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Introdução: 	As lajes pré-moldadas são amplamente usadas na construção civil, motivo
principal para este trabalho tratar deste assunto. Uma laje pré-fabricada convencional é
composta por três componentes básicos, vigotas de concreto armado, elementos de
enchimento (EPS ou tijolos cerâmicos) e um capeamento de concreto por cima dessa
armação.
	Uma vigota convencional de concreto armado é usualmente fabricada com um aço
chamado de \\\\\\\\\\\\\\\"negativo\\\\\\\\\\\\\\\", que não fará esforço dentro do sistema, e
outros dois ou três que sofrerão os esforços. A quantidade de aço em uma vigota é
determinada de acordo com o esforço necessário. Objetivo: 	Este trabalho visa analisar
o comportamento de vigotas convencionais e atestar se é possível a utilização de
emendas de quaisquer tipos, pois é estabelecido em norma que podem ser feitas
emendas do tipo mecânico, por intermédio de luvas ou emendas por solda.
Metodologia: 	Para fim desse trabalho serão inicialmente feita uma revisão
bibliográfica, que será realizada em diferentes etapas. A primeira etapa é fazer uma
busca superficial sobre os componentes da laje, focando nos componentes das vigotas.
A segunda etapa é aprofundar a fase inicial e focar mais em documentos normativos,
procurando saber dos componentes do aço utilizado e do concreto, analisando a
resistência dos mesmos. Resultados: Através das pesquisas realizadas foi possível
caracterizar cada tipo de emenda em vergalhões regulamentados pela NBR 6118, que
são emendas por solda ou por outros métodos mecânicos. As emendas por solda
podem ser de topo por caldeamento, de topo por eletrodo, por trespasse ou por barras
justapostas. As emendas mecânicas costumam ser por luvas mecânicas, porém
qualquer outro tipo de emenda pode ser usado desde que sejam obedecidos os limites
estabelecidos na NBR 7480.
Foram identificados, também, os componentes de uma vigota de laje convencional. O
aço CA50 é utilizado na armação quando o diâmetro necessário é maior, porém pode
se usar o CA60 caso o diâmetro necessário seja menor.
Em caso de soldagem, é necessário o uso de solda por trespasse ou por barras
justapostas, devido ao diâmetro do aço na vigota. De acordo com especialistas, quando
um material metálico é soldado ele tende a apresentar mesma resistência de um
material sem nenhuma emenda, portanto as vigotas com emenda por solda
provavelmente apresentarão resistência similar quando submetidas a ensaios.
 Conclusão: Em ocasião das vigotas com emenda possuírem resistência similar à de
uma sem emenda faz-se possível o uso da solda nos aços usados para uma vigota. O
maior empecilho apresentado ao decorrer da pesquisa é o preço relativo da vigota
emendada, que será mais alto que o de uma comum.
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