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RESUMO

Com o passar dos anos diversos métodos construtivos vieram aperfeiçoando e agilizando o tempo gasto na construção civil. Com base nos 
materiais pré-fabricados (pré-moldados), existem as lajes pré-moldadas como destacaremos a vigota treliçada feita de armação treliçada e sapata 
de concreto. Esse tipo de laje foi desenvolvido na Europa e vem sendo utilizada em todo mundo seguindo as normas que respeitam os limites de 
vão máximo. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens e desvantagens do sistema de lajes pré-moldadas combinado de aço. 
Vale ressaltar que é importante respeitar todos os passos para implementação dessa laje, além de um perfeito planejamento na execução e na 
qualidade dos materiais empregados fazem o tripé da excelência construtiva. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo descrever as 
vantagens e desvantagens dos sistemas construtivos do sistema de lajes pré-moldadas. 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 da construção de uma laje pré-moldada de um pavimento analisando as informações obtidas pelas empresas 
responsáveis pelos projetos e a execução das edificações para a sua melhor eficácia. Foi observado que a utilização de lajes pré-moldadas é a mais 
comum no cenário brasileiro. Difundida no Brasil pelo presidente Epitácio Pessoa em 1922, tem atingido até hoje diversas construções 
residenciais e comerciais. As lajes formadas por nervuras pré-moldadas ou vigotas pré-moldadas, são constituídas por elementos lineares pré-
moldados (nervuras), com espaçamentos em uma direção e elementos de enchimento inseridos sobre os elementos pré-moldados. Enchimentos 
esses que podem ser o bloco vazado cerâmico ou polietileno expandido (EPS). Em relação às seções transversais, os elementos pré-moldados 
podem ser com ou sem armadura saliente, em forma de T invertido, I ou Treliçada. As vantagens do pré-moldado são seu baixo custo de 
manutenção se comparado com as lajes convencionais, organização dentro do canteiro de obras em virtude das peças já chegarem prontas, além 
de diminuírem sobremaneira o desperdício de concreto e a geração de resíduos. Somente esses fatores já geram um ganho de qualidade e 
desempenho muito maior do que a laje tradicional, levando também em consideração todo controle tecnológico que é feito em sua linha de 
produção e ganho de velocidade na obra devido a fácil montagem. Entretanto, como limitações pode-se citar algumas patologias que podem 
comprometer tanto a estrutura quanto a estética da mesma, dentre elas: Fissuras devido a sobrecarga acima do dimensionado no seu cálculo 
estrutural; a falta de cobrimento mínimo estabelecido pela norma NBR 6118:2014; a cura insuficiente ou não realizada do concreto utilizado; a 
quantidade excessiva de água no concreto, fato esse que vem a alterar o fator A/C diminuindo assim a resistência do concreto a compressão, 
excesso do calor de hidratação do concreto que podem levar ao aparecimento de fissuras, trincas e até rachaduras de origem  térmica. Conclui-se 
que o pré-moldado é uma solução vantajosa ao observar as construções estudadas nesse trabalho. Mas, ao escolher um sistema construtivo em 
pré-moldado, estrutura metálica, mista ou de apenas concreto armado, cada caso deverá ser analisado tecnicamente e financeiramente, visando 
um custo-benefício satisfatório.
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