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RESUMO 

Quando alguns profissionais do meio técnico de engenharia civil são indagados 

sobre a utilização e propagação do uso de softwares para auxílio algébrico, é 

notório, suas atitudes conservadoras, pois defendem veementemente que um 

software não pode ser tão preciso como um profissional experiente. Em alguns 

termos isso pode ser uma verdade, porém não em sua totalidade, pois um 

engenheiro mais contemporâneo ao ser indagado, este por sua vez enaltece a 

importância do uso dos softwares para o desenvolvimento e evolução da 

engenharia. O software minimiza erros e trabalha com métodos de iterações 

infinitas, exemplo disso é o método de analogia de grelha, utilizado no Eberick. Este 

é muito mais preciso que os métodos analíticos simplificados, usados para 

esquematizar manualmente estruturas. Sendo assim, esse trabalho tem como 

objetivo calcular e dimensionar os esforços de uma escada autoportante de forma 

manual e com auxílio de software (Eberick). Em seguida comparar os resultados e 

relatar as discrepâncias e similaridades entre os dois métodos, e mostrar qual o mais 

eficiente e completo. 

 

INTRODUÇÃO 

Na construção civil o dimensionamento de estruturas, sempre foi algo que instigou 

seus praticantes a evoluir; Acredita-se que nos tempos antigos, onde a prática de 

engenharia era considerada um tanto filosófica, os filósofos, em sua grande 

capacidade de raciocínio lógico, desenvolviam também um papel similar ao de um 

engenheiro. Na Grécia, Egito, China e na Roma antiga, seus imperadores eram 

aconselhados por homens de intelecto brilhante, tais intelectuais orquestraram a 

construção de relíquias que transcenderam as barreiras do tempo ao longo de suas 

vidas. Partindo dessas análises que eram feitas, metodologias e processos de 

cálculo foram sendo desenvolvidos, sendo que muitos desses foram aprimorados e 

são usados até os dias de hoje por calculistas mais conservadores, que ainda 

calculam manualmente suas estruturas. Porém, para esses cálculos, se faz 

necessário que a estrutura estudada esteja em sua totalidade muito simplificada, 

para que se aproxime ao máximo dos modelos matemáticos propostos por tais 

bibliografias.1 Uma análise mais detalhada mostra o quanto se desvia dos resultados 

reais, muito em decorrência do conceito estático “perfeito”, que na prática não pode 



ser encontrado. O resultado dessas discrepâncias foi a necessidade de ferramentas 

que pudessem auxiliar na precisão desses cálculos, abrindo de vez o caminho para 

a globalização dos softwares.2 Atualmente existem muitos no mercado, mas alguns 

poucos se destacam bastante quando comparados aos demais. Entre esses está o 

Eberick, desenvolvido em 1996 pela empresa AltoQI. O software funciona na 

plataforma CAD, e é usado para cálculo de infraestruturas de edifícios e elementos, 

principalmente em concreto armado e protendido. Outro software é o TQS, 

desenvolvido em 1986 pela empresa TQS Informática. Basicamente funciona na 

mesma linha do Eberick, porém com uma plataforma de desenho própria. O FTOOL 

também é bastante utilizado, criado em 1991 pelo professor Luiz Fernando Martha 

(PUC-Rio), e promove a análise estrutural em duas dimensões, podendo ser estas 

treliças, vigas, pórticos e etc.  

 

OBJETIVO 

Calcular e dimensionar os esforços de uma escada autoportante, utlizando dois 

métodos: cálculos manual e cálculos com auxílio de software (Eberick). Com base 

nos resultados dos dois cálculos comparar e relatar as discrepâncias e similaridades 

entre os dois métodos, e mostrar qual o mais eficiente e completo. 

 

METODOLOGIA 

Com base num estudo de caso de uma escada autoportante, obtém se as 

dimensões necessárias e básicas, para o início dos trabalhos de análise e cálculo, à 

priori, realizam-se o calculo manual, este com auxílio do Ftool e procedimentos 

algébricos e analíticos obtidos com base na literatura disponível, posteriormente dá-

se início aos cálculos assistidos por software, e para isso utiliza-se no nosso caso o 

Eberick. Por fim após obter-se todos os resultados de ambas as vertentes, realiza-se 

o estudo comparativo dos dois métodos visando assim destacar aquele que melhor 

satisfaz os principais requisitos para tal execução. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Baseado nas pesquisas bibliográficas foi calculado toda a parte estrutural 

manualmente, tendo o auxilio do Ftool para levantamento dos esforços solicitantes. 



Posteriormente a análise computacional também foi efetuada seguindo os mesmos 

parâmetros físicos que os usados no outro método, para esse desenvolvimento o 

software escolhido foi o Eberick, que considera em sua programação de resolução, o 

método de analogia de grelha. Algo quase impossível de se fazer manualmente, pois 

quando calculamos manualmente analisamos a estrutura como um sistema 

isostático de primeira ordem, ou seja, onde um apoio é fixo e o outro rotulado. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Em termos gerais o cálculo manual demonstra um menor custo de aço em relação 

ao do software, pois não considera esforços axiais na direção longitudinal e 

transversal em cada tramo da escada.3 No cálculo no Eberick, por outro lado, os 

resultados são mais precisos e consequentemente mais completos. Portanto a 

aplicabilidade dos conceitos aprendidos em sala se mostra muito úteis, pois embora 

existam os softwares que fazem esses cálculos, a compreensão dos conceitos 

inseminados em seu funcionamento torna seu uso mais completo. Partindo dessa 

premissa conseguimos enxergar a importância desse estudo, que envolve o cálculo 

analítico bibliográfico (manual) e o dimensionamento por software (Eberick), e visa 

aplicar essas metodologias numa escada plissada autoportante. Também é parte do 

escopo mostrar a aplicabilidade de cada um, quando direcionados a custo e 

praticidade em loco. 
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