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QUEM SOMOS

A  Domina  Concursos,  especialista  há  8  anos  no  desenvolvimento  e
comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem
como foco tornar  simples  e  eficaz a  forma de estudo.  Com visão de futuro,
agilidade e  dinamismo em inovações,  se  consolida  com reconhecimento  no
segmento de desenvolvimento de materiais  para concursos públicos.  É  uma
empresa  comprometida  com  o  bem-estar  do  cliente.  Atua  com  concursos
públicos  federais,  estaduais  e  municipais.  Em  nossa  trajetória,  já
comercializamos  milhares  de  apostilas,  sendo  digitais  e  impressas.  E  esse
número continua aumentando.

MISSÃO

Otimizar  a forma de estudo,  provendo apostilas de excelência,  baseados nas
informações  de  editais  dos  concursos  públicos,  para  incorporar  as  melhores
práticas,  com  soluções  inovadoras,  flexíveis  e  de  simples  utilização  e
entendimento.

VISÃO

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para
Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos.

VALORES

• Respeito ao talento humano
• Foco no cliente
• Integridade no relacionamento
• Equipe comprometida
• Evolução tecnológica permanente
• Ambiente diferenciado
• Responsabilidade social
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PROIBIDO CÓPIA

Não é permitida a revenda,  rateio,  cópia total  ou parcial  sem autorização da
Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter
os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link
de download, Correios, etc…

Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme
art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco
de dados e repassadas para as autoridades responsáveis.
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Conhecimentos específicos
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 
conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.”

Nara Nubia Alencar 
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Desenho Arquitetônico 

O desenho arquitetônico é a representação gráfica das projeções verticais e horizontais do projeto 
arquitetônico, que correspondem às plantas baixas, fachadas, vistas, cortes, elevações, em determi-
nadas escalas que possibilitam a leitura e a execução do projeto. O desenho arquitetônico, portanto, 
manifesta-se como um código para uma linguagem que é estabelecida entre o emissor (o desenhista 
ou projetista) e o receptor (o leitor do projeto).   

 

O desenho arquitetônico também costuma se constituir de uma profissão própria que são os dese-
nhistas técnicos, comuns nos escritórios de projetos. 

O desenho começou a ser usado como meio preferencial de representação do projeto arquitetônico a 
partir do Renascimento. Apesar disso, ainda não havia conhecimentos sistematizados de geometria 
descritiva, o que tornava o processo mais livre e sem nenhuma normatização. 

Com a Revolução Industrial, os projetos das máquinas passaram a demandar maior rigor e precisão e 
consequentemente os diversos projetistas necessitavam agora de um meio comum para se comuni-
car e com tal eficiência que evitasse erros grosseiros de execução de seus produtos. Desta forma, 
instituíram-se a partir do século XIX as primeiras normas técnicas de representação gráfica de proje-
tos, as quais incorporavam os estudos feitos durante o período de desenvolvimento da geometria 
descritiva, no século anterior. Por este motivo, o desenho técnico (e, portanto, o desenho de arquite-
tura) era naquele momento considerado um recurso tecnológico imprescindível ao desenvolvimento 
econômico e industrial. 

A normatização hoje está mais avançada e completa, embora o desenho arquitetônico tenha passado 
a ser executado predominantemente em ambiente CAD (ou seja, em formato digital). Por outro lado, 
para grande parte dos profissionais, o desenho à mão ainda é a génese e o principal meio para a 
elaboração de um projeto. 

A representação gráfica do desenho em si corresponde a um conjunto de normas internacionais (sob 
a supervisão da ISO). Porém, geralmente, cada país costuma possuir suas próprias versões das 
normas, adaptadas por diversos motivos. 

No Brasil, as normas são editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo as 
seguintes as principais: 

 NBR-6492 – Representação de projetos de arquitetura 

 NBR-10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico 
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Cabe notar, no entanto, que se por um lado recomenda-se a adequação a tais normas quando da 
apresentação de desenhos para fins de execução de obras ou em situações oficiais (como quando os 
profissionais enviam seus projetos à aprovação em prefeituras), por outro lado admite-se algum nível 
de liberdade em relação a elas em outros contextos. Durante o processo de elaboração e evolução 
do projeto, por exemplo, normalmente os arquitetos utilizam-se de métodos de desenho próprios 
apropriados às suas necessidades momentâneas, os quais eventualmente se afastam das determi-
nações das normas. Esta liberdade se dá pela necessidade de elaborar desenhos, que exijam uma 
facilidade de leitura maior por parte de leigos ou para se adequarem a diferentes publicações, por 
exemplo. 

Para que a (futura) realidade do projeto seja bem representada, faz-se uso dos diversos instrumentos 
disponíveis no desenho tradicional, na geometria euclidiana e na geometria descritiva. Basicamente, 
o desenho arquitetônico manifesta-se principalmente através de linhas e superfícies preenchidas 
(tramas). 

Costuma-se diferenciar no desenho duas entidades: uma é o próprio desenho (o objeto representado, 
um edifício, por exemplo) e o outro é o conjunto de símbolos, signos, cotas e textos que o comple-
mentam. 

Tipos de Sistemas Estruturais 

Uma coisa que poucos sabem é que há alguns tipos de sistemas estruturais, e que é preciso saber 
qual deles você quer usar em uma construção. Vamos ver então que tipos são esses e alguns outros 
detalhes importantes. 

 

Tipos de Sistemas Estruturais 

Existem sistema estrutural vertical, que é percebido principalmente na força de compressão (colunas, 
fundações, paredes de suporte de carga, etc.) e horizontal (membranas, cabos, suspensão) ou de 
flexão (por exemplo, painéis e vigas feixes). 

Existem projetos de retenção: lineares (arcos, vigas, colunas, parafusos, suportes), placas planares 
(painéis, painéis, decks) e espaciais (cúpulas, conchas, abóbadas); sólido e reticulado. 

As estruturas de retenção são feitas de concreto, concreto armado, aço, pedra, massas plásticas, 
madeira. As ligas leves, as construções pneumáticas são promissoras. 

Vamos ver agora alguns exemplos de construções usados nos devidos tipos de sistemas estruturais. 

Paredes de Suporte de Carga 

Paredes de suporte de carga é uma parede que carrega a carga de pisos e telhados acima, além de 
seu próprio peso. 

A tradicional alvenaria paredes de suporte de carga é engrossado na proporção das forças que tem 
para resistir: 

O seu próprio peso 
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O peso morto de pisos e telhado 

A carga ao vivo de pessoas, bem como as forças laterais de arcos abóbadas e vento. 

Tais paredes podem ser muito mais espessas em direção à base, onde as cargas máximas se acu-
mulam. As paredes de suporte de carga também podem ser moldadas e embainhadas ou construídas 
em concreto armado. 

Sistema pós-lintel 

Sistema pós-lintel, na construção de edifícios, é um sistema no qual dois membros verticais, as pos-
tagens, mantêm um terceiro membro, o dintel, colocado horizontalmente em suas superfícies superio-
res. 

Todas as aberturas estruturais evoluíram a partir deste sistema, que é visto em forma pura apenas 
em colunatas e em estruturas emolduradas, porque os postos de portas, janelas, tetos e telhados 
normalmente fazem parte da parede. 

Edifício Emoldurado 

Edifício emoldurado é estrutura em que o peso é transportado por outra estrutura, em oposição a ser 
suportado por paredes. O fator essencial em um edifício emoldurado é a força do quadro. 

As casas em madeira ou eram comuns na Europa medieval. Neste tipo, a moldura é preenchida com 
açafrão e tijolo. 

Uma estrutura moderna e leve de moldura de madeira, a casa de balão com revestimento de madei-
ra, foi inventada em Chicago e ajudou a tornar possível a rápida liquidação do oeste dos Estados 
Unidos. 

O edifício emoldurado gozava de um grande avivamento após a Segunda Guerra Mundial como a 
forma básica da habitação suburbana americana. 

Estrutura de Membrana 

Estrutura com uma superfície fina e flexível (membrana) que transporta cargas principalmente através 
de tensões de tração. Existem dois tipos principais: estruturas de tenda e estruturas pneumáticas. 

O Aeroporto Internacional de Denver (1995) possui um edifício terminal coberto por uma membrana 
branca esticada a partir de méis de aço. 

Outra dessas estruturas é o The O2 de Londres (anteriormente Millennium Dome), que tem uma es-
trutura de membrana tensionada com um diâmetro de 320 metros, um dos maiores do mundo. 

Coluna 

Na arquitetura, é um elemento vertical, geralmente um veio arredondado, com um de capital e uma 
base, que na maioria dos casos, serve como um suporte. 

Uma coluna também pode ser não estrutural, usada para fins decorativos ou como monumento autô-
nomo. 

No campo do design arquitetônico, uma coluna é usada para decoração e suporte. 

A arquitetura clássica grega e romana usou cinco principais ordens (ou estilos) de colunas, esculpi-
das em blocos únicos ou criadas a partir de pilhas de blocos de pedra maciça. 

No antigo Egito e no Médio Oriente, as colunas, geralmente grandes e circulares, foram usadas com 
grande efeito para decorar e suportar estruturas maciças, especialmente na ausência de arcos. 

Viga (ou Feixe) 
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Na engenharia é originalmente um sólido pedaço de madeira, como um feixe de uma casa, um arado, 
um tear ou um equilíbrio. 

Na construção de edifícios, um feixe é um membro horizontal que abrange uma abertura e carrega 
uma carga que pode ser uma parede de tijolo ou pedra acima da abertura, caso em que o feixe é 
geralmente chamado de dintel. 

A carga pode ser um chão ou telhado em um edifício, caso em que o feixe é chamado de pisoviga ou 
viga do telhado. 

Em um convés de ponte, as vigas longitudinais levemente carregadas são os cordões; os membros 
mais pesados e transversais são chamados vigas de piso. 

Estrutura de Cabo 

Forma de estrutura de longo alcance sujeita a tensão e usa cabos de suspensão para suporte. As 
estruturas de cabos altamente eficientes incluem a ponte suspensa e o telhado retransmitido. 

A curva graciosa dos grandes cabos principais de uma ponte suspensa é quase uma catenária, a 
forma assumida por qualquer corda ou cabo suspenso livremente entre dois pontos. 

O telhado por cabo é suportado a partir de cima por cabos de aço que irradiam para baixo a partir de 
mastros que se elevam acima do nível do telhado. 

Cúpula 

Na arquitetura é uma estrutura hemisférica que evoluiu a partir do arco, geralmente formando um teto 
ou telhado. 

Cúpula apareceu pela primeira vez como montes sólidos e em técnicas adaptáveis apenas aos edifí-
cios menores, como cabanas redondas e túmulos no antigo Oriente Médio, Índia e no Mediterrâneo. 

Os romanos apresentaram o hemisfério de alvenaria em grande escala. 

A cúpula exerce esforços em torno de seu perímetro, e os primeiros exemplos monumentais, como o 
Panteão romano, exigiam fortes paredes de apoio. 

Arquitetos bizantinos inventaram uma técnica para criar cúpulas em pilares, permitindo iluminação e 
comunicação a partir das quatro direções. 

Abóbada 

Como último elemento apresentado entre os tipos de sistemas estruturais, a Abóbada, que na cons-
trução de edifícios é um elemento estrutural constituído por um arranjo de arcos, geralmente forman-
do teto ou telhado. 

A básica forma do barril, que apareceu primeiro no antigo Egito e no Oriente Médio, é, de fato, uma 
série contínua de arcos suficientemente profundos para cobrir um espaço tridimensional. 

Ele exerce o mesmo tipo de impulso que o arco circular e deve ser apoiado por todo o seu compri-
mento por paredes pesadas com aberturas limitadas. 

Estática de um Corpo Rígido 

Chamamos de corpo rígido ou corpo extenso, todo o objeto que não pode ser descrito por um ponto. 

Para conhecermos o equilíbrio nestes casos é necessário estabelecer dois conceitos: 

Centro de Massa 

Um corpo extenso pode ser considerado um sistema de partículas, cada uma com sua massa. 
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A resultante total das massas das partículas é a massa total do corpo. Seja CM o ponto em que po-
demos considerar concentrada toda a massa do corpo, este ponto será chamado Centro de Massa do 
corpo. 

Para corpos simétricos, que apresentam distribuição uniforme de massa, o centro de massa é o pró-
prio centro geométrico do sistema. Como no caso de uma esfera homogênea, ou de um cubo perfei-
to. 

Para os demais casos, o cálculo do centro de massa é feito através da média aritmética ponderada 
das distâncias de cada ponto do sistema. 

 

Para calcularmos o centro de massa precisamos saber suas coordenadas em cada eixo do plano 
cartesiano acima, levando em consideração a massa de cada partícula: 

 

 

Então o Centro de Massa do sistema de partículas acima está localizado no ponto (1,09 , 0,875), ou 
seja: 

 

Como forma genérica da fórmula do centro de massa temos: 
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Momento de uma Força 

Imagine uma pessoa tentando abrir uma porta, ela precisará fazer mais força se for empurrada na 
extremidade contrária à dobradiça, onde a maçaneta se encontra, ou no meio da porta? 

Claramente percebemos que é mais fácil abrir ou fechar a porta se aplicarmos força em sua extremi-
dade, onde está a maçaneta. Isso acontece, pois existe uma grandeza chamada Momento de For-

ça , que também pode ser chamado Torque. 

Esta grandeza é proporcional a Força e a distância da aplicação em relação ao ponto de giro, ou seja: 

 

A unidade do Momento da Força no sistema internacional é o Newton-metro (N.m) 

Como este é um produto vetorial, podemos dizer que o módulo do Momento da Força é: 

 

Sendo: 

M= Módulo do Momento da Força. 

F= Módulo da Força. 

d=distância entre a aplicação da força ao ponto de giro; braço de alavanca. 

sen θ=menor ângulo formado entre os dois vetores. 

Como , se a aplicação da força for perpendicular à d o momento será máximo; 

Como , quando a aplicação da força é paralela à d, o momento é nulo. 

E a direção e o sentido deste vetor são dados pela Regra da Mão Direita. 

O Momento da Força de um corpo é: 

 Positivo quando girar no sentido anti-horário; 

 Negativo quando girar no sentido horário; 

Exemplo: 

Qual o momento de força para uma força de 10N aplicada perpendicularmente a uma porta 1,2m das 
dobradiças? 
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Condições de equilíbrio de um corpo rígido 

Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, além de não se mover, este corpo não pode girar. Por 
isso precisa satisfazer duas condições: 

1. O resultante das forças aplicadas sobre seu centro de massa deve ser nulo (não se move ou se 
move com velocidade constante). 

2. O resultante dos Momentos da Força aplicadas ao corpo deve ser nulo (não gira ou gira com velo-
cidade angular constante). 

Tendo as duas condições satisfeitas, qualquer corpo pode ficar em equilíbrio, como esta caneta: 

 

Exemplo: 

(1) Em um circo, um acrobata de 65kg se encontra em um trampolim uniforme de 1,2m, a massa do 
trampolim é 10kg. A distância entre a base e o acrobata é 1m. Um outro integrante do circo puxa uma 
corda presa à outra extremidade do trampolim, que está a 10cm da base. Qual a força que ele tem de 
fazer para que o sistema esteja em equilíbrio. 

 

Como o trampolim é uniforme, seu centro de massa é exatamente no seu meio, que está localizado a 
uma distância de 0,5m da base. Então, considerando cada força: 
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Pela segunda condição de equilíbrio: 

 

Corpos Rígidos 

Corpos Rígidos é o conjunto de partículas agrupadas de forma que a distância entre as partes que 
constituem o corpo ou o sistema não sofram mudança, ou seja, essas partículas não se alteram para 
um referencial fixado no próprio corpo. 
 
O corpo rígido executa os movimentos de rotação, translação ou os dois de forma combinada. 
 
Rotação: a observação do movimento da força aplicada ao corpo, como um pião rodando. 
 
Translação: é o movimento provocado por forças externas que agem sobre o corpo rígido. 
 
Equilíbrio Estático 

É uma definição baseada no repouso, ou seja, na relação de determinado referencial externo, quando 
nenhuma partícula que o constitui se move em relação a um dado referencial. Em relação a esse 
mesmo referencial, caso as partículas apresentem movimento, o corpo rígido estará então 
em Equilíbrio dinâmico. 
 
As situações de equilíbrio sempre dependerão do referencial adotado, isso porque o estudo de um 
equilíbrio depende do outro. 
 
Momento de uma força 
É a relação entre a força aplicada a um ponto, também chamado polo, com o produto dessa mesma 
força por uma distância, considerando a intensidade da força e sua linha de ação. 
 
Pode-se definir como: módulo do momento da força como o produto do módulo da força pela distân-
cia. 
 
Sua representação matemática é: 

 

Onde: 
M = momento ou torque de uma força 

F = Força 
d = distância 
 
Observações importantes: 
• Momento de uma força é uma grandeza vetorial (apesar de a definição abordar apenas sua intensi-
dade). 
• Sinal positivo (+) representa o momento em que a força tende a produzir rotação no sentido anti-
horário em volta do polo. 
• Sinal negativo (-) é adotado quando a força tende a produzir rotação no sentido horário em volta do 
polo. 
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Equilíbrio de Corpo Rígidos 

O equilíbrio nos corpos rígidos acontece quando duas situações forem satisfeitas: 
 
1. Quando a força resultante que atua sobre o corpo for nula; 
2. Quando a soma dos momentos das forças que atuam sobre o corpo em relação a qualquer ponto 
for nula. 
 
Centro de Gravidade do corpo rígido 
É o ponto de aplicação do peso no corpo. Acontece como se todo o corpo estivesse ali concentrado. 
 
Em corpos homogêneos, a massa é distribuída de forma uniforme, e desde que o campo gravitacio-
nal seja também uniforme, o peso também será. 
 
Já em corpos não homogêneos ou de forma irregular, o centro de gravidade só é encontrado pendu-
rando pontos do próprio corpo e, onde houver o cruzamento entre os pontos, ali estará o centro de 
gravidade. 

O que é estrutura de concreto armado? 

As estruturas são responsáveis por dar a sustentação a casa. Elas transferem o peso (carga) da 
construção para as fundações, que por sua vez distribuem a carga para o solo. A estrutura de concre-
to armado é a mais comum nas casas dos brasileiros. 

O concreto armado é a combinação do concreto com o aço, ou seja, cada peça da estrutura é com-
posta por uma armação feita com barras de aço coberta de concreto. O aço é resistente à tração 
(movimentos laterais), enquanto o concreto tem alta resistência a compressão (movimentos verticais). 

Isto torna a combinação de concreto e aço muito eficaz e difundida em todos os tipos de obras. Em 
casas, a estrutura de concreto armado mais utilizada é a coluna-viga-laje ou pilar-viga-laje. 

Nesse tipo de estrutura o peso dos telhados, caixa d’água e laje é uniformemente distribuído para as 
vigas. Estas distribuem os pesos para as colunas. Assim as cargas não passam pelas paredes e vão 
das colunas direto para as fundações. 

Nesse sistema, a parede não suporta nenhum peso que não seja de portas e janelas instaladas nela. 
Por isso, elas podem ser cortadas para passagem de tubulações e em reformas futuras, elas podem 
até ser retiradas. Neste processo construtivo as paredes recebem o nome de alvenaria de vedação. 

Quais são os tipos de concretos? 

O concreto é o material mais utilizado na construção civil. Ele é obtido através da mistura do cimento, 
areia, pedra e água. Mas qual é a proporção (traço) correta dos ingredientes do concreto? 

Não existe uma única resposta para esta pergunta, pois cada mistura cria um concreto diferente, 
principalmente no que se refere a resistência. A resistência está relacionada com a quantidade de 
cimento e água e é medida através do Fck. Quanto maior proporção cimento, maior será a resistência 
e o Fck. 

Assim, cada parte da construção exige um traço (proporção cimento, areia, pedra e água) diferente. 
Por exemplo, para fundações o concreto deve ter resistência (Fck) de aproximada 25 MPa. Já na laje, 
o concreto deve ter Fck acima de 30 MPa. Para o concreto magro utilizado em contrapisos e calça-
das, a resistência esperada é de apenas 10 MPa. 

Concreto usinado ou pronto 

Uma opção que está em alta é a utilização do concreto pronto. Neste caso você irá informar para a 
empresa contratada apenas a resistência (Fck) e o volume. No dia agendado ela deverá entregar na 
sua obra o concreto pronto com a proporção adequada de cimento, areia, pedra e água. 

O concreto será aplicado na sua construção através de bombas, por isso a sua compra é viável para 
volumes superiores a 6m³. 
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Outro ponto importante é o prazo de validade. O concreto usinado deve ser aplicado até 2 horas após 
a carga do caminhão betoneira. 

Concreto feito na obra 

Se você optar por fazer o concreto na sua obra, você precisará ter uma carta-traço certificada e alu-
gar uma betoneira. Não se preocupe, você não precisará comprar uma carta-traço. O engenheiro 
responsável pela sua obra provavelmente irá recomendar uma carta-traço já conhecida e certificada. 

Traço 

O traço é uma forma de representar a proporção dos ingredientes do concreto. Ele é exibido através 
de números separados por “:”. Cada número indica o volume de cimento, areia e pedra necessários 
para fazer o concreto, por exemplo: 

 

No traço ao lado, para cada 1 litro de cimento, devemos misturar 2 litros e areia e 3 litros de pedra 
para fazer o concreto. Neste exemplo usamos o litro, mas poderíamos usar qualquer outra medida de 
volume. Por exemplo, poderíamos ter usado balde, lata, carriolas, e assim vai. 

Dosagem 

No dia a dia da obra, é mais comum ouvirmos a seguinte receita do concreto: 1 saco de cimento para 
4 latas de areia e 6 de pedra. Esta forma de representar a proporção dos ingredientes é chamada 
dosagem, não confunda dosagem com traço. 

 

Nas calculadoras do PraConstruir nós utilizamos sempre o padrão de cimento em saco de 50kg 
e areia e pedra em latas de 18 litros. Assim a nossa representação da dosagem fica igual a figura ao 
lado. 

Desta forma é mais fácil do pedreiro medir a quantidade de cada ingrediente na hora de fazer o con-
creto, pois para cada saco de 50kg de cimento devemos adicionar 4 latas de tinta de 18 litros de areia 
e mais 6 latas de pedra. Outra forma bastante comum é apresentar o traço por padiolas ou carriolas 
ao invés de latas. 

Tabela resumo traços e dosagens 

Na tabela abaixo você pode observar os traços e suas respectivas resistências e rendimentos. Estes 
valores são os mesmos valores utilizados nas nossas calculadoras. 

Etapa de Obra 
Traços 
(Cim/Areia/Pedra) 

Dosagem 
(50kg/Lata/Lata) 

Resistência 
(Fck) 

Lajes 

1 : 1,5 : 3 1 : 3 : 6 35 

1 : 2 : 2,5 1 : 4 : 5 30 
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Etapa de Obra 
Traços 
(Cim/Areia/Pedra) 

Dosagem 
(50kg/Lata/Lata) 

Resistência 
(Fck) 

Fundações (sapatas, radier e estacas), colu-
nas e vigas 

1 : 2 : 3 1 : 4 : 6 25 

1 : 2,5 : 3 1 : 5 : 6 23 

1 : 2 : 4 1 : 4 : 8 20 

1 : 2,5 : 3,5 1 : 5 : 7 19 

Contrapiso, calçadas e concreto magro 

1 : 3 : 6 1 : 6 : 12 10 

1 : 4 : 8 1 : 8 : 16 5 

Cintas de amarração 1 : 3 : 5 1 : 6 : 10 12 

 
Como obter um concreto de qualidade? 

Para obter um concreto de boa qualidade, procure utilizar sempre areia e pedra (brita) limpas, sem 
óleos, argila e outros materiais como galhos e gravetos. A água deve ser na quantidade certa, limpa, 
sem poluentes e sem sal, pois o sal interfere na secagem (cura) do concreto. 

Para saber se a quantidade de água está correta, faça o teste da colher. O teste consiste em alisar a 
superfície do concreto com uma colher de pedreiro e observar. Se a superfície alisada ficar úmida, 
mas sem escorrer água, a quantidade de água está correta. Se escorrer há excesso de água e se 
não ficar úmida, é sinal de que falta água. 

Nas calculadoras do PraConstruir nós utilizamos sempre o padrão de cimento em saco de 50kg 
e areia e pedra em latas de 18 litros. Assim a nossa representação da dosagem fica igual a figura ao 
lado. 

Desta forma é mais fácil do pedreiro medir a quantidade de cada ingrediente na hora de fazer o con-
creto, pois para cada saco de 50kg de cimento devemos adicionar 4 latas de tinta de 18 litros de areia 
e mais 6 latas de pedra. Outra forma bastante comum é apresentar o traço por padiolas ou carriolas 
ao invés de latas. 

Tabela resumo traços e dosagens 

Na tabela abaixo você pode observar os traços e suas respectivas resistências e rendimentos. Estes 
valores são os mesmos valores utilizados nas nossas calculadoras. 

Etapa de Obra 
Traços 
(Cim/Areia/Pedra) 

Dosagem 
(50kg/Lata/Lata) 

Resistência 
(Fck) 

Lajes 1 : 1,5 : 3 1 : 3 : 6 35 
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Etapa de Obra 
Traços 
(Cim/Areia/Pedra) 

Dosagem 
(50kg/Lata/Lata) 

Resistência 
(Fck) 

1 : 2 : 2,5 1 : 4 : 5 30 

Fundações (sapatas, radier e estacas), colu-
nas e vigas 

1 : 2 : 3 1 : 4 : 6 25 

1 : 2,5 : 3 1 : 5 : 6 23 

1 : 2 : 4 1 : 4 : 8 20 

1 : 2,5 : 3,5 1 : 5 : 7 19 

Contrapiso, calçadas e concreto magro 

1 : 3 : 6 1 : 6 : 12 10 

1 : 4 : 8 1 : 8 : 16 5 

Cintas de amarração 1 : 3 : 5 1 : 6 : 10 12 

 
Como obter um concreto de qualidade? 

Para obter um concreto de boa qualidade, procure utilizar sempre areia e pedra (brita) limpas, sem 
óleos, argila e outros materiais como galhos e gravetos. A água deve ser na quantidade certa, limpa, 
sem poluentes e sem sal, pois o sal interfere na secagem (cura) do concreto. 

Para saber se a quantidade de água está correta, faça o teste da colher. O teste consiste em alisar a 
superfície do concreto com uma colher de pedreiro e observar. Se a superfície alisada ficar úmida, 
mas sem escorrer água, a quantidade de água está correta. Se escorrer há excesso de água e se 
não ficar úmida, é sinal de que falta água. 

Neste caso, para fazer o orçamento você irá informar para as lojas apenas o peso do aço. Após esco-
lher a loja, você deverá disponibilizar o projeto para que ela possa faz as armações conforme as es-
pecificações do projeto. 

 Armação Pronta 

Com esta opção você poderá economizar dinheiro e tempo adquirindo armações de aços prontas 
com medidas padronizadas pelo mercado. 

Cortar e Dobrar na Obra 

Neste caso você irá comprar as barras de aço (vergalhão) no tamanho padrão de 12 metros para 
depois cortar e dobrar na obra. 

A estrutura é, a grosso modo, quem mantém a sua edificação de pé e tem uma participação conside-
rável no orçamento de uma obra. Mas, apesar de a grande maioria dos calculistas de estruturas se-
rem engenheiros civis, este é um item fundamental a ser decidido junto com o seu arquiteto, indepen-
dente do porte da obra, porque além da segurança, da durabilidade e do custo, o material empregado 
no sistema estrutural pode ser um grande definidor do partido arquitetônico* da sua edificação. 
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→ Traduzindo o arquitetês: Partido Arquitetônico é a ideia central e inicial que define e direciona um 
projeto de arquitetura. O desenvolvimento do projeto é a lapidação coerente, lógica, funcional e plás-
tica do partido arquitetônico.  

Ou seja, exceto em casos particulares em que um especialista em estruturas precise ser consultado, 
é o arquiteto quem vai definir qual será o tipo de estrutura adotado e o calculista vai dimensioná-lo 
seguindo o projeto de arquitetura. 

Os três materiais básicos e mais comuns para estruturas são o Concreto Armado, o Aço(estrutura 
metálica) e a Madeira, e como tudo na vida, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. 

Estrutura de Concreto Armado 

No Brasil, o concreto armado é o material mais comum e mais tradicional nas estruturas. Quando 
pensamos em construir a estrutura de uma edificação, já pensamos logo em cimento, areia, brita, 
varas de ferro, forma, escoras… Já faz parte da cultura construtiva do brasileiro. 

 

Concreto Armado 

Bem, se for uma obra pequena e simples, tudo bem. Provavelmente o custo vai ser baixo, a mão de 
obra não será muito qualificada, a estrutura ficará oculta e a sua obra provavelmente não será inviabi-
lizada por causa do cronograma. Mas quando tratamos de grandes obras e ou de alta arquitetura, ou 
seja, de arquitetura premium ou de luxo, aí a coisa pode mudar de figura, principalmente em projetos 
mais arrojados, com uma pegada contemporânea ou desconstrutivista.  

 

Estrutura de Concreto Armado – Memorial da América Latina – São Paulo 

Vantagens do concreto armado: 

 Disponibilidade: O material e as ferramentas necessárias são encontrados em qualquer esquina; 

 Mão de obra mais abundante, pouco especializada e, consequentemente, mais barata; 

 Durabilidade: A resistência do concreto aumenta com o passar do tempo; 
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 Manutenção praticamente zero; 

 Plasticidade: O concreto se adapta a qualquer forma; 

 Impermeável (quando recebe tratamento para tal) e resistente ao fogo. 

 

Estrutura de Concreto – Casa Contemporânea – Israel 

Desvantagens do concreto armado: 

 Peso próprio alto: Quanto maior o peso da obra, maior o gasto com a fundação (e a fundação tem 
uma participação relevante no orçamento); 

 Tempo de execução: O concreto exige um tempo de cura que paralisa algumas etapas da 
obra (tempo morto); 

 Organização do canteiro de obra: A estrutura de concreto armado é executada in loco e deman-
da vários materiais diferentes; 

 Vários profissionais na obra: São necessários armadores, carpinteiros, pedreiros e ajudantes para a 
produção da estrutura de concreto armado; 

 Reformas e demolições trabalhosas e caras; 

 Meio ambiente: A produção do cimento consome uma alta quantidade de energia. 

Estrutura em Aço (Estrutura Metálica) 

A utilização de estrutura metálica em edificações não é tão comum no Brasil quanto no exterior, prin-
cipalmente nos Estados Unidos. Por isso, muitas vezes os profissionais brasileiros deixam a sua utili-
zação de lado em situações em que ela seria mais vantajosa que o concreto armado, por eles não 
estarem habituados a trabalhar com esse material. 

O preço para a fabricação de uma estrutura metálica é dado pelo seu peso, então quanto mais esbel-
ta e mais leve a estrutura, mais econômica ela será. Por outro lado, as peças são fabricadas com 
precisão milimétrica, logo a tolerância aos erros é muito baixa. Então, como esses erros podem, lite-
ralmente, custar caro, é muito importante contar com profissionais experientes, principalmente o cal-
culista da estrutura e o responsável pelo seu detalhamento. 

 

Estrutura Metálica 

http://altaarquitetura.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Estrutura-Met%C3%A1lica.jpg
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Vantagens da Estrutura Metálica: 

 Peso próprio baixo: A estrutura metálica geralmente é muito mais leve que a de concreto, o que 
resulta em peças mais esbeltas e menos carga sobre a fundação; 

 Prazo: Enquanto estão sendo feitos os serviços preliminares e a fundação, a estrutura metálica já 
está sendo fabricada e, quando liberada a sua montagem, esta é feita rapidamente através de solda-
gem, aparafusamento ou rebitagem; 

 Organização do canteiro de obra: A estrutura é toda produzida em uma fábrica e apenas montada 
na obra, num processo racional, sem desperdício de material ou espaço; 

 São facilmente reparadas, modificadas ou reforçadas; 

 Facilidade em vencer grandes vãos; 

 Meio ambiente: Além da estrutura poder ser desmontada e reaproveitada, o aço é totalmente reci-
clável e o desperdício de material é próximo a zero. Com a dispensa de formas e escoramentos, mui-
ta madeira deixa de ser descartada. 

 Precisão dimensional e garantia de qualidade: Por ser um produto industrializado a fabricação da 
estrutura obedece a um controle de qualidade rígido que garante dimensões milimetricamente preci-
sas, assim como a homogeneidade do material. 

 

Estrutura Metálica – Casa Contemporânea 

Desvantagens da Estrutura Metálica: 

 Mão de obra: A estrutura metálica demanda mão de obra qualificada, que não é tão abundante no 
Brasil e, consequentemente, é mais cara que a necessária para a construção da estrutura de concre-
to armado; 

 O aço necessita de tratamento contra chamas e corrosão; 

 Custo: A estrutura metálica tem um custo mais alto que a de concreto armado, sendo sua vantagem 
econômica relacionada principalmente à diminuição do prazo de obra. 

 Desembolso em curto prazo: Como a fabricação e a montagem são rápidas, o desembolso com a 
estrutura também é. 

 

Estrutura Metálica – King’s Cross Station – Inglaterra 
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Estrutura de Madeira 

A madeira é um dos materiais de construção mais antigos do mundo. É usada como estrutura desde 
que o homem resolveu construir um teto sobre a sua cabeça. 

 

Estrutura de Madeira 

Apesar de se continuar sendo largamente utilizada nas estruturas de telhados e contar com tratamen-
tos modernos que otimizam sua resistência e durabilidade, a madeira perdeu muito espaço nas estru-
turas das edificações do Brasil (exceto em algumas regiões específicas). Porém, para residências de 
alto padrão, sobretudo as contemporâneas e as que seguem a tradição construtiva brasileira, a ma-
deira tem grande espaço, compondo belas estruturas aparentes, sendo utilizada sozinha ou combi-
nada com concreto ou aço. 

 

Estrutura de Madeira – Casa Contemporânea – Estados Unidos 

Vantagens da Estrutura de Madeira: 

 Mais leve que o aço e o concreto armado; 

 Ligações e emendas fáceis de executar; 

 Material natural, reaproveitável e renovável; 

 Custo relativamente baixo; 

 Não necessita mão de obra altamente qualificada; 

 Não demanda equipamentos e ferramentas sofisticados; 

 Montagem rápida, sem exigência de tempo de cura; 
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 Beleza; 

 Disponibilidade: É um material fácil de se encontrar e fácil de desdobrar peças grandes em outras 
menores; 

 

Estrutura de Madeira – Casa Contemporânea – Canadá 

Desvantagens da Estrutura de Madeira: 

 Por ser um material orgânico, a madeira é heterogênea e pode apresentar muita variação entre as 
peças; 

 Absorve e perde umidade facilmente; 

 A madeira se dilata e se contrai facilmente, sofrendo alterações nas suas dimensões; 

 Necessita de tratamento contra o ataque de insetos e fungos, assim como tratamento antichamas; 

Mas qual o melhor material para a minha obra? 

Como podemos deduzir facilmente, não é possível cravar qual o melhor material para estruturas. 
Para cada caso, podemos ter uma uma resposta diferente, pois contamos sempre 
com variáveis como custo, prazo, estética e partido arquitetônico. 

Focando em residências de alto padrão, todos os três materiais apresentam muito bom resultado. 
Inclusive, eles não tem necessariamente que ser utilizados isoladamente. Podemos fazem combina-
ções e composições com esses materiais, aproveitando as vantagens de cada um e minimizando as 
desvantagens. 

 

Estrutura – Concreto, Aço e Madeira 

Lembrando que além dos três materiais que tratamos aqui, ainda temos várias outras opções, como 
concreto protendido, alvenaria estrutural, steel frame, concreto pré moldado, bambu, etc. Por serem 
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muitas opções, ficamos nas mais comuns e mais utilizadas, mas podemos, mais para frente, falar 
também dessas outras tecnologias. 

Conforto ambiental: veja soluções arquitetônicas que oferecem bem-estar 

É impossível afirmar qual a temperatura ideal de conforto térmico em um ambiente. “É muito comum 
as pessoas relacionarem o conforto térmico apenas à temperatura do ar, porém o número de variá-
veis que influenciam no conforto térmico é muito maior do que apenas a temperatura. Temos as vari-
áveis ambientais, como a própria temperatura e umidade relativa do ar, a temperatura radiante e a 
velocidade dos ventos. Também influenciam as variáveis humanas, em que se destacam a vestimen-
ta e o metabolismo. Fatores como idade, sexo, hábitos alimentares, entre outros, também interferem 
na sensação de conforto”, explica Monica Dolce, doutoranda e mestre em tecnologia da arquitetura 
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). 

A especificação de soluções de projeto para obtenção de conforto térmico depende do contexto cli-
mático, materiais aplicados na construção e ocupação do local, sistemas e equipamentos utilizados. 
“A análise de diagnósticos climáticos permite afirmar que a ventilação natural é uma boa estratégia 
para grande parte das cidades brasileiras. Esse recurso tem capacidade de retirar muito da carga 
térmica absorvida e/ou gerada dentro de um ambiente. Para sua aplicação, é necessário que o proje-
to tenha fluidez nos espaços permitindo que os ventos circulem por diferenças de pressão ou efeito 
chaminé”, diz a mestre. 

Além disso, é importante priorizar nos projetos as estratégias passivas de condicionamento térmico. 
“Essas são condições que a própria natureza do local nos oferece. Portanto, por que não utilizá-las?”, 
diz, exemplificando com o resfriamento evaporativo que ocorre através de espelhos d’água e é indi-
cado para locais quentes e secos. Ou o aquecimento solar passivo que acontece através de abertu-
ras translúcidas voltadas para o sol, indicados para locais frios. Com a adoção adequada destas so-
luções, muitas vezes é possível atingir o patamar de conforto térmico, não necessitando de outros 
mecanismos para condicionamento térmico do ambiente. 

É recomendado atrelar o uso dessas soluções como ventilação cruzada, pé-direito duplo, beirais e 
brises a outras tecnologias. Em muitas cidades brasileiras também é indicado o sombreamento das 
aberturas, principalmente no período do verão quando a radiação solar é mais intensa. Este sombre-
amento deve ser, preferencialmente, calculado, para agir no maior período de insolação do verão e 
também não barrar o sol no inverno. “Estudos simples de geometria da insolação nos indicam a me-
lhor posição de brises – horizontal, vertical ou ambos – para determinada orientação e local”, diz Mo-
nica Dolce. 

Dependendo do contexto climático, o uso de paredes e telhados verdes é uma solução eficaz na ob-
tenção de conforto térmico. Segundo ela, em locais onde a radiação solar é intensa no período de 
verão, este tipo de estratégia fornece resistência térmica à cobertura. As paredes ou telhados verdes 
criam uma massa térmica impedindo que o calor entre no ambiente. Assim, a amplitude de tempera-
turas internas é menor que a amplitude de temperaturas externas. 

Um ambiente deve receber sistema de ar condicionado quando o contexto climático solicitar, ou seja, 
para resfriamento em altas temperaturas ou na conjunção de temperaturas quase altas com alta umi-
dade. E para aquecimento quando as temperaturas forem muito baixas. “As altas temperaturas no 
verão, somadas ao fácil acesso a aparelhos de ar condicionado têm aumentado seu uso em residên-
cias. Há soluções ambientalmente mais amigáveis do que essa, principalmente, em edificações hori-
zontais. Em várias cidades brasileiras, ao se analisar o clima, é verificado que em poucas horas do 
ano é necessário o uso do ar condicionado. Nas demais, as tecnologias passivas são suficientes para 
condicionar termicamente o ambiente. No caso do verão, o sombreamento das aberturas e a ventila-
ção natural são as principais e, muitas vezes, mais econômicas soluções”. 

A ambição de um arquiteto, em diversas nuances do conceber arquitetura é de realizar o desejo in-
trínseco humano do bem estar. 

A busca desenfreada pelo bem estar, não se constrói somente nos tijolos dispostos, como vemos na 
febre das literaturas de auto-ajuda e de comunicação por uma felicidade plena. 

Não é diferente essa aspiração, quando profissionais como Le Corbusier e o brasileiro Oscar Nieme-
yer, junto a outros renomados nomes da arquitetura, buscavam vivendas que possuíssem uma fun-
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ção e uma forma mais simples de se morar, que para eles, seriam a pretensão de sua época em 
construir ambientes que colocassem o ser humano de acordo com seu dia-a-dia movimentado. 

 

Agora, observando algumas épocas onde as pessoas eram condicionadas a fazer seu sustento atra-
vés do trabalho agrícola muitas vezes e suas residências eram tomadas pelo ambiente campestre, 
em comparação ao que vemos atualmente, é possível entender suas vidas sendo melhores ou piores 
que nos dias atuais? 

Nesse momento entra a questão do isolamento humano, e de como as condições atuais faz com que 
a arquitetura seja concebida dessa forma, além das capacidades de função que a arquitetura expri-
me, ela não seria geradora também de um bem-estar? 

Acredito que a promoção de ambientes de encontro façam uma grande diferença, perante as ques-
tões de uma arquitetura estruturada como uma ferramenta que o ser humano busca para se refugiar 
das intempéries, não somente climáticas, mas de fundo pessoal, das suas humanidades. 

A função da arquitetura vai além dos melodiosos prédios, com suas formas inovadoras, mas com a 
verdade de uma concretização de um papel da realidade, de ser o todo e não parte, com o intuito de 
ser uma transformação de segurança, conforto, alegria e condicionada as relações humanas. 

 

Conforto Ambiental, Ou Conforto Térmico? 
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Para quem busca um ambiente que ao mesmo tempo seja agradável e eficiente (em termos de eco-
nomia de energia), deve sempre procurar profissionais que tenham pleno domínio do assunto. O con-
forto ambiental nada mais é do que adequar os princípios físicos envolvidos e as necessidades do 
ambiente.  
 
Necessidades estas que se dividem em temperatura, luz, acústica e visual. A seguir entrarei em maio-
res detalhes sobre cada uma destas necessidades apontando as razões, benefícios, de se avaliar 
bem estas enquanto se faz o projeto de reforma ou construção de um imóvel, seja ele residencial ou 
comercial.  
 
Conforto Térmico  
 
Basicamente podemos, para resumir pois é um assunto bem extenso, descrever as reações encon-
tradas em ambientes quentes e frios:  
 
Reação ao frio  
 
Quando as condições ambientais proporcionam perdas de calor do corpo além das necessárias para 
a manutenção de sua temperatura interna constante, o organismo reage por meio de seus mecanis-
mos automáticos (sistema nervoso simpático), buscando reduzir as perdas e aumentar as combus-
tões internas. A redução de trocas térmicas entre o indivíduo e o ambiente se faz através do aumento 
da resistência térmica da pele por meio de vasoconstrição, arrepio e tiritar. O aumento das conbus-
tões internas (termogênese) se faz através do sistema glandular endócrino.  
 
Reação ao calor  
 
Quando as perdas de calor são inferiores às necessárias para a manutenção de sua temperatura 
interna constante, o organismo reage por meio de seus mecanismos temo-reguladores, proporcio-
nando condições de trocas de calor mais intensa entre o organismo e o ambiente, e reduzindo as 
conbustões internas. O incremento ds perdas de calor para o ambiente se faz por meio da vasodilata-
ção e da exsudação (suor). A redução das conbustões internas (termólise) também se faz através do 
sistema glandular endócrino. 

 

Conforto Lumínico (LUZ)  
 
Cosmo Palasio de Morais Junior, autor do artigo online "Considerações sobre Iluminação e Trabalho", 
consegue descrever em poucas linhas e palavras a situação e a importancia da qualidade de Ilumina-
ção em ambientes:  
 
"[...] o processo da visão é bastante complexo e implica em uma série de fatores. Por isso mesmo é 
de grande importância tanto para a segurança das pessoas como para a qualidade do produto que a 
iluminação do posto de trabalho seja adequada as exigências da tarefa. Iluminação insuficiente impli-
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cam diretamente na perda de desempenho e no aumento do número de acidentes.  
 
A qualidade da iluminação dos postos de trabalho não é definida apenas pelo nível de iluminação. 
Deve-se levar em conta também a distribuição da densidade luminosa, a limitação do ofuscamento, a 
direção da luz e da sombra e a cor da luz e reprodução das cores. Sempre que possível deve-se bus-
car também uma iluminação uniforme  
 
Conforto Acústico  
 
O conforto acústico é uma condição importante a procurar para alcançar bem-estar. A ausência de 
conforto acústico condiciona fortemente a nossa saúde e a nossa produtividade.  
 
Condições acústicas desfavoráveis acarretam problemas como: dificuldade de comunicação, irritabili-
dade e efeitos nocivos à audição e saúde. O tratamento acústico visa atenuar o nível de energia so-
nora, através de isolamento atenuador, tratamento absorvente ou os dois combinados.  
 
Conforto Visual  
 
Os efeitos danosos resultantes dos impactos visuais causados por determinadas ações e atividades, 
a ponto de: prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população; criar condições adversas às 
atividades sociais e econômicas; afetar desfavoravelmente a biota; afetar as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente.  
 
Em forma de poluição se apresenta através das pichações, da disposição inadequada do lixo, da 
extensão de redes aéreas, dos monumentos mal cuidados, bem como, pelo elevado número de car-
tazes publicitários, placas, painéis e letreiros, os quais se multiplicam pela cidade encontrando-se 
espalhados por todos os cantos e paredes, com propagandas das mais diversas origens que acabam 
por agredir, de uma forma ou de outra às outras pessoas, gerando diversos malefícios.  

Pode-se presumir então que, a busca pelo equilibrio entre temperatura, sons e ruídos, luminosidade e 
estudo visual do ambiente, são promordiais em um projeto arquitetonico, pois com estes fatores bem 
casados é possível desenvolver ambientes que cada vez fiquem personalizados e agradáveis a quem 
irá desfrutá-lo.  
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REFERÊNCIAS

Os  links  citados  abaixo  servem  apenas  como  referência.  Nos  termos  da  lei
brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As
ideias,  procedimentos  normativos,  sistemas,  métodos,  projetos  ou  conceitos
matemáticos  como  tais;  Os  esquemas,  planos  ou  regras  para  realizar  atos
mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos
por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos
de tratados  ou convenções,  leis,  decretos,  regulamentos,  decisões  judiciais  e
demais  atos  oficiais;  As  informações  de  uso  comum  tais  como  calendários,
agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento
industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 
Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 
Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário
A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 
muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material
é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos 
prazos dos concursos.
A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução 
parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, [e, não há 
como efetuar devolução do material.

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material,  por isso
todo  conteúdo  é  revisado  por  profissionais  especializados  antes  de  ser
publicado. 
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