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Desenho de Estruturas

Resistência

Objetivos 
disciplina DE

� Analisar o comportamento dos elementos 
estruturais das construções

� Elaborar e interpretar desenhos de estruturas 
de obras residenciais e industriais

Metodologia

Avaliações

Bibliografia

de obras residenciais e industriais

� Aulas expositivas e dialogadas

� Aulas teóricas e práticas de desenho 

� Visitas aulas Senai (Aprendizagem Industrial) 
e visitas às obras

� Seminários



Desenho de Estruturas

Resistência

Objetivos 
disciplina DE

� Trabalhos práticos

� Interpretação de projetos – dinâmicas de 
grupos

� Exercícios práticos de leitura e interpretação 

Metodologia

Avaliações

Bibliografia

� Exercícios práticos de leitura e interpretação 
de projetos

� Seminários

� Estudos dirigidos

� Participação, organização e assiduidade

� Provas



Desenho de Estruturas

Conteúdos

� Noções Básicas dos Tipos de Estruturas

� Concreto armado

� Estruturas mistas

� Concreto protendido� Concreto protendido

� Alvenaria estrutural de blocos

� Representação gráfica e detalhamento dos 
elementos estruturais

� Plantas de formas

� Armações elementos estruturais



Desenho de Estruturas

Resistência 
Materiais

Desenho de 
Estruturas

Projeto 
Estrutural



SISTEMAS ESTRUTURAIS



Estrutura metálica



Estrutura metálica



Estrutura metálica



Estrutura metálica



Estrutura metálica



Estrutura metálica

Perfis tubulares



Estrutura metálica



Estrutura metálica

Treliças



Estrutura metálica

Treliças



Estrutura Mista



Estrutura Mista



Estrutura Mista



Estrutura Mista



Argamassa armada



Argamassa armada



Argamassa armada



Alvenaria armada



Madeira



Madeira laminada colada



Estrutura pré-fabricada - madeira



Estrutura Pré-fabricada de concreto



Estrutura Pré-fabricada de concreto



Estrutura moldada “in loco”



Estruturas tensionadas



Estruturas tensionadas

“MEMBRANAS “ ou  “CASCAS”

Para vencer grandes vãos;

Formas inovadoras;Formas inovadoras;

Soluções originais –OBRAS DE 
ARTE – ÚNICAS

As estruturas tensionadas são 
utilizadas juntamente com outras 

estruturas portantes



Concreto protendido



Concreto protendido



Concreto protendido



Concreto armado



Concreto armado



Concreto armado



Seleção do sistema estrutural



FORÇAS QUE ATUAM NA 
ESTRUTURA



Forças que atuam na estrutura

� As estruturas funcionam como caminho das forças para 
levá-las ao solo

� Dimensionamento dos elementos estruturais



Forças que atuam na estrutura



Soluções Estruturais



Tipos de solicitações



Tipos de solicitações



Tipos de solicitações



ALGUNS CRITÉRIOS DE 
PROJETO



Critérios de projeto



Critérios de projeto



Critérios de projeto



Critérios de projeto



POSICIONAMENTO DOS 
ELEMENTOS ESTRUTURAIS



� Em função de cada projeto

� Em consonância com os demais 

projetos componentes de uma 

Posicionamentos dos Elementos 
Estruturais

projetos componentes de uma 

edificação, como por exemplo: 

� projeto arquitetônico

� projeto hidráulico

� projeto elétrico etc.



Posicionamentos dos Elementos 
Estruturais

Você gostaria de  ter que se abaixar 
todas as vezes que desce uma escada 
para não correr o risco de bater com a 

cabeça com a viga que cruza esta cabeça com a viga que cruza esta 
escada?

Você gostaria de estar sentado na 
platéia de um teatro em uma poltrona 

que fica bem atrás de um pilar? 



Posicionamentos dos Elementos 
Estruturais

Seria interessante uma tubulação 
horizontal ter que desviar das vigas em 

cada piso de um edifício?cada piso de um edifício?

Curiosidade

Qual seria o limite de altura para 
edifícios?



Posicionamentos dos Elementos 
Estruturais

Alvenaria: chega-se até (acreditem 
!!!!) 20 pavimentos mas com uma 
limitação, a espessura das paredes 
no pavimento térreo que podem no pavimento térreo que podem 

chegar até 1,50 metros

Concreto armado: chega-se até 
60 pavimentos com a limitação 
nas dimensões e na quantidade 
de pilares no pavimento térreo


