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RESUMO

Laje maciça é um tipo de laje executada sobre fôrmas que as moldam e escoramentos que as sustentam até adquirir resistência própria se 
tornando homogênea. A sua principal função é receber os carregamentos verticais atuantes no andar, provenientes do uso da construção 
(pessoas, móveis, equipamentos e etc.) e descarregados para seus apoios. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens e 
desvantagens do sistema de lajes maciças convencionais, quando comparadas a outros tipos de lajes maciças. Embora existam cinco tipos de 
lajes: maciças convencionais, protendidas, nervuradas convencionais, nervuradas protendidas e laje maciça mista; O objetivo do estudo é abordar 
apenas lajes maciças convencionais, analisando suas vantagens, desvantagens, quantificação dos insumos de concreto necessário para executá-la. 
A metodologia utilizada foi de análises documentais, pesquisa de artigos, teses, normas, manuais e monografias na base de dados Google 
Acadêmico. Ao executar a realização desse estudo sobre laje maciça convencional, podemos observar que cada etapa construtiva tem que ser 
executada de acordo com o projeto estabelecido, e seus passos devem ser seguidos à risca para que não possa gerar alterações na patologia do 
concreto. Com isso temos que levar em consideração cada etapa do processo construtivo da laje maciça convencional cumprindo o que foi 
estabelecido no projeto e obedecendo as normas, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, desde a montagem das fôrmas até a 
cura do concreto.  É necessário analisar aspectos como: materiais envolvidos na sua execução, métodos de execução, normas vigentes para 
execução, além do projeto da laje analisada. Conclui-se que a laje maciça pode ser uma boa opção para construções de pequeno e médio porte 
podendo atingir maiores resistências a trincas e fissuras, e alcançar grandes vãos de uma construção. Contudo, por ser um projeto de alto custo e 
com grande desperdício de materiais o ideal é utilizar o plano de gerenciamento de resíduos, onde se pode ter o controle ou reuso dos materiais e 
consequentemente minimizar o impacto ambiental prezando a sustentabilidade.
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