantar as esferas. Em seguida, são instalados 

cabos, dutos e tubulações, para, então, a segunda concretagem ser realizada (MELO, 

2017, p. 23). 

 

2.1.2 PRÉ-LAJE 

 

Figura 2 – Pré-Laje 

 

Fonte: Silva (2011, p.14) 



 

 

Segundo a Bubbledeck AU (2018), a pré-laje é método de montagem mais viável 

e econômico da laje bubbledeck. É composta por painéis formados pelo módulo e pela 

camada pré-fabricada de 6 cm de concreto. 

 O tamanho dos painéis é feito sob medida para cada projeto, para minimizar o 

número de painéis necessários, reduzindo, portanto, o custo geral. No entanto, suas 

dimensões são geralmente limitadas pelo transporte local e pela capacidade do guindaste 

(BUBBLEDECK AU, 2018). 

De acordo com Lima (2017, p. 24), esses painéis podem ser previamente 

fabricados tanto na obra quanto fora dela, para depois serem armazenados em locais 

planos, adequados para estocagem, de maneira que a integridade da peça seja mantida. 

Por fim, os elementos pré-moldados são levantados e posicionados por meio de 

guindastes, enquanto as tubulações hidráulicas e elétricas, além da possível protensão, 

são instaladas antes de ser realizada a última concretagem (MELO, 2017, p. 24). 

 Como parte desse sistema de montagem é pré-moldado, é possível ter um maior 

controle da qualidade do produto final, reduzindo os desperdícios e aumentando a 

velocidade de produção (LIMA, 2017, p.13). 

 

2.1.3 PAINEL ACABADO 

 

Figura 3 – Painéis Acabados Bubbledeck 

 

Fonte: Silva (2011, p.15) 

 

O painel acabado é o método em que a toda a laje é pré-moldada, precisando ser 

realizado apenas o içamento e o posicionamento das peças, de tal forma que a montagem 

pode ser feita com maior agilidade e facilidade. No entanto, segundo Silva (2011, p. 14), 

não é possível embutir cabos, dutos e tubulações no interior da laje. 

 



 

2.2 OBRAS NO BRASIL 

 

A primeira obra com a tecnologia Bubbledeck no Brasil foi a ampliação do 

escritório da Odebrecht, em Salvador-BA. Essa construção foi um teste realizado pela 

construtora para aprender o funcionamento dessa tecnologia, no intuito de executar a 

construção do Centro Administrativo do Distrito Federal (PARCIANELLO, 2014, p.16). 

Foi estabelecida uma parceria entre a Braskem e a Bubbledeck para fornecimento 

das esferas plásticas com baixo custo, de modo que fosse viável a adaptação dessa 

tecnologia ao mercado brasileiro (ODEBRECHT, 2016, p.77). 

A Braskem foi escolhida por ser a maior produtora de resinas termoplásticas das 

Américas, a sexta maior petroquímica do mundo e a maior fabricante mundial de 

biopolímeros (ODEBRECHT, 2016, p.77). 

 

2.2.1 CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDRAL 

 

Segundo Parcianello (2014, p.16-17), o Centro Administrativo do Distrito Federal 

(CADF) seria construído, inicialmente, com lajes nervuradas, mas, devido ao curto prazo 

de execução e à grande extensão da obra, foi necessário escolher outro método construtivo 

que oferecesse maior produtividade e agilidade. 

 De acordo com a Odebrecht (2013), a utilização da tecnologia Bubbledeck 

reduziu o custo da obra, diminuiu o consumo de concreto, de aço e de horas trabalhadas. 

Obteve-se uma média de produtividade de execução de 11.800 m² construídos por mês.  

Uma empresa especializada em pré-moldados foi contratada para produzir a pré-

laje bubbledeck. A fabricação dos painéis foi realizada dentro do canteiro de obras por 

uma equipe capacitada, com controle da qualidade e planejamento, para as peças ficarem 

prontas dentro dos prazos do cronograma (PARCIANELLO, 2014, p. 41). 

As formas em cima do solo foram montadas, os módulos, inseridos, e as lajes, 

concretadas em série, para em seguida serem levadas até o pátio de estocagem, de onde 

seriam retiradas quando fossem ser utilizadas na frente de serviço (PARCIANELLO, 

2014, p. 42-44). 

Segundo Junior (2014), as escoras da laje bubbledeck podem ser espaçadas a cada 

3,5 m. Isso significa uma redução no escoramento em até 57%, comparando com uma 

laje nervurada. 

 



 

Figura 4 – Escoramento da laje nervurada e da bubbledeck 

 

Fonte: Junior (2014, p.7) 

 

Por meio do acompanhamento da obra do Centro Administrativo do Distrito 

Federal, Parcianello (2014, p.56-57) identificou algumas vantagens e desvantagens desse 

sistema construtivo e comparou-o com as lajes nervuradas, que haviam sido escolhidas 

para essa construção no primeiro projeto. 

A tecnologia bubbledeck é um processo industrializado, de maior qualidade, 

praticidade e agilidade no momento da montagem, requerendo menos mão de obra que a 

laje nervurada, que é construída por um processo artesanal, feito inteiramente na obra. 

 

Tabela 2 – Equipes na estrutura dos prédios 

MÃO DE OBRA 
BUBBLEDECK NERVURADA 

1 EQUIPE 5 EQUIPES 1 EQUIPE 5 EQUIPES 

ARMADOR 7 35 12 60 

PEDREIRO 4 20 4 20 

CARPINTEIRO 2 10 19 95 

MONTADOR 8 40 26 130 

AJUDANTE 15 75 67 335 

ENCARREGADO DE SERVIÇOS 4 20 6 30 

TOTAL DE OPERÁRIOS 40 200 134 670 

Fonte: Parcianello (2014, p.57) 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3 – Equipe da fábrica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Parcianello (2014, p.57) 

 

Para fabricar as pré-lajes, foi preciso de 55 operários na fabrica de pré-moldados 

que produziam cerca de 1.000 m² de painéis por dia. Quando todos os pré-moldados 

estavam prontos, essa equipe podia ser dispensada. No processo de montagem, foram 

utilizadas cinco equipes de 200 operários (PARCIANELLO, 2014, p. 57). 

Entretanto, de acordo com a pesquisa de Parcianello (2014, p. 57), se a obra fosse 

realizada com lajes nervuradas não precisaria de operários para fabricação de pré-

moldados, como aparece na tabela (3), porém seria necessário utilizar cinco equipes de 

670 operários durante todo o processo de construção da laje. Desse modo, haveria a 

necessidade de pagar uma quantidade maior de diárias para os trabalhadores, resultando 

em uma produtividade menor.  

Uma equipe do sistema bubbledeck tem um índice de produção de 2,60 Hh/m² 

para montagem e de 0,60 Hh/m² na fábrica, enquanto a equipe da laje nervurada teria um 

índice de produção de 8,72 Hh/m² para todo o processo, conforme Parcianello. Em vista 

disso, a laje bubbledeck é mais produtiva (2014, p. 57). 

Ao analisar as tabelas de comparação de custo (6) e (7), o custo final da obra do 

Centro Administrativo do Distrito Federal construída com a laje bubbledeck foi de 

R$39.616.037,92, no entanto, se fosse construída com a laje nervurada o custo final seria 

de R$45.525.190,73. É notável uma economia de R$36,71 por cada m² construído com o 

sistema bubbledeck.  Isso significa uma economia no custo final da obra 13%. 

 

 

 

MÃO DE OBRA BUBBLEDECK NERVURADA 

ARMADOR 6  

PEDREIRO 4  

CARPINTEIRO 3  

AJUDANTE 28  

ENCARREGADO 5  

OPERADOR DE PORTICO 4  

SERRALHEIRO 1  

SOLDADOR 4  

TOTAL DE OPERÁRIOS 55 0 



 

Tabela 4 – Custos incorridos da laje nervurada 

DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

TOTAL 

PREÇO 

UNIT. 
PREÇO TOTAL 

CONCRETO USINADO 

BOMBEADO 
m³ 37.295,00 R$289,80 R$10.808.091,00 

SERVIÇO DE LANÇAMENTO 

E ACABAMENTO DO 

CONCRETO 

m³ 37.295,00 R$30,65 R$1.143.091,75 

AÇO kg 3.043.413,00 R$4,46 R$13.573.621,98 

FORMAS m² 161.000,00 R$73,35 R$11.809.350,00 

ESCORAMENTO m² 518.420,00 R$15,80 R$8.191.036,00 

   TOTAL R$45.525.190,73 

   VALOR POR m² R$282,77 

 

Fonte: Parcianello (2014, p.58) 

 

Tabela 5 – Custos incorridos da laje bubbledeck 

DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

TOTAL 

PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

FABRICAÇÃO DO PRÉ-

MOLDADO 
m² 161.000,00 R$154,43 R$24.863.230,00 

ESCORAMENTO m² 161.000,00 R$3,63 R$584.430,00 

AÇO COMPLEMENTAR kg 1.072.117,96 R$2,78 R$2.980.487,92 

MONTAGEM, 

SOLIDARIZAÇÕES  

E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

m² 161.000,00 R$69,49 R$11.187.890,00 

   TOTAL R$39.616.037,92 

   VALOR POR m² R$246,06 

  

 Fonte: Parcianello (2014, p.58) 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 DIMENSIONAMENTO 

 

A partir de testes realizados na Alemanha e na Dinamarca, a laje bubbledeck 

apresentou comportamento de uma laje maciça. Os vazios não influenciam nas zonas de 

tensão e compressão (PRESOTTO, 2017, p.15). 

A região comprimida, acima da linha neutra, é preenchida de concreto, visto que 

tem boa resistência à compressão. Nos locais tensionados, é inserido o aço para resistir a 

esse esforço e as esferas ocupam os espaços onde não há função estrutural (PRESOTTO, 

2017, p.15). 

 

Figura 5 – Zona de tração e compressão da laje bubbledeck 

 

Fonte: Presotto (2017, p.15) 

 

A laje bubbledeck pode ser dimensionada como uma laje maciça, seguindo a NBR 

6118/2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado. No entanto, deve-se considerar 

a redução do peso próprio da laje por causa das esferas, e devem ser utilizados fatores de 

minoração de rigidez e cortante fornecidos pelo fabricante, que podem ser encontrados 

na tabela 2 (PRESOTTO, 2017, p.21). 

A laje bubbledeck dispensa o uso de vigas, já que é apoiada diretamente sobre o 

pilar. De acordo com Lima (2015, p.28), existe uma força cortante de grande intensidade 

na ligação entre as lajes e os pilares, provocando tensões de cisalhamento que podem 

ocasionar a ruptura da laje. Esse fenômeno é conhecido como punção. 

 Segundo o fabricante, o sistema construtivo bubbledeck tem 60% de resistência 

ao cisalhamento de uma laje maciça. Desse modo, a região em volta dos pilares deve ser 

considerada maciça e devem ser utilizadas armaduras de cisalhamento para conseguir 

resistir a esses esforços cortantes (LIMA, 2015, p.30). 

 

 



 

 

Figura 6 – Perímetro maciço com armaduras de cisalhamento em volta do pilar 

 

Fonte: Guedes e Andrade (2015, p.15) 

 

Figura 7 – Armaduras de cisalhamento em volta do pilar 

 

Fonte: Bubbledeck (2018) 

 

A espessura da laje bubbledeck depende do diâmetro das esferas plásticas, que 

varia de 18 cm a 36 cm. Por meio da tabela 6, é possível conhecer a altura, os diâmetros, 

a distância mínima que deve ser deixada entre as esferas, o número máximo que pode ser 

usado por m² e a redução de carga.    



 

Tabela 6 – Especificações da laje bubbledeck 

Diâmetro da Esfera (cm) 18 22,5 27 31,5 36 40,5 45 

Mínimo Intereixo das Esferas (cm) 20 25 30 35 40 45 50 

Máximo Número de Esferas (1/m²) 25 16 11,11 8,16 6,25 4,94 4 

Espessura Mínima da Laje (cm) 23 28 34 40 45 52 58 

Redução de Carga Por Esfera (KN) 0,08 0,15 0,26 0,41 0,61 0,87 1,19 

Redução Máx. de Carga /m² (KN/m²) 1,91 2,39 2,86 3,34 3,82 4,29 4,77 

Fator para Rigidez 0,88 0,87 0,87 0,88 0,87 0,88 0,88 

Fator para o Cortante  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Fonte: Freire (2006, p.12) 

 

O cobrimento superior da laje deve sempre ser de 2,5 cm, enquanto o inferior 

depende da classe de agressividade do ambiente em que a edificação será construída, 

conforme a NBR 6118/2014, e do tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF), 

indicado na tabela 7 (BUBBLEDECK, 2018). 

 A laje não pode entrar em colapso durante um incêndio em um tempo menor do 

que o recomendado pela NBR 15.200, responsável por projetos de estruturas de concreto 

em situação de incêndio.  

 

Tabela 7 – Cobrimento mínimo para armadura inferior em função do TRRF 

TENSÃO 

NO AÇO 

UTILIZAÇÃO 

DO AÇO 

TRRF 

30 60 90 120 180 

190 66% 17mm 17mm 17mm 17mm -- 

286 100% 17mm 29mm 35mm 42mm 55mm 

Fonte: Guedes e Andrade (2015, p.18) 

 

Para saber se a laje deve ser armada em uma ou duas direções, deve ser realizado 

o cálculo do critério de limitação de flechas. Como explica Freire (2009, p12), o vão 

máximo é determinado através da razão entre o menor comprimento de vão (L) e a altura útil 

da laje (d). 

 

Vão simples (laje armada em uma direção): 
𝐿

𝑑
≤ 30 ....................................................(1) 

Vãos contínuos (laje armada em 2 direções): 
𝐿

𝑑
≤ 39 ..................................................(2) 

Balanço: 
𝐿

𝑑
≤ 10,5 .......................................................................................................(3) 



 

A tabela 8 apresenta os valores dos possíveis vãos que cada altura de laje consegue 

vencer. Quanto maior a espessura da laje, maior o diâmetro das esferas, ocasionando 

maior economia de volume de concreto por m². 

 

Tabela 8 – Vãos, peso próprio e consumo de concreto da laje bubbledeck 

TIPO 
ESPESSURA 

DA LAJE (mm) 

DIÂMETRO 

ESFERAS (mm) 

Vão 

(m) 

PESO 

PRÓPRIO 

(Kg/m²) 

CONSUMO 

CONCRETO 

(m³/m²) 

BD230 230 180 7 a 10 370 0,10 

BD280 280 225 8 a 12 460 0,14 

BD340 340 270 9 a 14 550 0,18 

BD390 400 315 10 a 16 640 0,20 

BD450 450 360 11 a 18 730 0,25 

Fonte: Freire (2006, p.12) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para verificar a viabilidade da laje bubbledeck, foi realizado um comparativo entre 

esse método construtivo e a laje maciça tradicional. Foram comparados o volume de 

concreto utilizado e a quantidade de armadura longitudinal, positiva e negativa, 

necessária para que a laje consiga atingir diferentes comprimentos de vãos. 

As lajes dimensionadas foram quadradas, com o mesmo vão nas duas direções. 

Em todos os pavimentos foi aplicada uma carga acidental de 3 kN/m² e uma permanente 

de 2 kN/m², bem como a utilização de um concreto de 25 MPa, aço CA-50 e um 

cobrimento de 2,5 cm. Além disso, as espessuras das lajes foram calculadas para os vãos 

de 8 m, 10 m, 12 m e 14 m. 

 

3.1 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS LAJES 

 

A altura da laje bubbledeck foi determinada por meio da tabela (8), fornecida pelo 

fabricante, enquanto a espessura (h) das lajes maciças foi estimada pelo método do vão, 

proposto por Cunha (2014), por meio da fórmula (4). Para as dimensões das lajes 

nervuradas, foram escolhidos valores próximos aos calculados pelo método do vão, 

utilizando a formula (5), no catálogo da fornecedora de formas para lajes ATEX. 



 

 

Laje maciça armada em duas direções: 
l

40
≤ h ≤

l

32
 ...................................................(4) 

Laje nervurada: 
l

30
≤ h ≤

l

25
 .......................................................................................(5) 

 

Tabela 9 – Espessura das lajes pelo método do vão 

Vão (m) 8 10 12 14 

Maciça (cm) 20 25 30 35 

Laje nervurada ATEX (cm) 28 33,5 40 47,5 

Bubbledeck (cm) 23 23 28 34 

Fonte: Autora (2018) 

 

3.2 DIMENSIONAMENTO 

 

3.2.1 CONSUMO DE CONCRETO  

 

Para calcular a quantidade de concreto consumido para a construção das lajes 

bubbledeck, foram utilizados os dados da tabela 6, que apresenta as especificações. Desse 

modo, encontrou-se o diâmetro das esferas para cada espessura de laje e o número total 

de esferas utilizadas para cada vão, para calcular o volume ocupado pelas esferas, por 

meio das fórmulas: 

 

Volume Total de esferas = n
4 π r³

3
..................................................................................(6) 

Volume laje sem esferas = 𝑙𝑥 ∙ 𝑙𝑦 ∙ h..............................................................................(7) 

Volume concreto =  Volume laje sem esferas −  Volume Total de esferas .......................(8) 

 

Tabela 10 – Volume ocupado pelas esferas 

Vão (m) 8 10 12 14 

Diâmetro das esferas (cm) 18 18 22,5 27 

Número total de esferas utilizadas 1600 2500 2304 2177 

Volume das esferas (m³) 4,89 7,63 13,74 22,44 

Fonte: Autora (2018) 

 



 

Para calcular o consumo de concreto da laje maciça, utilizou-se a formula (7), 

enquanto para a laje nervurada, o valor do volume gasto nas nervuras foi encontrado no 

catálogo de lajes ATEX. 

Tabela 11 - Consumo de concreto 

Vão (m) 8 10 12 14 

Maciça (m³) 12,8 25 43,2 68,6 

Nervurada (m³) 9,47 16,34 31,61 50,47 

Bubbledeck (m³) 9,83 15,37 26,58 44,2 

Fonte: Autora (2018) 

 

Gráfico 1 – Consumo de concreto laje maciça, nervurada e bubbledeck 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

As lajes maciças apresentaram os maiores valores de consumo de concreto, como 

esperado. As lajes bubbledeck e nervurada obtiveram valores próximos de volume de 

concreto para o vão de 8m, que era uma das menores opções de vão para a espessura de 

laje de 23cm. No entanto, para a maior possibilidade de vão, a laje bubbledeck apresentou 

o menor consumo de concreto. 

 

3.2.2. MOMENTOS 

 

Os momentos foram encontrados pelo método de Marcus. Primeiramente, deve 

ser calculado o λ pela equação (9). Como todas as lajes são quadradas, o valor de λ é 



 

constante e igual a 1. Para λ ≤ 2, a laje deve ter armaduras nas duas direções. Em seguida, 

é calculada a carga (P) e são encontrados os valores mx e my na tabela de Marcus, que 

são usados para determinar os momentos por meio da equação (12). 

A carga aplicada na laje (P) é calculada pelas fórmulas (10) e (11). Segundo a 

NBR6120/1980, ela é composta pela carga permanente, que é o peso próprio da laje e o 

peso de outros elementos construtivos permanentes e de instalações fixas, como o 

revestimento e o contrapiso, e pela carga acidental, que é relacionada ao uso da edificação, 

como pessoas, móveis e veículos.  

 

λ =
𝑙𝑦

𝑙𝑥
=

 maior vão da laje

menor vão da laje
..............................................................................................(9) 

P = Peso Próprio laje + carga permanete + carga acidental ..............................(10) 

Peso Próprio laje = h γconcreto − Peso Próprio esferas ..........................................(11) 

Mx = M𝑦 =
P lx

2

mx
.........................................................................................................(12) 

 

3.2.3. ARMADURAS 

 

Com os valores dos momentos positivos encontrados pelo método de Marcus, 

calculou-se a área de aço da armadura inferior. Para a armadura superior, foi utilizada a 

armadura mínima recomendada pela NBR 6118/2014, já que não houve momento 

negativo. Utilizou-se das fórmulas a seguir para o cálculo: 

 

Kmd =
Md

bd2fcd
 .............................................................................................................(13) 

Kmd, bd =
Kmd

0,9
 ...........................................................................................................(14) 

Kx =
1−√1−(

2 Kmd,b
0,85

)

0,8
 ..................................................................................................(15) 

As =
Md

(1−0,4 Kx) d fyd
 ...................................................................................................(16) 

Armadura minima negativa: As, min =  ρS, min(b h)..................................................(17) 

 

 

 

 

 



 

Tabela 12 - Área de aço total 

Vão (m) 8 10 12 14 

Maciça (cm²) 7,7 10,14 12,86 15,85 

Nervurada (cm²) 7,03 8,76 11,09 13,35 

Bubbledeck (cm²) 6,88 8,9 11,1 13,46 

Fonte: Autora (2018) 

 

 

+ 

Gráfico 2 – Área de aço: laje maciça, nervurada e bubbledeck 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Como a laje maciça tem maior peso próprio, ou seja, uma maior carga para 

suportar, foi preciso de uma maior área de aço para combater os esforços. Entretanto, os 

sistemas construtivos de laje nervurada e bubbledeck precisaram de uma quantidade 

menor de armaduras, porque são capazes de reduzir o peso próprio substituindo o 

concreto de regiões onde ele não auxilia a estrutura. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com o uso da tecnologia bubbledeck é possível construir espaços mais amplos, 

com menor consumo de aço e de concreto, como pode ser demonstrado pela comparação 

com os sistemas construtivos convencionais de laje maciça e nervurada.  



 

A laje bubbledeck é uma opção viável, que proporciona economia, uma vez que 

reduz as dimensões da laje e das fundações, não requer de vigas e apresenta alta 

produtividade, como pode ser observado na obra do Centro Administrativo do Distrito 

Federal. 

O estudo comparativo demonstrou que a o sistema construtivo bubbledeck tem 

menor consumo de concreto e de aço que as lajes maciça e menor consumo de concreto 

e espessura que a nervurada; 

Essa tecnologia é mais vantajosa para a maior possibilidade de comprimento de 

vão por espessura da laje. Isso foi demonstrado no dimensionamento da laje com altura 

de 23 cm. Para um vão de 8 m, foi gasta uma quantidade maior de concreto para a laje 

bubbledeck do que para a nervurada, enquanto que, para o vão de 10 m, esse gasto foi 

menor. 

Desse modo, foi possível observar que a laje bubbledeck apresenta algumas 

vantagens em relação a alguns sistemas construtivos que são mais utilizados na 

construção civil no Brasil e é uma boa opção para quem busca inovação, agilidade de 

produção e economia. 
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