
Estruturas
Terminadas as fundações de uma edificação, pode-se dar início ao levantamento da estrutura, 

que é uma espécie de esqueleto da obra.

A estrutura detém de 20 a 25% do custo total da obra e envolve basicamente o concreto, as arma-
duras utilizadas e a mão-de-obra.

Existem dois tipos de estruturas mais utilizados:

estrutura de concreto armado;::::

estrutura metálica.::::

Estrutura de concreto armado
A estrutura de concreto armado é, certamente, a mais utilizada no Brasil. Basicamente, este tipo 

de estrutura é composta de barras de aço, chamadas de armaduras, que são inseridas no concreto, for-
mando assim o esqueleto da edificação, composto de pilares, vigas e lajes, conforme figura 1 a seguir:

Figura 1 – Estrutura de uma edificação
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Para tanto, é importante que seja elaborado um projeto estrutural, devidamente calculado por 
profissional habilitado, em função das cargas a que estará submetido o edifício.
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Elementos das estruturas de concreto armado
Os elementos das estruturas de concreto armado são:

lajes;::::

vigas;::::

pilares.::::

Lajes
As lajes podem ser consideradas elementos estruturais bidimensionais, uma vez que duas de 

suas dimensões são bem maiores que a terceira (no caso a espessura) e as ações permanentes como 
peso próprio do piso, revestimento e paredes agem sobre este plano1 . Nas estruturas, as lajes têm 
importância preponderante no consumo de concreto, pois representam aproximadamente 50% do 
volume total consumido.

Existem vários tipos de lajes usualmente empregados na construção civil, sendo a mais impor-
tante e mais utilizada a chamada laje maciça, que é uma laje de concreto com espessura constante, 
moldada in loco a partir do lançamento do concreto fresco sobre um sistema de formas planas2. 

Vigas
As vigas são os elementos da estrutura que recebem a carga advinda das lajes e de outras vigas 

e repassam a mesma aos pilares, que por conseqüência irão transmitir estes esforços para a fundação. 
Amplamente utilizadas na engenharia, as vigas possuem diferentes formas de seção, denominadas per-
fis. Os perfis mais utilizados são o perfil “I” e o perfil “T”. A figura 2 a seguir apresenta exemplos de perfis 
de vigas.

Figura 2 – Perfis de vigas
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Pilares
O pilar recebe os esforços da viga e transmite os mesmos para a fundação. Desta forma, é consi-

derado o elemento estrutural de maior importâncial dentro do sistema de estruturas.

1 Disponível em: http://www.set.eesc.usp.br/cursos/SET177/ana/edificios/EDIF51–2004.pdf. Acesso em 08/10/07.
2 Disponível em: http://www.ufv.br/DEC/EngCivil/Disciplinas/civ352/cap04–r3.pdf. Acesso em: 08/10/07.
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Concreto
Principal elemento da estrutura de concreto armado, o concreto é um material que pode ser mol-

dado de acordo com as necessidades exigidas e tem grande durabilidade e resistência, além de apre-
sentar um custo relativamente baixo. Constituído basicamente de água, cimento e agregados, deve 
apresentar, conforme Yazigi (2000) as seguintes propriedades básicas:

concreto não-endurecido;::::

trabalhabilidade;::::

exsudação (transpiração);::::

tempos de início e fim de pega.::::

concreto endurecido::::

resistência aos esforços mecânicos;::::

propriedades técnicas;::::

deformações;::::

permeabilidade;::::

durabilidade diante da ação do meio ambiente.::::

Agregados
Agregados são comumente chamados de pedras ou brita, mas podem ser definidos como insu-

mos que, adicionados à massa de cimento e água, formam o concreto propriamente dito. Representam 
aproximadamente oitenta por cento do peso do concreto, e apresentam como funções: a resistência às 
cargas solicitadas, diminuição de variações de volume e redução do custo de fabricação.

Podendo ser graúdos ou miúdos, os agregados possuem granulometria3 variada isto é, podem 
ser encontrados de diversos tamanhos e formas, dependendo do local onde se encontram, acarretando 
na regionalização dos tipos de pedras britadas, areias e seixos que podem fazer parte da composição 
do traço.

Além disso, podem ser classificados como artificiais ou naturais, sendo artificiais os agregados 
provenientes da atuação do homem para modificar o tamanho dos seus grãos, e naturais as areias ex-
traídas de rios ou barrancos e os seixos rolados.

A figura 3 a seguir apresenta um exemplo de agregado artificial.

3 Estudo das dimensões de sedimentos que serve determinar a distribuição percentual das várias frações granulométricas de um agregado, podendo 
este ser: pedregulho – diâmetro entre 76 e 4.8 mm; areia – diâmetro entre 4.8 e 0.05 mm; silte– diâmetro entre 0.05 e 0.005 mm ; argila – diâmetro 
inferior a 0.005 mm. Disponível em: http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php?title=Granulometria. Acesso em: 07/10/07.
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Figura 3 – Agregado Artificial
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Pasta cimento + água
A pasta de cimento, formada pela adição de água no cimento, possui como função dentro do 

concreto:

colatividade – efeito de colagem dos agregados;::::

encher os vazios entre os grãos do agregado.::::

É função específica da água a plasticidade do conjunto. A influência da água no concreto é tão 
grande que, acrescentando-se um balde a mais de água na mistura, a resistência do mesmo pode ser 
reduzida pela metade.

Aço para concreto armado
Conforme Yazigi (2000, p. 195), “Os produtos de aço estrutural podem ser divididos nos seguintes 

tipos”:

vergalhões e arames para concreto armado (barras e fios);::::

telas de aço soldado;::::

fios e cordoalhas para concreto protendido;::::

barras para concreto protendido;::::

fibras de aço.::::

A figura 4 apresenta um exemplo de vergalhões.

Sistemas Construtivos em Empreendimentos Imobiliários



103|Estruturas

Figura 4 – Vergalhões
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  A figura 5 apresenta um exemplo de tela de aço soldado.

Figura 5 – Tela de aço soldado

 D
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Ainda de acordo com Yazigi (2000, p. 195), “cada produto requer cuidados especiais nas etapas 
de especificação de projeto, compra, recebimento, armazenamento e utilização”. Para tanto, devem ser 
realizados ensaios em laboratórios especializados para definir a qualidade do aço a ser utilizado.



104 |

Montagem da estrutura
Para montar a estrutura de uma edificação, devem ser levantados pilares e vigas e concretadas as 

lajes. Cada pilar e viga necessitam de uma forma de madeira na qual o concreto será despejado e onde 
serão inseridas as armaduras. De acordo com Yazigi (2000), na execução das formas, deve-se observar:

nivelamento das lajes e vigas;::::

furos para passagem de futuras tubulações (elétrica e hidráulica);::::

superposição nos pilares;::::

limpeza das formas.::::

A figura 6 apresenta um exemplo de forma para concretagem

Figura 6 – Forma para concretagem
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Estruturas metálicas
A estrutura metálica é um tipo de estrutura cuja montagem é rápida e fácil. O diferencial com 

relação à estrutura de concreto armado é que a estrutura metálica é mais cara e necessita de mão-de-
obra especializada.

De acordo com Yazigi (2000), a montagem deste tipo de estrutura pode variar, mas é comum que 
sejam utilizados, no içamento e na montagem das peças, a utilização de gruas e guindastes. A figura 7 
apresenta um exemplo de estrutura metálica.
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Figura 7 – Estrutura metálica – Metrô de São Paulo
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Segundo Yazigi (2000), antes de sua colocação, a resistência das peças metálicas deve ser verificada. 

Devido à rapidez de montagem, é comum encontrar obras com o esqueleto pronto e sem piso, o 
que coloca em risco a vida dos operários. Sendo assim, é importante que todos os trabalhos sejam pro-
gramados de forma que, terminada a colocação das vigas metálicas, proceda-se com a colocação de piso 
permanente para que a montagem dos pilares seja feita de forma segura.

Conforme Yazigi (2000), as normas existentes limitam a oito o número de pavimentos em cons-
trução acima do último piso permanente já construído, mesmo assim, o piso provisório (pranchas de 
madeira) deve ser construído no máximo a dois pisos abaixo daquele que estiverem sendo realizadas as 
operações de soldagem, rebitagem e pintura.

As pessoas que estiverem executando operações de montagem de estruturas metálicas a mais de 
2m do piso devem estar equipadas com cinto preso a estrutura da edificação.

As operações de soldagem podem ser realizadas somente por profissionais qualificados para este 
serviço.
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Considerações sobre as estruturas de aço em situação de incêndio
Os objetivos fundamentais da segurança contra incêndio são: minimizar o risco à vida e reduzir 

a perda patrimonial. Entende-se como risco à vida, a exposição severa à fumaça ou ao calor dos usu-
ários da edificação e, em menor nível, o desabamento de elementos construtivos sobre os usuários 
ou equipe de combate. A principal causa de óbitos, em incêndio, é a exposição à fumaça tóxica que 
ocorre nos primeiros momentos do sinistro.

Assim, a segurança à vida depende prioritariamente da rápida desocupação do ambiente em 
chamas. Edifícios de pequeno porte, de fácil desocupação, exigem menos dispositivos de segurança 
e a verificação da estrutura em situação de incêndio pode ser dispensada. Edifícios de maior porte, 
em que há dificuldade de se avaliar o tempo para desocupação e que um eventual desabamento 
pode afetar a vizinhança ou a equipe de combate exigem maior segurança e verificação das estru-
turas em incêndio.

Considera-se perda patrimonial, a destruição parcial ou total da edificação, dos conteúdos e 
acabamentos do edifício sinistrado. Não basta identificar o possível dano à propriedade devido ao 
fogo, mas, por razões econômicas, é necessário também avaliar a extensão do dano que pode ser 
considerado tolerável, a fim de se otimizar os custos com dispositivos de segurança. O nível de se-
gurança contra incêndio, para fins de segurança patrimonial, deve ser definido pelo proprietário do 
imóvel. O nível mínimo de segurança contra incêndio, para fins de segurança à vida ou ao patrimô-
nio de terceiros, geralmente é estipulado em códigos ou normas.

Um sistema de segurança contra incêndio consiste em um conjunto de meios ativos (detec-
ção de calor ou fumaça, sprinklers, brigada contra incêndio, etc.) e passivos (resistência ao fogo das 
estruturas, compartimentação, etc.). É intrínseco ao ser humano exigir segurança em seu local de 
moradia e de trabalho. Eis porque a segurança contra incêndio é correntemente considerada no 
projeto hidráulico, elétrico e arquitetônico. 

Atualmente, sabe-se que essa consideração deve ser estendida também ao projeto de estrutu-
ras de edificações de maior porte ou risco, em vista de os materiais estruturais perderem capacidade 
resistente em situação de incêndio. Nos países desenvolvidos, a segurança contra incêndio é consi-
derada ciência. É estudada, aceita e aplicada.

A engenharia de segurança contra incêndio, no denominado primeiro mundo, faz parte do 
currículo escolar, havendo cursos de graduação ou pós-graduação em “Fire Safety Engineering”. Nos 
países em desenvolvimento, por outro lado, os métodos científicos de segurança contra incêndio, 
que conduzem a soluções seguras e econômicas, são pouco aplicados.

(Capítulo 1 do artigo considerações sobre as estruturas de aço em situação de incêndio. 

Autor: Valdir Pignatta e Silva 

Disponível em: <http://calculistas–ba.wetpaint.com/page/valdir%2301.2006?t=anon>)

Texto complementar
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Atividades

1. Qual o principal elemento da estrutura de concreto armado? Do que ele é constiuído?

2.  O que são agregados?

3.  Os agregados possuem granulometria variada e podem ser encontrados de diversos tamanhos e 
formas. Do que depende a granulometria de um agregado?
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