
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO CIVIL 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

SÉRGIO LESSA COSTA BARBOZA 

 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS PARA O 

DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2019 



SÉRGIO LESSA COSTA BARBOZA 

 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS PARA O 

DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal do 

Ceará, como requisito parcial à obtenção do 

título de Bacharel em Engenharia Civil. 

 

Orientadora: Prof. Dra. Tereza Denyse Pereira 

de Araújo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2019 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

B214c Barboza, Sergio Lessa Costa.
    Comparação de programas computacionais para o dimensionamento de estruturas de concreto armado /
Sergio Lessa Costa Barboza. – 2019.
    85 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia,
Curso de Engenharia Civil, Fortaleza, 2019.
     Orientação: Profa. Dra. Tereza Denyse Pereira de Araújo .

    1. Programas computacionais. 2. Dimensionamento. 3. Estruturas de concreto. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 620



SÉRGIO LESSA COSTA BARBOZA 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS PARA O 

DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal do 

Ceará, como requisito parcial à obtenção do 

título de Bacharel em Engenharia Civil. 

 

Aprovada em: 10/12/2019. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. Dra. Tereza Denyse Pereira de Araújo (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

Prof. Dra. Magnólia Maria Campêlo Mota 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

Prof. Dr. João Batista Marques de Sousa Junior 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Luiz e Maria. 

  



RESUMO 

 

Durante o curso de engenharia civil percebe-se o quanto pode ser demorado e cansativo 

a elaboração de um projeto estrutural feito manualmente. Atualmente, é praticamente inviável 

trabalhar dessa forma, ainda mais com a difusão de programas computacionais que simulam e 

elaboram esses projetos. Para o dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto 

armado no Brasil, os programas mais utilizados nos dias de hoje são: Eberick, Cypecad e TQS. 

Esse trabalho contempla a interpretação dos critérios utilizados durante a inserção dos dados 

em cada software e a análise das diferenças no dimensionamento final de cada um para uma 

mesma estrutura adotada. 

 

Palavras chaves: Projeto estrutural. Estruturas de concreto. Eberick. Cypecad. TQS. 

Programas Computacionais. Dimensionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

During the course of civil engineering, it can be seen how time consuming and tiring it 

can be to draw up a manually designed structural project. Nowadays, it is practically unfeasible 

to work in this way, especially with the diffusion of computer programs that simulate and 

elaborate these projects. For the design and detailing of reinforced concrete structures in Brazil, 

the most used programs today are: Eberick, Cypecad and TQS. This work contemplates the 

interpretation of the criteria used during the data insertion in each software and the analysis of 

the differences in the final dimensioning of each one for the same adopted structure. 

 

Keywords: Structural project. Concrete structures. Eberick Cypecad. TQS. 

Computational programs. Sizing. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Desde o advento da informática, a engenharia civil vem passando por constantes 

avanços tecnológicos, com destaque para as últimas décadas, período no qual essas mudanças 

foram mais drásticas. Com maior facilidade na comunicação e o desenvolvimento de 

computadores mais potentes, diversos programas computacionais estão cada vez mais presentes 

na vida dos profissionais da área. 

Com o setor estrutural da construção civil não foi diferente. Inicialmente, as 

estruturas de concreto armado eram analisadas e dimensionadas totalmente a mão (com auxílio 

de réguas de cálculo e, posteriormente, calculadoras de mão), o que demandava semanas, ou 

até meses para finalizar o cálculo e detalhamento dos projetos. Depois surgiram as primeiras 

planilhas eletrônicas, que conferiram uma maior agilidade nos cálculos, realizados dessa forma 

automaticamente por meio de fórmulas inseridas. Mas, com computadores mais avançados e 

processadores mais potentes começou a se desenvolver uma ferramenta muito importante para 

o setor: a simulação computacional. Dessa forma iniciou-se o desenvolvimento de programas 

de análise e dimensionamento estrutural.  

Esses softwares podem fornecer uma maior precisão nos cálculos, a partir da 

simulação virtual do comportamento da estrutura com todos os elementos e cargas, e uma maior 

rapidez no processo, com um dimensionamento e detalhamento quase automático dessa 

estrutura. O que gastava até meses para elaborar, agora poderia ser feito em menos tempo, e de 

forma mais segura, precisa e até econômica. 

Esses programas vêm se tornando uma ferramenta cada vez mais obrigatória para 

os projetistas estruturais, estando presentes seja em escritórios de profissionais autônomos, seja 

nos escritórios de grandes empresas do ramo. Por isso a necessidade do engenheiro estrutural 

ter a competência para usá-los. 

 

 Justificativa 

 

Por causa da evolução tecnológica no setor de engenharia civil e da grande 

concorrência do mercado de hoje, aumentou a procura por programas computacionais que 

consigam elaborar e dimensionar projetos estruturais de concreto armado de forma cada vez 

mais ágil e eficiente. A partir desse novo panorama na área (em que o uso dos programas 

simuladores de estruturas de concreto armado é quase que obrigatório para os profissionais), 
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têm surgido dúvidas em estudantes e profissionais de engenharia de estruturas sobre qual dos 

programas devem usar ou como usá-los. 

 O que mostra a necessidade de conhecer sobre as diferenças entre os principais 

softwares do mercado quanto ao dimensionamento das estruturas, e a importância de se ter um 

conhecimento teórico prévio para poder usá-los e solucionar problemas que venham a aparecer. 

Outro ponto importante é o usuário saber como as estruturas são concebidas dentro 

dos programas e as ponderações que cada um faz em cada etapa do projeto, para saber como 

mudar opções e adequar a ferramenta com o projeto real, de acordo com as limitações e 

particularidades que esse usuário tem ou terá durante a concepção estrutural.   

Segundo Kimura (2007, p. 25), “A informática, na sua essência, veio para 

aperfeiçoar a Engenharia de Estruturas, e jamais substituí-la.”. Isto é, mesmo com a maior 

automatização que os programas vêm trazendo, estes não podem fazer nada sozinhos. Exige-se 

um conhecimento prévio teórico e prático em estruturas de concreto armado do usuário, que 

deve usar o software como uma ferramenta para auxiliá-lo na elaboração do projeto, ou seja, o 

uso deve ser feito com responsabilidade e por profissional habilitado da área. 

Os programas mais usados hoje para cálculo de edifícios são os que elaboram 

projetos de forma completa: fazem a análise estrutural, dimensiona e detalham os elementos e 

preparam os desenhos para a impressão. No Brasil, os programas que se destacam são: o 

Eberick, o Cypecad e o TQS. 

 

 Objetivos  

 

O objetivo geral desse trabalho é avaliar as diferenças entre os principais programas 

computacionais de cálculo estrutural usados no Brasil (Eberick, Cypecad e TQS), quanto ao 

dimensionamento de uma mesma estrutura.  

A fim de alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos devem ser especificados: 

a comparação do dimensionamento dos elementos estruturais dos projetos finalizados em cada 

programa, após a concepção estrutural de uma pequena edificação nesses 3 programas. Também 

é avaliada as dificuldades e peculiaridades de cada software no tratamento dos dados inseridos. 

Essa interpretação dos dados inseridos nos programas e os resultados finais do cálculo estrutural 

são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. 
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 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho é estruturado em Introdução, Fundamentação Teórica, Análise 

estrutural, Metodologia, Resultados e Conclusão. Na Introdução é mostrada uma ideia geral e 

objetivos do trabalho. No tópico Concreto armado é abordada uma breve história do concreto 

bem como suas características e propriedades como estrutura para construções. O tópico 

Análise estrutural exemplifica os tipos de análise de estrutura, os modelos existentes e uma 

visão geral sobre os programas que serão usados para a análise.  

Em Metodologia é abordado a forma como o trabalho foi feito, com passo a passo 

nos programas e considerações de projeto adotadas. Nos Resultados é visto os dados 

comparativos entre programas, com tabelas e números analisados após o término do projeto. E, 

por fim, a Conclusão mostra o que foi aprendido e observado a partir da experiência do trabalho.  
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 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Breve Histórico 

 

Durante a Pré-história e até a Idade Média, o grande papel do concreto era servir de 

ligante para o encaixe de pedras e alvenarias na construção das grandes estruturas, ou seja, uma 

argamassa de cal para assentamento.  

O concreto teve uma evolução tecnológica muito grande no império Romano, sendo 

usado na construção de suas pontes, estradas, docas, drenos pluviais e aquedutos.  

Ainda que longe do concreto que conhecemos hoje, foi usada na cobertura do 

Pantheon uma argamassa com agregados leves. Na recuperação das ruínas das termas de 

Caracalla, foram usadas barras de bronze dentro do concreto a fim de aumentar a resistência às 

solicitações de serviço (Kaefer, 1998). Contudo, o uso deste material foi deixado de lado na 

idade média, sendo novamente lembrado no século XVIII. 

Em 1758, o inglês John Smeaton, observando materiais aglomerantes para a 

construção de um farol, notou que o cimento hidráulico da mistura do calcário com a argila era 

muito superior ao calcário puro. 

Em 1791, o engenheiro James Parker descobriu um cimento com boa aceitação por 

suas grandes qualidades. Com a expiração da patente depois de 14 anos, alguns químicos e 

engenheiros chegaram à conclusão de que com a mistura de pedras calcárias com uma 

quantidade próxima de um terço de argila e uma pequena de óxido de ferro, se conseguia um 

cimento semelhante ao cimento de Parker.  

Louis Vicat, engenheiro francês, é considerado o inventor do cimento artificial. Este 

engenheiro publicou, em 1817, o trabalho Recherches expérimentales sur les chaux de 

construction, les bétons et les mortiers ordinaires no qual apresentava resultados de uma 

pesquisa em que obtinha um cimento com a queima de uma mistura de calcário e argila. Em 

1818, a Academia das Ciências de Paris aprovou sua descoberta e o autorizou a aplicá-la na 

construção da ponte de Souillac. Apesar do cimento inventado por Vicat se tornar muito popular 

na época, foi substituído pelo cimento Portland, inventado e patenteado por Aspdin.  

Em 1824, Joseph Aspdin solicitou e obteve a Patente para um aperfeiçoamento no 

método de produzir a pedra artificial, dando-lhe o nome de Cimento Portland. O sucesso do 

Cimento Portland ocorreu após um acidente na construção de um túnel sob o rio Tamisa 

(Londres), onde a parte danificada teve o cimento romano substituído pelo Portland, obtendo 

sucesso e concluindo a obra. 



16 

 

O ano de 1849 é considerado como a data do descobrimento do concreto armado. 

Joseph Louis Lambot (1814-1887), um agricultor francês que construía tanques de cimento 

reforçado com ferros, construiu um barco usando o mesmo sistema e o testou em lagoas de sua 

propriedade agrícola. O tipo de concreto usado nesse barco, no início do século 20 passou a ser 

denominado ferro-cimento ou cimento armado, que no Brasil é conhecido como argamassa 

armada. 

A ponte de Souillac feita por Vicat entre 1812 e 1824, foi uma ponte (assim como 

muitas outras na época) em arcos sucessivos usando a pedra artificial, ou seja, o concreto 

simples trabalhando à compressão.  

É importante observar que Louis Vicat, citado anteriormente como o inventor do 

cimento, com sua formação em engenharia e sua afinidade com a ciência e a pesquisa, teve 

grande participação no desenvolvimento do concreto armado. Até seu falecimento em 1861 foi 

o responsável pela execução de várias pontes e canais em concreto e pelo desenvolvimento de 

várias pesquisas relativas ao cimento, às argamassas e ao concreto. 

Joseph Monier, comerciante fez a primeira ponte em concreto armado, ou seja, o 

concreto trabalhando à compressão e a armadura à tração. A grande importância de Monier foi 

compreender as características, as vantagens e desvantagens dos materiais para combiná-los 

apropriadamente, prevalecendo-se das melhores características de cada material.  

Monier percebeu que o concreto é facilmente obtido e moldado, e tinha grande 

resistência à compressão e ao esmagamento, mas possuía deficiências em relação ao 

cisalhamento e à tração; por outro lado o aço era extremamente resistente à tração e facilmente 

encontrado em barras longas. Assim, a sua maior contribuição ao concreto armado foi arranjar 

as armaduras corretamente de forma que seus elementos de concreto armado tivessem 

resistência à compressão, à tração e ao cisalhamento. 

François Hennébique (1842 - 1921) foi um engenheiro da França que se notabilizou 

na experimentação das formas de reforçar o concreto com ferragens. Em 1898 terminou a 

construção de um moinho de farinha em Swansea, sendo essa obra o primeiro edifício de 

múltiplos pavimentos em concreto armado na Inglaterra. 

Koenen, em 1886, escreve a primeira publicação sobre o cálculo de concreto 

armado na Alemanha e em 1897, Rabut, na França, ministra a primeira disciplina de concreto 

armado, na École National des Ponts et Chaussées em Paris. 

Ao final do século XIX o concreto alcança grande aceitação tanto no mercado 

consumidor quanto no meio técnico, em detrimento da alvenaria e do aço. Na década de 1850 

foram inventados os elevadores de edifícios possibilitando a construção dos grandes prédios. 
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Em 1885, em Chicago, foi construído o Home Insurance Building, um edifício de 

10 pavimentos (adicionados dois novos pavimentos em 1890), sendo o primeiro edifício alto 

suportado por uma estrutura em aço. Em 1889, também em Chicago, foi construído o 

Monadnock Building (1889-1891) com 16 pavimentos e 65 metros de altura, um marco na 

história da alvenaria, mas seu projeto e execução delinearam os limites para a construção em 

alvenaria, pois suas paredes externas ao nível do solo tinham 1,80 metros de espessura. O 

Monadnock Building foi construído em duas etapas, sendo a metade norte construída em 

alvenaria e a metade sul, dois anos após, em estruturas de aço, evidenciando para os 

incorporadores o ganho na área útil e a redução de peso do edifício com a estrutura em aço.  

O grande desenvolvimento dos estudos e pesquisas sobre o concreto armado na 

época levou ao aprimoramento contínuo desse material e à construção de estruturas em 

concreto, mais leves, esbeltas, resistentes e mais bem compreendidas tecnicamente, tornando 

esse material o mais utilizado nas estruturas em todo o mundo. 

O engenheiro alemão Emil Mörsch, formado em engenharia civil pela Universidade 

de Stuttgart em 1894, foi um dos mais importantes pesquisadores na área. Seu modelo de treliça 

(treliça clássica de Mörsch) ainda é utilizado para a compreensão e fundamentação do 

comportamento de vigas de concreto armado submetidas à flexão e torção, sendo considerado 

um método prático e confiável para a análise, dimensionamento e detalhamento de elementos 

de concreto armado. Esse método é previsto pelas principais normas de projeto de estruturas de 

concreto do mundo (MC CEB-FIP de 1990, Eurocode 2 de 1992, DIN 1045-1 de 2003, ACI 

318-02) e pela ABNT NBR 6118 (2014), que em seu item 22 o denomina como modelo biela-

tirante e recomenda o seu uso na análise e dimensionamento de elementos especiais. 

Após essa pequena explanação sobre a história do concreto, percebe-se que este 

material evoluiu muito desde a pré-história, e com ele os métodos de análise estrutural.  Hoje, 

o concreto tem uma aplicação bem mais diversificada e ousada, sendo aplicado em condições 

mais desfavoráveis: seja tendo que vencer vãos cada vez maiores ou suportar ambientes mais 

agressivos, dentre outros. Para isso, métodos de execução e o cálculo das estruturas sempre 

estão sendo revistos para melhorar ainda mais a durabilidade, características e a precisão no 

desenvolvimento das estruturas, para que ele suporte a nova demanda de construções cada vez 

mais desafiadoras. 
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 Elementos estruturais de um edifício de concreto armado 

 

As estruturas de concreto armado são compostas basicamente por três elementos, 

que são: lajes, vigas e pilares. Estes elementos estruturais são considerados os mais importantes 

nos edifícios e são descritos a seguir. 

 

2.2.1 Lajes 

 

Segundo a NBR 6118 (2014, p. 84), lajes ou placas de concreto são elementos de 

superfície plana, sujeitos principalmente a ações normais a seu plano. São elementos 

bidimensionais planos que se destinam a receber a maior parte das ações aplicadas numa 

construção. 

As ações são comumente perpendiculares ao plano da laje, as quais podem ser 

divididas em distribuídas na área, distribuídas linearmente ou forças concentradas. As ações 

são normalmente transmitidas para as vigas de apoio nas bordas da laje, mas eventualmente 

também podem ser transmitidas diretamente aos pilares. 

As lajes de concreto armado podem ser construídas de diferentes formas, e podem 

ser maciças, nervuradas, pré-moldadas, treliçadas, lisas e cogumelos. A espessura das lajes 

maciças não deve ser inferior a 7 cm para laje de cobertura e 8 cm para a de piso. Lajes em 

balanço, lisas ou que suportem um peso especifico, possuem outras dimensões mínimas, que 

podem ser encontradas na NBR 6118 (2014, p. 215).  

 

2.2.2 Vigas 

 

De acordo com o item 14.4.1.1 da NBR 6118 (2014, p. 83), vigas “são elementos 

lineares em que a flexão é preponderante”. São classificadas como barras e são normalmente 

retas e horizontais, destinadas a receber ações das lajes, de outras vigas, de paredes de alvenaria, 

e eventualmente de pilares, dentre outros. 

A função das vigas é basicamente vencer vãos e transmitir as ações nelas atuantes 

para os apoios, que geralmente são os pilares. As ações são geralmente perpendiculares ao seu 

eixo longitudinal, e podem ser concentradas ou distribuídas. Podem ainda receber forças 

normais de compressão ou de tração, ou na direção do eixo longitudinal. As vigas também 

fazem parte da estrutura de contraventamento, que é responsável por proporcionar a 

estabilidade global dos edifícios.  
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No item 18.3 da NBR 6118 (2014, p. 146), estão presentes várias considerações 

normativas para o cálculo das armaduras longitudinais (compressão e tração), transversais 

(esforços cortantes), armaduras para combater a torção, além de armaduras de pele (combate a 

fissuração), dentre outras. 

 

2.2.3  Pilares 

 

Na NBR 6118 (2014, p. 84) os pilares são “elementos lineares de eixo reto e 

usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são ponderáveis”. 

São destinados a transmitir as ações às fundações, embora possam também transmitir para 

outros elementos de apoio. As ações são provenientes geralmente das vigas, bem como de lajes.  

Os pilares são os elementos estruturais de maior importância nas estruturas, tanto 

do ponto de vista da capacidade resistente dos edifícios, quanto no aspecto de segurança. Além 

da transmissão das cargas verticais para os elementos de fundação, os pilares são os principais 

elementos usados para o sistema de contraventamento responsável por garantir a estabilidade 

global dos edifícios.  

Quanto ao posicionamento, os pilares podem ser: 

• Pilares internos - localizados no interior do pavimento. 

• Pilares de extremidade - localizados nos contornos do pavimento. 

• Pilares de canto - localizados no canto do pavimento. 

 

As dimensões e área de seção dos pilares devem respeitar os valores mínimos 

propostos na NBR 6118 (2014, p.73). O tipo de modelo de cálculo adotado para o pilar vai 

depender do tipo de edificação e suas dimensões e ações de carga. 

Nas estruturas mais esbeltas e que a ação do vento é considerável, o pilar pode ser 

considerado como um elemento de um pórtico espacial. Nos edifícios de menor porte onde a 

ação de vento é desprezível, pode-se usar um modelo de elemento contínuo vertical apoiado 

nas vigas do pavimento ou de um elemento isolado.  

Nos cálculos dos pilares, terá que ser respeitada uma excentricidade que leva em 

consideração a incerteza quanto à localização da força normal e o possível desvio do eixo da 

peça durante a sua construção (gerando esforços adicionais de momento e eventuais 

deslocamentos adicionais), em relação à posição inicial de projeto. 
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 Propriedades dos materiais do concreto armado 

 

O concreto é obtido através de uma mistura adequada de Cimento Portland, água, 

agregado miúdo e agregado graúdo. A sua associação com o aço dá origem ao concreto armado, 

onde os dois materiais devem resistir solidariamente aos esforços solicitantes. Possui como 

forte característica sua alta resistência à compressão e baixa resistência à tração, ocasionando 

aos elementos o aparecimento de fissuras e rompimento na região tracionada. 

O aço é uma liga metálica, e apresenta alta resistência à tração. É escolhido para 

acompanhar o concreto, devido aos dois materiais apresentarem coeficientes de dilatação 

térmica bem próximos, evitando grandes tensões internas entre os materiais, como no caso de 

variação de volume pela temperatura. É posicionado adequadamente na peça estrutural para 

resistir a esforços de tração, porém, também pode ser utilizado em regiões comprimidas, como 

no caso de pilares e na zona de compressão das vigas, para evitar o esmagamento do concreto. 

 

2.3.1 Concreto 

 

A NBR 6118 (2014) se aplica a concretos com massa específica normal entre 2.000 

kg/m³ e 2.800 kg/m³. Se essa massa específica é conhecida, ela pode ser considerada acrescida 

ao valor de 100 kg/m³ a 150 kg/m³ aproximadamente, para o concreto armado. É estipulado o 

valor de 2.400 kg/m³ para o concreto simples e 2.500 kg/m³ para concreto armado, sendo este 

valor muito importante para efeitos de projeto, na determinação do peso próprio das estruturas. 

A resistência à compressão simples, denominada fc, é a característica mecânica mais 

importante do concreto. A sua determinação é geralmente realizada através de ensaios de 

corpos-de-prova cilíndricos, aos 28 dias.  

Na curva tensão-deformação resultante do ensaio de compressão encontram-se dois 

valores de grande importância: a resistência média do concreto à compressão, fcm, que é a média 

aritmética dos valores de fc para o conjunto de corpos-de-prova ensaiados, e a resistência 

característica do concreto à compressão, fck, que é definida como a resistência que tem apenas 

5% de probabilidade de ser ultrapassada no sentido desfavorável. Dadas as propriedades da 

curva de distribuição normal, este último valor é obtido através da seguinte fórmula: 

 

fck = fcm - 1,65.s                                                                                                                      (1) 
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onde s é o desvio padrão, e corresponde a distância entre a abscissa de fcm e a do ponto de 

inflexão da curva, ou seja, o ponto onde a curva muda de concavidade. O valor de 1,65 

corresponde ao valor de 5%, ou seja, apenas 5% dos corpos de prova possuem resistência à 

compressão menor do que a resistência característica. 

Portanto, para fins de projeto, segundo a NBR 6118 (2014), é importante essa 

resistência característica aos 28 dias de idade. Na prática, é papel do projetista estipular um 

valor de fck a ser utilizado no dimensionamento, e ao engenheiro responsável pela obra o papel 

de efetuar os ensaios em campo para comprovar essa resistência adotada. 

Por segurança, é adotada a resistência de cálculo fcd, como sendo a resistência 

característica dividida por um coeficiente de minoração γc (Figura 1), onde este coeficiente tem 

o objetivo de considerar a variabilidade das resistências e a possível diferença apresentada em 

obra. A resistência de cálculo é calculada por: 

 

fcd = fck/γc                                                                                                                                                                                   (2) 

 

  Figura 1 – Valores dos coeficientes de combinação γc e γs 

 

 Fonte: Tabela 12.1 da NBR 6118 (2014) 

 

Segundo a NBR 6118 (2014), item 8.2.5, a resistência à tração indireta fct,sp e a 

resistência à tração na flexão fct,f devem ser obtidas em ensaios realizados de acordo com a NBR 

7222 (2011) e a NBR 12142 (2010), respectivamente. 

A resistência à tração direta fct pode ser considerada igual a 0,9·fct,sp ou 0,7·fct,f. Na 

falta de ensaios, o seu valor médio pode ser obtido em função da resistência característica do 

concreto a tração, por meio das seguintes equações: 

 

fctk,inf  = 0,7·fct,m                                                                                                                                                            (3) 

 

fctk,sup = 1,3·fct,m                                                                                                                                                           (4) 
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Para concretos até C50: 

 

Fct,m = 0,3·fck
2/3                                                                                                          (5) 

 

onde, fct,m é a resistência característica média à tração do concreto; fctk,inf é a resistência 

característica à tração inferior do concreto; fctk,sup é a resistência característica à tração superior 

do concreto. As variáveis fct,m e fck devem estar em MPa. 

O item 8.2.3 da NBR 6118 (2014) afirma que para o efeito de análise estrutural, o 

coeficiente de dilatação térmica pode ser admitido como sendo igual a 10-5/°C. 

O módulo de elasticidade do concreto é um parâmetro relativo à deformação do 

concreto quando submetido a ação de tensões, e é obtido através de um diagrama tensão versus 

deformação, no ensaio de compressão centrada. Esse módulo é também conhecido como o 

módulo de deformação tangente inicial, Eci, que depende do valor da resistência à compressão 

do concreto. 

Segundo a NBR 6118 (2014), quando não forem realizados ensaios e não existirem 

dados mais precisos sobre o concreto usado na idade de 28 dias, pode-se estimar o valor desse 

módulo usando as seguintes expressões: 

 

Eci = αE·5600·√fck                                                                                                                                                                      (6) 

 

Ecs = αi·Eci                                                                                                                         (7) 

 

αi = 0,8 + 0,2·(fck/80) ≤ 1,0                                                                                             (8) 

 

onde, Eci é o módulo de elasticidade tangencial inicial do concreto, cuja Equação (6) é usada 

para fck de 20 MPa a 50 MPa; Ecs é o módulo de elasticidade secante do concreto. 

O coeficiente de Poisson pode ser tomado como igual a 0,2 se as tensões de 

compressão são menores que 0,5·fc e as tensões de tração são menores que fct. Já o módulo de 

elasticidade transversal, Gc, é igual a Ecs/2,4. 

Para tensões de compressão menores que 0,5·fc, pode-se admitir uma relação linear 

entre tensões e deformações, adotando-se para o módulo de elasticidade o valor secante dado 

pela Equação (7). 
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Para a análise no Estado Limite Último, podem ser empregados o diagrama tensão-

deformação mostrado na Figura 2, cujo coeficiente de segurança 0,85 está associado à redução 

da resistência do concreto devido ao efeito deletério das cargas de longa duração. 

 

        Figura 2 – Diagrama tensão - deformação 

 

        Fonte: NBR 6118 (2014) 

 

Os valores a serem adotados para os parâmetros ɛc2 (deformação específica de 

encurtamento do concreto no início do patamar plástico) e ɛcu (deformação específica de 

encurtamento do concreto na ruptura) são 2,0 % e 3,5 % (Figura 2), respectivamente, para 

concretos de classes até C50. 

Para o concreto não fissurado, pode ser adotado o diagrama tensão deformação 

bilinear de tração, indicado na Figura 3, onde Eci é o módulo tangente inicial do concreto à 

compressão (Equação 6). 
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Figura 3 – Diagrama tensão – deformação bilinear de tração 

 

 Fonte: NBR 6118 (2014) 

 

2.3.2 Aço 

 

Os aços para concreto armado são denominados CA25, CA50, CA60, onde o 

prefixo CA indica aço para concreto armado e o número indica a tensão de escoamento do aço 

em kN/cm2. 

Elementos de aço podem ser classificados como barras e fios. Os primeiros são 

produtos com diâmetro nominal igual ou superior a 5 mm obtidos, exclusivamente, por 

laminação a quente (CA25 e CA50), cujo comprimento usual varia de 11 a 12 m. Já os segundos 

são produtos com diâmetro nominal de 10 mm ou inferior, obtidos por trefilação ou processo 

equivalente (CA60), os quais são, geralmente, fornecidos em rolo. 

 O valor do coeficiente de dilatação térmica do aço é considerado 10-5/°C, para 

intervalos de temperatura entre – 20°C e 150°C. A sua massa específica assume o valor de 7850 

kg/m³. Já o módulo de elasticidade do aço, na ausência de resultados do fabricante, pode ser 

adotado como 210.000 MPa. 

De acordo com o item 8.3.6 da NBR 6118 (2014), o diagrama tensão-deformação 

do aço, os valores característicos da resistência ao escoamento, fyk, da resistência à tração, fstk, 

e da deformação na ruptura, εuk, devem ser obtidos de ensaios de tração realizados segundo a 

NBR 6892 (2013). O valor de fyk para os aços sem patamar de escoamento é o valor da tensão 

correspondente à deformação permanente de 0,2%. 

Para cálculo nos Estados Limite de Serviço e Último, pode-se utilizar o diagrama 

simplificado mostrado na Figura 4, para os aços com ou sem patamar de escoamento. 
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Figura 4 – Diagrama tensão – deformação para aços de armaduras passivas 

 

Fonte: NBR 6118 (2014) 

 

A resistência de cálculo à tração do aço (fyd) é definida pela tensão de escoamento 

fyk, dividida pelo coeficiente de minoração do aço (γs), dado pela tabela 12.1 da NBR 6118 

(2014), ou seja, 

 

 fyd = fyk/γs                                                                                                                    (9) 

 

 Durabilidade da estrutura 

 

A durabilidade da estrutura durante sua vida útil depende da qualidade de alguns 

parâmetros. Este requisito está intimamente ligado à sua capacidade resistente aos esforços e 

ao desempenho em serviço da estrutura, de acordo com a NBR 6118 (2014). 

Os parâmetros de durabilidade são altamente dependentes das características do 

concreto, do cobrimento de proteção da armadura e da relação água-cimento, os quais são 

descritos a seguir. 

 

2.4.1 Classe de agressividade ambiental 

 

A agressividade a qual a estrutura ficará exposta é um dos fatores mais importantes 

a serem considerados no dimensionamento, pois a corrosão de armaduras interfere diretamente 

na vida útil da estrutura. A classe de agressividade ambiental é classificada de acordo com a 

exposição da estrutura, conforme mostrado na Figura 5.  
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Figura 5 – Classes de agressividade ambiental 

 

Fonte: NBR 6118 (2014) 

 

2.4.2 Relação água/cimento e classe de concreto 

 

De acordo com a classe de agressividade ambiental, são impostos limites de 

qualidade do concreto quanto à sua relação água/cimento e resistência. Estes valores são 

mostrados na Figura 6.  

 

Figura 6 – Correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade de concreto 

 

Fonte: NBR 6118 (2014) 
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2.4.3 Cobrimento nominal 

 

Cobrimento é a espessura da camada de concreto que será responsável pela proteção 

das barras às ações externas, principalmente à corrosão. O cobrimento depende da classe de 

agressividade ambiental (Figura 5). 

De acordo com a NBR 6118 (2014), as dimensões devem respeitar o cobrimento 

nominal Cnom, que consiste no cobrimento mínimo Cmin acrescido de uma tolerância de 

execução Δc, como garantia da execução com o cobrimento mínimo na obra. Se existir um 

controle rígido de qualidade pode ser adotada uma tolerância de 5 mm, devendo ser indicado 

no projeto. 

Nas obras correntes recomenda-se o uso de Δc = 10 mm ou maior. Para face 

superior de lajes e vigas que serão revestidas com contrapiso e pisos cerâmicos, deve ser 

adotado um cobrimento nominal maior ou igual a 1,5 cm. A estrutura a ser projetada deve 

respeitar o cobrimento nominal conforme mostra a Figura 7.  

 

Figura 7 – Correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal para Δc =   

10 mm

 

Fonte: NBR 6118 (2014) 
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 Segurança da estrutura 

 

A estrutura deve atender a requisitos de qualidade e segurança durante toda a sua 

construção e seu tempo de utilização. Deve suportar as ações impostas sem ocorrência de 

ruptura ou ruína, se manter em plenas condições de uso (serviço), sem apresentar deformações 

excessivas que possam causar danos em elementos não estruturais e desconforto. 

 

2.5.1 Estados limites 

 

A NBR 6118 (2014) define que os esforços e deformações causados por solicitações 

nas estruturas devem obedecer aos Estados Limites Último e de Serviço. Estes estão 

relacionados, respectivamente, à ruína da estrutura e a sua utilização. 

Uma estrutura ultrapassa o Estado Limite de Serviço quando não atende mais aos 

requisitos de estabilidade, conforto e durabilidade exigidos pela Norma durante o 

dimensionamento. 

Uma estrutura é dita segura, quando as solicitações são menores do que as 

resistências para qualquer Estado Limite considerado. A margem de segurança no 

dimensionamento é obtida através da introdução de coeficientes de ponderação. Com o uso 

desses coeficientes as ações são majoradas e as resistências dos materiais minoradas, 

ocasionando folga na resistência, com uma certa margem de segurança. Portanto, percebe-se 

que, para existir uma ruptura real da estrutura, esta provavelmente estaria submetida a 

carregamentos muito maiores para os quais foi dimensionada. 

O dimensionamento da estrutura é baseado no Estado Limite Último, no qual é 

verificado se a estrutura projetada é resistente o bastante para que não ocorra o seu colapso. As 

características, quando a estrutura ultrapassa o estado limite de ruptura são: resistência da 

estrutura ultrapassada, perda de equilíbrio global ou parcial, instabilidade dinâmica, fadiga, 

flambagem, aderência ultrapassada (escorregamento da barra). 

Já o Estado Limite de Serviço está relacionado ao conforto, aparência e 

funcionalidade da estrutura. Nesse estado a estrutura pode não ter atingido sua máxima 

capacidade resistente, mas seu uso pode ficar comprometido por apresentar condições 

impróprias em serviço. As características quando a estrutura passa o estado limite de serviço 

são: abertura de fissuras, deformações excessivas e vibrações excessivas. 
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2.5.2 Ação 

 

Ação é qualquer influência, ou conjunto delas, que seja capaz de produzir estados 

de tensão ou de deformação na estrutura. Segundo a NBR 6118 (2014), deve ser considerada a 

influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a segurança, 

considerando os possíveis estados limites últimos e os de serviço. As ações são classificadas 

pela NBR 8681 (2003), conforme sua variabilidade no tempo, em permanentes, variáveis e 

excepcionais. 

As ações permanentes são as que atuam com valores praticamente constantes 

durante a vida útil da construção ou crescem até a sua estabilização. São subdivididas em 

permanentes diretas, como o peso próprio da estrutura, e ações permanente indiretas, como a 

retração e fluência do concreto, e as imperfeições geométricas. 

As ações variáveis apresentam grandes variações durante a vida da construção. 

Estão subdivididas em ações variáveis diretas, como as cargas acidentais, cargas devido ao 

vento ou à chuva, e ações variáveis indiretas, como as tensões geradas por variações de 

temperatura e ações dinâmicas. 

As ações excepcionais correspondem às ações de duração extremamente curta e 

muito baixa probabilidade de ocorrência durante a vida da construção, mas que para alguns 

projetos de determinadas estruturas devem ser considerados. Como exemplo pode-se citar as 

explosões, choques de veículos, incêndios, enchentes ou abalos sísmicos. 

 

2.5.3 Coeficientes de ponderação das ações 

 

As ações devem ser majoradas pelo coeficiente γf, cujos valores encontram-se 

estabelecidos nas tabelas 11.1 e 11.2 da NBR 6118 (2014) (Figura 8 e Figura 9, 

respectivamente). Esse coeficiente é o produto de três fatores: 

 

γf = γf1·γf2·γf3                                                                                                                                                                     (10) 

 

Em que, f1 corresponde a variabilidade das ações; f2 considera a simultaneidade 

de atuação das ações; f3 considera os possíveis erros de avaliação dos efeitos das ações, seja 

por desvios gerados na construção, ou deficiência do método de cálculo. 
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Figura 8 – Coeficiente γf1·γf3 

 

Fonte: NBR 6118 (2014) 

 

Figura 9 – Valores do coeficiente γf2 

 

Fonte: NBR 6118 (2014) 

 

Para o Estado Limite Último, pode-se considerar γf = γf1·γf3, sendo que para o estado 

limite de serviço a consideração, em geral, é γf = γf2. Neste caso, considera-se γf2 = 1 para 

combinações raras; γf2 = ψ1 (Figura 9) para combinações frequentes; γf2 = ψ2 (Figura 9) para 

combinações quase permanentes. 
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2.5.4 Combinação de ações 

 

Um carregamento é definido pela combinação das ações que têm probabilidades 

não desprezíveis de atuarem simultaneamente sobre a estrutura, durante um período 

preestabelecido. 

A combinação das ações deve ser feita de forma que possam ser determinados os 

efeitos mais desfavoráveis para a estrutura; a verificação da segurança em relação aos estados 

limite último e de serviço deve ser realizada em função de combinações últimas e de 

combinações de serviço, respectivamente. 

As combinações últimas dividem-se em normais (ações permanentes e variáveis), 

especiais ou de construção (carregamento de construção) e excepcionais (abalos sísmicos). A 

Figura 10 mostra as combinações possíveis. 

 

Figura 10 – Combinações últimas 

 

Fonte: NBR 6118 (2014) 

 

As combinações de serviço são feitas de acordo com o tempo de atuação das cargas 

nas estruturas, estando classificadas como combinações quase permanentes, frequentes e raras. 

As combinações quase permanentes são aquelas que podem atuar durante grande 

parte do período de vida da estrutura, e sua consideração pode ser necessária na verificação do 

estado limite de deformação excessiva. 
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As combinações frequentes são aquelas cujas ações se repetem muitas vezes 

durante o período de vida da estrutura e sua consideração pode ser necessária na verificação do 

estado limite de formação de fissuras, abertura de fissuras e vibrações excessivas. Já as 

combinações raras são as ações que ocorrem algumas vezes durante o período de vida da 

estrutura e sua consideração pode ser necessária na verificação do estado limite de formação de 

fissuras. As combinações de serviço estão detalhadas na Figura 11. 

 

Figura 11 – Combinações de serviço 

 

 

 

Fonte: NBR 6118 (2014) 
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 ANÁLISE ESTRUTURAL 

 

A NBR 6118 (2014) permite cinco tipos de análises quanto ao comportamento do 

concreto armado e exige que o projeto apresente conformidade com pelo menos um desses 

modelos. Essas análises podem ser: linear, linear com redistribuição, plástica, não-linear e 

através de modelos físicos. Em todas estas análises são admitidos pequenos deslocamentos para 

a estrutura e são descritas a seguir. 

 

 Análise linear 

 

Este tipo de análise considera o comportamento dos materiais como elástico-

lineares, o que significa que o material tem propriedades elásticas e a sua deformação é 

proporcional à intensidade das ações externas. A elasticidade de um material está associada à 

tendência de voltar à configuração inicial, após ter sofrido deformações decorrentes de ações 

externas, com posterior alívio de carregamento. Além disso, considera-se uma relação linear 

entre tensões e deformações, dada pelo módulo de elasticidade, valor este que é característico 

de cada material.  

Como simplificação, pode-se utilizar, para cálculo da rigidez dos elementos 

estruturais lineares, o momento de inércia da seção bruta de concreto. Para a determinação de 

esforços solicitantes e verificação de estados limites de serviço, deve-se utilizar o módulo de 

elasticidade secante (Ecs), cujo valor é 85% do módulo de elasticidade tangente inicial (Eci), que 

corresponde à inclinação do início da curva tensão versus deformação, isso para concreto com 

fck ≤ 50 MPa. 

Segundo a NBR 6118 (2014), o módulo de elasticidade secante é dado por: 

 

Ecs = 0,85·Eci = 0,85·5600 fck
1/2                                                                                  (11) 

 

A análise linear é geralmente empregada na verificação do ELS, sendo utilizada 

para ELU somente em situações que se possa garantir a ductilidade dos elementos estruturais. 

Pode-se considerar, como garantia de ductilidade, o dimensionamento nos domínios 1, 2 e 3 e 

a limitação da posição relativa da linha neutra, x/d, junto aos apoios e em regiões de ligação 

entre os elementos.  
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Essa limitação de x/d será apresentada no próximo item. Para o cálculo de flechas, 

faz-se necessária a consideração da fissuração, que pode ser feita com a inércia equivalente de 

Branson e da fluência. 

 

 Análise linear com redistribuição 

 

Depois da realização da análise linear de uma estrutura, pode-se considerar uma 

redistribuição dos esforços calculados, decorrente da variação de rigidez dos elementos 

estruturais.  

A fissuração e a consequente entrada no estádio II de determinadas seções 

transversais provocam um remanejamento dos esforços solicitantes, para regiões de maior 

rigidez. Isto se deve a fissuração e o possível escoamento do aço, o que faz com que esses 

esforços sejam redistribuídos para alcançar um equilíbrio de acordo com as rigidezes dos 

elementos.  

Em suma, a análise linear com redistribuição promove a redução de momentos 

fletores em apoios de vigas contínuas, e o respectivo aumento dos momentos nos vãos. A 

redistribuição se dá pela multiplicação dos momentos nos apoios por um coeficiente de 

redistribuição e posterior correção dos momentos nos vãos. 

Para elementos lineares, a NBR 6118 (2014) permite redução de até 25% (δ = 0,75) 

para estruturas de nós fixos e de até 10% (δ = 0,90) para estruturas de nós móveis, dependendo 

da relação x/d e de fck, como indicado nas equações (2) e (3). Assim, a variável δ pode ser 

determinada por: 

 

δ ≥ 0,44 + 1,25 x/d para concretos com fck ≤ 50 MPa                                               (12) 

 

δ ≥ 0,56 + 1,25 x/d para concretos com 50 MPa ≤ fck < 90 MPa                       (13)       

 

Quanto menor o valor de x/d calculado no ELU, menor a área de concreto 

comprimido, e mais o aço, material mais dúctil que o concreto, passa a ser o limitante da 

resistência da seção.  

A NBR 6118 (2014) limita o valor de x/d, nos apoios e nas regiões de ligação entre 

elementos estruturais, mesmo que não sejam realizadas redistribuições de esforços solicitantes, 

aos seguintes valores: 
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x/d ≤ 0,45 para concretos com fck ≤ 50 MPa                                                             (14) 

 

x/d ≤ 0,35 para concretos com 50 MPa ≤ fck < 90 MPa                                     (15) 

 

Em pilares e elementos lineares com preponderância de compressão, a 

redistribuição de esforços só deve ser feita se ela for consequência de redistribuições em vigas 

ligadas a eles, uma vez que essas peças comprimidas não apresentam grande ductilidade. A 

NBR 6118 (2014) recomenda ainda que não é desejável que haja redistribuição de esforços em 

serviço, e que as verificações de ELS podem ser baseadas na análise linear.  

 

 Análise plástica 

 

A propriedade do material de guardar deformações residuais é chamada de 

plasticidade. As principais teorias envolvidas em projetos, que permitem que elementos 

estruturais sofram certas deformações permanentes, são a teoria das rótulas plásticas, para 

elementos lineares, e a teoria das charneiras plásticas, para elementos de superfície que 

trabalhem como placas.   

Ao se aumentar continuamente o carregamento de uma viga, por exemplo, um ou 

mais pontos críticos de momento máximo poderão entrar em escoamento, dando origem a 

articulações, ou rótulas plásticas. Uma rótula plástica é caracterizada por um aumento plástico 

da curvatura que pode atingir valor de duas a três vezes maior que o calculado elasticamente.  

Esse efeito restringe-se a um comprimento de plastificação, em torno dos pontos de 

momento máximo, nos quais o momento fletor não aumenta mais e passa a ser chamado de 

momento totalmente plástico, Mp. A mínima carga capaz de provocar na estrutura um 

escoamento sem contenção, ou responsável pela formação de um determinado número de 

rótulas plásticas, que torne a estrutura, ou parte dela, em um sistema hipostático, dá origem a 

um mecanismo de colapso, e é chamada de carga limite.  

Em estruturas hiperestáticas, existe uma reserva de capacidade resistente, visto que, 

geralmente, é necessária a formação de mais de uma rótula plástica para que se forme um 

mecanismo de colapso. No caso do concreto armado, o momento de plastificação pode ser 

considerado como aquele que provoca o aparecimento do estado limite último (εc = -0,35% ou 

εs = 1%). Por ser um material de natureza frágil, para a ocorrência de um número de rótulas 

plásticas que dê origem a um mecanismo de colapso, é necessário verificar a capacidade de 

rotação de cada rótula.  
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A rotação necessária pode ser quantificada pela diferença entre a rotação total no 

colapso e aquela que dá início à plastificação. A NBR 6118 (2014) traz a consideração de que 

quanto menor for o valor de x/d, referente à posição relativa da linha neutra, maior será a 

capacidade de rotação do elemento estrutural.  

A redistribuição de esforços pode ser feita com maior intensidade que na análise 

linear com redistribuição, desde que as rótulas plásticas apresentem as devidas capacidades de 

rotação plástica.  

Nota-se que o cálculo plástico tem boa aplicabilidade nas estruturas simples de 

elementos lineares, em que se conhece previamente a posição preferencial de formação das 

rótulas plásticas (essa posição pode ser imposta pela disposição da armadura).  

A análise plástica de estruturas reticuladas não é permitida quando se consideram 

os efeitos de segunda ordem globais. Na análise plástica, preocupa-se com o ELU e não se 

conhece o comportamento em serviço, uma vez que nessa análise o concreto armado trabalha 

próximo da ruptura. A verificação de ELS deve ser efetuada com uma análise linear ou não-

linear. 

 

 Análise não-linear  

 

Um material de comportamento não-linear é aquele que apresenta uma relação não-

linear na curva tensão x deformação, ou seja, essa relação não é proporcional com o aumento 

do carregamento aplicado.  

Sua maior complexidade deve-se principalmente ao fato de que toda a geometria da 

estrutura bem como suas armaduras (estimadas por análise linear) devem ser previamente 

conhecidas, o que requer um cálculo de iteração. Ao final de cada etapa, têm-se novos esforços, 

que permitem o cálculo de uma armadura diferente. Essa nova armadura passa a ser utilizada 

na iteração seguinte. O processo se repete até que a armadura obtida seja próxima da relativa à 

etapa anterior. Portanto, o tempo de processamento da análise não-linear é bem maior que a de 

uma análise linear. 

É usual a divisão em não-linearidade física (NLF) e não-linearidade geométrica 

(NLG). A NLF refere-se ao comportamento não-linear entre tensões e deformações. Sua 

consideração envolve a determinação da rigidez de cada seção transversal dos elementos 

estruturais, com variação da quantidade e da disposição de armadura, e do grau de solicitação, 

a partir das relações constitutivas dos materiais.  
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Um modo mais simples de considerar a NLF é embutindo-a na análise linear, com 

uma redução na inércia bruta da seção transversal. A NBR 6118 (2014) prescreve uma redução 

desse tipo na análise dos esforços globais de segunda ordem. A NLG considera a relação não-

linear entre deformações e deslocamentos e o equilíbrio na posição deformada das estruturas. 

Leva em conta os efeitos de segunda ordem, provenientes da análise da estrutura em sua posição 

deformada e que devem ser somados aos efeitos de primeira ordem.  

Normalmente as estruturas apresentam uma resposta não-linear aos efeitos de 

segunda ordem, ou seja, os deslocamentos extras não são diretamente proporcionais ao 

carregamento aplicado. A consideração da NLG, assim como na NLF, deve ser feita por meio 

de análise incremental, iterativa, ou incremental-iterativa, a partir da qual se tem a atualização 

da geometria deformada, para cada passo de carga ou iteração. Simplificadamente, os esforços 

de segunda ordem podem ser estimados com o coeficiente γz ou com o processo P-Delta.  

 

 Análise através de modelos físicos  

 

O emprego de modelos físicos não é comum, pois seu custo é elevado e sua 

utilização requer equipamentos sofisticados de laboratório e pessoal especializado. A NBR 

6118 (2014) sugere a análise através de modelos físicos quando os modelos de cálculo forem 

insuficientes, ou estiverem fora do escopo da Norma.  

Esse tipo de análise é utilizado normalmente em obras de grande importância, em 

termos de prestígio público ou de quantidade de capital investido, servindo para aferir ou 

confirmar resultados fundamentados em cálculos analíticos.  

 

 Modelos estruturais 

 

Os modelos estruturais são tipos de arranjos de um ou mais elementos estruturais, 

que podem ser combinados de diversas formas, com o intuito de simular o comportamento real 

da estrutura como um todo, em relação aos esforços e deslocamentos.  

De acordo com a NBR 6118 (2014), sua principal finalidade é obter os efeitos das 

ações de uma determinada estrutura, com o intuito de efetuar as verificações dos estados limites 

último (ELU) e de serviço (ELS). Existem vários modelos estruturais, uns mais simplificados, 

outros mais complexos. A seguir são apresentados os modelos mais conhecidos e usados para 

análise estrutural. 
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3.6.1 Vigas contínuas 

 

Esse modelo consiste em isolar as vigas do edifício a ser dimensionado, as quais 

estão sujeitas as ações verticais provenientes do seu peso próprio, lajes, paredes, outras vigas, 

dentre outros. As cargas são aplicadas normalmente ao seu eixo de simetria. Por estar inserida 

em um plano, o modelo de viga contínua não prevê esforços de torção. Portanto, o presente 

modelo apenas tem a capacidade de determinar momentos fletores e esforços cortantes. Os 

esforços normais podem ser desconsiderados nessa análise (devem ser considerados apenas se 

forem essenciais para o equilíbrio da viga, e precisa do uso de outro modelo). 

O uso desse modelo é permitido pela NBR 6118 (2014), desde que sejam cumpridas 

as seguintes exigências: 

1. Se obteriam se houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios internos. 

2. Quando a viga solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio, medida 

na direção do eixo da viga, for maior que a quarta parte da altura do pilar, não 

pode ser considerado o momento negativo de valor absoluto menor do que o de 

engastamento perfeito nesse apoio. 

3. Quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos 

pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios extremos, momento fletor 

igual ao momento de engastamento perfeito multiplicado pelos coeficientes 

estabelecidos nas seguintes relações: 

Na viga: 

(rinf + rsup) / (rvig + rinf + rsup)                                                                                        (16) 

 

No tramo superior do pilar: 

rsup / (rvig + rinf + rsup)                                                                                                  (17) 

 

No tramo inferior do pilar: 

rinf / (rvig + rinf + rsup)                                                                                                    (18) 

 

Em que, r é a rigidez do elemento identificado no nó considerado, avaliada conforme indicado 

na Figura 12. 
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                                    Figura 12 – Aproximação em apoios extremos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                               Fonte: NBR 6118 (2014) 

 

Esse modelo vem entrando em desuso por ser muito simplificador e com o advento 

de modelos mais complexos simulados em computadores, sendo apropriado para estruturas com 

poucos pavimentos. 

 

3.6.2 Pórticos planos 

 

Este modelo é voltado para a análise global de um edifício, admitindo tanto ações 

verticais como horizontais. O modelo é composto por barras verticais simulando pilares, e 

barras horizontais simulando as vigas (Figura 13), portanto, a laje não faz parte do modelo, 

sendo então considerada por outros métodos de análise (Czerny, Marcus, grelhas, elementos 

finitos, ou outros). Esse modelo tem a vantagem de ter a capacidade de avaliar os esforços 

horizontais, como o vento. 

 

Figura 13 – Representação do pórtico plano e as forças nele atuantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Informática aplicada em estruturas de concreto armado (Alio Kimura), página 121 
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Pelo fato de o modelo de pórtico plano considerar um maior número de elementos 

em sua análise, tornam-se mais precisos seus resultados, frente aos esforços da estrutura, 

quando a mesma é submetida às ações tanto verticais quanto horizontais (Figura 13). Por estar 

contido em um plano, o pórtico plano não calcula esforços de torção na estrutura, restringindo 

a análise aos esforços normais, cortantes e momentos fletores. Com isso, a associação de 

pórticos é restrita a edifícios mais simétricos, quanto aos carregamentos impostos e a geometria 

da estrutura. 

Aqui, o encontro entre as vigas e pilares são chamados de nós e, para a análise desse 

modelo, que estes possuem três graus de liberdade, permitindo assim a análise dos 

deslocamentos e esforços nesses elementos estruturais. 

 

3.6.3 Pórticos espaciais 

 

O pórtico espacial (Figura 14) se assemelha aos pórticos planos pelo fato de serem 

formados por elementos lineares, que possuem as mesmas condições de ligação: rígida, 

semirrígida e flexível.  A análise desse tipo de pórtico apresenta maior precisão, já que engloba 

todos os esforços em seu processo de cálculo, como os esforços normais, cortantes, os 

momentos fletores e os de torção em cada um de seus elementos.  

 

  Figura 14 – Representação do pórtico plano e as forças nele atuantes 

 

 Fonte: Informática aplicada em estruturas de concreto armado (Alio Kimura), página 122 

 

Por se tratar de um modelo inserido no espaço tridimensional, permite que a 

aplicação das ações seja idealizada em qualquer parte da estrutura, portanto, tanto as ações 

verticais quando as horizontais podem atuar de forma unida e variada em qualquer direção do 
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espaço de três dimensões. Seu uso é adequado para a análise de carregamentos verticais e 

horizontais, inclusive para os casos de estruturas assimétricas. 

O ganho em precisão desse modelo solicita uma maior complexidade nos cálculos, 

pois cada elemento agora passa a ter seis graus de liberdade por nó. Dessa forma, a solução 

exige o uso de programas computacionais para a análise matricial ou de elementos finitos. 

 

3.6.4 Grelhas 

 

As grelhas são estruturas contidas em um plano, compostas por barras paralelas aos 

dois eixos, e podem ser aplicadas na análise estrutural de pavimentos de uma edificação, 

simulando vigas ou lajes. 

O modelo de grelhas consiste em dividir a laje em vigas equivalentes nas duas 

direções (Figura 15). Suas ligações são semelhantes aos demais modelos citados no presente 

capítulo, ou seja, formadas por nós e classificadas com rígidos ou articulados (tendo cada nó 

três graus de liberdade). Nesse caso, faz-se uma comparação entre a rigidez à torção e à flexão 

da malha de barras geradas com o correspondente trecho de laje que está sendo analisada, 

tornando o método mais preciso à medida que vão diminuindo o espaçamento das barras na 

discretização das lajes. 

 

                                                  Figura 15 – Representação do modelo grelhas nas vigas e lajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: http://www.tqs.com.br/ 
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Contudo, este modelo não permite análise de esforços horizontais como vento e 

empuxo. Aqui os pilares podem ser considerados ligados elasticamente às vigas, atribuindo 

assim molas de flexão para obtenção do momento fletor no cálculo do pilar. A NBR 6118 

(2014) estabelece que para a torção das vigas, deve-se considerar um total de quinze por cento 

de sua capacidade devido a fissuração. 

A análise por meio de grelhas com vigas e lajes (Figura 15) é um modelo para a 

análise isolada de cada pavimento. Os elementos lineares simulam vigas e lajes formando uma 

malha de barras, e esta pode ser menos detalhada ou mais detalhada (tendo barras de menores 

comprimentos) nos casos de concentração de esforços maiores que requerem maior 

especificidade. 

 

 Ferramentas computacionais de análise 

 

Neste trabalho foram escolhidos para fazer a análise e detalhamento da estrutura de 

concreto armado os programas computacionais CYPECAD, Eberick e TQS. Esses três 

programas são os mais utilizados no Brasil pelos engenheiros calculistas e são descritos a 

seguir. 

 

3.7.1 Cypecad 

 

O programa Cypecad, apesar de ser desenvolvido pela empresa espanhola Cype 

Ingenieros S.A., no Brasil é distribuído pela empresa brasileira MULTIPLUS SOFTWARES 

TÉCNICOS. A primeira versão do programa data de 1983, no ambiente MS-DOS e no modo 

de texto. A primeira versão para Windows aparece em 1997. 

É um programa dedicado ao cálculo, dimensionamento e detalhamento de estruturas 

de concreto armado e estruturas mistas de concreto armado e aço. A versão usada para o 

trabalho foi o CYPECAD V2017, que permite uma integração com outros softwares. Pode-se 

citar, por exemplo, a importação de arquivos CAD, como o AutoCAD e softwares de tecnologia 

BIM como o Revit, com o diferencial de ter a opção “introdução automática” em que os layers 

de cada elemento estrutural são identificados pelo usuário para sua geração automática ao gerar 

a obra na plataforma. No Cypecad, a edição gráfica da parte arquitetônica é limitada, portanto 

depende muito de uma edição prévia em outros programas para posterior importação na 

plataforma. 
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O programa possui inúmeras normas estrangeiras e brasileiras para escolher na 

elaboração do projeto (principalmente europeias), incluindo a NBR 6118 (2014) (para concreto 

armado e fundações), NBR 14762 (aço dobrado), NBR 8800 (aço laminado) e NBR 7190 

(madeira). 

A análise estrutural é realizada nesse software por meio de um pórtico espacial 

(cada nó possui 6 graus de liberdade: três translações e três rotações), processado por métodos 

matriciais de rigidez, levando em consideração pilares, vigas, lajes, alvenarias, enfim todos os 

elementos estruturais presentes na estrutura analisada. O Cypecad gera uma malha de elementos 

finitos para discretização das laje. É possível calcular a estrutura sem considerar o 

dimensionamento da fundação. Essa opção é para retificar eventuais erros de lançamento dos 

elementos estruturais e possíveis mudanças nas seções e na estrutura do projeto que precisam 

ser feitas depois de verificado o processamento, antes do processamento inteiro, sendo mais 

demorado. 

Quanto ao engastamento, coeficientes de proporcionalidade simulam as condições 

de apoio dos elementos estruturais.  Esses coeficientes variam de 0 a 1, sendo que o zero é para 

simplesmente apoiado, 0,5 para semi-engastadas e 1 para totalmente engastadas. Além disso, o 

Cypecad utiliza o efeito P-Delta para determinação dos deslocamentos das estruturas devido as 

ações horizontais atuantes. 

É possível ainda editar cada viga de forma específica, após o processamento de toda 

a estrutura, da maneira que achar conveniente, alterando os tipos de armaduras (bitolas, número 

de barras, ancoragem, entre outros), podendo recalculá-la sem precisar recalcular toda a 

estrutura para saber se os erros que esta possa ter foram sanados.  

 

3.7.2 Eberick 

 

O Eberick é um software de engenharia que pertence a empresa brasileira Alto QI 

Tecnologia (fundada em 1989 por profissionais de informática da Universidade de Santa 

Catarina, no trabalho de cálculo e detalhamento de vigas de um edifício em concreto armado.). 

Atualmente esse programa encontra-se na versão Eberick 2019. 

O início do software veio com a Linha PRO, através de produtos para cálculo de 

elementos estruturais isolados, como PROVIGA, PROLAJE, PROPILAR e PROINFRA, tudo 

desenvolvido em ambiente MS-DOS. 
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O aprimoramento tecnológico surgiu em 1996 com o lançamento do AltoQi Eberick 

para Windows, com excelente interface gráfica em CAD, integrando totalmente o projeto de 

vigas, lajes, pilares e infraestrutura, ou seja, o cálculo de todo um edifício de forma integrada. 

De acordo com a Alto QI, o Eberick é um software para projeto estrutural em 

concreto armado, englobando as etapas de lançamento e análise da estrutura, dimensionamento 

e detalhamento dos elementos, conforme a NBR 6118 (2014). O Eberick possui ambiente CAD 

próprio, simples e de fácil entendimento, facilitando o modelamento dos elementos e até 

desenho das plantas usadas para a construção da estrutura na plataforma. 

O cálculo da estrutura é realizado da seguinte forma: os painéis de lajes são 

montados e calculados por meio de grelhas. As reações das lajes são transmitidas às vigas onde 

estas se apoiam. O pórtico espacial da estrutura é modelado, sendo formado por pilares e vigas 

(estas receberão os carregamentos provenientes das lajes, calculadas por grelhas, como citado). 

O pórtico é processado e os esforços solicitantes são utilizados para o detalhamento dos 

elementos estruturais. A análise estrutural é feita pelo método matricial da rigidez direta, cujo 

objetivo é determinar os efeitos das ações na estrutura para que possam ser feitas as verificações 

dos estados limites últimos e de utilização. Os resultados da análise, basicamente, são os 

deslocamentos nodais, os esforços internos e as reações nos vínculos de apoio.  

Ao processar aparece a opção análise estática linear da estrutura. Esta é a opção 

básica de processamento inicial e seu objetivo é determinar os esforços presentes em cada um 

dos elementos. Nele, são determinadas as flechas elásticas dos elementos, de modo que os 

resultados aqui obtidos permitem uma avaliação prévia do comportamento da estrutura ao ELS. 

Há consideração por meio de opções editáveis da não-linearidade física e geométrica, que serão 

usadas no processamento do pórtico. 

Quanto ao engastamento, não existem as seguintes opções: simplesmente apoiadas 

(situações das vigas de contorno com as lajes), semi-engastadas (casos de ligação pilar e viga) 

ou totalmente engastadas (situação das vigas com as lajes internas). O efeito do vento é 

considerado segundo as recomendações da norma NBR 6123 (1988) ("Forças devidas ao vento 

em edificações”). 

 

3.7.3 TQS 

 

O TQS é desenvolvido pela TQS Informática Ltda., que é uma empresa nacional 

prestadora de serviços que produz e fornece sistemas computacionais gráficos para engenharia 
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estrutural, fundada em 1986. Seu campo principal de atuação é o desenvolvimento de softwares 

para estruturas em concreto armado, protendido, pré-moldado e alvenaria estrutural.  

O sistema CAD/TQS (como também é chamado) é um sistema computacional 

gráfico destinado à elaboração de projetos de estruturas de concreto armado, protendido e em 

alvenaria estrutural. A elaboração do projeto estrutural pode ser feita conforme a NBR 6118 

(2014) ou NB1-78. 

A elaboração do projeto nesse software possui 4 etapas: Concepção estrutural, 

que consiste na definição de todos os dados necessários para o cálculo da estrutura (geometria 

e cargas); Análise estrutural, que consiste no cálculo dos esforços e flechas na estrutura; 

Dimensionamento e detalhamento, em que é dimensionado e detalhado todas as armaduras 

dos elementos estruturais em função das solicitações exigidas após a análise; e a emissão das 

plantas, que consiste na montagem e impressão dos desenhos. 

Quanto as condições de apoio, o TQS tem uma metodologia parecida com a do 

Cypecad: são atribuídos coeficientes de proporcionalidade para simular essas condições, sendo 

que 0 é articulado e 1 totalmente engastado. 

O software conta com um editor gráfico mais completo que o Eberick, com muitas 

opções de edição, dando ao usuário maior segurança para edições e concepção das plantas no 

próprio programa. Ele oferece também90. 

O TQS recomenda que em estruturas com mais de 4 pavimentos, deve-se fazer a 

análise linear e estimar os efeitos de 2ª ordem através do parâmetro GamaZ ou Alfa. A 

consideração simplificada dos efeitos de 2ª ordem é feita multiplicando-se os esforços devido 

ao carregamento horizontal pelo valor GamaZ. Nas estruturas com menos de 4 pavimentos, o 

parâmetro GamaZ não tem precisão, somente o Alfa, portanto pode ser considerado. Assim em 

estruturas com GamaZ muito alto (maior ou igual a 1,3) e em estruturas com menos de 4 

pavimentos onde o Alfa é alto, é necessário analisar os efeitos globais de 2ª ordem por um 

processo mais refinado, como P-Delta. O programa deixa a cargo do usuário a escolha entre os 

métodos (GamaZ ou P-Delta como método de análise dos efeitos de 2ª ordem). 

O software oferece vários modelos estruturais para escolher para a análise do 

edifício, dentre os quais pode-se citar: 

Modo manual: A modelagem é feita de forma 100% manual. Dessa forma não é 

possível realizar o processamento global da estrutura e toda sequência de comandos a serem 

executados para o cálculo estrutural é coordenado manualmente. 

Esforços verticais por vigas contínuas ou grelhas, sem vento: Nesse caso, o 

edifício não é modelado por pórtico espacial. Os efeitos da ação de vento nos pilares são 
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calculados por modelos simplificados. Os efeitos gerados pelas ações verticais nas vigas, pilares 

e lajes são calculados de acordo com os modelos escolhidos para cada pavimento, sendo 

acumulado piso a piso. 

Esforços verticais por viga ou grelha, vento por pórtico espacial: O edifício é 

modelado por um pórtico espacial mais os modelos dos pavimentos (vigas contínuas ou 

grelhas). O pórtico é composto apenas por barras que simulam pilares e vigas da estrutura, com 

o efeito diafragma rígido incorporado. Somente os efeitos oriundos das ações horizontais 

(vento) nas vigas e pilares são calculados como pórtico espacial, já que as ações verticais nas 

vigas, pilares e lajes são calculadas de acordo com os modelos selecionados por pavimento. 

Modelo de vigas e pilares, flexibilizado conforme critérios: Há uma integração 

entre os modelos de pórtico espacial e modelos de pavimentos (vigas contínuas ou grelhas). 

Nesse caso, tantos os efeitos oriundos das ações horizontais como as das verticais das vigas e 

pilares são calculados com o pórtico espacial, nas lajes somente os efeitos gerados pelas ações 

verticais, oriundos do modelo de pavimento selecionado. Os esforços resultantes das barras de 

lajes sobre as vigas serão transferidos para o pórtico espacial (integração dos modelos pórtico 

espacial e grelhas).  

Modelo conjunto de pórticos/grelhas/vigas: O edifício (vigas e pilares) é 

dimensionado/detalhado com esforços horizontais e verticais do pórtico. O edifício trabalha 

como pórtico para esforços horizontais, mas compatibiliza esforços verticais obtidos por 

modelos de grelha e vigas ao longo da estrutura. 

Modelo de vigas, pilares e lajes, flexibilizado conforme critérios: O edifício é 

modelado por um pórtico espacial, composto por elementos que simularão as vigas, pilares e 

lajes da estrutura. Os efeitos gerados pela aplicação das ações verticais e horizontais são 

calculados com esse modelo. Assim, as lajes (a exemplo dos pilares e vigas) passarão a resistir 

parte dos esforços gerados pelo vento. É utilizada aqui uma técnica de substruturas que otimiza 

o tempo de processamento da estrutura. 
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 METODOLOGIA 

 

O trabalho consiste, de uma forma bem simples, em modelar um projeto estrutural 

pronto adotado, que será uma edificação de 6 pavimentos, nos três programas computacionais 

escolhidos (Eberick, Cypecad, TQS) e observar as diferenças de análise e dimensionamento de 

um software para outro. 

 

 Projeto 

 

O projeto utilizado como parâmetro no comparativo dos programas foi o de um 

edifício comercial fictício com seis pavimentos (um pavimento térreo e cinco pavimentos 

tipos), contendo ainda uma caixa de água na cobertura e fundação com sapatas. A planta é 

bastante isométrica com objetivo de evitar diferenças grandes devido a considerações distintas 

entre programas, que possam comprometer a análise do dimensionamento estrutural. As figuras 

16 e 17 mostram, respectivamente, a vista frontal do edifício e a planta estrutural do pavimento 

tipo adotada no projeto. 

 

                        Figura 16 – Vista frontal do projeto arquitetônico 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: o autor 
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             Figura 17 – Planta esquemática de fôrmas do pavimento tipo do projeto 

 

    Fonte: o autor 

 

Os pilares P3, P4, P9, P10, P15 e P16 possuem dimensões de 20 cm de largura por 

60 cm de comprimento. Os pilares restantes têm 20 cm de largura e 40 cm de comprimento. As 

vigas internas V2, V6 e V9 têm 15 cm de largura por 40 cm de altura. As vigas restantes 

(externas) possuem todas 20 cm de largura por 60 cm de altura. Todas as lajes do projeto 

possuem espessura adotada de 10 cm. Essas dimensões se mantêm constantes por todos os 

pavimentos. Os elementos estruturais possuem dimensões mais conservadoras para que 

consigam passar no processamento em todos os programas, sem ter diferença de dimensões 

entre programas, deixando a análise comparativa mais igual. 

 

 Considerações de projeto 

 

Na concepção do projeto estrutural foram adotados os tipos de pavimentos 

inseridos, as dimensões dos elementos estruturais, escadas, cargas permanentes e acidentais. As 

fundações são sapatas isoladas ligadas por vigas. As sapatas foram geradas automaticamente 

por cada programa, justamente para se ter mais um parâmetro para o comparativo e uma melhor 

percepção da diferença entre os programas.  

A classe de concreto utilizada foi o concreto C-25 (resistência à compressão de 25 

MPa), classe de agressividade 2 (urbana), a pressão admissível do terreno adotada foi de 2 

kgf/cm². Os demais critérios (cobrimento, aço, vento e etc.) são definidos automaticamente nos 

três programas de acordo com a NBR 6118 (2014). 
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4.2.1 Pavimentos 

 

Para efetuar a análise, em cada um dos programas, foi usada uma estrutura composta 

por 6 pavimentos e uma caixa de água. A edificação é formada pelos seguintes pavimentos: 

 Fundação: sapatas mais o arranque dos pilares (cota -3 metros); 

 Pavimento térreo: Lajes maciças, pilares e vigas (cota 0); 

 Pavimento tipo: 5 pavimentos com Lajes maciças, pilares, vigas, escadas, 

elevador (cota 3 a 15 metros); 

 Pavimento cobertura: Lajes maciças, pilares e vigas (cota 18 metros); 

 Pavimento fundo do reservatório: Laje maciça, vigas e pilares (cota 19,20 

metros); 

 Teto do reservatório: Laje maciça, vigas e pilares (cota 20,60 metros). 

 

Na Figura 18 está representado as plantas dos pavimentos: 

 

               Figura 18 – Plantas estruturais dos pavimentos do projeto 
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4.2.2 Dimensões 

 

Abaixo estão as dimensões dos elementos estruturais do pavimento tipo, pavimento 

que mais se repete. Os pavimentos térreo e cobertura têm plantas semelhantes, mas com 2 lajes 

a mais. No reservatório de água, os pilares de apoio são o P3, P4, P9 e P10, com vigas de 20 

cm de largura por 40 cm de altura. 

 

Tabela 1 – Dimensões dos pilares, vigas e lajes do pavimento tipo do projeto 

 

Fonte: o autor. 

Pilares Dimensões (cm) Vigas Dimensões (cm) Lajes Dimensões (cm)

P1 20x40 V1 20x40 L1 10

P2 20x40 V2 15x40 L2 10

P3 20x60 V3 20x40 L3 10

P4 20x60 V4 20x40 L4 10

P5 20x40 V5 20x40 L5 10

P6 20x40 V6 15x40 L6 10

P7 20x40 V7 20x40 L7 10

P8 20x40 V8 20x40 L8 10

P9 20x60 V9 15x40 L9 10

P10 20x60 V10 20x40

P11 20x40

P12 20x40

P13 20x40

P14 20x40

P15 20x60

P16 20x60

P17 20x40

P18 20x40

Fonte: o autor 
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4.2.3 Cargas 

 

Outro ponto importante para consideração na modelação do projeto são as cargas. 

As cargas de peso próprio dos elementos estruturais (pilar, viga e laje) de concreto armado já 

são calculadas no programa após o cálculo das armaduras no processamento da estrutura. 

Além do peso próprio da estrutura tem as cargas adicionais, que são as cargas 

acidentais (chamadas também de sobrecargas) e as cargas permanentes. Ambas as cargas 

precisam ser configuradas manualmente, e depende de programa para programa quanto a 

praticidade na hora de inseri-las. Caso forem inseridas nas vigas, são cargas lineares, caso nas 

lajes, são cargas superficiais. 

As cargas que podem atuar ou não sobre uma estrutura são classificadas como 

sobrecargas. As sobrecargas incluem o peso das pessoas, mobiliário, máquinas e 

outros equipamentos. Podem variar com o passar do tempo, particularmente se a 

ocupação do prédio muda. As sobrecargas especificadas pelos códigos para vários 

tipos de prédios representam uma estimativa conservadora da carga máxima que 

provavelmente será produzida pelo uso pretendido e pela ocupação do prédio. (LEET; 

UANG; GILBERT, 2014) 

 

 

As cargas superficiais podem ser separadas em cargas permanentes superficiais, 

que são os acabamentos nas lajes: reboco, forro, piso, pintura, etc.; e as sobrecargas superficiais, 

como já citado são as cargas de utilização, que conta com o peso das pessoas, mobiliário, 

máquinas, carros, etc., portanto depende da utilização específica de cada laje (garagem, cozinha, 

sala, corredor, etc.). As duas cargas foram definidas respectivamente de acordo com as tabelas 

1 e 2 da NBR 6120 (1980), e estão representadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Cargas permanentes e acidentais usadas em cada pavimento do projeto 

 

O fundo do reservatório conta também com a carga da água contida dentro dele. 

Adota-se um volume de 10 mil litros de água que equivale a mais ou menos 1tf/m², valor usado 

na laje de fundo do reservatório. 

Fonte: o autor 

 

 

Fonte: o autor 

 

 

Fonte: o autor 

 

Residencia - 

sala (tf/m²)

Residencia - área de 

serviço (tf/m²)

Garagem 

(tf/m²)

Corredor 

(tf/m²)

Coberta 

tf/m²)

Térreo 0,18 - - 0,3 0,3 -

Tipo 0,18 0,15 0,2 - 0,3 -

Cobertura 0,15 - - - - 0,5

Fundo reservatório 0,1 - - - - 0,5

Teto reservatório 0,12 - - - - 0,5

Carga acidental - áreasCarga permanente 

(tf/m²)

Pavimento
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As outras cargas inseridas são as cargas lineares. Essas cargas são as cargas da 

parede que geralmente ocorrem em cima das vigas. No projeto deste trabalho, todas as cargas 

lineares de parede estão em cima de vigas. Essas cargas são permanentes. 

As cargas foram calculadas de acordo com a tabela 1 da NBR 6120 (1980), 

multiplicando o peso específico pela altura e largura das vigas. No pavimento térreo terá carga 

linear apenas no corredor de acesso ao elevador e escadas, nas escadas e no local onde fica o 

elevador. No fundo do reservatório terá em cada viga carga das paredes do reservatório. 

Dessa forma, para as vigas de dimensão 20 cm por 40 cm, a parede, no caso externa, 

tem 20 cm de espessura, e somada ao acabamento terá carga linear calculada de 0,73 tf/m².  

Já no caso das paredes em cima das vigas de 15 cm de largura por 40 cm de altura 

terão paredes de 15 cm de largura, que junto com acabamento terão carga de 0,57 tf/m². E no 

caso do reservatório as cargas lineares das paredes são de 0,5 tf/m². 

 

4.2.4 Escadas 

 

As escadas foram inseridas através de uma opção de escadas em cada programa, 

onde você escolhe o tipo de escada, as dimensões, meios de apoio, se vai ter patamar 

intermediário, cargas, etc. 

A escada escolhida do projeto foi uma escada em formato U. Os tamanhos indicados 

por letras na Figura 19 são: 

 

 Largura do degrau (a): 1,20 m; 

 Piso (h): 28 cm; 

 Espelho (t): 17,5 cm. 

 

A carga de revestimento (permanente) da escada é 0,1 tf/m² e a sobrecarga é 0,3 

tf/m². 
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                              Figura 19 – Representação das dimensões da escada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Cypecad 

 

4.2.5 Vento 

 

Os critérios das forças de vento e sua influência na edificação são os referentes à 

NBR 6123 (1988), norma adotada nos três programas. Os fatores adotados foram considerados 

de acordo com as dimensões da estrutura e ambiente na qual se encontra. A estrutura possui 8 

x 16,60 m, com altura de 20,60 metros. A localidade adotada foi uma região dentro de Fortaleza 

bem povoada e com edificações próximas. 

A velocidade básica ficou em 30 m/s, e foi adotada a partir de um mapa na norma, 

que contém o mapa do Brasil e as velocidades em cada região do país. A categoria de rugosidade 

do terreno adotada foi a IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, 

em zona florestal, industrial ou urbanizada. 

A classe é escolhida de acordo com as dimensões da estrutura. A classe escolhida 

foi a A, já que nenhuma dimensão do edifício excede 20 metros. O fator probabilístico foi o 

grupo 2 (S3 = 1,0): Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústrias 

com alto fator de ocupação. 

 

 Modelagem computacional 

 

Com as plantas e considerações já definidas do projeto da edificação poderá ser 

iniciado a modelagem da estrutura nos programas para análise e dimensionamento. Os três 
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programas possuem etapas de elaboração do projeto estrutural semelhantes, com diferenças 

apenas quanto as opções extras ou opções mais limitadas de um para o outro 

Neste subcapítulo são apresentadas as etapas de lançamento do projeto estudado 

nos respectivos programas, bem como a descrição dessas etapas de acordo com as 

particularidades de cada software. 

 

4.3.1 Eberick 

 

A primeira etapa do projeto (Figura 20) no Eberick consiste na criação dos 

pavimentos, com a definição do número de pisos, bem como suas características, tais como, 

cotas, pé-direito e nomenclaturas.  

Também são determinadas, através da opção materiais e durabilidade (Figura 20), 

as propriedades dos materiais, como fck, cobrimentos, agressividade, bitolas. Podendo ser 

definido para pavimentos isolados e/ou elementos estruturais específicos. 

 

   Figura 20 – Definição dos pavimentos e das especificações dos elementos estruturais 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: o autor 
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Na próxima etapa é inserida em cada ambiente gráfico dos pavimentos o desenho 

da planta estrutural (editada no AutoCad) do pavimento correspondente. É importante que se 

façam os ajustes de escala e origem do desenho para ficar alinhado com os outros pavimentos. 

Essa planta irá facilitar o lançamento dos elementos estruturais, uma vez que pilar, 

viga e laje já estão desenhadas, bastando apenas inserir por cima do desenho. A Figura 21 

mostra as opções usadas e a planta inserida. 

 

      Figura 21 – Planta com formato DXF/DWG com os elementos 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      Fonte: o autor 

 

Agora é realizado o lançamento dos pilares, vigas e lajes, sendo escolhido o tipo 

adotado de cada elemento, suas dimensões e cargas de revestimento e acidentais (no caso das 

lajes e vigas) (ver Figura 22). 
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Figura 22 – Janelas de edição dos pilares, vigas e lajes 

Fonte: o autor 
 

Com os elementos estruturais inseridos, são introduzidas as cargas de parede 

lineares nas vigas, nas escadas, assim como também, nos pilares do pavimento fundação são 

transformados em pilares de fundação (gerando automaticamente as sapatas de acordo com as 

considerações do programa). Dessa forma o pórtico da estrutura está pronto para o 

processamento.  

 

          Figura 23 – Pavimento tipo 1 completo 

 

            Fonte: o autor 
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                                       Figura 24 – Pórtico da estrutura no eberick em 3D 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

   

                          Fonte: o autor 
 

A última etapa consiste no processamento do cálculo da estrutura e posterior 

correção de possíveis erros, para que assim os resultados gerados sejam analisados e retirados 

para o estudo. 

 

4.3.2 Cypecad 

 

No Cypecad, o que terá que ser definido primeiro é a maneira como a estrutura vai 

ser introduzida. Para isso há várias opções: obra vazia (em que tudo será feito manualmente), 

introdução automática DXF/DWG (em que será introduzida as plantas em cada pavimento, 

permitindo inclusive a geração de alguns elementos estruturais automaticamente a partir de 

layers definidos nas plantas) e introdução automática IFC (a estrutura 3D já feita em um 

programa de modelagem 3D, como Revit é importada automaticamente para o programa).  

No projeto em estudo foi escolhida a opção de introdução automática DXF/DWG 

e, logo após definidas as caracterizações dos pavimentos (nome, pé-direito, cargas por 

pavimento), são introduzidas as plantas a serem utilizadas e os pavimentos correspondentes 

(Figura 25). 
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            Figura 25 – Definição dos pisos, cargas dos pisos e introdução das plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: o autor 
 

Alguns pisos possuem variação de cargas acidentais de acordo com o tipo de uso 

da laje, e, portanto, terá a carga acidental introduzida manualmente. 

Assim que definida a etapa anterior será aberta uma janela com nome de “dados 

gerais”, onde serão determinadas configurações de projeto como norma a ser adotada, fck do 

concreto, tipo de aço empregado, agressividade do ambiente, configurações de vento, pressão 

admissível do terreno e outras configurações iniciais importantes. 
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                               Figura 26 – Dados gerais da obra 

 

                   Fonte: o autor 
 

Agora será lançado os pilares, as vigas e as lajes, determinando seus tipos entre os 

disponíveis e suas dimensões. As cargas lineares nas vigas e as cargas superficiais que faltam 

inserir são inseridas manualmente, através da ferramenta cargas. As figuras 27, 28 e 29 mostram 

as configurações para introdução desses elementos estruturais. 

                           

                            Figura 27 – Lançamento dos pilares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: o autor 
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                          Figura 28 – Lançamento de vigas e lajes 

 

               Fonte: o autor 

 

          Figura 29 – Janela do modelador estrutural com a planta completa do pavimento tipo 1 

 

Fonte: o autor 
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Depois são introduzidas as escadas, através da ferramenta escadas e geradas as 

fundações, através de uma função (gerar sapatas) que as geram automaticamente, de acordo 

com as considerações feita pelo programa. Com a estrutura pronta é possível visualizar o seu 

pórtico 3D (Figura 30). 

 

                                     Figura 30 – Pórtico da estrutura no cypecad em 3D 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: o autor 
 

É então processada a estrutura com a fundação (existe a opção de processar a 

estrutura sem considerar a fundação), corrigido os erros caso existentes e verificado os 

relatórios e resultados para análise. 

 

4.3.3 TQS 

 

A primeira etapa da modelagem computacional no TQS consiste em definir os 

dados gerais da edificação (Figura 31), como o tipo de modelo que será utilizado para o cálculo 

(Figura 32), caracterização dos pavimentos, altura do pé-direito, especificações de materiais e 

cobrimentos conforme norma e uma estimativa da carga de vento que será calculada 

efetivamente após o lançamento da estrutura através da leitura direta das plantas do edifício.                     
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                        Figura 31 – Definição dos pavimentos na janela de propriedades gerais do edifício 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     Fonte: o autor 

 

                                    

                                       Figura 32 – Definição do tipo de modelo estrutural adotado 

 

             Fonte: o autor 

 

Logo após deverá ser aberto a janela gráfica de cada pavimento para ser feito o seu 

modelo estrutural, introduzindo as plantas (DWG) e nelas todos os elementos estruturais 

contidos nela (pilares, vigas e lajes – Figura 33), respectivas cargas (as permanentes e as 

acidentais), escadas, etc. No final, a planta do pavimento tipo pode ser visualizada (Figura 34). 
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                                   Figura 33 – Janelas de lançamento dos pilares, vigas e lajes 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: o autor 

 

       Figura 34 – Modelo estrutural completo do pavimento tipo 1 

 

       

 

    

  

  

 

 

 

 

 

       

 

      Fonte: o autor 
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Depois de completar os modelos estruturais de todos os pavimentos, o pórtico 3D 

(Figura 35) fica definido e pronto para o processamento do projeto. As fundações aqui também 

são geradas automaticamente, podendo serem corrigidas importando o resultado da guia de 

cálculo TQS fundações para o modelo estrutural presente na edição gráfica do pavimento 

fundação, isso após o processamento da estrutura.   

No TQS o projetista pode possuir várias páginas abertas ao mesmo tempo, 

conseguindo editar graficamente uma viga de um pavimento, com a página da planta estrutural 

do pavimento ou a estrutura em 3D em outra página, o que otimiza o tempo e melhora a visão 

para corrigir algum erro ou redimensionar algum elemento, por exemplo. 

 

                        Figura 35 – Representação do pórtico 3D do projeto no TQS 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: o autor 

 

No TQS, o processamento da estrutura pode ser configurado, a ponto de o usuário 

escolher quais dados e elementos estruturais o programa deve processar, o que deve ser gerado 

e considerado na análise. Essa função não existe nos outros 2 programas estudados. A Figura 

36 mostra essa janela de processamento. 
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         Figura 36 – Janela de processamento global da estrutura 

 

Fonte: o autor 

 

O TQS também fornece sistemas de processamento onde cada tipo de elemento ou 

dado pode ser calculado e gerado individualmente. Por exemplo: no sistema TQS Vigas você 

pode calcular, dimensionar e gerar o detalhamento individualmente apenas das vigas do projeto 

ou apenas as vigas de um pavimento. Essa função também é exclusiva do TQS, não existindo 

no Eberick e Cypecad. A Figura 37 mostra todos os sistemas do programa. 

 

 

           Figura 37 – Sistemas de análise do TQS 

 

         Fonte: o autor 
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 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão mostrados os principais resultados obtidos no Eberick, no 

Cypecad e TQS a partir dos quantitativos e cargas referentes aos pilares, vigas e lajes da 

estrutura analisada, tomando como base os esforços fornecidos por cada programa, fazendo um 

paralelo comparativo entre os três de acordo com as suas peculiaridades.  

 

 Cargas nas fundações 

 

A Tabela 3 apresenta os valores das cargas verticais totais dos pilares atuantes na 

fundação do projeto (sapatas) para cada programa.O Eberick foi o que proporcionou o maior 

valor na soma das cargas nas sapatas da estrutura (1111,67 tf), seguido pelo Cypecad (1109,85 

tf) e por último o TQS (1098,9 tf). 

 

                                      Tabela 3 – Cargas verticais totais dos pilares para cada programa 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                            Fonte: o autor 

 

Fundação Eberick (tf) Cypecad (tf) TQS (tf)

S1 33,76 31,02 29,8

S2 53,33 52,56 53,4

S3 61,7 59,51 57

S4 61,34 59,62 58

S5 53,29 52,66 53,9

S6 33,77 31,02 28,3

S7 54,55 53,34 53,2

S8 83,16 86,02 90,9

S9 101,83 107,84 107,4

S10 101,98 106,98 105,2

S11 83,05 86,16 94,7

S12 54,56 53,34 52,2

S13 40,07 37,44 34,4

S14 60,67 61,34 60,8

S15 67 66,09 62,2

S16 66,92 66,15 62,2

S17 60,64 61,39 61,4

S18 40,05 37,37 33,9

Total (tf) 1111,67 1109,85 1098,9

Carga vertical dos pilares nas Sapatas 
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Com o objetivo de melhorar a visualização e análise dos resultados referentes as 

cargas na fundação, o gráfico e a tabela a seguir mostram, respectivamente, a representação do 

total das cargas nas sapatas de cada programa num gráfico de colunas verticais, e as diferenças 

percentuais do total das cargas entre softwares, comparando dois a dois. 

 

   Figura 38 – Gráfico em colunas do total das cargas das sapatas em cada programa 

 

  Fonte: o autor 

 

                  Tabela 4 – Diferença percentuais entre os programas referente ao somatório das cargas nas sapatas 

 

                   Fonte: o autor 

1111,67
1109,85

1098,9

1090

1095

1100

1105

1110

1115

Total (tf)

Total das cargas (tf)

Carga vertical dos pilares nas Sapatas  Eberick (tf)

Carga vertical dos pilares nas Sapatas  Cypecad (tf)

Carga vertical dos pilares nas Sapatas  TQS (tf)
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De forma geral, os valores do total de cargas nas fundações nos programas ficaram 

muito próximos, com diferenças entre si na ordem de 1% ou menos. São diferenças aceitáveis, 

uma vez que os programas possuem suas próprias considerações. 

É visto que o Eberick apresentou carga maior nas 10 sapatas, todas elas localizadas 

nas extremidades da estrutura, referente aos pilares externos (S1, S3, S4, S6, S7, S12, S13, S15, 

S16 e S18). Já nas sapatas dos pilares internos (S8, S9, S10 e S11), o Cypecad apresentou o 

maior valor para as sapatas S9 e S10, que se ligam aos pilares internos mais centrais da estrutura, 

e o TQS apresentou maior valor para as sapatas S8 e S11, as sapatas que tem os outros dois 

pilares internos da estrutura. 

As sapatas que apresentaram maior diferença de cargas entre os programas foram 

os referentes aos pilares externos, principalmente os de canto (S1, S6, S13 e S18), com Eberick 

apresentando valores maiores (depois o Cypecad e TQS).  

O próximo gráfico ilustra que o TQS e Cypecad mostraram uma distribuição de 

cargas maior nas sapatas dos pilares internos do que o Eberick. Enquanto o Eberick apresentou 

uma distribuição maior nas sapatas dos pilares externos do que os outros 2 programas.  

 

 

 

 Fonte: o autor 

 

Ou seja, mesmo o Eberick possuindo valor total de cargas maior que os outros 

programas, a superioridade se deu mais nas sapatas dos pilares externos. E o Cypecad e TQS, 
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Figura 39 – Gráfico em colunas comparando as cargas das sapatas entre programas 
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mesmo tendo somatório de cargas da fundação menores que o Eberick, tiveram superioridade 

ao Eberick nas sapatas dos pilares internos. 

 

 Dimensões das Fundações 

 

Como já explicado, as dimensões das fundações foram geradas de forma automática 

no Eberick, Cypecad e TQS, de acordo com as cargas calculadas em cada software após o 

processamento da estrutura. A Tabela 5 mostra a listagem das dimensões de base das sapatas 

de cada programa. 

 

                     Tabela 5 – Dimensões da base das sapatas em cada software 

 

               Fonte: o autor 

 

O gráfico de colunas empilhadas (Figura 40) ilustra melhor a diferença dessas áreas 

de base das sapatas entre o Eberick, Cypecad e TQS. A tabela e gráfico revelam que o Eberick 

S1 185 205 130 150 125 145

S2 210 230 170 190 165 190

S3 245 285 170 210 175 215

S4 245 285 170 210 190 210

S5 210 230 170 190 165 195

S6 185 205 130 150 120 140

S7 205 225 160 180 160 180

S8 240 260 210 230 235 235

S9 275 315 230 270 250 265

S10 275 315 230 270 240 255

S11 240 260 210 230 240 240

S12 205 225 160 180 155 180

S13 190 210 140 160 130 150

S14 215 235 180 200 195 195

S15 240 280 180 220 175 215

S16 240 280 180 220 175 215

S17 215 235 180 200 195 195

S18 190 210 140 160 130 150

EBERICK (cm) CYPECAD (cm) TQS (cm)
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proporcionou sapatas com maiores dimensões, enquanto o Cypecad e TQS apresentaram 

sapatas com áreas de base mais parecidas entre si. 

Os motivos ligados a esses resultados estão relacionados às cargas de fundações 

vistas anteriormente e nas considerações de cada programa no momento de gerar 

automaticamente as sapatas. Dessa forma, o Eberick apresentou maiores valores nas dimensões 

das suas sapatas, seguido pelo Cypecad e com TQS tendo as menores dimensões. 

      

     Figura 40 – Gráfico de colunas empilhadas ilustrando a área das sapatas para cada programa 

 

     Fonte: o autor 

 

 Vigas 

 

Para a análise da comparação dos resultados das vigas do projeto, foram escolhidas 

as vigas do pavimento tipo 3 (3º andar). A escolha do pavimento tipo 3 ocorreu para ter uma 

análise mais equilibrada dos resultados obtidos, sem disparidades nem igualdades muito 

acentuadas.  

A Tabela 6 exibe os valores máximos dos momentos positivos e negativos 

referentes a cada viga do pavimento tipo 3. Pode-se observar que os momentos máximos 

positivos, de forma geral, tiveram valores próximos entre os 3 programas, sobretudo entre o 

Eberick e Cypecad. O Cypecad apresentou valores acima em 8 vigas e o Eberick nas outras 2 

vigas, V5 e V10. 

Já no caso dos momentos negativos, os valores apresentaram uma maior diferença 

comparativa devido a valores mais altos no Eberick. Ele foi o programa que se mostrou mais 
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conservador para os momentos negativos, apresentando maiores valores máximos em todas as 

vigas. A viga V1 foi a que apresentou maiores diferenças percentuais nos momentos negativos 

entre o Eberick e os outros programas (44,6 % para o Cypecad e 39,45% para o TQS). 

 

Fonte: o autor 

 

A Figura 41 mostra o diagrama de momentos fletores da viga 1 no Eberick, a Figura 

42 no Cypecad e a Figura 43 no TQS. Os valores desses momentos estão organizados na Tabela 

7. Eberick apresentou maiores valores em todas os momentos negativos, já na maioria dos 

momentos positivos o Cypecad apresentou maior valor. É importante que seja ressaltado que 

os resultados obtidos e usados nesse trabalho foram gerados e dimensionados sem erros. 

 

Figura 41 – Diagrama dos momentos fletores no Eberick 

 

Fonte: Eberick 

 

 

Tabela 6 – Momentos máximos – Pavimento tipo 3 
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 Figura 42 – Diagrama dos momentos fletores no Cypecad 

 
 Fonte: Cypecad  

 

Figura 43 – Diagrama dos momentos fletores no TQS 

 
Fonte: TQS 

 

                    Tabela 7 – Momentos da viga 1 do pavimento tipo 3 em cada programa 

 

                  Fonte: o autor 

 

A partir das diferenças observadas entre os momentos é feita uma comparação das 

taxas de armadura principais (longitudinais) da Viga 1 nos três programas. Esses valores são 

mostrados na Tabela 8. 
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                      Tabela 8 – Armaduras principais positivas e negativas para viga 1 nos três programas 

 

                      Fonte: o autor 

 

Observa-se na Tabela 8 que houve uma maior semelhança nas armaduras principais 

positivas entre os programas que nas armaduras negativas, fato justificado pelos momentos 

positivos próximos entre si nos programas analisados.  

Quanto as armaduras negativas, é observado que o Eberick teve uma taxa bem 

maior de armadura longitudinal que os outros 2 programas. Esse evento era esperado, devido 

aos altos valores nos momentos negativos que o programa apresentou (mostrados nos 

diagramas dos momentos e na Tabela 7), refletindo assim nas armaduras negativas da viga 

analisada. 

O Cypecad e TQS tiveram valores de momentos negativos parecidos e, dessa forma, 

as taxas de armaduras também foram parecidas, com algumas diferenças. No caso do Cypecad, 

nos trechos dos pilares P3 e P4, onde os momentos apresentaram valores maiores que no TQS, 

as armaduras foram maiores; já no TQS, nos trechos dos pilares P2 e P5, em que os momentos 

foram maiores que no Cypecad, as armaduras, consequentemente, foram maiores também.  

Outra observação foi quanto a padronização das armaduras, o TQS mostrou maior 

padronização das armaduras, armando a viga com praticamente a mesma bitola ao longo da 

viga. 

 



74 

 

 Lajes 

 

Assim como no tópico anterior das vigas, o pavimento tipo 3 foi usado também a 

fim de comparação das lajes. A Tabela 9 ilustra os resultados das flechas máximas nas lajes 

desse pavimento para cada programa analisado, e o gráfico de barras ilustrando melhor os 

valores dessas flechas (Figura 44). Percebe-se que os valores das flechas nos programas foram 

bem parecidos, ficando todos dentro do limite previsto em norma para flechas em lajes. 

 

                 Tabela 9 – Tabela das Flechas máximas nas lajes do pavimento tipo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: o autor 
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                  Figura 44 – Gráfico de barras comparando os valores das flechas máximas em cada laje 

 

                Fonte: o autor 

 

Para ilustrar melhor esses deslocamentos em cada laje, as figuras 45 (Eberick), 46 

(Cypecad) e 47 (TQS) mostram o detalhamento de onde ficam as maiores flechas nas lajes, por 

meio de mudança da cor. É possível visualizar e confirmar, por exemplo, que as lajes que 

apresentaram maior deslocamentos mostrado graficamente pela cor nos três programas foram 

a L5 e L9, justamente as mesmas que apresentaram maiores valores de flechas máximas, 

mostrados na Tabela 9 e Figura 44. 

 

          Figura 45 – Representação dos deslocamentos nas lajes no Eberick 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: o autor 
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       Figura 46 – Representação dos deslocamentos nas lajes no Cypecad 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: o autor 

 

             Figura 47 – Representação dos deslocamentos nas lajes no TQS 

 

            Fonte: o autor 
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5.5 Quantitativo geral da obra 

 

O quantitativo total da obra, mostrando o consumo de materiais na construção, 

como volume de concreto para os elementos estruturais, consumo de madeira para formas e 

consumo de aço para as armaduras estão expostos na Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12, 

respectivamente. 

 

Tabela 10 – Dados do consumo de Concreto em volume (m³) nos programas 

 

Fonte: o autor 

 

 

Tabela 11 – Dados do consumo de formas em área (m²) nos programas 

 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento EBERICK (m²) CYPECAD (m²) TQS (m²)

Pilares 515,9 448,32 520,6

Vigas 734,6 541,17 636,3

Lajes 765 759,77 806,5

Fundação 42,3 33,92 34

Escadas 82,9 80,41 82,1

Total 2140,7 1863,59 2079,5

Elemento EBERICK (m³) CYPECAD (m³) TQS (m³)

Pilares 36 31,54 36,5

Vigas 55 53,69 54,2

Lajes 76,5 75,98 83,2

Fundação 43,8 30,73 25,6

Escadas 7,6 10,94 8,8

Total 218,9 202,88 208,3
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 Tabela 12 – Dados de consumo de aço em peso (Kg) nos programas 

 

Fonte: o autor 

 

Os gráficos mostrados nas tabelas 48, 49 e 50 ilustram a diferença entre os 

quantitativos totais nos softwares analisados no estudo, enquanto a Tabela 13 mostra essas 

diferenças em porcentagem. 

 

     Figura 48 – Gráfico de barras do volume total de concreto quantificado em cada programa 

 

    Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento EBERICK (Kg) CYPECAD (Kg) TQS (Kg)

Pilares 3676,2 4097 2728,3

Vigas 4578,4 2659 4335,9

Lajes 2963,1 3758 4243,6

Fundação 1501,2 832,14 1014,8

Escadas 247,7 1100 409,2

Total 12966,6 12446,14 12731,8
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     Figura 49 – Gráfico de barras da área total de forma quantificada em cada programa 

 

    Fonte: o autor 

 

      Figura 50 – Gráfico de barras do peso total de aço quantificado em cada programa 

 

    Fonte: o autor 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

         Tabela 13 – Tabela com a porcentagem das diferenças dos quantitativos totais entre os programas 

 

        Fonte: o autor 

 

Observa-se que há diferenças nos valores no quantitativo geral da estrutura. Essas 

diferenças já eram previstas e são explicadas pelos valores distintos de esforços e 

dimensionamento gerados após processamento, aliados a considerações diferentes de cada 

programa analisado. Houve um padrão nas três análises de quantitativo total, com Eberick com 

maiores valores totais de aço, concreto e forma, seguido pelo TQS e com Cypecad sendo o de 

menores valores totais nos três quantitativos. De forma geral, essas diferenças não foram 

grandes, como é possível perceber na Tabela 13.  

As maiores diferenças percentuais estão entre o Eberick e o Cypecad, com 7,32% 

no concreto, 12,94% para as formas e 4% para o consumo de aço. Entre o Eberick e o TQS, a 

maior diferença é 4,48% para o consumo de concreto. Já entre o Cypecad e o TQS, a maior 

diferença se dá para a forma, com 10,38%. Para o aço, as diferenças entre os programas foram 

abaixo de 5%.  

A partir desses resultados, pode-se dizer que o Eberick foi o programa mais 

conservador quanto ao consumo de materiais, tendo maior consumo de aço, de área de forma e 

de concreto dentre os 3 programas. O valor maior no consumo de aço é esclarecido pelos 

maiores valores nos esforços no Eberick, como por exemplo, nas cargas da estrutura nas 

fundações e valores nos momentos negativos das vigas (ambos mostrados anteriormente neste 

trabalho), que implicaram num maior consumo das armaduras e que refletiram principalmente 

nas vigas e fundações (Tabela 12). O TQS apresentou valores próximos ao do Eberick por ter 

apresentado uma padronização nas armaduras ao longo da viga, o que deixou os valores de aço 

mais conservadores por parte desse programa. O consumo maior de concreto no Eberick está 

relacionado principalmente aos critérios dos softwares na geração automática das sapatas, como 

QUANTITATIVO EBERICK/CYPECAD EBERICK/TQS CYPECAD/TQS

CONCRETO 7,32% 4,84% 2,60%

FORMA 12,94% 2,86% 10,38%

AÇO 4,01% 1,81% 2,24%

DIFERENÇAS PERCENTUAIS NO QUANTITATIVO TOTAL (%)
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foram geradas no Eberick sapatas com maiores dimensões, consequentemente o consumo de 

concreto foi maior nesse programa para fundações. Com um consumo maior de concreto e aço, 

o programa calcula também uma maior área de forma, o que justifica maiores valores de forma 

para o Eberick, sendo o menor para o Cypecad. 

 

5.6 Pórtico espacial 

 

As figuras 51, 52 e 53 ilustram, respectivamente, as deformações do pórtico 

espacial no Eberick, Cypecad e TQS, quanto mais avermelhada a cor maior os esforços e 

deformações na barra. Pode se observar que os pórticos obtiveram resultados semelhantes.  

As maiores deformações aconteceram nas vigas centrais de cada andar do pórtico, 

aumentando de acordo com a altura do prédio (justificado pela crescente influência das forças 

de arrasto do vento no pórtico). 

 

                                                Figura 51 – Deformação do pórtico no Eberick 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Eberick 
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                                               Figura 52 – Deformação do pórtico no Cypecad 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: Cypecad 

 

 

                                             Figura 53 – Deformação do pórtico no TQS 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: TQS 
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 CONCLUSÃO 

 

O trabalho elaborado mostrou o procedimento de modelação de uma estrutura já 

pronta (Edifício de 6 pavimentos) em três softwares computacionais, e posteriormente o cálculo 

dessa estrutura modelada com o objetivo principal de fazer a análise comparativa dos resultados 

dos dimensionamentos entre programas. 

Os três programas atenderam bem aos objetivos comparativos do trabalho, gerando 

a estrutura, plantas e dados gerais da estrutura usada na análise. De forma geral, as diferenças 

entre os softwares são pequenas, baseadas mais na interface dos programas, opções de 

configurações extras e considerações mais ou menos conservadoras, situações as quais o 

usuário precisa ficar atento. 

Os resultados obtiveram valores distintos, mas com grandezas próximas entre si. O 

Eberick foi o que apresentou resultados mais conservadores, precisando dessa forma de uma 

maior experiência exigida do engenheiro usuário para ter a sensibilidade com os dados do 

programa e não superdimensionar os elementos estruturais, aumentando consequentemente o 

orçamento da obra. 

Outro ponto relevante observado durante a elaboração desse trabalho foi a 

percepção da importância do conhecimento teórico na elaboração de um projeto estrutural em 

programas computacionais, conhecimento esse que associado ao conhecimento prático 

(experiência) do usuário, e ao conhecimento técnico sobre o programa utilizado são de suma 

importância para melhorar ainda mais a sensibilidade do usuário no momento da concepção da 

estrutura, identificação e posterior correção dos erros e possíveis superdimensionamentos do 

programa. 
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