
03/11/21, 11:53 SEI/UFG - 2128860 - Declaração

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2302094&infra_sistema=1… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

DECLARAÇÃO

LARISSA DE AZEVEDO PASSOS
 
 

COMPARAÇÃO DE DIFERENTES TIPOLOGIAS DE LAJES EM UM PAVIMENTO TIPO DE EDIFICIO RESIDENCIAL

 

 

Monografia apresentada no Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Graduação em Engenharia
Civil da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, da Universidade Federal de Goiás.

 

Aprovado em: 12/06/21.

 

Banca Examinadora:

 

Prof. Dr. Janes Cleiton Alves de Oliveira – UFG (Orientador)

 

Prof. Dr. Ariovaldo fernandes de Almeida – UFG (examinador interno)

 

Prof. Msc. Ivo Carrijo Andrade Neto – UFG (examinador externo)

 

Atesto que as revisões solicitadas foram feitas:

 

Prof. Dr. Janes Cleiton Alves de Oliveira (orientador)

 

Em: 15/06/2021

 

 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:



03/11/21, 11:53 SEI/UFG - 2128860 - Declaração

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2302094&infra_sistema=1… 2/2

Todos os campos do presente documento são de preenchimento obrigatório, sendo os mesmos
adequados a quantidade de examinadores;
Após preenchido, o documento deve ser assinado por todos os examinadores e também pelo
orientador do referido trabalho.

Documento assinado eletronicamente por Janes Cleiton Alves De Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 16/06/2021, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA DE AZEVEDO PASSOS, Discente, em 16/06/2021,
às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2128860 e
o código CRC 3AC03115.

Referência: Processo nº 23070.029861/2021-84 SEI nº 2128860

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

ANAIS DO 62º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2020 – 62CBC2020 1 

Comparação de Diferentes Tipologias de Lajes em um Pavimento Tipo 
de Edifício Residencial 

Comparison of Different Types of slabs in a Residential Building Floor Type 
 

Larissa de Azevedo Passos (1); Janes Cleiton Alves de Oliveira (2) 

 
(1) Graduanda em Engenharia Civil, Escola de Engenharia Civil e Ambiental - Universidade Federal de 

Goiás 
(2) Professor Doutor, Escola de Engenharia Civil e Ambiental - Universidade Federal de Goiás 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental - Av Universitária, Quadra 86, Lote Área 1488 - Setor Leste 
Universitário, Goiânia 

                                   

Resumo 
 

Tendo em vista  a grande quantidade de variáveis presentes na definição do tipo de laje a ser adotado em 
cada projeto, o objetivo deste trabalho é analisar as tipologias mais utilizadas em edifícios residenciais, 
comparando seus comportamentos e parâmetros. Os principais parâmetros analisados foram 
deslocamentos, taxas mecânicas de aço, consumo de formas e volume de concreto. Foram identificadas 
como mais usuais, e escolhidas para o estudo, os modelos de laje maciça sobre vigas, laje nervurada, laje 
lisa e laje lisa protendida. A análise foi feita em um pavimento tipo de edifício residencial com 523 m² de 
área, utilizando como ferramenta o software TQS. Ao final, foi possível apontar as vantagens e 
desvantagens de cada concepção estudada para a situação em questão. Além disso, foi identificada a 
influência das alterações estruturais nos parâmetros de interesse, tais como as consequências positivas e 
negativas da remoção de vigas do modelo estrutural. 
 
Palavra-Chave: Tipologias de Lajes – Concepção Estrutural - Protensão  

 

Abstract 
 

Considering the large amount of variables present in the definition of the type of slab to be adopted in each 
project, the objective of this work is to analyze the most used typologies in residential buildings, comparing 
their behavior and parameters. The main parameters analyzed were displacements, mechanical steel rates, 
shape consumption and concrete volume. Models of solid slab on beams, ribbed slab, flat slab and 
prestressed flat slab were identified as the most common and chosen for the study. The analysis was carried 
out in a type of residential building floor with 523 m² of area, using the TQS software as a tool. In the end, it 
was possible to point out the advantages and disadvantages of each conception studied for the situation in 
question. Furthermore, the influence of structural changes on the parameters of interest was identified, such 
as the positive and negative consequences of removing beams from the structural model. 
 
Keywords: Slab Types - Structural Design - Prestressing  
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1 Introdução 

A definição da tipologia de laje a ser adotada em cada projeto é uma decisão que envolve 
diversas variáveis, e inclui incertezas a respeito do modelo mais viável para a situação. A 
cada avanço tecnológico, as possibilidades se multiplicam, contudo, cada opção possui 
suas particularidades, tanto positivas quanto negativas, a depender das condições de 
aplicação do modelo. 
O objetivo deste trabalho é analisar as tipologias de lajes mais utilizadas em edifícios 
residenciais, comparando seus comportamentos e parâmetros quando aplicadas em um 
mesmo modelo de pavimento. Os principais parâmetros analisados foram os 
deslocamentos, taxas mecânicas de aço, consumo de formas e volume de concreto. As 
tipologias identificadas como mais usuais e escolhidas para o estudo são laje maciça 
sobre vigas, laje nervurada, laje lisa e laje lisa protendida, cujas principais características, 
vantagens e desvantagens são brevemente apresentadas a seguir. 
Segundo Spohr (2008), uma característica do sistema de lajes maciças apoiadas em 
vigas é a grande quantidade de vigas, que implica em formas pouco contínuas, exigindo 
mais tempo na obra e reduzindo a possiblidade de reaproveitamento, contudo, a 
existência de muitas vigas confere boa rigidez à estrutura. O autor destaca também o 
elevado consumo de formas e de concreto, e como ponto positivo, a disponibilidade de 
mão de obra bem treinada para a execução, devido à grande utilização do sistema. 
As lajes nervuradas são definidas pela NBR 6118/2014 como sendo aquelas em que a 
zona de tração para momentos positivos esteja localizada na região das nervuras, que 
podem ser intercaladas por material inerte. Carvalho e Pinheiro (2009) elencam como 
características dessa tipologia a possibilidade de vencer grandes vão sem o emprego de 
processos especializados; a versatilidade e a redução do consumo de aço e concreto, que 
implica em redução do peso próprio e, consequentemente, alivia as fundações. Do ponto 
de vista dos autores, uma desvantagem é a altura da laje geralmente maior que os 
demais modelos, levando ao aumento da altura dos pavimentos e, por fim, do edifício. 
 

 
Figura 1 – Edifício Residencial com Lajes Nervuradas 
Fonte: www.atex.com.br, acesso em janeiro de 2021 

 

http://www.atex.com.br/
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A NBR 6118 (2014) define Lajes Lisas como sendo as que são apoiadas diretamente em 
pilares, ou seja, uma solução sem a existência de vigas. Esse sistema tem como pioneiro 
o engenheiro C. A. P. Turner, com a construção do edifício C. A. Bovey Building, em 
Minneapolis, Minnesota, em 1906 e atualmente é empregado em todo o mundo 
(CARVALHO e PINHEIRO, 2009). Os autores apontam diversas características a respeito 
deste modelo, como a liberdade de posicionamento das divisórias, pois não há ressaltos 
de vigas a serem escondidos; simplificação das formas e cimbramento, acelerando o 
processo de montagem e desmontagem e permitindo a racionalização e padronização do 
cimbramento; simplificação das armaduras, por serem eliminadas as operações de 
armação ligadas às vigas. Por outro lado, há um alto consumo de aço e concreto, 
possibilidade de grandes deslocamentos, punção e instabilidade lateral do edifício. 
As lajes nervuradas e lisas são, por vezes, associadas à protensão. A NBR 6118 (2014) 
define elementos de concreto protendido como sendo aqueles em que parte das 
armaduras é previamente alongada com o objetivo de impedir ou limitar fissuração e 
deslocamento, além de melhor aproveitar os aços de alta resistência. A técnica de 
protensão mais aplicada, quando se trata de concreto moldado no local, é a pós-tração 
não aderente, com o uso de monocordoalhas engraxadas, como as mostradas nas 
Figuras 2 e 3. 
 
 

 

 

 
Figura 2 – Cordoalha engraxada  

Fonte: impactoprotensao.com.br. Acesso em 
janeiro de 2021 

 

 
Figura 3 – Bobina de Cordoalha engraxada 

Fonte: impactoprotensao.com.br. Acesso em 
janeiro de 2021 
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2 Metodologia 

O estudo tem como base um pavimento de edifício residencial de 523 m². O método 
consiste no dimensionamento e detalhamento deste pavimento nos quatro diferentes tipos 
de laje escolhidos com o uso do software TQS. Após obter resultado satisfatório para os 
Estados Limites Últimos e de Serviço, os parâmetros analisados foram extraídos e 
comparados. 
Para o carregamento distribuído, foram considerados os valores fornecidos pela NBR 
6120/2019 para revestimento de piso de edifícios residenciais de 5 cm de espessura e 
carga variável de dormitórios, salas e sanitários. A partir da modelagem para lajes 
maciças sobre vigas, considerou-se que há paredes sobre as vigas, cuja carga foi 
estimada e aplicada na mesma posição em todos os modelos. Os valores adotados são 
apresentados no Quadro 1, bem como os demais parâmetros de projeto. 
 

Quadro 1 – Parâmetros de Projeto 

Fck (MPa) 30 

Cobrimento (cm) 2,0 

Cobrimento – Protensão (cm) 4,0 

Carga Permanente (kN/m²) 1,0 

Carga Acidental (kN/m²) 1,5 

Peso de Parede (kN/m) 5,0 
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3 Resultados 

3.1 Laje Maciça Convencional  

No modelo de lajes maciças apoiadas em vigas, o dimensionamento resultou no sistema 
apresentado na Figura 4.  
 

 
 

Figura 4 – Planta de Forma em Laje Maciça 

 
 
O dimensionamento foi satisfatório com lajes de 12cm de espessura. Essas são apoiadas 
em vigas com seção 12x50cm, as quais descarregam em pilares de dimensões diversas. 
O pavimento possui simetria considerável, característica que foi aproveitada no 
dimensionamento e detalhamento. 
Foram analisadas as flechas na grelha do pavimento dimensionado. O mapa de flechas é 
apresentado na Figura 5, o qual inclui a deformação lenta. 
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Figura 5 – Mapa de Deslocamentos  

 
A flecha máxima obtida foi de 1,89 cm.  
Após o dimensionamento e detalhamento, foram obtidos os parâmetros área de forma, 
volume de concreto, taxa de aço e espessura média, apresentados nas Tabelas 1 e 2. 
 

Tabela 1 – Área de Forma e Volume de Concreto 

Parâmetro Pilares Vigas Lajes Total 

Área de Forma (m²) 273,25 209,55 463,89 946,69 

Volume de Concreto (m³) 27,00 13,21 55,67 95,88 

 
Tabela 2 – Resultados  

Espessura Média (cm) 18,33 

Peso de Aço - Lajes (kg) 3187,00 

Taxa de Aço - Lajes (kg/m³) 57,25 

Peso de Aço - Vigas (kg) 1405,00 

Taxa de Aço - Lajes + Vigas (kg/m³) 66,67 
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3.2 Laje Nervurada  

No modelo de laje nervurada, o dimensionamento resultou no sistema apresentado na 
Figura 6. 

 
 

Figura 6 – Planta de Forma em Laje Nervurada  

 
O dimensionamento foi satisfatório com nervuras trapezoidais de 61cm de intereixo, altura 
da nervura de 18cm e capa de 5cm. As lajes possuem vigas de bordo com seção 
12x50cm. Como foram removidas as vigas internas, o pavimento foi dividido em duas 
lajes principais, nervuradas, e 3 pequenas lajes maciças na região central.  
Foram analisadas as flechas na grelha do pavimento dimensionado. O mapa de flechas é 
apresentado na Figura 7, o qual inclui a deformação lenta. 
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Figura 7 – Mapa de Deslocamentos  

 
A flecha máxima obtida foi de 1,26 cm.  
Após o dimensionamento e detalhamento, foram obtidos os parâmetros área de forma, 
volume de concreto, taxa de aço e espessura média, apresentados nas Tabelas 3 e 4. 
 

Tabela 3 – Área de Forma e Volume de Concreto  

Parâmetro Pilares Vigas Lajes Total 

Área de Forma (m²) 273,25 124,62 473,75 871,62 

Volume de Concreto (m³) 27,00 8,28 57,61 92,89 

 
Tabela 4 – Resultados  

Espessura Média (cm) 17,76 

Peso de Aço (kg) 4178,00 

Taxa de Aço (kg/m³) 72,52 

Peso de Aço - Vigas (kg) 609,00 

Taxa de Aço - Lajes + Vigas (kg/m³) 72,65 
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3.3 Laje Lisa  

No modelo de laje lisa, o dimensionamento resultou no sistema apresentado a seguir. 
 

 
 

Figura 8 – Planta de Forma em Laje Lisa  

 
O dimensionamento foi feito com lajes de 20 cm de espessura para atender às 
especificações para situações de incêndio.  
Foram analisadas as flechas na grelha do pavimento dimensionado. O mapa de flechas 
pode ser visualizado na Figura 9, o qual inclui a deformação lenta. 
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Figura 9 – Mapa de Deslocamentos  

 
A flecha máxima obtida foi de 1,25 cm nos cantos da laje.  
Após o dimensionamento e detalhamento, foram obtidos os parâmetros área de forma, 
volume de concreto, taxa de aço e espessura média, apresentados nas Tabelas 5 e 6 

 
Tabela 5 – Área de Forma e Volume de Concreto 

Parâmetro Pilares Vigas Lajes Total 

Área de Forma (m²) 273,25 21,19 487,05 781,49 

Volume de Concreto (m³) 27,00 1,45 96,52 124,97 

 
Tabela 6 - Resultados 

Espessura Média (cm) 23,89 

Peso de Aço (kg) 7135,0 

Taxa de Aço (kg/m³) 73,92 

Peso de Aço - Vigas (kg) 101,00 

Taxa de Aço - Lajes + Vigas (kg/m³) 73,86 
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3.4 Laje Lisa Protendida  

O modelo de laje lisa sem protensão com 20 cm de espessura apresentou grande rigidez. 
Devido a isso, para ser possível avaliar o efeito da protensão, reduziu-se a espessura da 
laje para 16 cm e aplicou-se a protensão nesse novo modelo. A configuração dos cabos 
utilizados pode ser vista na Figura 10. 
 

 
Figura 10 – Distribuição dos cabos de protensão 

 

Foram analisadas as flechas na grelha do pavimento dimensionado. O mapa de flechas 
pode ser visualizado na Figura 11, o qual inclui a deformação lenta. 
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Figura 11 – Mapa de Deslocamentos 

 
A flecha máxima obtida foi de 2,07 cm nos cantos das lajes. Contudo, como pode ser visto 
na figura, as flechas dessa dimensão foram pontuais, na maior parte do pavimento as 
flechas foram anuladas. 
Após o dimensionamento e detalhamento, foram obtidos os parâmetros área de forma, 
volume de concreto, taxa de aço e espessura média, apresentados nas Tabelas 7 e 8. 
 

Tabela 7 – Área de Forma e Volume de Concreto 

Parâmetro Pilares Vigas Lajes Total 

Área de Forma (m²) 273,25 21,61 487,05 781,91 

Volume de Concreto (m³) 27,00 1,45 77,48 105,93 

 
Tabela 8 - Resultados 

Espessura Média (cm) 20,25 

Peso de Aço (kg) 6185,0 

Taxa de Aço (kg/m³) 79,83 

Peso de Aço - Vigas (kg) 109,00 

Taxa de Aço - Lajes + Vigas (kg/m³) 79,74 
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4 Análise dos Resultados 

Nas quatro concepções analisadas, foram variados os modelos de laje e a quantidade de 
vigas, mas as posições e dimensões dos pilares foram mantidas.  
No modelo de laje maciça, a flecha máxima ao longo do tempo foi de 1,89 cm. Foram 
necessários 95,88 m³ de concreto, 3187 kg de aço para as lajes, 1405 kg de aço para as 
vigas e 949,69 m² de formas, dos quais 22% correspondem às formas das vigas. Tais 
parâmetros resultaram em uma espessura média do pavimento de 18,33 cm, taxa de aço 
das lajes de 57,25 kg/m³ e taxa de aço das lajes e vigas de 66,67 kg/m³. 
Utilizando lajes nervuradas, foram retiradas as vigas internas ao pavimento, resultando 
em um modelo com flecha máxima ao longo do tempo de 1,26 cm. Em termos de 
consumo de material, foram necessários 92,89 m³ de concreto, 4178 kg de aço para as 
lajes, 609 kg para as vigas e 871,62 m² de forma, sendo 14% devidos às formas de vigas. 
Vale ressaltar que a área de forma das lajes foi computada considerando a área da laje 
em planta. Dessa forma, a espessura média do pavimento resultou em 17,76 cm, taxa de 
aço das lajes de 72,52 kg/m³ e taxa de aço das lajes e vigas de 72,65 kg/m³. Pode-se 
observar redução considerável na área de formas, que se deve ao fato da remoção das 
vigas. Além da economia de material, a economia referente à mão de obra é de maior 
significância, pois a montagem das formas das vigas requer muito tempo. 
Na concepção de lajes lisas, a flecha máxima ao longo do tempo foi de 1,25 cm. Foram 
necessários 124,97 m³ de concreto, 7135 kg de aço para as lajes, 101 kg de aço para as 
vigas (existentes apenas na região de escadas e elevadores, já que nessa tipologia 
pressupõe-se a remoção desse tipo de elemento estrutural) e 781,49 m² de forma, dos 
quais apenas 3% é proveniente de vigas. Vale ressaltar mais uma vez a economia de 
mão de obra obtida quando se remove vigas, pois são eliminadas as operações de 
montagem de formas e armação das mesmas. Os quantitativos de material mencionados 
resultam em uma espessura média do pavimento de 23,89 cm, taxa de aço das lajes de 
73,92 kg/m³ e taxa de aço das lajes e vigas de 73,86 kg/m³. 
O último modelo analisado considerou lajes lisas com protensão. Além da armadura ativa, 
este modelo se distingue do anterior pela espessura da laje, que foi reduzida de 20 para 
16 cm. A flecha máxima ao longo do tempo obtida foi de 2,07 cm. Contudo, esse valor 
não é característico para o pavimento, tendo ocorrido apenas em dois pontos específicos. 
Na maior parte do modelo, as flechas máximas localizadas foram em torno de 1,0 cm. 
Foram necessários 105,93 m³ de concreto, 6185 kg de aço para as lajes, 109 kg de aço 
para as vigas e 781,91 m² de forma, levando a uma espessura média de 20,25 cm, taxa 
de aço das lajes de 79,83 kg/m³ e taxa de aço das lajes e vigas de 79,74 kg/m³, 
considerando armadura passiva e ativa.  
Na Tabela 9 é apresentado o resumo dos resultados obtidos. 
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Tabela 9 – Resumo dos Resultados 

Parâmetro Maciça Nervurada Lisa Lisa Protendida 

Área de Forma (m²) 946,69 871,62 781,49 781,91 

Volume de Concreto (m³) 95,88 92,89 124,97 105,93 

Área de Forma (m²) 946,69 871,62 781,49 781,91 

Espessura Média (cm) 18,33 17,76 23,89 20,25 

Taxa de Aço – Lajes (kg/m³) 57,25 72,52 73,92 79,83 

Taxa de Aço – Lajes+Vigas (kg/m³) 66,67 72,65 73,86 79,74 

Flecha Máxima (cm) 1,89 1,26 1,25 2,07 

 
Avaliando o consumo de concreto, elucidado pela espessura média, as lajes maciça e 
nervurada apresentam vantagem para o pavimento estudado, estando a laje nervurada a 
frente da maciça por uma pequena diferença. No Gráfico 1 é possível comparar os 
consumos de concreto das quatro tipologias. 
 

Gráfico 1 – Volume de Concreto 

 
 
No Gráfico 2 apresenta-se a comparação entre os consumos de forma. Com relação a 
esse parâmetro, as concepções de lajes nervuradas e lisas se destacam. As lajes 
nervuradas, além de reduzir o número de vigas, utilizam um sistema de formas mais 
racional, constituído de material plástico, em contraste com os demais modelos, 
geralmente executados com formas de madeira compensada. A grande vantagem das 
formas de lajes nervuradas é a alta capacidade de reutilização que possuem. Já as lajes 
lisas eliminam quase que por completo as vigas, diminuindo a quantidade de recortes e 
formatos particulares das formas, o que resulta em um sistema de mais fácil reutilização 
em outras obras. Em contrapartida, este parâmetro consiste em uma desvantagem nas 
lajes maciças convencionais, em que as vigas são responsáveis por 22% da área de 
formas de todo o pavimento. 
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Gráfico 2 – Área de Forma 

 
 

Nos gráficos a seguir são apresentadas as comparações entre as taxas de aço. No 
Gráfico 3, a análise é referente às lajes de forma isolada e no Gráfico 4 são incluídas as 
vigas, já que a quantidade desse elemento estrutural sofre alteração de acordo com a 
tipologia. Pode-se observar que nas duas análises há um aumento na taxa de aço das 
lajes nervuradas e lisas, se comparadas à maciça. Apesar de a inclusão das vigas levar a 
um aumento na taxa de aço da laje maciça, ela ainda apresenta valor menor que as 
demais. Isso ocorre porque as vigas são elementos de grande inércia, e quando retiradas, 
os esforços que seriam resistidos por elas passam a se concentrar na região dos pilares, 
demandando maior quantidade de aço para resistir às solicitações. Vale ressaltar ainda 
que a operação de armação das vigas, presentes em grande quantidade na laje maciça, 
consiste em um alto gasto de tempo e mão de obra na execução, devido ao processo 
trabalhoso de corte e dobra de suas armaduras, principalmente dos estribos. 
 

Gráfico 3 – Taxa de Aço das Lajes 
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Gráfico 4 – Taxa de Aço das Lajes e Vigas 

 
 

Tratando do desempenho em serviço, a laje lisa com protensão apresenta maior 
eficiênciamelhor resultado, pois, apesar de existirem pontos isolados que divergem, as 
flechas em quase todo o pavimento não ultrapassaram 1,0 cm. Os pontos discrepantes 
são justificados pela flexibilidade da laje, devido à redução da espessura e podem ser 
resolvidos com pequenos ajustes no modelo. 
Nota-se uma tendência atual para a utilização de lajes lisas protendidas, seja com faixas 
protendidas ou com cabos distribuídos por toda a laje. Isso pode ser justificado pela 
vantagem no desempenho em serviço dessa concepção, bem como pela diminuição do 
tempo de ciclo das concretagens, acelerando o processo construtivo. Além disso, a 
protensão confere maior durabilidade ao concreto, devido à redução ou até mesmo 
eliminação de fissuras, o que dificulta a entrada de agentes agressivos e evita o 
surgimento de patologias na estrutura, preocupação crescente no meio técnico, já que as 
edificações estão cada vez mais ousadas, exigindo materiais e técnicas de maior 
qualidade. Em contrapartida, existe culturalmente uma preferência pelas lajes maciças e 
uma resistência à utilização de modelos inovadores, desafio a ser vencido pelos 
profissionais da área.  
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