
Resumo 

O presente trabalho é dedicado ao estudo de pavimentos constituídos por vigotas pré-fabricadas e 

pré-tensionadas e por unidades de aligeiramento solidarizadas por betonagem complementar em 

obra. Trata-se de um sistema de pisos com ampla utilização em muitos países da Europa e da 

América do Sul.  

A partir da definição do conceito de desempenho estrutural e económico é apresentado um modelo 

de análise que possibilita a comparação de diferentes configurações para estes pisos, permitindo, ao 

mesmo tempo, medir o impacto dos critérios de cálculo e verificação da segurança na economia tanto 

a nível microeconómico como macroeconómico.  

Para as diferentes situações de cálculo é destacada a especial sujeição aos estados limites de 

utilização. Esta dependência está directamente relacionada com os critérios associados à verificação 

da segurança para o estado limite de deformação e para o estado limite de fendilhação. Apresentam-

se por isso modelos de cálculo, para estes estados limite, adequados à especificidade e 

características deste tipo de pavimentos. São apresentadas conclusões, de interesse económico, que 

resultam da aplicação do modelo de análise de desempenho em função dos procedimentos de 

cálculo correntes e dos modelos agora apresentados.  

É tratada, com detalhe, a questão da vibração excessiva que ocorre nestes pavimentos em situações 

específicas de utilização. É uma questão singular de projecto que, para as soluções estruturais 

recorrendo a vãos relativamente grandes, carece, também para estes pavimentos, de análise e 

verificação. São por isso apresentados métodos e regras de verificação do comportamento e resposta 

destes pavimentos às acções dinâmicas induzidas pela própria utilização dos ocupantes. O assunto é 

acompanhado de exemplos práticos de aplicação.  

No domínio dos estados limites últimos de resistência são discutidas as situações de cálculo 

transitórias tendo em conta o processo construtivo. Para as situações de cálculo persistentes aborda-

se com especial relevo a resistência ao esforço transverso e aos esforços longitudinais de corte.  

Apresenta-se um sistema inovador de amarração dos fios das vigotas com aços à vista e dotados de 

extremidades encabeçadas. Com base num número considerável de estudos experimentais investiga-

se o comportamento destas amarrações deduzindo-se métodos e formas de dimensionamento com 

base nas teorias de fiabilidade estrutural. Este sistema vem possibilitar um aumento considerável da 

eficácia da ligação das lajes aos apoios, pelo que é dado especial ênfase ao seu estudo.  



Abstract 

This work studies beam-and-block floor systems, which are composed of precast prestressed concrete 

beams and infill blocks bound together by in situ concreting. This is a widely used technique in many 

European and South American countries.  

An analytical framework is presented for comparing the structural and economic performance of 

different configurations of this type of floor system. This model is also able to measure the impact of 

design criteria and verification conditions on its rnicro and macroeconomic performance.  

The design of beam-and-block floor systems is particularly affected by serviceability limit states. This 

fact is closely linked to the verification conditions for the limit states of deformation and cracking. 

Therefore, new design models were developed for these two limit states, which take into account the 

peculiarities and characteristics of these floor systems. The performance model mentioned in the 

previous paragraph was used to compare these new design approaches against current design 

criteria. Conclusions are drawn regarding the economic performance of different methods.  

The issue of excessive vibration arising from particular applications is addressed in detail. This is a 

singular stage in the design process which must however be examined when large floor spans are 

being considered. This work presents methods and procedures for evaluating the structural safety and 

overall behaviour of this type of floor under dynamic actions induced by their users. Case studies 

illustrate the application of these tools.  

As regards ultimate limit states, the transient design situations are discussed taking into account the 

construction method used; while, for persistent design situations, emphasis is given to transverse and 

longitudinal shear resistance.  

An innovative system for the anchorage of beams using headed protured wires was developed. 

Experimental tests were conducted to investigate the behaviour of this type of anchorage. The results 

enabled the deduction of design procedures based on reliability analysis using the partial factor 

method. This system was shown to bring about a considerable increase in the effectiveness of the 

bond between slab and supports so it merited further study.  


