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Este artigo desenvolve uma análise comparativa entre dois sistemas estruturais, o convencional, com 
lajes maciças apoiadas sobre vigas, e o experimental, com lajes lisas apoiadas sobre pilares com vigas 
de borda. Nas ligações entre viga-pilar foram atribuídas nós semi-rigídos com uma redução de 15% no 
grau de engastamento, assegurando um dimensionamento mais econômico e próximo da realidade. 
As bitolas foram configuradas conforme a disponibilidade no município de Tucuruí-Pa. A fim de 
qualificar e quantificar algumas características particulares de cada sistema estrutural mencionado, 
dimensionou-se um edifício residencial de 20 pavimentos, com 4 apartamentos por andar no software 
estrutural Eberick V8® Gold, com objetivo de realizar uma análise de estabilidade, quantitativos de 
materiais e custo. Na análise de estabilidade da estrutura ambas apresentaram valores abaixo do 
estabelecido pela norma, não havendo deslocamento excessivo, entretanto a estrutura em laje lisa 
apresentou menor deslocamento horizontal na direção x, mostrando uma melhor estabilidade. Para o 
consumo de materiais o sistema de laje convencional apresentou 8,76% menor consumo de concreto, 
24,69 % menor para o aço e 12,20% maior para as formas. A análise de custo foi realizada através do 
SINAPI do mês de janeiro de 2017, os custos totais foram feitos apenas da superestrutura, de modo 
que o modelo de laje lisa convencional apresentou uma economia de 10,89% em relação ao outro 
sistema. 
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This paper presents a comparative analysis between two structural systems, the conventional, with 
solid concrete slabs supported on beams, and the experimental, with flat slabs supported on pillars 
with edge beams. In the beam-column connection, semi-rigid nodes were assigned with a 15% 
reduction in the degree of fixity, ensuring a more economical and accurate sizing. Gauges were 
designed according to the availability in Tucuruí-PA. In order to qualify and quantify some particular 
characteristics of each mentioned structural system, it was designed a residential building of 20 floors 
and 4 apartments per floor using the structural software Eberick V8® Gold, aiming also to analyze 
stability parameters, amount of materials and cost. According to structure stability analysis, both 
presented values lower than the ones established on technical standards, without excessive 
displacement; however flat slab structure presented less horizontal displacement in the x direction, 
showing a better stability. For material consumption the conventional slab system presented 8.76% 
less concrete consumption, 24.69% in relation to steel and 12.20% higher for the forms. SINAPI 
(National System of Costs Survey and Indexes of Civil Construction) from January 2017 was used to 
develop the cost analysis; the total costs were made only of the superstructure, so that the 
conventional flat slab model presented a saving of 10.89% in relation to the other system. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A construção civil no Brasil tem 
empregado diversos sistemas estruturais na 
execução de edificações de concreto armado. Nos 
últimos anos, é notória a competitividade entre as 
empresas do setor da construção. Com isso, vêm-
se investindo incessantemente no conhecimento 
de novas técnicas que permitam minimizar o 
desperdício, e consequentemente, o custo da obra. 

Dentro desse contexto, os sistemas 
estruturais apresentam grande importância na 
racionalização da edificação como um todo. Nas 
estruturas de vários pavimentos, as lajes 
convencionais são responsáveis por uma parcela 
muito elevada de consumo de concreto, sendo 
necessário o estudo aprofundado dos critérios 
escolhidos em sua concepção. Tendo em vista a 
obtenção do sistema estrutural mais adequado e, 
economicamente, otimizado, no qual a 
compensação não é somente no viés da economia 
de materiais, mas também pela rapidez 
proporcionada pelo método construtivo.    

Segundo Lima Neto (2012), lajes lisas se 
distinguem das lajes convencionais por se 
apoiarem diretamente sobre os pilares, não sendo 
utilizadas as vigas, como é mostrado na Figura 1, 
e quando bem dimensionadas tornam-se mais 
eficientes, de fácil execução, podem apresentar 
menor pé direito e, eventualmente, mais 
econômicas, uma vez que as fôrmas precisam de 
menos recortes e a estrutura se torna mais leve 
para a mesma quantidade de andares de uma 
edificação convencional, tendo assim, como 
consequência fundações menores ou menos 
profundas. No entanto, estas simplificações 
também trazem algumas desvantagens de projeto. 
Entre outros, os dois principais são: 

 
a) Sistema com lajes e vigas  

b) Sistema com lajes lisas 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sistemas de lajes em concreto armado 
Fonte: O autor 

 
a) Baixa rigidez do sistema estrutural em 

relação às ações horizontais, em virtude da 
ausência de vigas; 

b) Uma das desvantagens desse tipo de 
estruturas é a possibilidade da ocorrência da 
punção, ruptura por cisalhamento que acontece de 
forma frágil (sem aviso), e que pode causar sérios 
danos à estrutura como um todo, em função de 
um eventual colapso progressivo causado pela 
ruptura de apenas uma ligação. 

Em relação à falta de rigidez da estrutura, 
o problema pode ser solucionado na maioria dos 
casos, vinculando-se a laje em paredes estruturais 
ou em núcleos rígidos, tais como poços de 
elevador e escadas. Em relação ao segundo 
problema, o mesmo aparece quando cargas ou 
reações atuam excessivamente nas ligações laje-
pilar, podendo ser solucionado com capitéis 
(reforço da laje junto ao pilar), reforçando com 
armadura de cisalhamento ou com placas 
metálicas rígidas, ou ainda com a protensão da 
laje (LIMA NETO, 2012). 

Dessa forma, a presente pesquisa busca 
desenvolver um estudo técnico comparativo entre 
os pavimentos de uma estrutura executada com 
lajes maciças convencionais e lajes lisas com viga 
de borda, ambas dimensionadas no software 
(comercial?) Eberick V8® Gold, com ênfase na 
análise dos quantitativos referentes ao consumo 
de concreto, fôrmas, e taxa de armadura e 
estabilidade global de cada estrutura. 

 
2. LAJES 
           Segundo Silva (2002), lajes são estruturas 
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laminares, solicitadas predominantemente por 
cargas normais a seu plano médio. Nos edifícios, 
as lajes aparecem como pisos e forros, lajes de 
escadas, fundos e tampas de caixas d’água. Além 
disso, as cortinas de contenção e paredes de caixas 
d’água são corriqueiramente tratadas como lajes. 
São, em sua maioria, retangulares e as bordas 
podem ser engastadas, simplesmente apoiadas ou 
livres. As cargas possíveis de atuarem nas lajes 
são: 

 Distribuídas em superfícies como, por 
exemplo, peso próprio, revestimentos, pessoas, 
móveis, veículos e utensílios; 

 Distribuídas em linhas, como é o caso de 
alvenarias descarregando diretamente sobre lajes; 

 Concentradas como pilares nascendo em 
lajes. 

 
2.1 SISTEMA ESTRUTURAL COM LAJE 

MACIÇA  
Neste sistema estrutural, as lajes maciças 

apoiam-se sobre vigas, que, por sua vez, apoiam-
se em pilares. É o sistema mais antigo usado em 
pavimentos de concreto armado. Antigamente, os 
vãos limitavam-se, em média, a 5 m, isto ocorria 
devido à baixa resistência do concreto e às 
hipóteses simplificadoras dos modelos estruturais 
utilizados (SILVA, 2002). A ABNT NBR 6118:2014 
em seu item 13.2.4.1, distingue as espessuras 
mínimas para as lajes conforme o tipo de laje e 
utilização. 

Segundo Silva (2002), este sistema confere 
à estrutura razoável rigidez, tanto no plano do 
pavimento como espacialmente devido à presença 
de uma quantidade maior de vigas. Com isso, há 
uma maior formação de pórticos, que 
proporcionam rigidez à estrutura de 
contraventamento. O pavimento apresenta 
menores deformações, pois a laje contribui para o 
aumento da rigidez das vigas. Como todo sistema, 
Caio (2014), cita algumas vantagens e 
desvantagens do Sistema Estrutural 
Convencional. 

 
2.1.1 Vantagens  

Como vantagens de pavimentos 
formados por vigas e lajes maciças podem-se citar 
os seguintes itens: 

 Existência de muitas vigas formando 
pórticos, que acabam garantindo uma rigidez à 
estrutura de contraventamento; 

 facilidade de lançamento e adensamento 
do concreto; 

 por ser um dos sistemas mais utilizados 
nas construções de concreto, a mão de obra 
treinada facilita e execução da obra; 

 possibilidade de descontinuidade em sua 
superfície. 

 
2.1.2 Desvantagens 

Como desvantagens de pavimentos 
formados por vigas e lajes maciças podem-se citar 
os seguintes itens: 

 grande consumo de fôrmas e 
escoramento; 

 uma grande quantidade de vigas, 
deixando a fôrma do pavimento muito recortada, 
diminuindo a produtividade da construção; 

 grande consumo de concreto e aço para 
vãos grandes; 

 tempo de execução das fôrmas e tempo 
de desforma muito grande. 

 
2.2 SISTEMA ESTRUTURAL COM LAJE LISA  

A ABNT NBR 6118:2014 no item 14.7.8, 
descreve este sistema estrutural como lajes 
apoiadas em pilares sem capitéis. Dessa forma, a 
ligação laje-pilar é uma região submetida a 
momentos negativos de grande magnitude, 
podendo ocasionar a punção. Por ser 
caracterizado pela atuação de forças concentradas 
ou agindo em pequenas áreas sobre o elemento 
estrutural plano, a punção é o fenômeno de 
perfuração que pode causar a ruína do elemento, 
sendo esse o motivo pelo qual a capacidade 
resistente de lajes lisas é ditada pela resistência à 
punção, a qual pode ser aumentada através da 
utilização de concreto de alta resistência, 
armadura de combate à punção, fazendo-se uso 
da protensão, incorporação de fibras de aço ao 
concreto ou aumentando as dimensões dos 
pilares. (SOUZA, 2007). Bavaresco (2010) relaciona 
algumas vantagens e desvantagens das lajes lisas. 

 
2.2.1 Vantagens  

 Simplificação das fôrmas pela ausência 
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de vigas; 

 simplificação das armaduras; 

 simplificação da concretagem por 
existirem poucos recortes que, quando presentes, 
dificultam o acesso a determinadas regiões, 
mesmo de vibradores, assim é reduzida a 
probabilidade de aparecimentos de falhas, 
melhorando o acabamento final; 

 redução da altura total do edifício pela 
diminuição do pé direito; 

 redução do tempo de execução pela 
simplificação das tarefas de execução de fôrmas, 
armaduras, concretagem e instalações. 

 

3.2.2   Desvantagens   
 Punção das Lajes: é um dos principais 

problemas de tais lajes, podendo ser solucionado 
adotando-se uma espessura de laje adequada ou 
adotando uma armadura de punção, ou ambos; 

 deslocamentos transversais das lajes: os 
deslocamentos das lajes sem vigas, para uma 
mesma rigidez e um mesmo vão, é maior do que 
aqueles nas lajes sobre vigas; 

 estabilidade global do edifício: no caso de 
edifícios altos, a ausência de vigas diminui a 
estabilidade global devido às ações horizontais, 
nesse caso deve-se vincular as lajes em paredes 
estruturais ou em núcleos rígidos. 

Para evitar grandes deformações ou que 
elas vibrem excessivamente, ocasionando 
sensação de desconforto, a determinação da 
espessura é feita baseando-se nos critérios dos 
estados limites de utilização. Na prática, para o 
pré-dimensionamento, a espessura adotada nas 
primeiras tentativas de cálculos segue a relação do 
vão/30 ao vão/35. Ressalta-se que a menor 
espessura para a laje lisa permitida pela ABNT 
NBR 6118:2014 é de 16 cm. 

 

3. ANÁLISE DE ESTABILIDADE GLOBAL 
A verificação da estabilidade global das 

estruturas é um requisito importante na 
elaboração de projetos de edifícios de concreto 
armando, e visa garantir a segurança da estrutura 
perante o estado limite último de instabilidade, 
situação que representa a perda da capacidade 
resistente da estrutura, causada pelo aumento das 
deformações (ZUMAETA, MONCAYO, 2016). 

Segundo a NBR 6118 (2014), no item 15.2, 

os efeitos de segunda ordem podem ser 
desprezados quando não representarem 
acréscimo superior a 10% nas reações e nas 
solicitações relevantes da estrutura, ou seja, 
desprezam-se tais efeitos se não representarem 
acréscimo superior a 10% em relação aos efeitos 
de primeira ordem. Dessa forma, para o 
dimensionamento, as estruturas são consideradas 
de nós fixos para efeito de primeira ordem ou de 
nós móveis em segunda ordem. 

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014), 
no item 24.5.8, “todas as estruturas devem ser 
analisadas quanto à sua estabilidade global”, 
dessa maneira, a estabilidade das estruturas pode 
ser verificadas através do parâmetro de 
estabilidade Alfa, um parâmetro que leva em 
consideração a quantidade de andares, altura total 
da estrutura, o somatório das cargas verticais e as 
rigidezes dos pilares na direção considerada. 
Outro parâmetro que avalia a estabilidade global 
de um edifício é o , é um coeficiente de grande 
importância na avaliação dos esforços globais de 
segunda ordem e válido para estruturas 
reticuladas. 

O coeficiente tem vantagens em relação 
ao parâmetro Alfa diante ao fato de que o Alfa 
apenas indica se a estrutura pode ser definida 
indeslocável, já o γz permite uma aproximação 
mais eficiente dos esforços globais da estrutura 
(ARAÚJO, 2009). 

Outros fatores preponderantes a serem 
analisados são os deslocamentos horizontais 
gerados nos edifícios. Examinar os deslocamentos 
horizontais em uma estrutura de concreto armado 
consiste basicamente em verificar os movimentos 
laterais da estrutura que são provocados tanto por 
uma ação horizontal como a do vento, ou por uma 
ação vertical. Esses valores máximos dos 
deslocamentos obtidos durante o processamento 
da estrutura devem estar abaixo de limites 
preestabelecidos por norma (KIMURA, 2007). 

 
4. METODOLOGIA 
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4.1 CRITÉRIO DE PROJETO  
 

4.1.1 Configurações dos Parâmetros de 
Análise e Vinculação Adotada 

 
O software Eberick V8® Gold utilizado 

possui dois processos de análise da estrutura, 
estes são pórticos espaciais e pavimentos isolados. 
O processo de pavimentos isolados trata-se de um 
modelo simplificado, onde cada pavimento pode 
ser calculado de forma independente dos demais. 
Neste modelo, mantém-se o comportamento do 
pavimento através do modelo de pórtico espacial. 
A Figura 2 representa as configurações da análise 
estrutural, vinculação e não-linearidade física 
conforme recomendações da ABNT NBR 
6118:2014. 

 

 
Figura 2 - Configurações da análise estrutural 

Sabe-se que em uma estrutura, após a sua 
execução, não se garante 100% da rigidez da 
ligação entre os elementos sempre irá existir certa 
deformação e fissuração do elemento, dessa 
forma, é necessário considerar uma redistribuição 
de esforços por meio do sistema de vinculação 
disponível (MATTOS, 2013). 

De acordo Kimura (2007), os edifícios de 
concreto, simulados por pórtico espacial, devem 
ser calibrados com recursos especiais nas ligações 
entre vigas e pilares, caso contrário, os 
deslocamentos e os esforços solicitantes obtidos 
durante a análise estrutural poderão ser 

incompatíveis com a realidade da estrutura e, por 
conseguinte, a avaliação estrutural poderá ser 
realizada de forma imprecisa. 

O software utilizado para esse estudo 
disponibiliza três tipos de ligações, entre viga-
pilar e viga-viga: engastado, rotulado e semi-
rigído. Em um modelo estrutural, quando as 
ligações entre os elementos são consideradas 
rígidas (engastadas), os momentos fletores são 
transferidos integralmente ao apoio. Ao se rotular 
uma ligação na estrutura, implica em considerar a 
transferência de momento nulo nesta ligação, 
redistribuindo-o totalmente para os elementos 
adjacentes. No caso das intersecções entre vigas, é 
gerando um momento de torção na viga de apoio 
e, para diminuir esse efeito, deve-se considerar 
rotulas nos encontros, pois assim os momentos 
fletores serão anulados (PEREIRA, 2015). 

O programa disponibiliza além dessas 
duas ferramentas para análise, outra que permite 
reduzir o grau de engastamento da ligação de 
uma viga. Com isso, pode-se simular (de maneira 
aproximada) uma plastificação no nó, sendo que 
esta modificação é feita diretamente na rigidez da 
barra da viga e não uma simples modificação no 
diagrama final de momentos fletores. A ligação 
deixa de ser rígida para se tonar semi-rígida, 
assegurando um dimensionamento mais 
econômico e exequível. Para este estudo, todos os 
nós entre viga-pilar serão considerados semi-
rigídos com redução de 15%, como também 
informado na figura 20. 

 
4.1.2 Limitação de Bitolas 

A ABNT NBR 7480:2007, define os 
requisitos exigidos para encomenda, fabricação e 
fornecimento de barras e fios de aço destinados a 
armadura para estrutura de concreto armado. A 
escolha do tipo a adotar em estruturas depende da 
forma do elemento estrutural, das intensidades 
das solicitações e da disponibilidade de 
fornecimento na região.  

Neste trabalho, por questões construtivas e 
disponibilidade do mercado na de Tucuruí-PA 
foram delimitadas para a estrutura barras de aço 
para todos os elementos estruturais limitadas ao 
diâmetro Ø 20 mm (3/4’’), conforme representado 
na Figura 3. 
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Figura 3 - Limitações das bitolas das barras de aço 

4.1.3 DETERMINTAÇÃO DAS AÇÕES 
HORIZOTAIS    

As ações horizontais foram estabelecidas 
conforme a norma ABNT NBR 6123:2013, 
considerou-se vento com velocidade média de 30 
m/s, com fator topográfico S1, fator estatístico S3 
igual a 1,0 e rugosidade do terreno de categoria II 
descrito na Figura 4.  

Figura 4 - Configurações de vento 

 
5. ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso trata de um edifício 
residencial, construído hipoteticamente no 
município de Tucuruí-PA, com geometria 
conforme a Figura 5. O modelo estrutural foi 
numericamente modelado no software Eberick V8® 
Gold, através de 2 modelos de sistemas estruturais 
convencionais de lajes de concreto armado: laje 
convencional maciça e laje lisa com viga de borda. 

Ambos os modelos são constituídos por 34 pilares, 
a espessura empregada para laje convencional 
maciça foi de 10 cm e de 16 cm para laje lisa com 
viga de borda. As vigas e pilares dos dois modelos 
estruturais, são constituídas por concreto de 30 
Mpa e 25 Mpa para as lajes, seus módulos de 
elasticidade tangente são respectivamente de 26 e 
24 GPa.  

 O edifício em questão possui um 
pavimento garagem e 20 pavimentos tipo, o que 
totaliza 40 apartamentos, bem como casa de 
máquinas e o reservatório de água superior a 
80.000 l. Cada apartamento possui uma área 
aproximada de 60 m², distribuídos em dois 
quartos e uma suíte, uma sala de jantar/estar com 
acesso para varanda, uma cozinha, uma área de 
serviço e dois banheiros. O edifício possui uma 
área total construída de aproximadamente 
3.204,38 m². Os pavimentos foram considerados 
com o pé direito de 3,00 m para o sistema 
convencional, totalizando uma altura de 65,40 m, 
e de 2,70 m para laje lisa com viga de borda com o 
total de 59,40 m.  

 
 

 
Figura 5 – Perspectiva em 3D 
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DIREÇÃO X DIREÇÃO Y DIREÇÃO X DIREÇÃO Y

DESLOCAMENTO (cm) 2,23 2,12 3,86 2,14

gZ 1,15 1.24 1,19 1,21

LAJE LISA C/ VIGA BORDA LAJE MAC. CONVENCIONAL

6.6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 ANÁLISE DE ESTABILIDADE GLOBAL  
O quadro 1 apresenta deslocamento 

horizontal na direção x e y, e os valores para o 
coeficiente  das estruturas em questão. Os 
valores obtidos durante o processamento das 
estruturas para deslocamentos horizontais estão 
abaixo dos valores limites calculados pelo 
programa, de acordo com a tabela 13.3 da ABNT 
NBR 6118:2014, não havendo deslocamento 
excessivo em ambos os edifícios. É valido salientar 
que o edifício de laje lisa com viga de borda 
apresentou deslocamento na direção x menor, 
quando comparado com o outro modelo adotado. 
Através da análise do coeficiente  realizado 
após o dimensionamento das estruturas em 
estudo, ambas apresentaram o coeficiente superior 
a 10%, tratando-se então de estruturas de nós 
fixos, onde os efeitos de segunda ordem tornam-se 
importantes, e devem ser considerados no cálculo 

dos esforços.   
 

Quadro 1 – Valores do deslocamento horizontal e 
coeficiente  

 
 

 

 

 
6.2COMPARATIVO DE MATERIAIS  

 
Os quadros 02 e 03 mostram o consumo de 

materiais (concreto, aço e forma) da 
superestrutura (vigas, pilares e lajes) e da 
infraestrutura (fundações) para os dos dois 
modelos de estruturas analisados. No sistema de 
laje convencional o consumo de forma por área foi 
maior nos elementos vigas, pilares e fundação, 
contudo, nos planos das lajes se obteve uma 
redução da área necessária de fôrmas, devido à 
existência de vigas no sistema estrutural. Já a laje 
lisa com viga de borda apresentou um alto 
consumo de concreto e aço nas lajes, sendo que o 
volume de concreto ficou 41,14% maior, e o aço 
70,26% em relação à laje maciça convencional. 

 

 

Quadro 2 - Consumo de materiais da estrutura 
com lajes maciça 

 
Verificou-se em sua totalidade os 

quantitativos de consumo de materiais entre os 
dois modelos estruturais estudados, a estrutura 
convencional com laje maciça apresentou 8,76% 
menor consumo concreto em relação à laje lisa 
com viga de borda, 24,69% menor no consumo de 
aço e 12,20% maior na utilização de forma. 

 
Quadro 3 - Consumo de materiais da estrutura com 

lajes lisas 

 

 
6.3 ANÁLISE DE CUSTO 

 
6.3.1 Análise comparativa da 

superestrutura 

 
O levantamento de custos foi realizado 

com o auxílio da Tabela de composições do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil – SINAPI, referência mês de 
janeiro de 2017. No quadro 4 estão os custos totais 
de fôrmas, concreto e armadura da superestrutura 
em função do sistema estrutural adotado.  

 
 

 

ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS

VOL. DE 

CONCRETO (m³)

AÇO                              

(kg)

ÁREA DE FORMA       

(m²)

VIGAS 581,9 43.414,8 6.584,9

PILARES 444,3 42.956,0 4.900,8

LAJES 537,5 26.228,6 5.375,1

FUNDAÇÕES 229,5 12.065,0 372,9

TOTAL 1.793,2 124.664,4 17.233,7

ESTRUTURA CONVENCIONAL COM LAJE MACIÇA

ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS

VOL. DE 

CONCRETO (m³)

AÇO                              

(kg)

ÁREA DE FORMA       

(m²)

VIGAS 394,1 28.771,9 4.465,0

PILARES 409,2 36.294,7 4.470,9

LAJES 913,2 88.201,9 5.796,1

FUNDAÇÕES 249,0 12.271,8 361,2

TOTAL 1.965,5 165.540,3 15.093,2

ESTRUTURA LAJE LISA COM VIGA DE BORDA
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Quadro 4 - Planilha orçamentária – Estrutura em laje 
maciça x laje lisa 

 

 
No Quadro 4, encontram-se os custos 

totais, dos materiais da superestrutura para os 
dois modelos estruturais analisados. O sistema 
estrutural de laje lisa apresentou o maior valor de 
custo com R$ 2.694.905,53, enquanto que o 
dimensionado com laje convencional obteve o 
menor valor de custo com R$ 2.430.191,79, o que 
representa uma economia de R$ 264.713,74 
(10,89%) no custo de material entre os dois 
sistemas. Percebe-se a vantagem econômica para o 
edifício com laje maciça modelo convencional 
devido ao menor custo para os materiais concreto 
e aço.  

 
7. CONCLUSÕES 

A escolha do tipo de laje a ser usada em 
uma determinada concepção estrutural caracteriza 
funções importantes no desempenho das 
estruturas como um todo, pois, além de serem 
responsáveis pela redução do peso próprio das 
estruturas, estão diretamente ligadas ao consumo 
do volume total de concreto utilizado. Diante 
disto, é evidente a busca de soluções 
economicamente mais viáveis, influenciada por 
diversos fatores, como novos métodos e novas 
tecnologias, salientando-se a eficácia do 
gerenciamento da obra. 

Cada sistema possui características 
próprias e foram avaliados de acordo com suas 
peculiaridades, bem como suas implicações no 
processo construtivo global. É notório, que não é 
apenas o custo de materiais que implica na 
escolha do sistema mais adequado, sendo assim, 
foram consideradas todas as vertentes que 
envolvem os dois sistemas adotados nesta análise. 

É importante salientar que as duas 

concepções estruturais são praticamente idênticas, 
com números de pilares e a modulação dos panos 
de lajes iguais, ao não ser o fato de terem sistemas 
de lajes diferentes, reforçando assim, uma análise 
precisa de materiais e custos de cada sistema.    

Por meio das configurações adotadas para 
os sistemas analisados, a laje com viga de borda 
apresentou um maior custo total R$ 2.694.905,53 
em relação ao sistema estrutural constituído por 
laje convencional R$ 2.430.191,79.  

O sistema estrutural mais econômico neste 
caso é aquele constituído por lajes convencionais, 
em função, especialmente, do baixo custo do 
concreto e do aço, representando uma economia 
de 8,77% e 24,69%, respectivamente, em relação ao 
sistema de laje lisa com viga de borda. O único 
item da planilha orçamentária de laje lisa a obter 
menor custo total, foi o de forma, representando 
uma economia de 12,21%, mas isso já era 
esperado, uma vez que o sistema não possui vigas 
em sua concepção. De modo geral, foi possível 
obter uma economia de R$ 264.713,74 (9,82 %) no 
custo total da obra em relação ao sistema 
estrutural constituído por lajes lisas. 

Assim, a presente análise teve a intenção 
de apresentar parâmetros que possam ajudar na 
escolha da concepção estrutural mais adequada, 
em função da avaliação de todos os critérios 
adotados em projeto. 

 
8. REFÊRENCIAS  

ARAUJO, José Milton de. Projeto de Estrutural de 
Edifícios de Concreto Armado. Rio de Grande: 

Dunas, 2009. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
Norma Brasileira. Aço destinado a armaduras para 
estruturas de concreto armado – Especificação. NBR 
7480. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
Norma Brasileira. Forças devidas ao vento em 
edificações, NBR 6123. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
Norma Brasileira. Projeto de estruturas de concreto – 
Procedimento, NBR 6118. Rio de Janeiro: ABNT, 

2014. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
Norma Brasileira. Projeto de estruturas resistentes a 

Qtd. (m³) P.Unit (R$) P. Total (R$) Qtd. (m³) P.Unit (R$) P. Total (R$)

1.793,20 409,82 734.889,22 1.965,50 409,82 805.501,21

Qtd. (Kg) P.Unit (R$) P. Total (R$) Qtd. (Kg) P.Unit (R$) P. Total (R$)

124.664,40 7,15 891.350,46 165.540,30 7,15 1.183.613,15

Qtd. (m²) P.Unit (R$) P. Total (R$) Qtd. (m²) P.Unit (R$) P. Total (R$)

17.233,70 46,65 803.952,11 15.129,50 46,65 705.791,18

Orçamento -  Laje Lisa

2.694.905,53

Orçamento -  Laje Maciça

Custo Total (R$) 2.430.191,79

Concreto

Aço

Forma



Garcia, et al.                                                                                                                                                                                               ISSN 1983-6708 

Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.11, n.1, Pub.8, Fevereiro 2018 -  Pág.82 

 

sismos – Procedimentos. NBR 15421. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2006. 

BAVARESCO, Danicler. Análise e dimensionamento 
de lajes lisas em concreto armado. Maringá 2010. 
Monografia. Universidade Estadual de Maringá. 
Maringá, 2010.  

CAIO, Felipe, Análise comparativa entre sistemas 
estruturais de lajes maciças e nervuradas treliçadas. 

Monografia. Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas do Centro Universitário UNIVATES. 
Lajeado, 2014. 

KIMURA, Alio. Informática aplicada em estruturas de 
concreto armado: cálculos de edifícios com uso de 
sistemas computacionais. São Paulo. Ed. Pini, 2007, 

624p. 

LIMA NETO, Aarão Ferreira, Punção em lajes 
cogumelos de concreto armado com capitéis. Brasília, 
2012. Tese. Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental da Faculdade de Tecnologia da 
Universidade de Brasília. Brasília, 2012. 

MATTOS, Nilson Cezar. Redistribuição dos esforços. 
(2013). Disponível em: < 
http://faq.altoqi.com.br/content/256/627/pt-
br/redistribui%C3%A7%C3%A3o-de-
esfor%C3%A7os.html>. Acessado em: 27 de 
dezembro 2016.  

MONCAYO, Winston Junior Zumaeta. Análise de 
segunda ordem global em edifícios com estrutura de 
concreto armado. Dissertação. Escola de Engenharia 

de São Carlos da Universidade de São Paulo. São 
Carlos, 2011.  

PEREIRA, Cassias R. Paulo. Diferenças no 
comportamento da estrutura de acordo com a 
vinculação adotada. (2015). Disponível em: < 
http://faq.altoqi.com.br/content/256/909/pt-
br/diferen%C3%A7as-no-comportamento-da-
estrutura-de-acordo-com-a 
vincula%C3%A7%C3%A3o-adotada.html>. 
Acessado em: 27 de dezembro 2016.  

SILVA, Andréia Rodrigues da. Análise comparativa 
de sistemas estruturais de pavimentos de concreto 
armado. Dissertação. Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Estruturas da Escola de 
Engenharia da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, 2002. 

SOUZA, Shirley do Socorro Melo de. Análise 
experimental de lajes lisas nervuradas de concreto 
armado com armadura de cisalhamento. Dissertação. 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
– PPGEC da Universidade Federal do Pará. Belém, 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


