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RESUMO 

 

A existência, de uma variedade de modelos de lajes na construção civil brasileira, tem 
gerado uma série de dúvidas, ente o corpo técnico e os demais, onde é apontado qual 
o mais econômico e quais a diferenças existentes entre cada modelo. O presente 
estudo tem como objetivo analisar e comparar cada modelo estrutural, bem como seus 
procedimentos, novas tecnologias, redução de custos, vantagens, desvantagens e até 
mesmo suas metodologias aplicadas. Muitas vezes, o sistema escolhido, não é o mais 
adequado para cada edificação, porque cada construção possui suas particularidades 
construtivas, cabendo ao engenheiro, buscar dentro das condições impostas, os 
sistemas com melhor viabilidade e que garanta maior economia. Assim adotou-se o 
sistema estrutural de lajes maciça, laje nervurada, laje pré-moldada e laje alveolar 
como parâmetro para realização desse estudo. Após a realização da análise 
comparativa de cada sistema estrutural chegou-se à conclusão que o sistema 
estrutural mais adequado é o modelo de laje pré-moldada. Com isso, apresenta-se 
resultados que possibilitam os profissionais da construção civil uma avaliação  e uma 
compreensão geral estabelecendo parâmetros, para servir de referência na escolha 
da alternativa do modelo de laje ser seguido, demostrando os critérios mínimos 
adotados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Palavras-chave: Lajes; Normas; Vantagens; Desvantagens; construção civil 

brasileira. 
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ABSTRACT 

 

The existence, of a variety of slabs models in the Brazilian civil construction, has 
generated a number of doubts, between the technical body and the others, where it is 
pointed out which is the most economical and which differences exist between each 
model. The present study aims to analyze and compare each structural model, as well 
as its procedures, new technologies, cost reduction, advantages, disadvantages and 
even its applied methodologies. Often, the system chosen, is not the most suitable for 
each building, because each construction has its constructive particularities, fitting the 
engineer, seeking within the conditions imposed, the systems with better viability and 
guaranteeing greater Economy. Thus, we adopted the structural system of solid slabs, 
ribed slab, pre-molded slab and alveolar slab as a parameter for this study. After the 
comparative analysis of each structural system came to the conclusion that the most 
suitable structural system is the model of pre-molded slab. Thus, it presents results 
that enable civil construction professionals an evaluation and a general understanding 
setting parameters, to serve as a reference in choosing the alternative of the slab 
model to be followed, demonstrating the criteria Adopted by the Brazilian Association 
of Technical Standards (ABNT). 
 

Key-words: Slabs; Standards; Advantages; Disadvantages; Brazilian civil 

construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação para busca e aperfeiçoamento de novas técnicas e tecnologias 

vem desde a antiguidade. Tal finalidade vem sendo alcançada com o intuito de 

melhorar a construção civil e fazer com que novas tecnologias e custos gerados 

fiquem cada vez menores. A análise da escolha do melhor modelo de laje, acontece 

através de fatores estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), pelos responsáveis legais e técnicos.  

Entretanto, muito se discute sobre os diversos tipos de lajes, portanto, neste 

trabalho foram apresentados os principais tipos de lajes existentes na construção civil 

brasileira, apontando suas principais características, diferenças, viabilidade técnica 

econômica e melhor modelo e método a ser utilizado. Isto, somente foi possível, pelo 

simples motivo das atividades não terem uma rota de controle pré-estabelecidas no 

canteiro de obra, como por exemplo baixa produtividade, prazos indeterminados, 

desperdício de materiais dentre outros. 

Tendo em vista o elevado crescimento neste âmbito verificou-se a necessidade 

do estudo dos principais tipos de lajes existentes na construção civil brasileira. 

Entretanto o presente estudo aborda diversos fatores em sua extensão, porém quando 

se trata de segurança, esse fator se torna imprescindível, para isso se faz necessário 

realizar todos os testes, cálculos e ensaios. Toda via, esta pesquisa procura 

apresentar as necessidades de particularidades das lajes, uma compreensão geral 

estabelecendo um referencial demonstrando os critérios mínimos adotados segundo 

os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Em decorrência do crescimento na construção civil brasileira, como identificar 

o modelo adequado de laje para determinada edificação? 

Para definir o modelo correto de laje, se faz necessário analisar e compreender 

os principais tipos existentes, bem como toda sua análise técnica e analítica, 

precedendo quantitativamente e qualitativamente para que se tenha uma obra de 

qualidade e baixo custo. Através de determinados objetivos específicos é possível 

identificar e descrever os principais modelos; demonstrar suas características, 

vantagens e desvantagens e por fim apresentar o roteiro básico de cálculo de um 

desses modelos de lajes que será apresentado no decorrer desta pesquisa. 
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A presente pesquisa realizada neste trabalho foi uma Revisão da Literatura, ao 

qual foram obtidas consultas através de acervos de livros, fichas de registros e coleta 

de dados em documentos através da seguinte base de dados (Google books, NBR’s, 

Concreto Armado Eu Te Amo Vol. 1, Concreto Armado Eu Te Amo Vol.2, Curso de 

Concreto Armado, Lajes com Armação em Treliça). O período dos documentos 

pesquisados foram trabalhos publicados nos últimos 15 anos. As palavras-chave 

utilizadas na busca foram: lajes, cálculo e concreto armado. 
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2 PRINCIPAIS TIPOS DE LAJES 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE LAJES 

 

Lajes são estruturas planas e horizontais feitas de concreto e aço. Elas podem 

ser usadas em tetos, pisos, escadas, em diversos segmentos e em grandes obras de 

infraestrutura. 

Segundo Bastos (2018), as lajes são elementos estruturais normalmente 

apoiados em vigas e responsáveis por receber a maior parte dos carregamentos de 

uma edificação. Elas são consideradas elementos bidimensionais em função de sua 

espessura ser muitas vezes menor que as outras duas dimensões (largura e 

comprimento). O fato das lajes receberem ações verticais, normais a superfície (área) 

e altura, sujeita a esforços perpendiculares a superfície. As lajes também atuam como 

diafragmas horizontais rígidos contribuindo para estabilidade da estrutura, distribuindo 

as ações horizontais entre os pilares 

Nas palavras de Botelho (2011), as lajes são comumente conhecidas como 

estruturas chatas, isso significa que a sua altura é muito inferior à largura e ao 

comprimento. Absorvem maior parte do seu carregamento, onde por sua vez o mesmo 

estão espalhados sobre a face da laje que os descarrega, normalmente sobre paredes 

e vigas de apoios. 

 

Figura 1 - Laje 

           Fonte: Mapa da Obra (2019) 



 

 

17 

Na Figura 1 mostra que, as lajes de modo geral atuam como elementos de 

placas, com as principais cargas perpendiculares a sua superfície. Sendo assim o seu 

objetivo é contribuir para a estabilidade estrutural distribuindo as cargas horizontais 

para os pilares. 

Verificou-se que existe diversos modelos de lajes não só na construção civil 

brasileira, porém nesta pesquisa serão apresentadas as lajes maciças, lajes 

nervuradas, lajes pré-moldadas/pré-fabricadas, lajes treliçada e lajes alveolares. Cada 

modelo de laje possui sua particularidade quantitativamente, qualitativamente e 

economicamente. 

 

2.1.1 Lajes maciças  

 

No entanto observou-se que as lajes maciças são caracterizadas por sua 

espessura ser composta por concreto armado ou concreto protendido, suas 

armaduras são longitudinais e transversais, sendo apoiadas em vigas, pilares ou 

paredes ao longo das bordas (ARAUJO, 2003b).  

Toda via as lajes cogumelos e lisas também são conhecidas como lajes 

maciças, porem a laje no modelo cogumelo são apoiadas diretamente pilares com 

capiteis onde suas cargas e ações são transmitidas diretamente aos pilares. 

Segundo Bastos (2015), as lajes maciças em sua grande maioria têm 

espessura constante, são armadas e concretadas in loco. O concreto fresco é lançado 

sobre as armaduras dimensionadas para o esforço de flexão, assim como as vigas.  

Verificou-se que as lajes maciças são comuns nas obras prediais, casas e 

industriais, sendo utilizadas comumente como, pisos, muro de arrimo, cobertura, 

escadas, rampas e caixas de água. 

 

2.1.2 Lajes nervuradas 

 

As Lajes nervuradas são definidas segundo a NBR 6118 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (2003), sendo lajes constituídas por um conjunto de 

vigas que se cruzam, por uma mesa de compreensão, os vazios entre as nervuras 

são obtidos pela colocação de formas.  
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Os tipos de lajes nervuradas são: moldadas no local ou com molduras pré-

fabricadas; mesa única ou caixão perdido; com ou sem capitéis e/ou vigas-faixa. 

Deste modo existem vários tipos de preenchimentos e técnicas de execução, 

como por exemplo, tijolos furados, blocos de concreto, blocos de isopor, caixote entre 

outros.  

 Foram elaboradas com a finalidade de proporcionar a economia, nas 

construções, devido a utilização de pouco material. Este tipo de laje é frequentemente 

utilizado quando necessário à distribuição de esforços bidirecionais, isto é, para lajes 

que possuem um formato mais aproximo de um quadrado.  

 

2.1.3 Lajes pré-moldadas, pré-fabricadas 

 

Segundo El Debs (2000), a denominação concreto pré-moldado corresponde 

ao emprego de elementos pré-moldados de concreto, ou seja, de elementos de 

concreto moldados fora de sua posição definitiva de utilização, na construção. A 

associação de elementos pré-moldados com concreto moldado no local é uma das 

aplicações mais comuns da pré-moldagem. Este tipo de associação, que recebe a 

denominação de peça composta, tem sido utilizado com sucesso em construções de 

pontes e pavimentos de edifícios, apresentando inúmeras vantagens em relação à 

construção unicamente em concreto moldado no local ou em elementos pré-

moldados. 

É comum a utilização laje pré-moldada em diversos segmentos da construção. 

No entanto foi analisado que existe uma confusão quanto ao nome para esse tipo de 

estrutura, entre lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas. No âmbito da Engenharia Civil 

o elemento pré-fabricado é aquele produzido na indústria e por sua vez o elemento 

pré-moldado é fabricado no canteiro de obras (EDUARDO, 2016). 

Chamam-se lajes pré-moldadas de concreto armado o conjunto de; vigotas de 

concreto armado e bloco de enchimento, fornecidos por empresas de lajes; capa de 

concreto e aço colocada na obra pelo construtor (BOTELHO, 2013).  

Segundo a NBR 14861 (ABNT, 2002) lajes pré-moldadas referencialmente são 

usadas em obras de pequeno porte (residenciais), para vencer vãos com no máximo 

até 5 metros. Contudo não se descarta a hipótese da sua utilização em obras de 

grande porte. 
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Nas palavras de Melo (2004), se enquadra como elemento estrutural de uma 

edificação com a finalidade de distribuir as cargas para as vigas e pilares, sendo 

constituídas por vigas de concreto e lajotas de concreto ou cerâmica. Este tipo de laje 

é moldado in-loco ou compradas através de alguma empresa prontas, são comumente 

chamadas de pré-fabricadas, possuindo diversos modelos.  

O convencional (lajota cerâmica ou isopor) é circunspeta por vigotas de 

concreto armado, no qual são responsáveis por resistir aos esforços, seu 

preenchimento é através de lajota cerâmica ou isopor, e uma camada de concreto, as 

lajes protendidas, possuem os mesmos elementos da laje anterior, porém, está vence 

vãos de até 12 metros, observando-se que o concreto utilizado é protendido. O 

concreto protendido é uma técnica onde a armadura sofre um pré-alongamento, 

gerando um sistema de alto equilíbrio de esforços, ou seja, tração no aço e 

compreensão no concreto (CARVALHO, 2012). 

 

2.1.4 Lajes treliçadas 

 

As lajes treliçadas também é um modelo pré-moldado, sendo assim sua 

construção passa por duas etapas, uma industrial e outra quando recebe o concreto 

in-loco (DINIZ HENRRIQUE, 1988). Verificou-se que seu maior uso se justifica pelas 

suas grandes vantagens, porém muitas das vezes se forem executadas de forma 

inadequada, pode ocasionar diversos contratempos e conflitos durante percurso da 

obra.  

Este modelo de estrutura apresenta lajes com vigotas e painéis treliçados onde 

compreendem uma placa de concreto de 3 cm de espessura e uma armação treliçada 

pré-fabricada formadas por fios normalmente de aço CA60 (DIAS, 1997).   

As lajes treliçadas refere-se a diversos tipos de vãos e cargas de utilização, 

podendo ser unidirecional e bidirecional, para que haja boa adequação, a variação 

das lajes treliçadas se destaca pela sua altura (VASCONSELOS, 2002). 

Observou-se que a placa de concreto possui largura máxima de 12,5 cm e 

espessura aproximada de 3cm, onde está armação treliçada, chega pronta no local 

da obra, podendo ser preenchida com lajota cerâmica ou isopor. 
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Verificou-se que as lajes treliçada, são consideradas uma das mais 

econômicas, isso pelo simples motivo de não gerar gastos com escoramento e formas 

na obra.  

 

2.1.5 Lajes Alveolares 

 

Nas palavras de Dias (1997), este modelo é obtido pelo processo de 

industrialização em pistas de moldagem, nas quais os fios de aço são elevados a um 

determinado estado de tensão, denominado proteção de armadura, antes da etapa de 

concretagem. 

Estes modelos de lajes alveolares são extremamente eficientes, sendo 

composta basicamente por painéis pré-fabricados de concreto protendido com 

resistência maior que 40 Mpa (Mega Pascal). Este modelo de utilização não são 

comuns em edifícios convencionais, no entanto é um modelo de laje eficiente onde 

possui a capacidade de vencer enormes vãos e excelência resistência a grandes 

cargas (EDUARDO, 2016). Verificou-se, que é importante salientar que para este 

modelo protendido não se leva armadura passiva. 

Nota-se que existe diversos alvéolos ao longo de sua estrutura onde são 

responsáveis por diminuir o peso próprio dos painéis, além de vencer enormes vãos 

possui excelente resistência a grandes cargas. É um elemento protendido que não 

leva armadura passiva (armadura de distribuição, armadura negativa e armadura de 

reforço). 
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3 DIVERSIDADE ENTRE OS TIPOS DE LAJES 

 

Com base em estudos, existe diversas diferenças, variáveis e várias 

considerações em modelos estruturais de lajes, no âmbito da construção civil 

brasileira. 

A Figura 2 apresenta o modelo de laje maciça, o custo de uma laje maciça está 

diretamente ligado com a espessura de uma laje. Como as outras duas dimensões 

são de grandezas muito maior, qualquer alteração de sua espessura implica em uma 

variação considerável do volume de concreto da laje e consequentemente do seu 

peso próprio e até mesmo no seu custo. 

 

Figura 2 - Laje maciça 

           Fonte: (ENGEL, 2003) 

 

As lajes com espessura menor, por sua vez se tornam com uma espessura 

menor, no entanto as mesmas vibram bastante, quando solicitadas através de cargas 

dinâmicas, possuem pouco isolamento acústico e podem sofrer deformações 

acentuadas, causando desconforto para os usuários. Dessa forma encontrou-se 

diversos estudos onde as dimensões mínimas para esse determinado modelo de laje 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003). 
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Na maioria das vezes para este modelo de laje, se diz que são apoiadas ao 

longo de todo seu contorno, porém existem modelos em que algumas das bordas não 

possuem apoio, onde são chamadas de “bordas livres (BASTOS, 2005). 

A Figura 3 apresenta o modelo de laje nervurada juntamente com todos seus 

detalhes, aspectos, considerações e variáveis. 

 Segundo Carvalho (2012), as lajes nervuradas possuem uma série de 

benefícios e também uma série de vantagens. Este modelo propicia um processo com 

uma produção mais eficiente, pelo simples fato de possuir maior facilidade de 

montagem dos sistemas de escoramento e de formas, viabilizando assim uma obra 

com uma economia maior. 

Lajes nervuradas são lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, 

cuja zona de tração para momentos positivos está localizada nas nervuras entre as 

quais pode ser colocado material inerte NBR 6118 (ABNT, 2004). 

 

Figura 3 - Laje nervurada 

     Fonte: Atex do Brasil (2005) 

 

Segundo São Carlos (2010), este modelo é mais leve que os demais, e com 

isso há um grande reflexo referente aos custos da escavação e da fundação da 

edificação sendo possivelmente reduzidos. Este modelo não necessita de mão de 

obra qualifica e especializada. As instalações de todas as formas são realizadas 

através de guias. 
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Nas palavras de Eduardo (2016), as lajes pré-moldadas e pré-fabricadas 

possuem um processo de instalação mais simples, justamente por este modelo não 

possuir a necessidade de recorte e secagem das peças. Uma vez que as peças 

chegam prontas, não há nenhuma necessidade de reparo para instalação, nem 

produzir concreto, sendo assim evitando insumos e resíduos no canteiro de obras. 

Este método empregado neste modelo, favorece um alto ganho de qualidade, 

desempenho e acabamento, se comparado aos modelos de lajes convencionais. 

O modelo de laje pré-moldado, o material demanda menos mão de obra, com 

simples manuseio, transporte e aplicação, gerando uma maior economia na 

construção. Já o modelo de laje pré-moldado de EPS isopor, contam com as mesmas 

vantagens do que as lajes comuns de EPS, com relação as propriedades do material. 

Com isso o produto está mantendo uma capacidade de reciclagem, isolamento 

térmico e acústico, prevenção de mofo e umidade e a alta compatibilidade com outros 

tipos de materiais (EL DEBS, 2000). 

Existem dois modelos de lajes treliçadas, onde as quais são, com isopor e de 

cerâmica.  O modelo treliçada de cerâmica é mais segura que a laje convencional, 

possui uma ótima capacidade aos agentes nocivos presentes no ambiente, como 

umidade, altas temperaturas, poluição, que evitam aceleração do seu processo de 

degradação (DINIS HENRRIQUE, 1988). 

 

Figura 4 - Laje pré-moldada 

            Fonte: Mapa da Obra (2015) 

 



 

 

24 

A Figura 4 apresenta o modelo treliçada de cerâmica, onde possui em uma de 

suas qualidades uma longa vida útil, pelo motivo de sua fabricação ser realizado por 

materiais de alta qualidade e possibilitando sua troca em longa escala de prazo. 

Segundo estudos este é um dos modelos, no qual é empregado em larga escala 

no âmbito da construção civil, podendo passar por vários processos de revestimento, 

com o intuito de melhorar o seu acabamento, chapisco, emboço e reboco, 

consequentemente aumenta suas propriedades de dureza e resistência. 

A principal particularidade com relação a laje treliçada de isopor, é sua leveza, 

onde a mesma permite o transporte e a aplicação com auxílio de poucos profissionais. 

Por ser um material de baixa densidade, a laje treliçada com isopor permite recortes 

e moldes, revelando-se benéfica ao trabalho de projeção, já que pode ser feita com 

base no local de instalação. O isopor por sua vez não permite a absorção de água no 

concreto, sendo um modelo de laje mais durável, projetado com mais facilidade. A laje 

treliçada atua em toda sua extensão como isolante acústico e térmico (EDUARDO D, 

2016). 

Segundo Migliore (2008), as lajes alveolares possuem alvéolos longitudinais de 

diversas formas no qual tem o objetivo de reduzirem o consumo de materiais e a 

massa de concreto na estrutura onde apresenta diferentes conformações de vazios, 

segundo cada fabricante. As seções transversais desse modelo de laje, podem 

apresentar, alvéolos circulares, ovais, retangulares e mistos. Sua variação está 

relacionada entre as limitações construtivas. 

 

Figura 5 - Laje alveolar 

                   Fonte: Construindo Decor (2019) 
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Como apresenta a Figura 5, este modelo de laje apresenta deformações 

menores comparadas aos outros modelos de lajes, com relação a sua estrutura, sendo 

assim mais econômicas utilizando aços de maior resistência que por sua vez oferecem 

como vantagem, economia tanto material quanto no prazo da obra. 
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4 PROCESSO BÁSICO DE CÁLCULO DA LAJE MACIÇA  

 

Verificou-se em estudos que se deve realizar o diagrama das lajes baseado no 

eixo da viga que as suportam, logo após, verificar se a laje está armada em uma ou 

duas direções. Caso a maior dimensão de uma laje não ultrapassar o dobro da outra 

dimensão, as lajes serão armadas em duas direções (ou lajes armadas em cruz). Caso 

a maior dimensão de uma laje for maior que o dobro da outra dimensão, a laje será 

armada em uma só direção (BOTELHO,2013). 

Em seguida representando os momentos da laje a ser calculada, e os esforços 

nos apoios (conferir a igualde entre a quantidade de coeficiente tabelados e os 

esforços representados. Só então calculando a espessura h mínima da laje conforme 

Tabela 1 de acordo com a norma NBR 6118 (ABNT, 2004). 

Todavia, observa-se que para o cálculo nas lajes maciças devem ser 

respeitados os seguintes limites mínimos para espessura: 5 cm para lajes de cobertura 

não em balanço, 7 cm para lajes de piso ou de cobertura em balanço, 10 cm para lajes 

que suportem veículos e peso tal menor ou igual a 30 KN, 12cm para lajes que 

suportem veículos e peso total maior que 30 KN, 15cm para lajes com proteção 

apoiadas em vigas, L/42 para lajes de piso bi apoiadas e L/50 para lajes de piso 

contínuas, 16cm para lajes lisas e 14cm para lajes cogumelo nas palavras de 

(BORGES, 2010). 

 

Tabela 1 - Espessuras mínimas de lajes 

 

                    Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR, 6118) 

 

Para verificar a deformação (flecha) nas lajes de edifício, basta adotar a 

espessura mínima que, para lajes não em balanço é calculada pela formula 

(hmín=Lmenor/40). 
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Segundo Botelho (2011), definir o diâmetro e espaçamento máximo 

(Ø≤h/8;esp.máx.≤2h) e calcular o valor de ꜫ (ꜫ=ly/lx), no caso das lajes armadas em 

cruz; 

Logo após segundo Vasconcelos (2004), encontra-se os coeficientes no caso 

das lajes armadas em cruz; calcula-se a carga total qt sobre a laje (qt = peso prorio + 

revestimento + alvenaria + sobre carga); calcula-se os esforços cortantes (momentos 

reações nos apoios) utilizando as formulas – quando lajes armadas em uma única 

direção as cargas serão: q.Lmenor/2 (na direção do vão maior)  ou q.Lmenor/4 (na 

direção do vão menor). Verifica-se que deve calcular as ferragens para combater os 

momentos comparando a armadura máxima e armadura mínima e por fim detalha-se 

o diagrama de momentos fletores e de cargas nas vigas considerando as 

especificações exigidas pela norma NBR 6118 (ABNT, 2004). 

Verificou-se que para os cálculos e dimensionamento das armaduras nas lajes 

maciças de concreto armado, assim como as flechas e reações de apoio se usa as 

tabelas de BARES, adaptada por Pinheiro (1986). 

Todavia além de todos esses passos, regras e considerações permissíveis, 

observou-se que os cálculos de lajes também podem ser realizados através de 

programas computacionais (softwares) que são capazes de realizar cálculos 

específicos de estrutura de concreto armado e dimensionamento. Atualmente no 

mercado de trabalho existem diversos softwares capazes de realizar este tipo de 

trabalho em um curto espaço de tempo e com precisão, facilitando assim o trabalho 

do engenheiro civil. 

De acordo com Figueiras (1999), através do crescente desenvolvimento de 

métodos numéricos e modelos computacionais, estruturas em concreto armado 

podem ser analisadas com elevado grau de precisão. 

Nas palavras de Soriano (2003), sistemas de análises computacional não estão 

livres de erros tanto na sua parte lógica de programação quanto no seu 

processamento de dados, apenas o continuado uso do programa conduz a 

confiabilidade. 

Verificou-se que todos os cálculos realizados por programas computacionais 

servem para modelamento dimensionamento e detalhamento de estruturas de 

concreto armado e através disso determinar diferenças ou semelhanças existentes, 
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porém programas computacionais são passiveis de erro, não descartando assim a 

possibilidade de conferencia pelo método antigo teórico e prático.  

Observou-se que existe diversos tipos de softwares de cálculos de estruturas 

de concreto armado no mercado de trabalho, no entanto existe dois que se destacam 

para tais finalidades, sendo confiáveis e mais utilizados.  

Deste modo verificou –se que através de um sistema computacional o software 

Cypecad permite definir estruturas de concreto armado, para edifícios com o objetivo 

de gerar a documentação necessária para sua execução. É possível inserir pilares, 

telas, paredes, lajes unidirecionais, bidirecionais lajes sólidas, lajes alveolares, vigas, 

ábacos e fundações rasas, escadas e estruturas 3D integradas de madeira e metal 

(MARTIN, 2008). 

Nas palavras de Martin (2008), após o todo processo de cálculo realizado pelo 

sistema computacional Cypecad, o mesmo gera uma lista de cálculo em vários 

formatos e um enorme número de planos de cálculo com todas as informações que 

consideramos necessárias para realizar a execução da estrutura.  

 

Figura 6 – Interface Cypecad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Multiplus (2019) 
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Como apresenta a Figura 6, este é um modelo de projeto realizado pelo sistema 

computacional cypecad, onde é gerado cálculos para realização de pilares, vigas e 

lajes de um projeto de prédio de treze andadores incluindo pilotis e cobertura.  

Devido a suas considerações o Cypecad é considerado como a melhor opção 

para elaboração de projetos estruturais.  

Verificou-se que através de layers, são reconhecidos a locação de pilares, as 

vigas de contorno e respectivas lajes e as aberturas presentes no projeto. Permite 

trabalhar com ampla gama de elementos estruturais, verificando o comportamento da 

estrutura em diversas situações, onde fornece ao engenheiro uma solução completa 

sem a necessidade de calcular manualmente situações como: reservatórios estruturas 

mistas, alvenaria estrutural, consolos e outros (MARTIN, 2008). 

A Figura 7 apresenta, a interface do sistema Ftool, o comportamento estrutural 

de determinada treliça, onde é possível expor a geometria dos deslocamentos da 

estrutura, bem como seus valores relativos a diferentes sistemas de eixos de 

referência.  

 

Figura 7 – Interface Ftool 

 Fonte: Engenharia Civil (2017) 
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A análise estrutural  é uma das etapas do projeto de estruturas, sendo que, para 

estruturas e solicitações reais, a análise é uma tarefa relativamente difícil. Dessa 

forma a utilização de programas computacionais na análise de estruturas é uma 

atividade corriqueira, e a grande maioria de sistemas na análise de estruturas 

reticulados adota o método da rigidez (MARTHA, 2018). 

Segundo Martha (2018), o software Ftool é um sistema computacional onde 

aborda a analisa de estruturas reticuladas por meio do método dos deslocamentos, 

onde possui uma interface gráfica simples e intuitiva e à sua eficiente e flexível 

capacidade modelagem.  

Com este programa é possível calcular uma série de modelos estruturais 

demostrando alguns parâmetros gráficos como diagrama e momentos fletores e de 

momentos fletores cortantes e esforços normais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve por finalidade analisar os tipos de lajes existente no 

âmbito da construção civil brasileira, e observou-se que não se deve apenas levar em 

consideração o lado econômico da obra, mas sim analisar todos os parâmetros, 

variáveis e exigências mínimas relevantes do processo de escolha. 

Através de estudos, observou-se que para uma avalição mais criteriosa e 

completa para escolha do melhor método a ser utilizado, deve-se levar em 

consideração todas as características de cada sistema estrutural, de modo a ser 

avaliado sua viabilidade quantitativamente, qualitativamente como também 

economicamente. 

Verificou-se que o processo de cálculo pode ser analisado através de duas 

formas, tanto pelo método teórico e prático, como também através de programas 

computacionais (softwares) que possuem a capacidade de realizar todos os cálculos 

com exatidão, porém este método é passível de erros. 

Perante a apresentação dos modelos de lajes nesta pesquisa, conclui-se que 

o modelo mais utilizado atualmente com baixo custo, para edificações de pequeno e 

grande porte é o modelo de laje pré-fabricada preenchido com isopor ou lajota e o 

modelo pré-moldado. Como toda construção possui suas particularidades, não se 

descarta a hipótese de levar em consideração as especificações, planejamento e 

dimensionamento para escolha do melhor modelo estrutural. 

Por fim, esta pesquisa foi explanada de tal forma, a apresentar os métodos 

construtivos de lajes, seus diversos modelos e sistema estrutural utilizados na 

construção civil brasileira. Neste estudo notou-se que depende diversas variáveis para 

esta escolha, contudo todos os elementos textuais, podem servir de auxílio, base e 

parâmetros. 
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