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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

PRÉDIMENSIONAMENTO

É de vital importância que os
arquitetos compreendam de
estruturas para tornarem seus
desenhos possíveis e, mais
importante, para que possam ter
subsídios para debater com
engenheiros calculistas, em busca
das melhores soluções para a obra.

Um pré-dimensionamento estrutural
torna-se fundamental para o
lançamento inicial dos componentes
estruturais, observando-se as
restrições e possibilidades dos
espaços.

PRÉDIMENSIONAMENTO

O objetivo deste seminário é
apresentar um dos métodos de prédimensionamento de peças
estruturais, lajes, vigas e pilares, de
edifícios construídos com concreto
armado. Existem diversos outros
métodos, mas, provavelmente, este
seja um dos mais comuns. Como
ainda está se fazendo um cálculo
preliminar, todos os vãos citados
neste texto podem ser considerados
como a distância, centro a centro,
entre os apoios.

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

PRÉDIMENSIONAMENTO

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 15/30 cm -> Sapata de 60/80 cm
 Pilar de 20/20 cm -> Sapata de 80/80 cm
 Pilar de 20/30 cm -> Sapata de 80/100 cm

Arranque do pilar, mínimo de 1m de altura

PRÉDIMENSIONAMENTO

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:

PRÉDIMENSIONAMENTO

Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado
I PILARES
Para efeito de compatibilização adotaremos as
seguintes dimensões de acordo com os vãos:
Vãos de até 4.50m ->
Pilar de 15/30 cm = 0.0450 m² de seção
Pilar de 20/20 cm = 0.0400 m² de seção
Vãos entre 4.51 e 6.00 m ->
Pilar de 20/30 cm = 0.0600 m² de secção
O vão estrutural é a medida entre os eixos (centro) dos
pilares. Por se tratarem de vãos especiais, não
trabalharemos com vãos maiores do que 6.00 m
Evitar distâncias menores que 3 metros.

PRÉDIMENSIONAMENTO

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 12 cm, mas aceita-se o mínimo absoluto
de 10 cm.
Para vigas paredes e vigas-baldrames, a largura
mínima deve ser de 15 cm.
O vão estrutural é a medida entre os eixos (centro) dos
pilares em que a viga estará apoiada.
Por se tratar de vãos especiais, não trabalharemos com
vãos maiores do que 6.00 m

PRÉDIMENSIONAMENTO

Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado
I VIGAS
As VIGAS serão pré-dimensionadas conforme os seguintes
parâmetros:

Em vigas bi apoiadas e sem balanços em suas
extremidades, a altura pode se calculada dividindo-se o
vão l1 por 10, arredondando-se para o múltiplo de 5
superior.
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Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado
I VIGAS
As VIGAS serão pré-dimensionadas conforme os seguintes
parâmetros:

Em vigas contínuas a altura será calculada dividindo-se o
maior vão, l1 , l2, ou ,ln, por 12, também arredondando-se
para o múltiplo de 5 superior. Esta altura h pode ser
usada em toda a viga, mesmo nos menores vãos.
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Parâmetros para o Pré-dimensionamento
em Concreto Armado
I VIGAS
As VIGAS serão pré-dimensionadas conforme os seguintes
parâmetros:

A altura da viga em balanço pode ser estimada dividindose o comprimento do balanço por cinco ou dividindo-se o
vão L por 12, também arredondando-se para o múltiplo
de 5 superior. Esta altura h pode ser usada em toda a
viga, mesmo nos menores vãos.
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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/reservatório;
d) 10 cm para lajes que suportem veículos de passeio
Para efeito de pré-dimensionamento adotaremos as dimensões
mínimas conforme uso.
Área Máxima da Laje = 25,00 m²
Não trabalharemos com áreas
maiores do que 25.00 m²

I PILARES
Vãos de até 4.50m -> Pilar de 15/30 cm ou 20/20cm
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Vãos entre 4.51 e 6.00 m -> Pilar de 20/30 cm
I SAPATAS
Pilar de 15/30 cm -> Sapata de 60/80 cm
Pilar de 20/20 cm -> Sapata de 80/80 cm
Pilar de 20/30 cm -> Sapata de 80/100 cm
I VIGAS

Bi apoiada -> L/10
Contínua -> Maior L/12

Em balanço -> Lb/5 ou
Maior L/12

I LAJES
Adotaremos as dimensões mínimas:
7 cm para lajes de cobertura não em balanço;
8 cm para lajes de piso não em balanço;
10 cm para lajes em balanço/reservatório;
10 cm para lajes que suportem veículos de passeio

Área Máxima da Laje = 25,00 m²

DESENHO ESTRUTURAL

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.

PILARES NOS ELEVADORES

ELEVADOR

Utilizar Pilar Parede nas duas extremidades ou em
formato U, com largura de 20 cm.

ESQUEMA BÁSICO DOS PAVIMENTOS

CORTES ESTRUTURAIS

SAPATAS

LOCAÇÃO DE PILARES

LOCAÇÃO DE PILARES
O lançamento de pilares não é tão subjetivo.

Deve haver uma preocupação com a modulação da
estrutura, visando equilibrá-la.
Deve-se minimizar, quando possível, as estruturas
por serem obstáculos às instalações prediais e
porque muitos pilares dificulta espaços abertos e a
locação de vagas na garagem (quando existe
subsolo).
A estrutura principal, base, começa a ser lançada
pela periferia, segundo os eixos equidistantes e
passando pela caixa do elevador e da escada, que
são estruturas âncoras.
Costumam ocupar cruzamentos de paredes porque,
nessa situação, um pilar atende a duas direções e
facilita esconder a viga na parede.

LOCAÇÃO DE PILARES

LOCAÇÃO DE PILARES
1) Posicionar os pilares, de preferência, nos cantos
das edificações e nos encontros das vigas.
2) Procurar distanciar os pilares entre 3,0 e 6 m.

3) Escolher regiões não muito nobres no pavimento
tipo da edificação para o posicionamento dos
pilares (cantos dos armários embutidos, atrás das
portas, etc.) evitando que os mesmos fiquem
aparentes em salas e dormitórios.
4) Verificar se as posições lançadas no pavimento
tipo são aceitáveis ao térreo e nas garagens
(subsolos). Por sua vez, essa preocupação de
cunho estético é menos importante para o térreo,
uma vez que a sua arquitetura pode ficar um pouco
prejudicada em favor de um melhor
posicionamento dos pilares no pavimento tipo.

LOCAÇÃO DE PILARES

LOCAÇÃO DE PILARES
5) Procurar, sempre que possível, o posicionamento
das vigas de tal forma que as mesmas formem
pórticos com os pilares, a fim de enrijecer a
estrutura frente às ações horizontais (vento),
principalmente na direção da menor dimensão em
planta do edifício.
6) Procurar lançar vigas onde existam paredes,
evitando que as mesmas fiquem aparentes.
Entretanto, não é obrigatório lançar vigas sob todas
as paredes. Eventualmente, uma parede poderá
apoiar-se diretamente na laje. Quando existirem
paredes leves, como por exemplo paredes de gesso
acartonado e divisórias, o lançamento de vigas
torna-se mais flexível.

LOCAÇÃO DE PILARES

LOCAÇÃO DE PILARES
7) Verificar a real necessidade de rebaixamento de
uma laje em relação à outra. Antigamente o
rebaixamento era usado para embutir as
tubulações de esgoto nas lajes (lajes de banheiro
ou das áreas de serviço). Atualmente prefere-se
utilizar forros falsos em contrapartida à opção pelo
rebaixamento para facilitar eventuais consertos nas
tubulações.

8) Em geral pode-se adotar os seguintes limites dos
vãos das lajes de concreto armado:
a) 2 a 5 m para o menor vão de lajes armadas em uma direção;
b) 3 a 6 m para o maior vão de lajes armadas em duas direções.

9) Lajes de vãos muito pequenos resultam em
grande quantidade de vigas, elevando o custo com
fôrmas.

10) Lajes com vãos muito grandes podem requer
espessuras elevadas e grande quantidade de
armaduras.

EXERCÍCIO

Faça o pré-lançamento dos pilares da estrutura
abaixo e calcule 6 vigas contínuas.

