
 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Estabilidade das Construções 

CURSO: Técnico em Edificações 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 40h/a e 33h/r 

PRÉ-REQUISITOS: Física Aplicada 

 

  

EMENTA 

Operações com vetores no plano. Definição dos conceitos de força, momento e tensão. 
Introdução à análise estrutural. Estática de ponto material. Estática dos Corpos Rígidos. 
Equilíbrio dos Corpos Rígidos. Forças Distribuídas. Esforços Internos Solicitantes. Cálculo 
de reações de apoio de estruturas isostáticas. Traçado dos Digramas de Esforços 
Internos. Análise estrutural de vigas e treliças. 

 

COMPETÊNCIAS 

 Compreender princípios básicos da estática de estruturas usuais em edificações; 

 Estabelecer condições de equilíbrios e aplicá-las a estruturas de edificações; 

 Produzir diagramas de esforços internos que permitam o dimensionamento de 
estruturas que suportem as edificações. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

 Proporcionar ao técnico em edificações um conhecimento básico sobre análise 
estrutural de partes executivas que suportem os carregamentos usuais. Interagir 
através de procedimentos de cálculo com o comportamento de estruturas e obter 
informações imprescindíveis para o seu correto dimensionamento. 

Específicos: 

 Proporcionar ao aluno noção de estática concernente à estabilidade das construções. 

 Classificar os tipos de estruturas usuais como elas se interagem e se deformam sob a 
ação de cargas externas atuantes na estrutura da edificação.     

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 OPERAÇÃO COM VETORES NO PLANO 

 Revisão de Trigonometria 

 Definição de Vetores 

 Operações de Vetores no Plano 

 Determinação de Vetores Resultantes 

 GRANDEZAS FUNDAMENTAIS DA ESTÁTICA 



 Conceitos de Força, Momento e Tensao 

 Unidades de Medida usadas em Engenharia 

 INTRODUÇÃO À ANÁLISE ESTRUTURAL: 

 Unidades de medidas padronizadas internacionalmente; 

 Definição de Estrutura; 

 Classificação dos Elementos Estruturais; 

 Ações sobre as Estruturas; 

 Introdução à Estática; 

 ESTÁTICA DE PONTO MATERIAL: 

 Resultante de forças vetoriais: 

 Regra do Polígono – Método Geométrico; 

 Lei dos Senos e Lei dos Cossenos; 

 Decomposição Vetorial – Método Analítico. 

 Equilíbrio de um Ponto Material; 

 Forças no Espaço. 

 ESTÁTICA DOS CORPOS RÍGIDOS: 

 Momento de uma força em relação a um ponto. Teorema de Varignon; 

 Componentes cartesianas do momento de uma força; 

 Projeção de um vetor sobre um eixo dado; 

 Momento de uma força em relação a um eixo; 

 Binários. Momento de um binário. Binários equivalentes. Adição de binários; 

 Sistema força-binário. Redução de um sistema de forças a uma força e um 
binário. 

 EQULÍBRIO DOS CORPOS RÍGIDOS: 

 Equilíbrio em duas dimensões: 

 Reações nos vínculos de uma estrutura. Tipos de apoio; 

 Equilíbrio de um corpo rígido (Diagrama de corpo livre); 

 Corpo em equilíbrio submetido a duas e três forças. 

 Equilíbrio em três dimensões: 

 Reações nos vínculos de uma estrutura; 

 Equilíbrio de um corpo rígido (Diagrama de corpo livre). 

 ESFORÇOS INTERNOS SOLICITANTES:  

 Introdução aos EIS; 

 Esforço Normal; 

 Esforço Cortante; 

 Momento Fletor; 

 Diagrama dos Esforços. 

 ANÁLISE DE ESTRUTURAS:  

 Definição de treliças; 

 Treliças simples; 

 Método dos nós; 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, leitura e discussão de textos técnicos, leitura e interpretação de projetos 
de edificações, pesquisa sobre assuntos relevantes, apresentação de seminários, 
exercícios orais e escritos. 

 



        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo será contínuo, através de questionamentos em sala de aula, por 
meio de observação na participação nas atividades, produção de exercícios, trabalhos 
individuais e coletivos, apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de atividades 
que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas atividades serão 
desenvolvidas por meio de exercícios de revisão e fixação dos conhecimentos, com 
soluções construtivas compreendidas pelos alunos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel atômico. Retroprojetor e transparências. Projetos de Edificações. 
Microcomputador e Data show. 
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