
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

Carga Horária: 30 horas – 2 Créditos  

Ementa:  

Modelagem das estruturas de concreto: modelos de bielas e tirantes; 
procedimentos gerais de modelagem; regiões “B” e “D”; dimensionamento de 
bielas, tirantes e nós; otimização dos modelos. Aplicações dos modelos de 
bielas e tirantes: modelos para vigas simplesmente apoiadas, contínuas e em 
balanço; modelos para vigas com aberturas, com apoio indireto e com variação 
de altura; modelos para vigas-parede, nós de pórticos e consolos curtos; 
modelos para ancoragens e emendas, cargas puntuais, aberturas e costura em 
mesas e blocos de estacas. Introdução ao detalhamento das armaduras: 
princípios gerais de armação; requisitos do detalhamento; classificação das 
armaduras; disposições construtivas gerais; barras e fios; bitolas; telas; 
espaçamento das barras; folgas para vibração; juntas; cobrimentos; ganchos e 
dobramentos; fenômeno da aderência; zonas de boa e má aderência; 
ancoragem; emendas por transpasse; emendas mecânicas e soldadas; 
montagem das armaduras. Detalhamento das armaduras das lajes: cálculo das 
armaduras, detalhamento, exigências normativas, dimensões externas mínimas, 
armaduras mínimas; problemas particulares em lajes: armadura de canto, lajes 
com formas especiais, lajes em forma de L, lajes com aberturas. Detalhamento 
das armaduras de vigas: cálculo e detalhamento das armaduras; exigências 
normativas; dimensões externas mínimas; armaduras mínimas; aberturas 
nas vigas; cobertura dos diagramas de momentos. Detalhamento das 
armaduras de pilares e de paredes: cálculo e detalhamento das armaduras de 
pilares e paredes; exigências normativas; dimensões externas mínimas; 
armaduras mínimas; problemas particulares em pilares e paredes; pilares com 
mudança de seção, armaduras contra fissuração em paredes, cargas puntuais 
em paredes. 
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