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PROJETO
ESTRUTURAL

O Projeto Estrutural é o
dimensionamento das estruturas que
vão sustentar uma edificação
(fundações, vigas, lajes, pilares, dentre
outros), sendo o responsável pela
segurança das edificações, não só
evitando o colapso (desmoronamento)
como também patologias

Trata-se de um estudo fundamental para:

PROJETO
ESTRUTURAL

- Racionalização das peças e componentes
da estrutura;
- Especificação dos tipos e características
dos materiais a empregar;
- Estudo prévio do tipo de estrutura mais
indicada para sua obra.
Desde modo, o projeto estrutural funciona
como um tripé composto por três pernas:
SEGURANÇA, ECONOMIA E DURABILIDADE
juntamente com o conceito de
sustentabilidade. Se uma dessas “pernas”
não for contemplada, descaracteriza o
projeto e perde sua funcionalidade

FUNDAÇÕES

A fundação ou alicerce é um termo
utilizado para designar as estruturas
responsáveis por transmitir as cargas das
construções ao solo.
FUNDAÇÕES DIRETAS OU RASAS
Em casas com até dois pavimentos é
comum utilizarmos as fundações diretas
ou rasas devido ao seu custo benefício.
Os tipos de fundações diretas mais
comuns são a sapata isolada, sapata
corrida, viga baldrame e radier.
Os formatos das fundações mudam conforme o tipo,
mas todas são construídas com concreto e aço. Esta
combinação é conhecida como concreto armado.

FUNDAÇÕES

As fundações rasas transmitem as cargas
diretamente para o solo por suas bases e
tem profundidade igual ou inferior a 3
metros. Geralmente as escavações deste
tipo de fundação são feitas manualmente.

FUNDAÇÕES INDIRETAS OU PROFUNDAS

FUNDAÇÕES

Quando o solo tem baixa resistência é
necessário combinar a utilização
fundações rasas e profundas ou indiretas.
As fundações profundas transmitem as
cargas ao solo por atrito lateral.
Geralmente as estacas tem mais de 3
metros profundidade e a escavação é
feita através do trado manual ou
mecânico.

FUNDAÇÕES

Os tipos de fundações mais comum para
cada tipo de casa e terreno são:

VIGA BALDRAME

O baldrame é a viga de apoio de
construções sobre o solo, que distribui o
peso da construção pelo terreno e
mantém sua estrutura unida. O baldrame
é feito a partir de vigas, construídas
embaixo das paredes.

ou Arranque

PILARES

São elementos da estrutura que têm uma
dimensão predominante sobre as outras,
mas sendo esta na direção vertical. Os
pilares recebem as cargas das vigas e as
transmitem verticalmente para outros
elementos que comporão a infraestrutura.
Esta infraestrutura irá transmitir aquelas
cargas ao solo, compondo assim todo o
apoio da estrutura.

VIGAS

São elementos longitudinais da estrutura
onde existe 1 direção predominante, o
comprimento. As vigas se apresentam
normalmente na posição horizontal e sua
principal função é receber as cargas
transmitidas pelas lajes. As vigas também
podem transmitir cargas sobre outras
vigas, mas a transmissão final das cargas
das vigas se dará para o terceiro elemento
básico da estrutura, que é o pilar.

LAJES

São elementos estruturais planos onde as
dimensões em duas direções prevalecem
sobre uma terceira. Normalmente se
apresentam na posição horizontal, e são
elas que recebem as cargas que agirão
sobre a estrutura.

LAJES

ESTRUTURAIS
COMPLEMENTARES

São os elementos estruturais que
completam a estrutura do edifício e que,
normalmente, são formados por uma
combinação dos elementos estruturais
básicos, como escadas, caixa d’água, muro
de arrimo, vigas-paredes,...

ESTRUTURAS

ESTRUTURAS

DIRETRIZES GERAIS

ATENDER ÀS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DEFINIDAS NO
PROJETO ARQUITETÔNICO; como, em geral, nos
edifícios correntes, a estrutura é revestida, procurase embutir as vigas e os pilares nas alvenarias;
O POSICIONAMENTO DOS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS NA ESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO
PODE SER FEITO COM BASE NO COMPORTAMENTO
PRIMÁRIO DOS MESMOS; as lajes são posicionadas
nos pisos dos compartimentos para transferir as
cargas dos mesmos para as vigas de apoio; as
vigas são utilizadas para transferir as reações das
lajes, juntamente com o peso das alvenarias, para
os pilares de apoio (ou, eventualmente, outras
vigas), vencendo os vãos entre os mesmos; e os
pilares são utilizados para transferir as cargas das
vigas para as fundações;

DIRETRIZES GERAIS

A TRANSFERÊNCIA DE CARGAS DEVE SER A MAIS
DIRETA POSSÍVEL; deve-se evitar, na medida do
possível, a utilização de apoio de vigas importantes
sobre outras vigas (chamadas apoios indiretos),
bem como, o apoio de pilares em vigas (chamadas
vigas de transição);
OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVEM SER OS
MAIS UNIFORMES POSSÍVEIS, QUANTO À
GEOMETRIA E QUANTO ÀS SOLICITAÇÕES; as vigas
devem, em princípio, apresentar vãos comparáveis
entre si;
AS DIMENSÕES CONTÍNUAS DA ESTRUTURA, EM
PLANTA, DEVEM SER, EM PRINCÍPIO, LIMITADAS A
CERCA DE 30 M PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE E DA
RETRAÇÃO DO CONCRETO; em construções com
dimensões em planta acima de 30 m, é desejável a
utilização de juntas estruturais ou juntas de
separação que decompõem a estrutura original, em
um conjunto de estruturas independentes entre si,
para minimizar estes efeitos;

Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado
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Para as fundações serão utilizadas sapatas

I SAPATAS
X=Y -> mín. = 0.60 m
0.60m x 0.60m = 0.360 m²
Segundo a NBR 6122 a secção
mínima da sapata é de 0.360 m².

Para efeito de Compatibilização adotaremos as
seguintes dimensões de acordo com a dimensão
dos pilares:

 Pilar de 0.15x0.30 m -> Sapata de 0.50x1.00 m
 Pilar de 0.20x0.30 m -> Sapata de 0.60x0.90 m
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Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado

I PILARES
X=Y -> mín. = 0.19m
0.19 x 0.19 = 0.0361 m²
Segundo a NBR 6118 a secção mínima
do pilar deve possuir 0.0360 m².

A NBR 6118 permite que a menor dimensão
absoluta do pilar seja de 14cm desde que seja
adotado o “Coeficiente de Segurança” aos esforços
solicitantes de cálculo, segundo a fórmula:

Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado
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I PILARES
Se dividirmos a nova secção do pilar pela dimensão
mínima adotada, encontraremos a nova dimensão do
pilar:
Pilar com 14cm
0.0450 m² / 0.14 m = 0.321 m -> 0.35 m
Pilar com 15cm
0.0432 m² / 0.15 m = 0.288 m -> 0.30 m
Pilar com 16cm

0.0414 m² / 0.16 m = 0.258 m -> 0.30 m
Pilar com 17cm

0.0396 m² / 0.17 m = 0.233 m -> 0.25 m
Pilar com 18cm

0.0378 m² / 0.18 m = 0.210 m -> 0.25 m
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Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado
I PILARES
Para efeito de compatibilização adotaremos as
seguintes dimensões de acordo com os vãos:
Vãos até 4.50m ->
Pilar de 0.15x0.30m = 0.0450 m² de secção
Vãos de 4.51 até 6.00 m ->
Pilar de 0.20x0.30m = 0.0600 m² de secção

Por se tratarem de vãos especiais, não
trabalharemos com vãos maiores do que 6.00m
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Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado

I VIGAS
H = Altura (dimensão y)
B = Base ou largura (dimensão x)

Segundo a NBR 6118, a largura mínima da viga
deve ser de 0.12 m, mas aceita-se o mínimo
absoluto de 0.10 m.

Para vigas paredes e vigas-baldrames, a largura
mínima da deve ser de 0.15 m.
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Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado

I VIGAS BALDRAMES
Para efeito de compatibilização, adotaremos para
as VIGAS BALDRAMES, as seguintes dimensões:
0.15x0.30m -> Em concreto armado
As demais vigas serão pré-dimensionadas conforme os
seguintes parâmetros:
H = 1/10 x Vão
B = 1/3 x H
O vão estrutural é a medida entre os eixos (centro) dos
pilares em que a viga estará apoiada.
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Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado

I VIGAS
Para efeito de compatibilização adotaremos as
seguintes dimensões de acordo com os vãos:
Vãos até 4.50m ->
Viga de 0.15x0.45 m = 0.0675 m² de secção
Acima de 4.51 até 6.00m ->
Viga de 0.20x0.60 m = 0.1200 m² de secção
Por se tratar de vãos especiais, não trabalharemos
com vãos maiores do que 6.00m
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Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado

I LAJES MACIÇAS
A espessura mínima para as lajes maciças deve respeitar:
a) 7 cm para lajes de cobertura não em balanço;
b) 8 cm para lajes de piso não em balanço;
c) 10 cm para lajes em balanço;
d) 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor
ou igual a 30 kN.
Para efeito de compatibilização adotaremos as dimensões
mínimas
Área Máxima da Laje = 25,00 m²
Não trabalharemos com áreas
maiores do que 25.00 m²

DESENHO ESTRUTURAL

DESENHO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

Em linhas gerais, três tipos de desenhos devem
compor o projeto estrutural de uma edificação em
concreto armado, a saber:
• Planta de locação dos pilares e fundações
• Desenhos das formas estruturais
• Desenhos das armações
A planta de locação dos pilares e fundações é um
desenho relativamente simples, que apresenta dois
tipos de informações:
a) Seções dos pilares locados em relação a dois
eixos de referência do terreno (em geral o
alinhamento e uma das divisas).
b) Locação das fundações.

DESENHO ESTRUTURAL

PILARES

Os pilares são representados no desenho de forma
em corte, ou seja, representa-se a seção
transversal do pilar com as respectivas dimensões
para o pavimento em questão. Em geral,
especialmente em edifícios de poucos pavimentos,
costuma-se manter a mesma seção dos pilares até
a cobertura.
Existem situações em que
as dimensões da seção do
pilar variam de um
pavimento para outro. Além
disso, podem existir pilares
que têm início (nascem) no
pavimento em
representação ou pilares
que são interrompidos
(morrem) nesse pavimento.
Assim, convém estipular
uma notação para a
representação dos pilares
em tais situações.

SAPATAS

DESENHO ESTRUTURAL

O desenho para execução de formas de um
pavimento é composto por uma planta da estrutura
que sustenta aquele pavimento, isto é, o conjunto
de pilares, vigas e lajes.

Neste desenho, os detalhes informados devem
definir perfeitamente os elementos estruturais por
meio de suas dimensões e por sua localização em
relação a eixos ou linhas de referência importantes.
Para cada pavimento ou “nível estrutural” existirá
um desenho para a execução de formas.

VIGAS
No desenho de formas, as vigas são representadas
em planta, devendo-se fornecer informações tais
como as dimensões da seção transversal (largura e
a altura) e o comprimento das mesmas.
Informações e detalhes construtivos adicionais
devem ser representados por meio de cortes na
própria planta ou em separado.

FORMAS
DAS VIGAS

DESENHO ESTRUTURAL

Na planta de formas estruturais, as vigas são
observadas de baixo para cima e são
representadas no desenho por meio de duas linhas
espaçadas de sua largura ao longo do comprimento
da mesma. Tais linhas representam as arestas
visíveis e as arestas invisíveis, (com o observador
olhando de baixo para cima). As arestas visíveis são
representadas por linhas cheias e as invisíveis por
linhas tracejadas.

FORMAS
DAS LAJES

DETALHAMENTO
DAS VIGAS

DESENHO ESTRUTURAL

ESCADAS

A escada geralmente não é representada no
desenho de formas do pavimento a qual ela
pertence. Um desenho especial deve ser feito, em
folha à parte e em escala maior que a escala do
desenho de formas, para a representação da
escada. No desenho de formas do pavimentos, no
lugar reservado para a colocação da escada, faz-se
a representação de uma abertura na forma,
indicando vazio.

Indicação de
Vazios

DESENHO ESTRUTURAL

CORTES ESTRUTURAIS

Arranque do pilar
com 0.60m

Indicar em todas
as plantas

DESENHO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

DESENHO ESTRUTURAL

Escalas mais utilizadas:
1:50 - para sapatas, pilares, formas, vigas e lajes.

1:75 ou 1:100 - utilizadas para formas, quando
esta é muito grande.
1:20 ou 1:25 - seção transversal dos pilares, vigas,
blocos e sapatas.
A designação das peças será feita mediante os
seguintes símbolos, seguidos do respectivo número
de ordem:
▪ LAJES L
Sequência de Escrita
▪ VIGAS V
XxYxZ
▪ PILARES P
▪ TIRANTES T
▪ SAPATAS S
▪ BLOCOS B
▪ PAREDES PAR

DESENHO ESTRUTURAL

NUMERAÇÃO

As numerações normalmente são feitas partindo-se
do canto superior esquerdo até atingir o canto
inferior direito. Ou seja, a numeração é feita da
esquerda para a direita, de cima para baixo.
Abaixo da designação e numeração da laje deve-se
indicar obrigatoriamente a espessura da mesma. O
conjunto designação, numeração e indicação das
espessuras deve ser posicionado, sempre que
possível, próximo do centro da laje.
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JOGO IMPRESSO DE PLANTAS, sendo:

I
I
I
I
I

Planta de Locação dos Pilares e Sapatas (Todos Pavimentos) – Esc. 1/50
Planta de Forma das Vigas (Todos Pavimentos) – Esc. 1/50
Planta de Forma das Lajes (Todos Pavimentos) – Esc. 1/50
Vista e Seção das Vigas de Concreto (Todos Pavimentos) – Esc. 1/50
02 Cortes Longitudinais (Estruturais)* – Esc. 1/50

* 1 corte deve passar longitudinalmente pela escada (com representação
total), sendo que algum dos dois cortes deve passar pelo reservatório superior,
que será de concreto armado.
Obs.: Utilizar a menor folha possível para encaixar as plantas em escala, não devem ter
espaços vazios. Pode estender ou encurtar as folhas e isso será avaliado.
As correções e compatibilizações do Arquitetônico devem ser feitas e entregues juntamente

TOTAL DE 6,0 PONTOS
MAQUETE ELETRÔNICA EM BOA RESOLUÇÃO – (04 imagens renderizadas,
impressas em papel de boa qualidade, visibilidade e encadernadas**), sendo:
I 04 Isométricas com representação total de:
Sapatas – . VERMELHO .
Arranque de Pilar – . CINZA ESCURO .
Vigas Baldrames – . AZUL ESCURO .
Pilar – . CINZA CLARO .
Vigas – . AZUL CLARO .
Lajes – . AMARELO .
** Colocar uma capa (normas ABNT) antes das renderizações

TOTAL DE 1,0 PONTO
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EXEMPLO DO POSICIONAMENTO DAS RENDERIZAÇÕES

OBSERVAÇÃO: APENAS UM MODELO, SEGUIR CORES
INDICADAS NO SLIDE ANTERIOR

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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I 20% da Nota = Orientação e Desenvolvimento em sala

I 10% da Nota = Correções do Projeto Arquitetônico
I 60% da Nota = Entrega das Pranchas em Escala 1/50
I 10% da Nota = 3D da Estrutura de Concreto Armado

DICAS | MATERIAIS DISPONÍVEIS NO SITE
Modelo de Capa
Modelos de Projetos
Padrão de Cotas, Textos e Folhas para AutoCAD
Slides Explicativos
Materiais Complementares
ATRASOS NA ENTREGA
Dentro do dia e horário de entrega: SEM REDUÇÃO
Dia da entrega, mas horário diferente: 10% DE REDUÇÃO
Após o dia de entrega e antes da próxima aula: 30% DE REDUÇÃO
No próximo dia de aula da disciplina: 50% DE REDUÇÃO
Após próximo dia de aula depois da entrega: 100% DE REDUÇÃO
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FORMA DE ENTREGA
A entrega deve ser feita dentro de uma pasta A4
transparente com elástico, da mais fina. Deve ser
feita uma capa (formato de trabalho acadêmico,
modelo no site) com o NOME COMPLETO dos
alunos, que será colocada na frente dos projetos
para identificação da mesma.

Lembrando que as fotos da maquete devem ser
encadernadas, também com uma capa.

DE PROJETOS

