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RESUMO

Denomina-se laje maciça a laje de concreto armado com espessura constante, moldada in loco a partir do lançamento do concreto fresco sobre 
um sistema de formas planas. A espessura desde tipo de laje, normalmente variam de 7 a 15 cm e são comuns em edifícios de múltiplos 
pavimentos e em construções como escolas, hospitais e indústrias. De modo geral, não são aplicadas em construções residenciais ou de pequeno 
porte. Como problema de pesquisa, procuramos evidenciar os prós e contras dos tipos de lajes maciças, além de mostrar etapas e detalhes 
importantes da construção da mesma com o intuito de alertar sobre problemas causadores de patologias desde o início (principalmente com 
relação aos materiais utilizados) ao fim da obra. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo analisar as vantagens e desvantagens do 
sistema de lajes maciças comparando-a com os outros tipos de laje. A metodologia utilizada foi bibliográfica, exploratória utilizando o método de 
estudo de caso. A pesquisa bibliográfica foi realizada na base de dados Google acadêmico. Para o estudo de caso, foi realizada a descrição das 
etapas dos preços unitários do mês de Fevereiro da tabela SINAPI, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Foi observado que a montagem 
das formas para a feitura das estruturas de concreto é essencial para estabelecer os moldes e tamanhos das peças estruturais. Para a confecção 
de uma laje, é indispensável a utilização de formas para que assegure a sua estabilidade, molde, segurança e nivelamento da laje. Além do tipo de 
forma, existem vantagens e desvantagens nas características de cada tipo de escoramento que se devem ser levados em conta na hora de calcular 
o custo e garantir a qualidade na execução das lajes. Em geral, alguma das vantagens de se trabalhar com a laje maciça se dá na distribuição de 
carga concentrada mais eficiente. Ela apresenta uma estrutura mais monolítica (mais rígida), menos suscetível a fissuras e trincas e mão de obra 
experiente. Sobre o processo de forma da laje é simples e prático. A montagem das formas é descomplicada, evidente que para que se tenha uma 
boa execução é necessário que siga todos os processos de segurança e de estanqueidade da forma. Conclui-se que a escolha do tipo de laje 
depende de diversos fatores, primeiramente do padrão da obra em questão. Por isso, para cada tipo de obra é feito uma análise levando em 
consideração o custo, tempo, qualidade, facilidade e execução. Não existe uma solução única, em que um tipo de laje é considerado a melhor que 
todas as outras. Alguns tipos são mais adequados para residências, outros para edifícios residenciais, comerciais, industriais, escolas, etc. E essa 
escolha depende também do projeto arquitetônico. A análise deve ser efetuada, portanto considerando todas as fases que compõem a fabricação 
desses elementos. Por isso, é importante conhecer as vantagens e desvantagens dos diversos tipos de lajes presentes no mercado. Podendo assim 
reduzir custos e ao mesmo tempo obter a segurança desejada para cada tipo de obra, por meio dos critérios adequados determinados pelo 
engenheiro da obra.
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