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RESUMO

No Brasil tornou-se habitual o uso de lajes formadas por vigotas pré-moldadas, especialmente em construções de pequeno e médio porte, devido 
as vantagens proporcionadas por sistemas construtivos mais simples, onde há eficiência, rapidez de execução, economia de material, facilidade 
de manuseio do material e principalmente baixo custo. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens da laje pré-moldada em 
relação a outros métodos construtivos e limitações do sistema quanto ao seu uso nas edificações. Portanto, o presente artigo tem como objetivo 
descrever as características e particularidades, utilização e vantagens da laje pré-moldada. Este trabalho baseou-se em uma metodologia 
qualitativa de pesquisa, de caráter exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica, na base de dados do Google Acadêmico. Foi observado 
que a laje pré-moldada agrega uma série de vantagens. As mais visíveis e/ou perceptíveis são a industrialização e o sistema de moldagem, onde a 
industrialização nos permite a melhoria na qualidade do produto e dispensa o uso de formas no local da obra. Já o sistema de moldagem permite 
o pouco uso e/ou dispensa o uso de equipamentos, montagem e mão de obra. Apesar de ser um sistema de fácil execução, é necessário e de 
extrema importância que se tenha embasamento teórico e experimental para que o sistema seja utilizado na sua amplitude, com aproveitamento 
em potencial da sua capacidade, alcançando melhorias na segurança e na sua vida útil. Entretanto, como limitações podemos citar que o sistema 
pré-moldado atende apenas pequenos vãos, edificações de até 3 pavimentos sem alvenaria sobre a laje. Essa limitação pode ser explicada uma 
vez que o concreto de capa não adere perfeitamente as vigotas, devido aos resíduos desmoldantes. Tal limitação implica em restrições quanto ao 
uso de paredes sobre a laje, e a unilateralidade de esforços, já que a mesma é montada num único sentido apoiando as duas pontas. Quanto a 
análise de custos e acessibilidade do material, os pré-moldados são facilmente encontrados em lojas, economicamente são muito viáveis para 
residências unifamiliares. Conclui-se que a utilização de lajes pré-moldadas é algo que vem para complementar a busca incessante de melhoria do 
processo construtivo, trazendo grandes benefícios à obra, seja em qualidade, rapidez e mesmo em custeamento de homem/hora durante a 
execução das atividades, visando atender as necessidades do mercado e dos clientes.
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