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Desempenho da junta COSINUS® Slide 
Exemplos de resultados dos ensaios
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Análise dos resultados dos ensaios com as juntas Cosinus Slide

valor máximo até 1,5 mm de deformação diferencial

Tipo de perfil Cosinus 205-300

Classe do betão C30/37

altura da amostra 250 mm

transferência de carga característica

amostra carga peso próprio carga total [log]

18 151,20 3,56 154,76 5,042

17 156,10 3,56 159,66 5,073

16 145,90 3,56 149,46 5,007

15 152,10 3,56 155,66 5,048

14 128,10 3,56 131,66 4,880

13 145,60 3,56 149,16 5,005

5 139,20 3,56 142,76 4,961

valor médio 1-8 149,02 5,002

Desvio padrão 1-8 8,70974 0,064877

kn fráctil seg. EN 1990:2010-12, Tab. D1 (n=7) 2,10

valor característico 130,73 kN/m 129,81 kN/m

valor característico:  VRk,c = 129,81 kN/m

valor dimensionamento (gc = 1,5): VRd,c = 86,54 kN/m
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Desempenho da junta COSINUS® Slide
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Conclusão: Desenvolvimento do método de cálculo
Ensaios e análises mostraram um conjunto claro de resultados em função da classe do 
betão e a altura da junta.
Isso permite-nos utilizar a seguinte fórmula (inicialmente baseada na EN 1992) para 
calcular a capacidade mínima de transferência de carga no Estado Limite Último (ELU):

VRd,c =  Vmin =  0,0525  /  gc .  k3/2 .  fck
1/2 .  0,80  .  h  /  1,4  [kN/m]

com: gc = factor de segurança parcial para o betão

k  = influência da secção com k = 1 + (200 / d)0,5, (com d = h - 60mm)
fck = resistência à compressão característica do betão [N/mm²]
0,80  = factor de correção para a perda de recobrimento superior do betão e variação média
h  = espessura da laje [mm]
1,4  = factor de redução para o posicionamento da carga no canto
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Desempenho da junta COSINUS® Slide

Janeiro 2019

http://www.biu.pt/


Desempenho da junta COSINUS® Slide
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Exemplos de cálculo de pavimentos

• Dimensionamentos de pavimentos industriais baseam-se em geral na 
teoria de Meyerhoff e em fórmulas para calcular tensões provenientes 
das cargas de utilização.

• Este método indica igualmente fórmulas para os cantos (livres).

• Para simular as juntas, um índice de transferência de carga no canto é 
PRESUMIDO resultando num redução da carga nos cantos para efeitos 
de cálculo. 

Janeiro 2019
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Exemplos de cálculo de pavimentos
Krampe Harex:

Factor de redução usado δ = 0,60:
TRANSFERÊNCIA DE CARGA NECESSÁRIA 40%

Janeiro 2019
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Exemplos de cálculo de pavimentos
Bekaert:

Factor de redução usado χ = 0,60:
TRANSFERÊNCIA DE CARGA NECESSÁRIA 40%
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Exemplos de cálculo de pavimentos
Arcelor Mittal:

TRANSFERÊNCIA DE CARGA NECESSÁRIA 40%
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Que desempenho da junta é necessário?

Na prática - o que significa essa percentagem de transferência de carga?

Caso típico de
um projecto 
de pavimento 
industrial:

Espessura de laje de 200 mm
Betão C32/40
Comprim. elástico le = 750 mm
Afastamento dos pés 1000–300-1000 mm
Base do apoio 100 x 100 mm
Bastidores localizados ao lado da junta

Carga por pé: 100 kN
Segurança: Material 1,5

Carga 1,2

Janeiro 2019
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Que desempenho da junta é necessário?

100 kN x 1,2 x 2 = 240 kN para 2 pés em linha 
(= mais crítico)
60% são considerados para o cálculo da laje. 
Assim, 40% devem ser suportados pela junta: 
240 kN *0,4 = 96 kN

Qual é o comprimento afectado pela junta?
la = 0,9 * 750 + 300 + 0,9 * 750 = 1650 mm

Na prática - o que significa essa percentagem de transferência de carga?

la

Conclusão: O dimensionamento da laje assume que a junta utilizada pode 
transferir 96 kN num comprimento de 1650 mm. 
Uma junta consegue cumprir isto?

Janeiro 2019
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Que tipo de junta funciona?

A lembrar: a capacidade da junta necessária: 96 kN em 1650 mm:

1. exemplo: Placa de transferência de 8 mm com 151 x 120 mm a 600 mm c-c
número mín. de ‘ferrolhos’ solicitados: 1650/600 = 2,53 = 2 placas
capacidade de 1 placa 28,0 kN *
capacidade de 2 placas activada: 2 x 28 = 56,0 kN

96,0 kN> 56,0 kN => NÃO OK !!!
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA NÃO CUMPRE O EXIGIDO

(56,0 / 240) x 100 = apenas 23,3% de transferência de carga atingida

* valor calculado de acordo com o Relatório Técnico 34 (TR34) 4ª edição, valores comparáveis podem ser encontrados nas folhas de dados do fabricante.

Janeiro 2019
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Que tipo de junta funciona?

96,0 kN> 56,0 kN => NÃO OK !!!
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA NÃO CUMPRE OS REQUISITOS:
Quais tipos de juntas são essas? Apenas alguns exemplos ...

Fontes: www.permaban.com / www.isedio.com / www.florcon.com / www.conecto-profiles.com
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Que tipo de junta funciona?

A lembrar: a capacidade da junta necessária: 96 kN em 1650 mm:

2. exemplo: 20 x 20 x 420 mm barras quadradas @ 300 mm c-c
distância c-c dos ferrolhos muito curta 
 sobreposição de áreas de influência
 capacidade a calcular por metro linear:

42,0 kN/m* x 1,65 m = 69,3 kN

96,0 kN> 69,3 kN => NÃO OK !!!
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA NÃO CUMPRE O EXIGIDO 

(69,3 / 240) x 100 = apenas 28,9% de transferência de carga atingida

* valor calculado de acordo com o Relatório Técnico 34 (TR34) 4ª edição, valores comparáveis podem ser encontrados nas folhas de dados do fabricante.
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Que tipo de junta funciona?

96,0 kN> 69,3 kN => NÃO OK !!!
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA NÃO CUMPRE OS REQUISITOS:
Quais tipos de juntas são essas? Um exemplo ...

Fontes: www.permaban.com
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Que tipo de junta funciona?

A lembrar: a capacidade da junta necessária: 96 kN em 1650 mm:

3. exemplo: ferrolhos com 6 mm ø 150 mm @ 500 mm c-c
número mín. de ferrolhos solicitados: 1650/500 = 3,3 = 3 unid.
capacidade de 1 ferrolho 25,5 kN *
capacidade dos 3 ferrolhos activada: 3 x 25,5 = 76,5 kN

96,0 kN> 76,5 kN => NÃO OK !!!
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA NÃO CUMPRE O EXIGIDO 

(76,5 / 240) x 100 = apenas 31,9% de transferência de carga atingida

* valor calculado de acordo com o Relatório Técnico 34 (TR34) 4ª edição, valores comparáveis podem ser encontrados nas folhas de dados do fabricante.
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Que tipo de junta funciona?

96,0 kN> 76,5 kN => NÃO OK !!!
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA NÃO CUMPRE OS REQUISITOS
Quais tipos de juntas são essas? Um exemplo ...

Fontes: www.peikko.com
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Que tipo de junta funciona?

A lembrar: a capacidade da junta necessária: 96 kN em 1650 mm:

4. Exemplo: placa em ‘diamante’ 6 mm 113,8 x 113,8 mm @ 450 mm c-c
número mín. de placas solicitadas: 1650 / 450 = 3,7 = 3 placas
capacidade de 1 placa 28,3 kN*
capacidade de 3 placas activada: 3 x 28,3 = 84,9 kN

96,0 kN> 84,9 kN => NÃO OK !!!
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA NÃO CUMPRE O EXIGIDO

(84,9 / 240) x 100 = apenas 35,4% de transferência de carga atingida

* valor calculado de acordo com o Relatório Técnico 34 (TR34) 4ª edição, valores comparáveis podem ser encontrados nas folhas de dados do fabricante.
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Que tipo de junta funciona?

96,0 kN> 84,9 kN => NÃO OK !!!
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA NÃO CUMPRE OS REQUISITOS: 
Quais tipos de juntas são essas? Uns exemplos ...

Fontes: www.permaban.com / www.pna-inc.com
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Que tipo de junta funciona?

A lembrar: capacidade da junta necessária: 96 kN em 1650 mm:

5. Exemplo: Junta Cosinus Slide® 160-215
sistema de transferência de carga contínua, 
portanto, nenhuma activação de ‘ferrolhos’ ou ‘placas’ 
capacidade para cálculo para 200 mm de espessura: 64,0kN/m
capacidade: 64,0 kN/m x 1,65 m= 105,6 kN

96,0 kN < 105,6 kN => OK 
ESTE TIPO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA CUMPRE E SUPERA O EXIGIDO !!
(105,6 / 240) x 100 = 44,4% de transferência de carga atingida optimização
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Que tipo de junta funciona?

A lembrar: a capacidade da junta mínima necessária: 40%
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Falha de dimensionamento !!!

Potencial p/ Optimização

Janeiro 2019

http://www.biu.pt/


Que tipo de junta funciona?

Porque é que então na prática as juntas nos pavimentos lajes não 
falham mais vezes?
Porque o cálculo contempla factores de segurança elevados para
as cargas (neste caso 1,2 para os pés da estantaria) e para o 

material (1,5 para o betão).

Isto significa que um factor global de segurança de 1,2 x 1,5 = 1,8 é aplicado e 
NECESSÁRIO para o cálculo estrutural. 
A depender da recomendação seguida, esse factor de segurança varia.

Isso significa que para o pior exemplo referido, sem factores de segurança este 
exemplo: (56,0 / 240) x 1,8 x 100 = 42,0%
O VALOR FOI ALCANÇADO, MAS SEM QUALQUER MARGEM DE SEGURANÇA !!!
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Que tipo de junta funciona?

Conclusões:

• As taxas de transferência de carga actualmente assumidas não estão aferidas  
com a maioria dos sistemas disponíveis.

• Pavimentos construídos desta forma não falham, mas eles não têm a segurança 
estrutural exigida.

• O dimensionamento do pavimento precisa ser alinhado com o sistema de 
transferência de carga utilizado ou precisa ser feito utilizando taxas de 
transferência de carga ‘padrão’ mais baixas, se o sistema não for especificado.

• Para cada pavimento a transferência de carga nas juntas deve ser calculada.
• A junta COSINUS Slide® é, sem dúvida, muito interessante para áreas de tráfego 

intenso e ainda mais para áreas com cargas elevadas.

Janeiro 2019

http://www.biu.pt/


Hengelhoefstraat 158
B - 3600 Genk

T +32 (0)89 32 39 80
F +32 (0)89 32 39 88

E info@hcjoints.be

www.hcjoints.be

Obrigado !

Dimensionamento de Pavimentos 
com Juntas COSINUS®

Janeiro 2019

Dirk Van Cauteren
CCO e chefe de suporte técnico

http://www.biu.pt/

