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RESUMO 

 

Na concepção de pavimentos de grandes extensões, as lajes nervuradas têm sido, 

preferencialmente, utilizadas pelos engenheiros e arquitetos devido sua maior economia de 

materiais e, consequentemente, alívio do peso próprio da estrutura. Com o intuito de otimizar 

tempo e diminuir a mão de obra, as lajes pré-moldadas tem sido uma melhor opção às moldadas 

em obra. Dentre essas, as lajes tipo Pi, podendo ser chamadas também de duplo T, apresentam 

certas facilidades como, bom acabamento da superfície e dispensam a utilização de elementos 

de enchimento e escoras. Por meio de um estudo paramétrico, pretende-se analisar a 

sensibilidade de parâmetros, utilizando a planilha do Bezerra (2020), encontrados nas peças 

adotadas usualmente no mercado para diversos casos, por meio de gráficos. A rotina de cálculos 

estudada baseia-se na NBR 6118/2014, devendo satisfazer todos seus critérios de 

dimensionamento, após isso sendo calculado os custos de material, concreto e aço, para cada 

peça, levando em consideração a resistência característica do concreto à compressão (fck) 

utilizado. Serão analisadas 3 lajes, ou seja, 3 casos os quais diferenciam-se pelo comprimento 

do seu menor vão (lx) tendo algumas variáveis fixas com o intuito de restringir a quantidade de 

casos analisados. Diante disso, constatou-se que para a laje 1, o resultado mais econômico 

apresentou altura sua altura total (h) na ordem de lx/15 e fck de 35 MPa. Nos casos 2 e 3, percebe-

se que não houve um padrão, pois, na laje 2, encontrou-se um aumento da altura, ordem lx/15, 

da peça utilizada mantendo-se o fck. Enquanto no caso 3 foi reduziu-se altura, ondem lx/12, e 

aumentou-se o fck, 40 MPa, do concreto utilizado. 

 

Palavras-chave: Concreto. Laje. Nervurada. Pré-moldado. Parâmetros. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the design of large floors, such as ribbed slabs, they have preferably been used by engineers 

and architects due to their greater savings in materials and, consequently, the reduction of the 

structure's own weight. In order to optimize time and reduce labor, precast slabs are a better 

option for those molded on site. Among these, like the Pi type, it is possible to connect T twice, 

display certain options such as good surface finish and dispense with the use of fillers and struts. 

Through a parametric study, you can analyze the sensitivity of the parameters, using the Bezerra 

(2020) plan, found in the forms currently adopted in the market for several cases, through 

graphs. The calculation routine studied, based on NBR 6118/2014, with all its design 

requirements, after calculating the costs for each form that takes into account the resistance to 

the use of the concrete resistance (fck) used. 3 or more will be analyzed, 3 cases whose 

differential is the length of the smallest (lx) having some fixed or intentional variables to restrict 

the number of cases analyzed. Therefore, contact case 1, or the most economical result showing 

your total height (h) in the order of lx/15 and (fck) of 35 MPa. In cases 2 and 3, differently from 

the one previously analyzed, the following pattern is perceived, a more economical piece (h) in 

the order lx/12 combined with concrete fck of 40 MPa, these two cases being necessary to 

increase the height of the shape and increase its compressive strength. 

 

Key words: Concrete. Precast. Rib. Slab. Parameters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As lajes, que são os elementos responsáveis por receber diretamente as ações dos 

usuários da edificação, são fundamentais na estruturação de edifícios de múltiplos pavimentos 

(BEZERRA, 2017). Por demandar uma grande quantidade de materiais na sua produção, 

qualquer economia na sua concepção terá reflexos significativos nos custos da obra. Segundo 

França e Fusco (1997), o concreto consumido pelas lajes maciças em um sistema tradicional 

chega a ser cerca de 2/3 do concreto total. Esse fato justifica o estudo de técnicas que possam 

ser aplicadas com intuito de melhorar o desempenho desse sistema estrutural.  

De acordo com a tipologia, as lajes podem ser nervuradas ou maciças. As lajes 

nervuradas tiveram seu uso popularizado em edifícios e tem tido a predileção dos projetistas 

em situações no qual o estado limite de deformações excessivas é preponderante. Isso decorre 

do fato desse sistema ter sua premissa baseada na ideia de remover o concreto nas regiões onde 

ele é desnecessário, fato que promove um alívio do seu peso (BEZERRA, 2017). É possível 

obter lajes nervuradas bem mais rígidas do que as maciças, mantendo o mesmo peso. 

As nervuras podem ser dispostas em uma direção ou nas duas direções da laje. Em 

edifícios com geometrias mais retangulares, haverá, naturalmente, uma predominância das 

solicitações em uma das direções da laje. Sendo assim, como a geometria e a armadura são, em 

geral, constantes em toda a laje, é conveniente dispor as nervuras em apenas uma das direções. 

Quando os vãos têm dimensões similares, as nervuradas bidirecionais são mais interessantes. 

Freires, Santana e Bezerra (2019) realizaram a análise de edifícios residenciais concebidos com 

lajes lisas maciças e nervuradas (unidirecionais e bidirecionais) e, nos seus casos analisados, 

notou que as lajes nervuradas unidirecionais foram as que resultaram em um menor custo com 

material.  

As lajes nervuradas podem ser pré-moldadas ou moldadas no local. As pré-

moldadas podem ser do tipo Π, alveolar, T invertido, treliçada, entre outras. As lajes do tipo Π, 

também denominadas de lajes tipo duplo T, além de apresentar as vantagens inerentes aos 

sistemas em concreto pré-moldado, possuem um bom acabamento da superfície e dispensam a 

utilização de elementos de enchimento e escoras. Além disso, as mesmas podem ser utilizadas 

como painéis de fechamento lateral.  

Os painéis duplo T são dispostos em apenas uma das direções do pavimento. Desta 

forma, as mesmas se comportam como lajes unidirecionais, tendo sua análise realizada, 

portanto, como vigas bi-apoiadas de seção T. As dimensões da seção transversal dos painéis 
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são padronizadas. Normalmente, a escolha da seção a ser utilizada é feita mediante a definição 

do vão e da sobrecarga no qual a mesma estará submetida. De fato, percebe-se uma certa 

escassez de pesquisa sobre esse tipo de laje no meio acadêmico, o que tem motivado ainda mais 

sobre a busca por conhecimento nessa área. 

Uma série de variáveis descreve o comportamento de um sistema estrutural, e, 

portanto, devem ser conhecidas no seu projeto. Por exemplo, no projeto de lajes nervuradas, a 

largura das nervuras, a distância entre os eixos da nervura, a espessura da mesa, a altura da laje, 

o tipo de aço e a resistência à compressão do concreto precisam ser definidas antes da análise 

do problema. De posse destas, é possível obter, mediante a aplicação das condições de 

equilíbrio da seção, a quantidade de aço necessária para garantir uma resistência suficiente para 

absorver adequadamente às solicitações.  

De acordo com Bezerra (2017), a definição prévia das variáveis de projeto está 

condicionada à sensibilidade e experiência do projetista. Para minimizar a dependência desses 

pré-requisitos, muitos estudos paramétricos são desenvolvidos com intuito de elaborar ábacos 

e tabelas que estabeleçam diretrizes práticas que balizem a melhor escolha dessas variáveis, a 

partir da análise de distintas situações de cálculo. Como esses estudos, em sua maioria, são 

feitos para muitas situações, que despendem uma elevada quantidade de processos numéricos, 

a utilização de uma ferramenta computacional torna-se imprescindível.  

O Microsoft Excel® (Excel) é um software popular para o desenvolvimento de 

planilhas eletrônicas que está presente em muitos escritórios de engenharia. O mesmo possui 

vários recursos matemáticos implementados que potencializam sua aplicação em diversas 

atividades de engenharia.  

O Excel tem sido empregado com eficiência para soluções de projetos (tradicionais 

e ótimos) de estruturas, conforme pode ser visto nos trabalhos de Lima et al (2019), Nogueira 

e Bezerra (2017), Ferreira, Lima e Delalibera (2017), Fraga e Kripta (2015), Castilho e Lima 

(2007), entre outros. Ressalta-se, ainda, que o Excel possui como “linguagem mãe” o Visual 

Basic for Applications (VBA), que permite que o usuário desenvolva suas próprias funções para 

obter planilhas mais abrangentes.  

Motivado pelo exposto, o presente trabalho tem como principal objetivo elaborar um 

estudo paramétrico, sobre lajes nervuradas pré-moldadas do tipo duplo T em concreto armado, 

utilizando uma adaptação da rotina de cálculo elaborada por Bezerra (2020) no software Excel. 

Com o estudo, pretende-se analisar a sensibilidade de alguns parâmetros frente ao volume de 
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concreto e peso de aço necessários, para tal será considerado a composição do custo de material 

concreto e aço. 

Para atingir esse objetivo, os seguintes objetivos específicos deverão ser alcançados: 

a) Analisar o procedimento de cálculo de lajes nervuradas unidirecionais de acordo 

com as prescrições da NBR 6118 (ABNT, 2014); 

b) Adaptar a planilha de cálculo de lajes de Bezerra (2020) para peças do tipo T 

unidirecional; 

c) Analisar a sensibilidade dos parâmetros estruturais e sua interação entre as variáveis 

escolhidas para estudo; 

d) Identificar quais parâmetros apresentam maior sensibilidade para o custo de 

material das lajes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As lajes são elementos planos que formam os pisos e, por vezes, as coberturas dos 

edifícios, sendo, desse modo, os elementos que recebem diretamente a carga dos usuários. Essas 

cargas agem na direção normal ao plano, gerando flexão. Segundo França e Fusco (1997), as 

lajes também possuem uma função importante na garantia da estabilidade global do edifício, 

porque a sua elevada rigidez no plano permite que os elementos contraventados se apoiem nos 

elementos de contraventamento. 

De acordo com sua geometria, as lajes podem ser maciças ou nervuradas. A laje 

maciça é aquela cuja espessura é constante ao longo de toda superfície. Já a laje nervurada, de 

acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), pode ser moldada no local ou com nervuras pré-

moldadas, onde a zona de tração está localizada nas nervuras para momentos positivo entre os 

quais pode-se utilizar material inerte. 

À medida que se aumenta o vão da laje, o estado limite de deformações excessivas 

passa a ser o principal fator limitante dos projetos (BEZERRA, 2017). Uma das formas mais 

eficientes de se aumentar a rigidez de uma laje maciça e, desse modo, diminuir a sua deflexão, 

é o aumento da espessura. Entretanto, essa medida aumenta o consumo de concreto e o peso 

próprio, este fato inviabiliza a utilização desse sistema em concreto armado para vãos mais 

elevados. Uma alternativa para melhorar esse sistema nesses casos é a utilização da protensão. 

 De acordo com França e Fusco (1997), as lajes nervuradas surgem como uma 

evolução natural das lajes maciças. Isso decorre do fato das mesmas serem concebidas por meio 

da retirada (ou substituição por material mais leve e inerte) do concreto da zona tracionada, 

proporcionando um menor peso próprio para a estrutura com a mesma rigidez de uma laje 

maciça. 

As lajes nervuradas podem ter suas nervuras dispostas em uma única direção ou nas 

duas. Carvalho e Pinheiro (2013) destacam que as lajes bidirecionais são mais adequadas 

quando o maior vão é menor do que o dobro do menor vão. Caso contrário, as lajes 

unidirecionais são mais adequadas, uma vez que haverá uma natural predominância dos 

esforços na direção do menor vão. As Figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, lajes 

nervuradas bidirecionais e unidirecionais. 
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Figura 1 – Laje nervurada bidirecional 

 

Fonte: Votorantim Cimentos Brasil (2019). 

 

Figura 2 – Laje nervurada unidirecional 

 

Fonte: Emuchoa Engenharia Estrutural (2019). 

 

As lajes podem ser moldadas no local ou pré-moldadas. As lajes moldadas no local 

são, normalmente, concebidas com a utilização de moldes plásticos reutilizáveis (Figura 3). 

Essa solução se mostra interessante quando se dispõe de um bom sistema de fôrmas e 

cimbramento (Figura 4). 
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Figura 3 -  Forma plástica reutilizável 

 

Fonte: Impacto Protensão (2019). 

 

Figura 4 – Cimbramento  

 

Fonte: Impacto Protensão (2019). 

 

As lajes pré-moldadas podem ser duplo T, alveolares ou com vigotas pré-fabricadas 

(podendo ser tipo trilho ou treliça). Os sistemas pré-moldados apresentam como vantagem a 

não utilização de fôrmas e a pouca utilização do cimbramento, pois na fase de montagem e 

concretagem os elementos pré-moldados são elementos responsáveis pela sustentação das 

lajotas, do concreto da capa, da pequena carga acidental e seu peso próprio.  

Os sistemas pré-moldados são produtos industrializados que por serem fabricados 

em uma linha de montagem e, posteriormente, serem transportados e montados no canteiro de 

obras, apresentam um ganho no controle de qualidade, redução de mão-de-obra, menor tempo 

de execução, menor índice de acidentes de trabalho e funcionam bem em ambientes de 

temperatura severas (ALBUQUERQUE; EL DEBS; MELO, 2012). 

Na concepção de lajes nervuradas pré-fabricadas pode-se utilizar elementos de 

enchimento intercalados entre as nervuras que, de acordo com a NBR 14860-1 (ABNT, 2002), 

são elementos pré-fabricados com materiais inertes, maciços ou vazados, com a função de 
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reduzir o volume de concreto e o peso próprio da laje e cuja colaboração na resistência e rigidez 

da laje deve ser desconsiderada. Estes devem ser suficientemente resistentes ante às ações de 

trabalho durante a montagem da laje e não devem produzir danos ao concreto e às armaduras. 

Os blocos enchimentos adotados tradicionalmente são as lajotas cerâmicas 

(Figura 5) e os de Poliestireno Expandido (EPS) (Figura 6). As dimensões do enchimento são 

padronizadas pela NBR 14860-1 (ABNT, 2002). 

 

Figura 5 – Laje com lajotas cerâmicas 

 

Fonte: Fazer Fácil (2019). 

 

Figura 6 – Laje com EPS 

 

Fonte: Construfy (2019). 
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As lajes formadas por vigotas pré-moldadas (Figura 7 e 8) têm a capa concretada 

na obra. Durante a sua concretagem, o elemento pré-moldado e a lajota fazem o papel de fôrma. 

Esse sistema, segundo Aragão (2007), possui como principal vantagem a eliminação de formas, 

redução da quantidade de escoramento, rápida execução e utilização de elementos pré-

moldados com armaduras pré-incoporadas em ambiente industrial. De acordo com Castilho, El 

Debs e Nicoletti (2007), esse é o tipo mais popular de laje utilizada na construção civil 

brasileira. 

 

Figura 7 – Vigotas tipo trilho. 

 

Fonte: Atex (2019). 
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Figura 8 – Vigotas tipo treliça 

 

Fonte: Engenharia Concreta (2019). 

 

A laje alveolar (Figura 9) apresenta painéis de concreto que possuem sua espessura 

constante e alvéolos longitudinais na sua seção transversal que são aproveitados para embutir 

tubulações elétricas e sua armadura. Segundo Petrucelli (2009), o tamanho dos alvéolos pode 

variar devido à espessura e o formato do painel. Portanto, quanto maior a espessura da laje, 

maior será a quantidade de furos e, consequentemente, menor o tamanho.  

 

Figura 9 – Laje alveolar 

 

Fonte: Lajes-pré (2019). 
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Segundo Sena (2015), as lajes duplo T (Figura 10) proporcionam uma elevada 

capacidade de suportar sobrecargas e vencer grandes vãos. Como desvantagem, tem-se a 

necessidade da utilização de forros falsos para esconder o em formato T da laje, acarretando 

um custo extra. 

 

Figura 10 – Laje duplo T 

 

Fonte: Souza (2014). 

 

Tradicionalmente as lajes são apoiadas em vigas e estas nos pilares. Entretanto, 

recentemente, a utilização de lajes apoiadas diretamente sobre os pilares, conhecidas como lajes 

lisas (Figura 11) tem sido popularizada (BEZERRA, 2017). Essa tipologia facilita execução da 

fôrma e da armação, reduz o pé direito, flexibiliza a arquitetura, aumenta a produtividade e 

entre outros. Entretanto, esse tipo de laje é suscetível à ruptura por punção, que é um fenômeno 

que ocorre quando uma força age numa pequena área de uma placa, provocando sua perfuração 

(CARVALHO; PINHEIRO, 2013). Além disso, com a ausência das vigas, o sistema torna-se 

mais flexível, fato que acentua as deflexões e aumenta a instabilidade global da estrutura.  
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Figura 11 – Laje lisa 

 

Fonte: Ecivilnet (2020) 

 

Nesse sistema, no local de encontro com os apoios, pode haver um engrossamento 

conhecido como capitel, utilizado para evitar o fenômeno de puncionamento devido à 

diminuição das tensões de cisalhamento nas regiões periféricas ao pilar. 

 

2.1. Prescrições da NBR 6118 

 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), as lajes nervuradas podem ser 

moldadas no local ou com suas nervuras pré-moldadas, a qual sua zona de tração para 

momentos positivos fica localizada nas nervuras, podendo ser colocado material inerte. A 

mesma norma estabelece uma série de prescrições acerca das dimensões da laje que irá gerar 

reflexos na análise estrutural e no dimensionamento, a saber: 

a) A distância entre eixos das nervuras (bf) não deve ser maior que 110 cm; 

b) A espessura da mesa não deve ser inferior a 4 cm e a 1/15 da distância entre as faces 

da nervura (0) para os casos em que não existam tubulações horizontais embutidas; 

caso exista, a espessura mínima será de 5 cm quando o diâmetro da tubulação for 

menor ou igual a 10 mm ou 4 cm + ϕ quando o diâmetro for ϕ > 10 mm;    
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c) A espessura das nervuras não deve ser inferior a 5 cm; 

d) Em nervuras de largura inferior a 8 cm, não se utiliza armadura de compressão. 

e) Caso a distância entre eixos de nervura (bf) seja menor ou igual a 65 cm, pode-se 

dispensar a verificação da flexão da mesa e adotar os critérios usados em lajes 

maciças para verificar o cisalhamento; se a distância entre eixos for menor do que 

90 cm e a largura média das nervuras for igual ou superior a 12 cm, pode-se verificar 

o cisalhamento como laje, mas a flexão da mesa deve ser verificada; caso essas 

condições não sejam asseguradas, deve-se prever estribos nas nervuras; quando a 

distância entre eixos superar 110 cm, a mesa deve ser projetada como uma laje 

maciça apoiada em uma grelha de vigas. 

A análise estrutural é a etapa do projeto de estruturas em que se busca, através de 

um modelo matemático, obter as respostas da estrutura ante as ações externas. Essa resposta é 

dada em termos de esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos que são usadas 

para verificar se a estrutura é segura e se apresenta bom desempenho em serviço.  

A análise estrutural de placas é bem complexa, uma vez que, por estarem sujeitas a 

uma flexão biaxial, recaem em equações diferenciais parciais que não possuem solução exata 

para muitas aplicações práticas. Para viabilizar a análise, comumente recorre-se a métodos 

numéricos e métodos aproximados. Existem, portanto, diversos métodos que podem ser 

utilizados na análise estrutural, sendo o Método dos Elementos Finitos, Bathe (2020), um dos 

mais populares atualmente. Embora seja abrangente, o tratamento dos dados desse método é 

mais complexo e mais dispendioso, sendo inviável sua utilização sem uma ferramenta 

computacional.  

No caso das lajes nervuradas, a NBR 6118 (ABNT, 2014) permite que a análise 

estrutural seja feita considerando que a mesma é uma laje maciça com espessura que forneça a 

mesma rigidez à flexão. Ao realizar essa equivalência, assume-se que a laje maciça terá a 

mesma rigidez à torção da laje nervurada. Entretanto, a rigidez à torção das lajes nervuradas é 

quase desprezível, fato que acentua os deslocamentos e os momentos fletores em relação à laje 

maciça, cuja rigidez à torção é cerca do dobro da rigidez à flexão (CARVALHO; PINHEIRO, 

2013). Portanto, tratar a laje nervurada como uma laje maciça com espessura equivalente pode 

subestimar os deslocamentos e esforços. 

Carvalho e Pinheiro (2013, apud Hann, 1972) desenvolveram um coeficiente para 

desconsiderar a rigidez à torção e, desse modo, corrigir os esforços obtidos na laje equivalente. 

O coeficiente é dado por: 



21 

 

 

 

𝛿 =
1

1 −  (
5
6 .

휀
1 + 휀4)

 (1) 

onde  

휀 =
𝑙𝑥

𝑙𝑦
=

1

𝜆
 (2) 

com lx o menor vão da laje e ly o maior. 

A espessura equivalente pode ser encontrada igualando o momento de inercia da seção 

(I) com o momento de inercia à flexão de uma faixa de laje correspondente, como mostra a 

Figura 12. 

 

Figura 12 – Laje maciça equivalente 

 

Fonte: Bezerra (2017). 

 

 O momento de inércia da seção T é dado por 

Ι =
𝑏𝑓ℎ𝑓

3

12
+ 𝑏𝑓ℎ𝑓 (

ℎ𝑓

2
+ ℎ − 𝑦𝑐𝑔)

2

+
𝑏𝑤ℎ3

12
+ 𝑏𝑤ℎ (

ℎ

2
− 𝑦𝑐𝑔) (3) 

Sendo ycg a posição do centroide da seção em relação à borda inferior, obtida fazendo 

𝑦𝑐𝑔 =
0,5𝑏𝑤ℎ2 + 𝑏𝑓ℎ𝑓ℎ + 0,5ℎ𝑓

2𝑏𝑓

𝑏𝑤ℎ + 𝑏𝑓ℎ𝑓
 (4) 

Com isso, a espessura equivalente será igual a 
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ℎ𝑒𝑞 = (
12𝐼

𝑏𝑓
) (5) 

 

 2.2. Dimensionamento à Flexão Simples 

 

O dimensionamento de uma laje nervurada é, normalmente, feito isolando a nervura 

e assumindo que esta é uma viga de seção T. Ou seja, na análise estrutural é obtido o momento 

fletor máximo desenvolvido nas nervuras e, a partir deste, é feito o cálculo da armadura de 

flexão necessária assegurar o equilíbrio e, desse modo, evitar que a peça atinja a ruína. 

A formulação para uma peça de seção T sujeita à flexão simples se baseia nos 

seguintes pressupostos (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2014): 

a) Considera-se a seção transversal plana em todas as fases de carregamento e normal 

ao eixo, de tal forma que as deformações são proporcionais ao longo da sua altura 

até a linha neutra da peça; 

b) Admite-se aderência perfeita entre o concreto e o aço, o que faz com que a 

deformação na armadura seja igual ao do concreto que a envolve; 

c) Desconsidera-se a resistência do concreto à tração no estado limite última, sendo 

responsabilidade do aço absorver essa solicitação;  

d) A distribuição das tensões de compressão no concreto, dado pelo diagrama 

parábola-retângulo, como mostra a Figura 13, pode ser substituído por um diagrama 

retangular com tensão igual à 0,85.fcd. No eixo x, o encurtamento de compressão do 

concreto é de 2 ‰, na compressão simples, e de 3,5 ‰, na flexão simples; 
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Figura 13 – Diagrama parábola-retângulo 

 

Fonte: Adaptado da NBR 6118 (ABNT 2014). 

 

e) O alongamento máximo do aço da armadura de tração é de 10‰, para evitar 

deformações plásticas excessivas da peça no ELU, podendo ser adotado o seguinte 

diagrama (Figura 14), para aços com ou sem patamar de escoamento. 

 

Figura 14 – Diagrama de elongação 

 

Fonte: Adaptado da NBR 6118 (ABNT 2014). 
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A falha de uma estrutura de concreto armado pode ocorrer por esmagamento do 

concreto comprimido ou por deformação excessiva da armadura. Será considerada a ruptura do 

concreto quando atingir uma deformação de 2‰ quando sujeito à compressão centrada e 3,5‰ 

quando sujeita à força excêntrica. Para o aço, o limite para as deformações é de 10‰. O 

comportamento desses materiais no momento da falha será representado pelos domínios de 

deformação.  

Existem cinco domínios de deformação. Entretanto, na flexão simples, apenas os 

domínios 2, 3 e 4 são possíveis, uma vez que são os únicos em que sempre haverá parte do 

concreto sendo comprimido e a armadura tracionada. No domínio 2, a ruína da estrutura ocorre 

devido a deformação plástica excessiva da armadura (εs = 10‰), enquanto o concreto não atinge 

sua capacidade resistente (0‰ < εc < 3,5‰). No domínio 3, a falha é caracterizada por ruptura 

do concreto comprimido e, nesse momento, o aço, mesmo não atingindo sua deformação 

máxima, irá entrar no escoamento (εyd  < εs < 10‰). Os domínios 2 e 3 são os mais utilizados 

pelos projetistas, pois apresentam uma ruptura dúctil, proporcionando a peça uma intensa 

fissuração antes de romper. No domínio 4, a falha também se dá por ruptura do concreto 

comprimido, mas, diferentemente do domínio 3, a armadura não sofre escoamento. Isso gera 

um comportamento frágil, pois não proporciona a estrutura deformações acentuadas antes de 

entrar em colapso. A Figura 15 resume os domínios de deformação. 

 

Figura 15 – Diagrama de domínios 

 

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014). 

 



25 

 

 

 

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2014), para vigas com seção T, é 

necessário definir qual parte da capa, mais próxima da alma, irá colaborar na resistência da 

nervura. Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), a largura colaborante (bf) será igual à largura da 

nervura (bw) somada a no máximo 10% da distância α entre os pontos do momento fletor nulo 

para cada lado da nervura em que houver laje colaborante. Essa distância pode ser calculada 

por meio do comprimento (l) do tramo considerado: 

a) a = l (viga simplesmente apoiada); 

b) a = 0,75 l (tramo com momento em umasó extremidade); 

c) a = 0,6 l (tramo com momentos nas tuas extremidades); 

d) a = 2 l (viga em balanço). 

Se a posição fictícia da linha neutra for estiver na capa da nervura (y = 0,85 x < hf), 

então a distribuição das tensões de compressão no concreto terão o formato de um retângulo. 

Nesse caso, o dimensionamento da seção T será feito com a mesma formulação usada para 

flexão em peças com seção retangular. Caso contrário, a distribuição de tensões terá o formato 

de um T, conforme visto na Figura 16. 

 

Figura 16 – Perfil T a) Com linha neutra na mesa b) Com linha neutra inferior a mesa 

a)                                                                                 b) 

                                          

                           

Fonte: Bezerra (2017). 
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Para identificar qual dos casos serão encontrados, deve-se calcular sua altura útil 

(d), a qual será comparado com a altura útil d0, que é o valor teórico da altura útil que leva a 

posição fictícia da linha neutra até a interface entre a mesa e nervura (CLÍMACO, 2016). 

 Para encontrar a expressão, deve-se aplicar o equilibrio da seção, fazendo y = hf. 

Fazendo o somatório dos momentos em torno do centro geométrico da armadura, tem-se  

𝑀𝑑 = 𝑅𝑐 (𝑑 −
ℎ𝑓

2
) (6) 

𝑀𝑑 = 0,85 𝑓𝑐𝑑  𝑏𝑓 ℎ𝑓 (𝑑0 −
ℎ𝑓

2
) (7) 

𝑑0 =
𝑀𝑑

0,85 𝑓𝑐𝑑  𝑏𝑓 ℎ𝑓
+

ℎ𝑓

2
 (8) 

Md  sendo o momento fletor máximo da nervura. 

Se d > d0, linha neutra fictícia estará localizada na mesa e o seu dimensionamento 

será feito da mesma forma de uma seção retangular. Aplicando o equilíbrio dos momentos em 

relação ao centro geométrico da armadura tem-se 

𝑀𝑑 = 𝑅𝑐  . 𝑧  (9) 

sendo a resultante de compressão dada por  

𝑅𝑐 = 0,85 𝑓𝑐𝑑  𝑏𝑓 0,8𝑥  (10) 

Substituindo a Equação (10) na Equação (9), encontra-se 

𝑀𝑑 = (0,85 𝑓𝑐𝑑)(0,8 𝑏𝑤)(𝑑 − 0,4𝑥) (11) 

𝑀𝑑 = 0,68𝑥 𝑓𝑐𝑑  𝑏𝑤(𝑑 − 0,4𝑥) (12) 

𝑀𝑑 = (0,68𝑥𝑑 − 0,272𝑥2
𝑑2

𝑑2
) 𝑏𝑤 𝑓𝑐𝑑   (13) 

𝑀𝑑 = [0,68 (
𝑥

𝑑
) − 0,272 (

𝑥

𝑑
)

2

] 𝑑2 𝑏𝑤 𝑓𝑐𝑑  (14) 

𝑀𝑑

𝑑2𝑏𝑤𝑓𝑐𝑑
= 0,68 (

𝑥

𝑑
) − 0,272 (

𝑥

𝑑
)

2

  (15) 

Definido a linha neutra adimensional kx = x/d e o momento fletor adimensional (Kmd) como 

sendo 

𝑘𝑀𝑑 =
𝑀𝑑

𝑑2 𝑓𝑐𝑑  𝑏𝑓
 (16) 

tem-se a seguinte equação de segundo grau 

0,272 𝑘𝑥
2 − 0,68 𝑘𝑥 +  𝑘𝑀𝑑 = 0 (17) 

Resolvendo para a raiz possível, resulta em 
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𝑘𝑥 = 1,25 − 1,9174√0,425 − 𝑘𝑀𝑑 (18) 

Dessa forma, para uma estrutura de ruptura dúctil, a tensão na armadura será igual 

à tensão de escoamento. Como, para o equilíbrio, a resultante de tração deve ser igual à de 

compressão, a Equação (9) torna-se 

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑑

(1 − 0,4𝑘𝑥)𝑑 𝑓𝑦𝑑
 (19) 

Caso a d < d0, a linha neutra fictícia estará dentro da nervura, e a distribuição de 

tensão terá o formado de um T. Separando o momento atuante entre o momento que será 

absorvido pela alma (M2) e o momento que será absorvido pelas abas da mesa (M1), como 

mostra a Figura 17. 

  

Figura 17 – a) Momento resistido pela alma e b) Momento resistido pelas abas 

 

Fonte: Bezerra (2017). 
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No em torno do centro geométrico da armadura faz-se o somatório dos momentos 

encontrando-se parte do momento fletor equilibrado pelo concreto comprimido nas abas (M1) 

𝑀1 = 0,85 𝑓𝑐𝑑  ℎ𝑓 (𝑏𝑓 − 𝑏𝑤)(𝑑 − 0,5ℎ𝑓) . (20) 

Dessa forma, o momento absorvido pela alma será dado por 

𝑘𝑀𝑑 =
𝑀2

𝑑2 𝑓𝑐𝑑  𝑏𝑤
 (21) 

pois M2 = Md – M1. Encontrado kmd, por meio da Equação (6) calcula-se kx, logo sua área de 

aço será dada por 

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 =
𝑀1

(𝑑 − 0,5 ℎ𝑓)𝑓𝑦𝑑
+

𝑀2

(1 − 0,4𝑘𝑥) 𝑑 𝑓𝑦𝑑
 (22) 

A seção deve conter uma armadura mínima necessária para absolver um momento 

mínimo que ocasionaria a falha da seção de concreto simples, assegurando as condições de 

ductilidade. Logo, essa área mínima é deve ser dada por 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑝𝑚𝑖𝑛𝑏𝑤(ℎ + ℎ𝑓) (23) 

a qual a taxa de armadura pmin é dado por 

𝑝𝑚𝑖𝑛 =
0,078 𝑓𝑐𝑘

2
3

𝑓𝑦𝑑
≥ 0,15% . (24) 

 

 2.3. Verificação das tensões de cisalhamento  

 

Se os critérios preconizados na NBR 6118 (ABNT, 2014) para a largura e distância 

entre eixos das nervuras forem atendidos, pode-se verificar as tensões de cisalhamento nas 

nervuras com os mesmos critérios empregados na análise das lajes maciças. Desse modo, para 

ser dispensada a utilização de estribos, a força cortante de cálculo (Vd), a uma distância (d) da 

face do apoio, deverá ser menor ou igual à força cortante resistente de cálculo VRd1 dada por 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1 = 𝜏𝑅𝑑𝑘(1,2 + 40𝑝1)𝑏𝑤𝑑 (25) 

Sendo 

𝜏𝑅𝑑 = 0,0375 𝑓𝑐𝑘

2
3⁄
 (com fck em MPa); (26) 

𝜅 = |1,6 − 𝑑| ≥ 1 (com d em metros); (27) 

𝑝1 = (
𝐴𝑠1

𝑏𝑤 𝑑
) ≤ 0,02 (28) 

em que As1 é a armadura efetiva de tração na nervura. 
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 2.4. Estado limite de deformações excessivas 

 

Quando o momento de fissuração (Mr) for menor que o momento fletor solicitante 

da seção crítica (M), ocorrerá a fissuração da peça. Para verificação do ELS-DEF de uma peça 

com seção T, Mr pode ser representado por 

𝑀𝑟 =
1,2 𝑓𝑐𝑡𝑚 𝐼

𝑦𝑐𝑔
 (29) 

sendo a resistência do concreto à tração média dado por 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 𝑓𝑐𝑘

2
3⁄
 com fck em MPa. (30) 

Reconhecido a fissuração da seção, o momento de inercia deve ser calculado 

desconsiderando a região de concreto tracionado (Estádio II), o que confere ao elemento flechas 

maiores do que as de cálculo elástico considerando a inercia da seção bruta (Estádio I). O 

momento de inércia do Estádio II (III) é obtido considerando a homogeneização da seção da 

peça (Figura 18) 

 

Figura 18 – Viga com seção homogeneizada no Estádio II 

 

Fonte: Bezerra (2017). 
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O momento de inércia no Estádio II de uma peça com seção T dependerá se a 

posição da linha neutra (yII) encontra-se na alma ou na mesa da seção. 

 Considerando-se o momento estático da seção homogeneizada com linha neutra 

igual a zero, tem-se 

𝑦𝐼𝐼 =
−𝑎2 +  √𝑎2

2 − 4 𝑎1𝑎3

2 𝑎1
 (31) 

Onde 

𝑎1 =
𝑏𝑤

2
 ; (32) 

𝑎2 = ℎ𝑓(𝑏𝑓 − 𝑏𝑤) + 𝜂𝐴𝑠 ; (33) 

𝑎3 = −𝑑 𝜂 𝐴𝑠 −
ℎ𝑓

2

2
(𝑏𝑓 − 𝑏𝑤) ; (34) 

e η (coeficiente de homogeização da seção) obtido por 

𝜂 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
 (35) 

Com modulo de elasticidade do aço (Es) considerado 210 GPa e modulo de elasticidade 

equivalente a Ec. 

 Caso yII < hf, a linha neutra estará contida na mesa, logo 

𝐼𝐼𝐼 =
𝑏𝑓 𝑦𝐼𝐼

3

2
+ 𝜂𝐴𝑠(𝑑 − 𝑦𝐼𝐼). (36) 

 Caso yII > hf, a linha neutra estará contida na alma, logo 

𝐼𝐼𝐼 =
(𝑏𝑓−𝑏𝑤)ℎ𝑓

3

12
+

𝑏𝑤𝑦𝐼𝐼
3

3
+ (𝑏𝑓 − 𝑏𝑤) ℎ𝑓  (𝑦𝐼𝐼 −

ℎ𝑓

2
)

2

+ 𝜂𝐴𝑠(𝑑 − 𝑦𝐼𝐼)2  (37) 

A verificação da fissura é feita para a seção crítica da peça. Sabe-se que o momento 

fletor varia de acordo com o comprimento do vão, cujas seções adjacentes à crítica (central) 

podem permanecer sem rachaduras, conforme a Figura 19.  
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Figura 19 – Variação do momento fletor de acordo com o comprimento do vão 

 

Fonte: Bezerra (2017). 

 

Constata-se que as bordas se encontram no Estádio I e a região mais central no 

Estádio II. Portanto, convenciona-se uma aproximação devido essa variação do momento de 

inercia, estimando-se assim as flechas imediatas, podendo-se utilizar a inércia média (Im), 

recomendado por Branson na NBR 6118 (ABNT, 2014), dado por 

𝐼𝑚 = 𝐼 (
𝑀𝑟

𝑀
)

3

+  𝐼𝐼𝐼 [1 − (
𝑀𝑟

𝑀
)

3

]. (38) 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentado a forma que o estudo foi conduzido, explanando os 

casos presentem nele, apresentando a planilha utilizada para lajes nervuradas unidirecionais de 

Bezerra (2020) e mostrando a composição de preços utilizada. 

 

3.1 Casos estudados 

 

A formulação da planilha de cálculo produzida por Bezerra (2020) foi elaborada de 

acordo com os cálculos expostos anteriormente para laje nervurada de concreto armado na 

plataforma Excel, visto que a variação de certos parâmetros influenciará na quantidade de 

material. Ressalta-se que essa planilha foi adaptada para o caso de lajes pré-moldadas duplo T. 

Isto foi feito pois a planilha original aborda apenas os casos de lajes moldadas in loco com 

formas plásticas. 

Dessa forma, analisou-se três casos de lajes nervuradas duplo T, onde estes 

diferenciam-se pela dimensão do seu menor vão (lx), apresentando respectivamente 6 m, 8 m e 

10 m. Foi adotada a seguinte nomenclatura para os casos: Laje 1, Laje 2 e Laje 3, 

respectivamente. O valor do vão transversal (ly) foi assumido como constante de 10 m. Cada 

caso foi analisado individualmente variando-se a resistência característica do concreto à 

compressão (fck), assumindo valores 25 MPa; 30 MPa; 35 MPa; 40 MPa e 50 MPa. Além disso, 

variou-se a altura total (h), assumindo os valores 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 

90 cm e 100 cm. Admitiu-se altura da mesa (hf) constante de 0,05 m.  

Com as variações dos parâmetros lx, fck e h, obteve-se um total de 120 combinações. 

Na Figura 20, observamos as variáveis geométricas da seção transversal. 
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Figura 20 – Variáveis geométricas de laje duplo T 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda sobre a sua geometria, vale ressaltar que durante esse processo de cálculos 

as demais variáveis utilizadas permaneceram fixas, como largura da mesa (2·bf) assumindo o 

valor de 2,4 m (para o dimensionamento, adota-se uma seção T simples de largura bf); a largura 

da alma (bw) assumindo 0,15 m, valores esses escolhidos por meio da média da largura maior 

(bs) e da largura menor (bw). Na Tabela 1, podemos resumir esquematicamente todas as peças 

utilizadas. Além disso, a carga total por metro quadrado (q + gsc) assumido para os 3 casos foi 

de 5 kN/m2, cobrimento (co) assumindo 3cm e aço utilizado foi CA-50. 

 

Tabela 1 – Geometria das peças utilizadas 

bf/hw/h bf hw hf bs bi bw 

120/25/30 1,20 m 0,25 m 0,05 m 0,18 m 0,12 m 0,15 m 

120/35/40 1,20 m 0,35 m 0,05 m 0,18 m 0,12 m 0,15 m 

120/45/50 1,20 m 0,45 m 0,05 m 0,18 m 0,12 m 0,15 m 

120/55/60 1,20 m 0,55 m 0,05 m 0,18 m 0,12 m 0,15 m 

120/65/70 1,20 m 0,65 m 0,05 m 0,18 m 0,12 m 0,15 m 

120/75/80 1,20 m 0,75 m 0,05 m 0,18 m 0,12 m 0,15 m 

120/85/90 1,20 m 0,85 m 0,05 m 0,18 m 0,12 m 0,15 m 

120/95/100 1,20 m 0,95 m 0,05 m 0,18 m 0,12 m 0,15 m 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2 Considerações dos custos de materiais 

 

Para a composição de custos, utilizou-se, para esse estudo paramétrico, valores 

apenas dos materiais utilizados (concreto e aço), desconsiderando os valores de mão de obra, 

lançamento do concreto, transporte, encargos e outras possíveis despesas. Em relação ao custo 

desses materiais, utilizou-se valores atuais encontrados no mercado, como mostra 

resumidamente na Tabela 2 e Tabela 3 extraídas da planilha, os quais foram extraídos da 

Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará (2020). 

 

Tabela 2 - Preço dos concretos utilizados 

Código (SEINFRA) Classe fck Custo/m3 

I0828 C25 25MPa R$ 270,30 

I0829 C30 30MPa R$ 283,56 

I0830 C35 35MPa R$ 295,46 

I0831 C40 40MPa R$ 324,70 

I7971 C50 50MPa R$ 454,41 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Tabela 3 – Preço dos aços utilizados 

Código (SEINFRA) ϕ Custo/kg 

I0163 6,3 mm R$ 5,1060 

I0163 8 mm R$ 5,1060 

I0163 10 mm R$ 5,1060 

I0163 12,5 mm R$ 5,1060 

I0163 16 mm R$ 5,1060 

I0163 20 mm R$ 5,1060 

I0163 25 mm R$ 5,1060 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

3.3 Apresentação da planilha de cálculo 

 

Dessa forma, para o funcionamento da planilha, preencheu-se os dados iniciais, 

Figura 21, utilizando as unidades já vistas no referencial teórico. 
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Figura 21 – Interface dos dados iniciais 

 

Fonte: Adaptado de Bezerra (2020). 

 

Podemos observar que a planilha “pede” para o usuário preencher os valores de ax, 

ay, bx e by, valores esses que representam a distância do eixo do apoio até o início da viga a qual 

a laje encontra-se apoiada, essa foi adotado uma distância de 0,2m para facilitar os cálculos, 

logo o valor do comprimento da viga (l0x) para todos os cálculos são 5,8 m, 7,8 m e 9,8 m 

respectivamente. 

Em seguida, a planilha apresenta os resultados encontrados para as variáveis 

utilizadas, como mostra na Figura 22. Porém, nesse trabalho, analisou-se para cada laje 

estudada se todas as combinações atenderiam a todos os critérios de dimensionamento, visto 

anteriormente no referencial teórico. Após isso, a planilha apresenta o custo total relativo a cada 

combinação, parâmetro o qual será analisado. 
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Figura 22 – Interface dos resultados 

 

Fonte: Adaptado de Bezerra (2020). 

 

Todos os cálculos utilizados na planilha encontram-se no Anexo A, Anexo B e 

Anexo C seguindo o memorial de cálculos apresentado no referencial teórico. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1. Validação da planilha 

 

Para validação da planilha elaborada por Bezerra (2020), utilizou-se um exemplo 

apresentado por Carvalho e Figueiredo Filho (2014, p. 142) com objetivo de, por meio da 

ferramenta utilizada, encontrar o valor exposto na questão (Figura 23) 

 

Figura 23 – Exercício de dimensionamento à flexão de uma seção T 

 

Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2014). 

 

Na resolução do exercício, utilizou-se o momento fletor de cálculo (Md) igual 

6770 kN/m2, adicionou-se também as dimensões da peça utilizada. Logo a planilha nos 

forneceu a área de aço necessário (As) igual a 93 cm2 conforma a mostrada na resolução do 

exemplo. 

 

4.2. Laje 1 

 

Efetuada a rotina de cálculos para a laje de 6 m de comprimento, foi encontrado o 

resultado presente na Tabela 4. Nela, as peças de altura de 30 cm utilizando os 5 tipos de 

concreto, nenhuma atendeu a todos os critérios anteriores de dimensionamento, além dessas, as 

peças de altura de 40 cm combinados com concreto de 25 MPa e 30 MPa, peças com a altura 

de 50 cm, 60 cm, 70 cm combinadas com o concreto de 25 MPa também não atenderam a todos 

os critérios de dimensionamento. Para simplificar a análise dos resultados, representou-se com 

asteriscos esses casos. Logo, essas não tiveram seus custos calculados. Nas Tabelas 4, Tabela 

5 e Tabela 6 utilizou-se o * significando que não foi atendido o critério de ELS para deformação 



38 

 

 

 

excessiva e o ** significando que não foi atendido o critério de resistência da biela de 

compressão. 

Tabela 4 – Resultados da laje 1 

Peças 

bf/hw/h 

Custo/m2 

fck = 25 MPa fck = 30 MPa fck = 35 MPa fck = 40 MPa fck = 50 MPa 

120/25/30 */** */** ** ** ** 

120/35/40 * * R$ 42,00 R$ 44,77 R$ 57,06 

120/45/50 * R$ 42,66 R$ 43,94 R$ 47,11 R$ 61,15 

120/55/60 * R$ 46,49  R$ 47,94  R$ 51,50  R$ 67,30  

120/65/70 * R$ 47,34  R$ 48,95  R$ 52,91  R$ 70,46  

120/75/80 R$ 47,89 R$ 49,86 R$ 51,64 R$ 57,30 R$ 79,60 

120/85/90 R$ 52,86 R$ 55,02 R$ 56,95 R$ 62,07 R$ 85,75 

120/95/100 R$ 56,52 R$ 58,85 R$ 63,94 R$ 69,08 R$ 91,90 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, elaborou-se um gráfico, Figura 24, para uma melhor análise dessas 

peças as quais atenderam a todos os critérios de dimensionamento, analisando seus custos para 

os valores para cada tipo de fck utilizado. 

 

Figura 24 – Gráfico dos resultados da laje 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Diante das análises feitas pelo gráfico, percebe-se que o mais econômico seria 

manter a altura na ordem de lx/15, dentre essas a combinada com o concreto de 35 MPa 

apresentou o resultado mais econômico, o que atesta que, para esse vão de 6 m, é antieconômico 

aumentar a altura da laje e a resistência à compressão do concreto (fck) utilizado. 

 

4.3. Laje 2 

 

Efetuada a rotina de cálculos para a laje de 8 m de comprimento, foi encontrado o 

resultado presente na Tabela 5. Nela as peças de altura de 30 cm e 40 cm utilizando os 5 tipos 

de concreto, nenhuma atendeu a todos os critérios asteriscos de dimensionamento, além dessas, 

as peças de altura de 50 cm e 60 cm combinados com concreto de 25 MPa, 30 MPa, 35 MPa, 

40 MPa, peças com a altura de 70 cm combinadas com o concreto de 25 MPa, 30 MPa, 35 Mpa, 

peças de altura de 80 cm e 90 cm combinadas com concreto de 25 MPa e 30 MPa e peça de 100 

cm de altura combinada com concreto de 25 MPa também não atenderam a todos os critérios, 

sendo representadas pelos asteriscos. Logo, essas não tiveram seus custos calculados. 

 

Tabela 5 – Resultados da laje 2 

Peças 

bf/hw/h 

Custo/m2 

fck = 25 MPa fck = 30 MPa fck = 35 MPa fck = 40 MPa fck = 50 MPa 

120/25/30 */** */** */** ** ** 

120/35/40 */** */** */** */** ** 

120/45/50 */** */** * * R$ 70,27 

120/55/60 * * * * R$ 73,52 

120/65/70 * * * R$ 59,43 R$ 77,13 

120/75/80 * * R$ 58,19 R$ 62,58 R$ 82,06 

120/85/90 * * R$ 62,22 R$ 67,01 R$ 88,26 

120/95/100 * R$ 62,12 R$ 64,23 R$ 69,42 R$ 92,44 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, elaborou-se um gráfico, Figura 25, para uma melhor análise dessas 

peças as quais atenderam a todos os critérios de dimensionamento, analisando seus custos para 

cada um dos valores dos valores de fck utilizados. 
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Figura 25 – Gráfico dos resultados da laje 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante das análises feitas pelo gráfico, percebe-se que o mais econômico seria 

manter a altura na ordem de lx/10, dentre essas a combinada com o concreto de 35 MPa 

apresenta o resultado mais econômico. O que evidencia que para esse vão de 8 m, é mais 

indicado manter a capacidade de compressão do concreto (fck) e aumentar a altura da laje. Ou 

seja, quanto maior o vão, maior o deve ser a altura da forma para lhe tornar mais econômico. 

 

4.4. Laje 3 

 

Efetuado a rotina de cálculos para a laje de 10 m de comprimento, foi encontrado o 

resultado presente na Tabela 6. Nela as peças de altura de 60 cm, 70 cm e 80 cm com concreto 

de 50 MPa atenderam a todos os critérios, além dessas, as peças de 90 cm e 100 cm de altura 

combinadas com concretos de 40 MPa e 50 MPa. As demais não atenderam a todos os critérios 

de dimensionamento, sendo representados pelos asteriscos, logo, não sendo calculadas. 
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Tabela 6 – Resultados da laje 3 

Peças 

bf/hw/h 

Custo/m2 

fck = 25 MPa fck = 30 MPa fck = 35 MPa fck = 40 MPa fck = 50 MPa 

120/25/30 */** */** */** ** ** 

120/35/40 */** */** */** */** ** 

120/45/50 */** */** */** */** ** 

120/55/60 */** */** */** */** R$ 82,45 

120/65/70 * * * * R$ 85,76 

120/75/80 * * * * R$ 91,06 

120/85/90 * * * R$ 73,95 R$ 95,30 

120/95/100 * * * R$ 76,21 R$ 99,34 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Dessa forma, elaborou-se um gráfico, Figura 26, para uma melhor análise dessas 

peças as quais atenderam a todos os critérios de dimensionamento, analisando seus custos para 

os valores dos fck utilizado. 

 

Figura 26 – Gráfico dos resultados da laje 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Diante das análises feitas pelo gráfico, percebe-se que há um padrão em relação ao 

caso 2, cujo melhor resultado encontrado foi utilizando a altura na ordem de lx/12 combinando 

com concreto de fck de 40 MPa, mostrando que para o vão de 10 m, é mais econômico aumentar 

a resistência à compressão desse e reduzir sua altura da laje (h). Algo curioso, visto que, quanto 

maior a resistência à compressão desse, maior seria o seu custo, quando analisado de maneira 

isolada. Entretanto, analisando para esse caso, torna-se mais econômico. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho abordou o estudo paramétrico de lajes pré-moldadas tipo duplo T em 

concreto armado. Utilizou-se a planilha de cálculos elaborada por Bezerra (2020), a qual foi 

validada por meio de testes e apresentou coerência com as prescrições da NBR 6118 (ABNT, 

2014), sendo feitas também modificações, inserindo-se as características geométricas das peças 

duplo T, utilizadas. Em seguida, analisou-se a sensibilidade dos parâmetros escolhidos, altura 

total (h) e a resistência característica do concreto à compressão (fck), para cada uma das lajes 

estudadas. 

Na laje 1, de acordo com o que foi analisado, é antieconômico aumentar a altura 

total (h) da laje e seu fck, pois seu resultado mais econômico apresentado foi utilizando a peça 

de h de 40 cm, a menor utilizada, com fck = 35 MPa. Nas lajes 2 e 3 percebe-se que não há um 

padrão, pois na laje 2 é mais indicado aumentar a altura da peça (h) e manter o valor de fck, pois 

encontrou-se como resultado mais econômico a altura na ordem lx/10 com fck = 35 MPa. Em 

contrapartida, na laje 3, a combinação que apresentou o menor custo com materiais foi 

reduzindo sua altura para a ordem lx/12 e aumentando seu fck para 40 MPa. Algo bastante curioso 

constatado, foi que, ao aumentar seu fck, seu custo diminuiu, porém, como visto na Tabela 2, o 

concreto mais resistente a compressão apresenta um custo maior, algo bastante peculiar quando 

analisado esses parâmetros. 

Notou-se que, para as lajes analisadas, não existe um padrão para combinação de 

altura (h) das peças com fck para proporcionar um menor custo, logo é evidente um estudo mais 

amplo com o intuito de encontrar, caso exista, um padrão de economia, para isso, utilizar vãos 

maiores poderia auxiliar nesse estudo. Dessa forma, adicionar a protensão à planilha de cálculos 

traria essa possibilidade, pois esse sistema possibilita a construção de vãos maiores, 

aumentando o universo de possibilidades de estudo. 
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ANEXO A – CÁLCULOS DA PLANILHA UTILIZADA 

 
Fonte: Bezerra (2020). 
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ANEXO B – CÁLCULOS DA PLANILHA UTILIZADA 

 
Fonte: Bezerra (2020). 
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ANEXO C – CÁLCULOS DA PLANILHA UTILIZADA 

 
Fonte: Bezerra (2020). 

 

 

 

 

 


