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1. RESUMO 

Neste trabalho será realizada a análise estrutural e dimensionamento dos 

elementos viga, pilar e laje de uma estrutura modelo, comparando e justificando as 

possíveis diferenças entre os resultados finais fornecidos e os critérios adotados 

pelos programas CAD/TQS e CYPECAD, e o processo de cálculo manual segundo a 

NBR 6118:2014. Será verificado se a quantidade de armadura dimensionada no 

projeto pelos programas de Cálculo Estrutural será superior do que a dimensionada 

manualmente, se os resultados finais irão variar de acordo com o programa de 

Cálculo Estrutural utilizado e se o cálculo manual irá conduzir a esforços maiores. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico teve um papel de extrema importância na Engenharia 

das Estruturas. Com base nas necessidades e limitações que eram encontradas no 

passado foram criados softwares para aperfeiçoar e beneficiar os profissionais da 

área. 

O profissional deve saber interpretar todas as etapas presentes no projeto de 

uma estrutura, sabendo corrigir possíveis problemas durante o processo de 

modelagem de um edifício, desde o lançamento dos dados, passando pela análise 

estrutural, dimensionamento e detalhamento dos elementos. É de suma importância 

que o engenheiro “calculista” tenha conhecimento teórico e prático para analisar os 

resultados calculados. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é comparar os resultados obtidos pelos principais 

programas de cálculo estrutural utilizados no mercado nacional, CAD/TQS e 

CYPECAD, e com cálculos manuais segundo a NBR 6118:2014. Também 

buscaremos compreender as necessidades para o lançamento da estrutura e seus 

dados, analisando os critérios de cada programa. 

 

4. METODOLOGIA 

Vamos analisar o comportamento e as particularidades do software 

CAD/TQS, CYPECAD e do cálculo manual seguindo a norma NBR6118:2014. 



Na Análise Estrutural, calcularemos os deslocamentos e esforços que a 

estrutura estará sujeita, analisando o comportamento da mesma. 

De acordo com as solicitações calculadas na Análise Estrutural, serão 

dimensionadas e detalhadas as armaduras da estrutura.Serão especificadas as 

ações e combinações mais usuais para o cálculo de um edifício. 

Após todo esse processo, vamos interpretar e analisar os resultados obtidos 

por cada programa, explicando os critérios que cada um possui e mostrando as 

diferenças entre cada software e o cálculo manual. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A elaboração de um projeto de Cálculo Estrutural é de extrema 

responsabilidade para um engenheiro, ela se baseia nas seguintes etapas: definição 

de dados, análise estrutural, dimensionamento e detalhamento, e emissão das 

plantas finais. 

Na primeira etapa realizamos os aspectos fundamentais para a modelagem 

da estrutura, onde foram estabelecidos os dados, definimos a estrutura, os materiais 

utilizados, as ações que estão atuando na estrutura e realizamos o pré-

dimensionamento dos elementos estruturais. 

O projeto estudado é uma residência unifamiliar térrea composta por quatro 

lajes maciças, nove pilares, seis vigas e pé-direito com 2,80m. Escolhemos trabalhar 

em cima de um modelo mais simples, porém ele nos possibilitará uma melhor 

interpretação do comportamento estrutural. 

Na segunda etapa foram calculados os efeitos das cargas sobre a estrutura. 

As ações foram majoradas pelos coeficientes γf, cujos valores são estabelecidos na 

NBR 6118:2014. 

De acordo com a NBR 6120:2003, adotamos como carregamentos o peso 

próprio da estrutura mais a sobrecarga. 

Determinamos as reações das lajes sobre as vigas por meio dos quinhões e 

calculamos as reações das vigas formando pórticos, levando em conta que as vigas 

devem ligar os pilares. 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através do cálculo manual foi possível determinar as reações das lajes sobre 

as vigas por meio de quinhões, os esforços solicitantes das lajes e suas respectivas 

áreas de aço (Tabela 1). 

Tabela 1 – Cálculos manuais  

Laje 
Quinhão (KN/m) Esforços das 

Lajes (KN.m/m) 
Área de 

Aço (cm²) 

 
E.L.U. E.L.S. 

Laje 1 

Quinhão 1 1,47 0,96 mx 0,628 

1,15 
Quinhão 2 2,55 1,66 my 0,629 

Quinhão 3 2,72 1,78 m'x 1,517 

Quinhão 4 1,57 1,03 m'y 1,517 

Laje 2 

Quinhão 1 1,47 0,96 mx 0,628 

1,15 
Quinhão 2 2,55 1,66 my 0,629 

Quinhão 3 2,75 1,8 m'x 1,517 

Quinhão 4 1,59 1,04 m'y 1,517 

Laje 3 

Quinhão 1 1,58 1,03 mx 0,725 

1,14 
Quinhão 2 2,74 1,78 my 0,725 

Quinhão 3 3,29 2,15 m'x 1,75 

Quinhão 4 1,9 1,24 m'y 1,75 

Laje 4 

Quinhão 1 1,61 1,05 mx 0,75 

1,34 
Quinhão 2 2,79 1,82 my 0,75 

Quinhão 3 3,32 2,16 m'x 1,81 

Quinhão 4 1,92 1,25 m'y 1,81 
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