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RESUMO

As lajes nervuradas são um sistema em concreto armado formado de pequenas vigas regularmente espaçadas que se cruzam, solidarizadas pela 
mesa. Esse elemento estrutural terá comportamento intermediário na laje maciça e os vazios entre as nervuras são obtidos pela colocação de 
moldes de gesso, sendo uma fina capa de concreto executada como plano de piso. A eliminação do concreto abaixo da linha neutra proporciona 
uma redução no peso próprio. Como problema de pesquisa, busca-se analisar vantagens e desvantagens do sistema de lajes nervurada em sua 
aplicação na construção civil. Para tanto, temos como objetivo descrever as vantagens do sistema de lajes nervurada. A metodologia utilizada foi 
a bibliográfica e de estudo de caso. Foram selecionados artigos da base de dados Google acadêmico. Para o estudo de caso, foram realizadas 
descrições das etapas construtivas de laje nervurada, bem como seus tipos e execuções. Foi observado que a resistência à tração é concentrada 
nas nervuras, e os materiais de enchimento têm como função única substituir o concreto, sem colaborar na resistência. Segundo a NBR 
6118:2003, lajes nervuradas são lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração é constituída por nervuras entre as 
quais pode ser colocado material inerte. São dimensionadas de maneira semelhante às lajes maciças. A diferença é que os esforços passam a ser 
analisados por nervura e não mais por largura de comprimento unitário.  São mais resistentes aos momentos positivos dos vãos e à compressão 
que se dá pela capa de concreto maciço que age em conjunto com o aço. Além disso, as lajes nervuradas dispensam usos de compensados e não 
tem perigo de corrosão. Conclui-se que a aplicação da laje nervurada reduz o custo com material e mão de obra, vence grandes vãos sem a 
necessidade de utilizar pilares de sustentação (Ex: estacionamento de Shoppings, Museus, Teatros...) e reduz o peso total da estrutura. Como o 
processo construtivo desse tipo de laje é prático, econômico e rápido se comparado com outros processos construtivos, sendo assim podemos 
utiliza-lo sempre que for considerada uma opção em adequadas à utilização da laje nervurada.
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