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Introdução: As lajes pré-moldadas são compostas por vigotas unidirecionais
pré-fabricadas, elementos leves de enchimento e o concreto de capeamento. Há três
tipos de vigotas no mercado: as vigotas de concreto armado comum, as vigotas de
concreto protendido e as vigotas treliçadas.
Esse tipo de laje apresenta vantagens sendo essas:
•	Menor quantidade de escoramento;
•	Maior velocidade de execução, 
•	Menor peso na estrutura;
•	Economia em mão-de-obra. 
Já a desvantagem é:
•	A possibilidade das vigotas de concreto armado comum e das de concreto protendido
apresentarem elevado peso fazendo assim que seja necessário o uso de equipamentos
para o transporte e montagem dessas Objetivo: Os objetivos deste trabalho são:
•	Analisar a resistência à flexão de vigotas de diferentes fábricas do vale do aço e
analisar os resultados;
•	Confeccionar lajes pré-moldadas;
•	Realizar o ensaio de flexão nessas lajes e analisar os resultados.

 Metodologia: Os materiais e métodos deste trabalho são:
•	Máquina de Ensaio Universal Dinateste ZD20;
•	Máquina de Ensaio Universal EMIC 300 KN;
•	Prensa Hidráulica de Contentco, Pavitest ®;
•	9 vigotas, sendo 3 da fábrica A, 3 da fábrica B e 3 da fábrica C;
•	9 lajes sendo 3 contendo vigotas da fábrica A, 3 da B e 3 da C;
•	3 corpos-de-prova (CP’s) cilíndricos sendo cada um representando uma fábrica;
•	3 CP’s sendo cada um representando o capeamento de uma laje contendo vigotas da
fábrica A, B e C;
•	Foram realizados ensaios de compressão e flexão. 

 Resultados: As vigotas da fábrica C apresentaram maior resistência do que as vigotas
das demais fábricas. Para o concreto dos CP’s confeccionados de cada fábrica, o CP da
fábrica C apresentou maior resistência. A respeito do slump test realizado em cada
fábrica, o da fábrica C foi o único que ficou dentro do limite aceitável.
A resistência do concreto dos 3 CP’s coletados do capeamento de lajes foi abaixo da
resistência mínima. Em relação às médias das tensões de ruptura das lajes, a laje B foi
a que apresentou maior média de tensão.
 Conclusão: As vigotas de concreto armado comum produzidas pela fábrica C
apresentaram maior resistência à flexão do que as das outras fábricas. Porém, as lajes
da fábrica B apresentaram maior resistência à flexão média pois suas vigotas eram
mais robustas.
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