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RESUMO 

 

Atualmente, o uso de softwares de cálculo estrutural é amplamente difundido no 

Brasil e no mundo devido às enormes vantagens que eles fornecem, como 

velocidade de processamento e maior precisão nos resultados quando comparados 

com métodos tradicionais. O presente estudo tem como objetivo analisar e comparar 

dois softwares comerciais utilizados no dimensionamento e detalhamento de 

estruturas em concreto armado, bem como comparar os resultados obtidos nesses 

softwares com os valores encontrados a partir do cálculo teórico. Além de estudar o 

modo de lançamento de uma estrutura e as diferentes considerações adotadas em 

cada um deles. Os programas utilizados foram CYPECAD e TQS, ferramentas de 

cálculo estrutural confiáveis, de fácil utilização, alta produtividade e eficiência. 

 

Palavras-chave: Projeto estrutural, Concreto armado, Software, TQS, CYPECAD. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the use of structure calculation software is widely spread out and 

common in Brazil and in the world thanks to the diverse advantage that these 

programs bring to the table such as processing speed and a higher precision in the 

results if compared to the traditional methods used. The main goal of this study is to 

analyze and compare two commercial software commonly used in the dimensioning 

and detailing of reinforced concrete’s structures. The study is also going to compare 

both results with the values obtained of the theoretical calculation and the different 

considerations adopted in each of the programs. The programs used were 

CYPECAD and TQS, trusted tools in the structure calculation world, which have a 

high rate of efficiency and productivity. 

 

Key words: Structural project, Reinforced concrete, Software, TQS, CYPECAD. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. OBJETIVO 

 

Programas computacionais utilizados em cálculo de estruturas de concreto 

armado surgiram como uma ferramenta facilitadora do trabalho do engenheiro civil. 

Atualmente existe no mercado uma variedade de softwares que fornecem a 

completa modelagem, dimensionamento e detalhamento da estrutura de forma 

rápida, prática e com alta precisão nos resultados. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é comparar os resultados obtidos pelos 

principais programas de cálculo estrutural utilizados no mercado nacional, TQS e 

CYPECAD, com os cálculos manuais. Este estudo será desenvolvido através da 

análise de um edifício de cinco pavimentos em concreto armado. 

Além disso, busca-se, antes de tudo, conhecer os softwares e aprender sobre as 

diferentes formas de lançamento estrutural e os critérios utilizados em cada 

programa. Buscando também compreender como são realizadas as análises 

estruturais nestes softwares, de modo que se saiba qual é o tratamento matemático 

que é efetuado para o processamento dos esforços na estrutura. 

O fato dos programas de cálculo contribuir significativamente para a resolução 

dos mais variados tipos de problemas encontrados durante a elaboração de um 

projeto estrutural, não significa que o engenheiro possa se preocupar menos com as 

questões a serem consideradas na elaboração do projeto. A entrada de dados e 

interpretação das saídas de dados são etapas fundamentais na definição do projeto 

estrutural. Desta forma, é de fundamental importância que o profissional tenha um 

bom conhecimento prático e teórico, bem como uma sólida formação acadêmica e 

experiência profissional. 
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1.2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

No sentido de alcançar os objetivos estabelecidos neste projeto final e para 

melhorar a compreensão do tema abordado, o trabalho foi dividido em 7 capítulos de 

acordo com a metodologia a seguir:  

O capítulo 2 abrange a metodologia empregada, assim como as características 

do projeto e a verificação do estado limite de serviço.   

O capítulo 3 descreve as características das ferramentas computacionais 

utilizadas, TQS e CYPECAD. 

O capítulo 4 apresenta o procedimento utilizado para a realização da 

modelagem estrutural nos dois programas. 

O capítulo 5 mostra a comparação entre os resultados obtidos nos dois 

softwares e no cálculo teórico. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões deste trabalho. 

O capítulo 7 apresenta as referências bibliográficas utilizadas durante a 

realização do trabalho. 
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2. METODOLOGIA 

 

A comparação entre os resultados obtidos nos softwares e no cálculo manual foi 

feita através do lançamento de uma mesma estrutura base no TQS e no CYPECAD. 

Tendo-se a concepção do projeto já realizada em um trabalho anterior, fez-se o 

lançamento do mesmo nos dois programas a fim de se obter a comparação entre 

eles. 

 

2.1. PROJETO EM ESTUDO 

 

Para realizar o estudo deste trabalho, foi utilizado um edifício residencial com 

cinco pavimentos, sendo o primeiro pavimento (térreo) destinado às vagas de 

garagem e a um apartamento, os próximos três pavimentos apartamentos de uso 

residencial, sendo quatro unidades por pavimento e o quinto pavimento (cobertura) 

destinado à área social comum do edifício e a dois apartamentos. O edifício está 

localizado na cidade do Rio de Janeiro. A faixada frontal e posteior estão ilustradas 

na Figura 1 e Figura 2 e a planta baixa do pavimento tipo na . O projeto arquitetônico 

foi fornecido pelo Engenheiro Mauricio dos Santos Sgarbi Goulart, da empresa 

Sigma 1 Consultoria e Projetos. 
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Figura 1 - Vista frontal do edifício 

 

 

Figura 2 - Vista posterior do edifício 
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Figura 3 - Planta baixa - Pavimento tipo 

Para a análise estrutural do edifício, foi empregado um concreto com resistência 

característica à compressa (fck) de 30 Mpa, aço CA-50, com resistência 

característica ao escoamento (fyk) de 500 Mpa, como demonstrado na Tabela 1 e na 

Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Propriedades do concreto 
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Tabela 2 - Propriedades do aço 

 

2.2. ESTADO LIMITE DE SERVIÇO 

 

As estruturas de concreto armado devem ser projetadas de modo que 

apresentem segurança satisfatória. Esta segurança está condicionada à verificação 

dos estados limites, que são situações em que a estrutura apresenta desempenho 

inadequado à finalidade da construção, ou seja, são estados em que a estrutura se 

encontra imprópria para o uso. Os estados limites podem ser classificados em 

estados limites últimos ou estados limites de serviço, conforme sejam referidos à 

situação de ruína ou de uso em serviço, respectivamente. Assim, a segurança pode 

ser diferenciada com relação à capacidade de carga e à capacidade de utilização da 

estrutura. 

No projeto anterior, foram verificados os estados limites últimos. Assim, antes de 

iniciar o lançamento estrutural nos softwares será feita a verificação dos estados 

limites de serviço. 

Os estados limites de serviço são aqueles que correspondem a condições 

precárias em serviço. Sua ocorrência, repetição ou duração causam efeitos 

estruturais que não respeitam condições especificadas para o uso normal da 

construção ou que são indícios de comprometimento da durabilidade. Podem ser 

citados como exemplos: 

 Danos estruturais localizados que comprometem a estética ou a durabilidade 

da estrutura − fissuração; 

 Deformações excessivas que afetem a utilização normal da construção ou o 

seu aspecto estético − flechas; 

 Vibrações excessivas que causem desconforto a pessoas ou danos a 

equipamentos sensíveis. 
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2.2.1. MOMENTO DE FISSURAÇÃO 

 

Segundo o item 17.3.1 da NBR 6118:2014: 

“Nos estados limites de serviço as estruturas trabalham parcialmente no estádio I 

e parcialmente no estádio II. A separação entre essas duas partes é definida pelo 

momento de fissuração. Esse momento pode ser calculado pela seguinte expressão 

aproximada:” 

   
        

  
 

Onde: 

    É o fator que correlaciona aproximadamente a resistência à tração na flexão 

com a resistência à tração direta, sendo: 

         Para seções T ou duplo T; 

         Para seções I ou T invertido; 

         Para seções retangulares. 

     É a resistência do concreto à tração direta, que é obtida conforme o item 

8.2.5 da NBR 6118:2014.  

Para determinação de Mr, no estado de limite de formação de fissura, deve ser 

usado o fctk,inf, e no estado limite de deformação excessiva, o fctm: 

                     
 

 ⁄   (em Mpa – Formação de fissura) 

                
 

 ⁄   (em Mpa – Deformação excessiva) 

    É o momento de inércia da seção bruta de concreto; 

    É a distância do centro de gravidade da seção à fibra mais tracionada. 

 

2.2.2. FORMAÇÃO DE FISSURA 

 

O estado limite de formação de fissuras corresponde ao momento de fissuração 

calculado com             . Esse valor de Mr é comparado com o momento fletor 

relativo à combinação rara de serviço, como mostra a Tabela 3, do item 11.8.3.2 da 

NBR 6118:2014: 
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Tabela 3 - Combinações de serviço 

Assim, 

                             

Onde: 

         É o valor de cálculo das ações para combinações de serviço; 

      É o valor característico das ações variáveis principais diretas; 

    É o fator de redução de combinação frequente para ELS, segundo a Tabela 

4 do item 11.7.1 da NBR 6118:2014: 
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Tabela 4 - Valores do coeficiente ϒf2 

Para edifícios, em geral, em que a única ação variável é a carga de uso, tem-se: 

                   

Portanto,            

Se             Há formação de fissuras, caso contrário, não. 

 

2.2.3. DEFORMAÇÃO EXCESSIVA 

 

Na verificação de deformação excessiva de uma estrutura, deve-se considerar 

combinação quase permanente de ações. 

Assim, 

                        

Onde: 

         É o valor de cálculo das ações para combinações de serviço; 

      É o valor característico das ações variáveis principais diretas; 

    É o fator de redução de combinações quase permanentes para ELS, 

segundo a Tabela 4. 
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Para edifícios, em geral, em que a única ação variável é a carga de uso, tem-se 

(Tabela 4, ψ2 = 0,3): 

                   

 

2.2.4. FLECHA IMEDIATA 

 

A flecha imediata pode ser calculada admitindo-se comportamento elástico e 

pode ser obtida por meio de tabelas, em função das condições de apoio e do tipo de 

carregamento. PINHEIRO (1993) apresenta tabelas com expressões do tipo: 

     
    

   
 

Onde: 

   É um coeficiente tabelado; 

   É o vão teórico. 

Conforme a NBR 6118:2014, o módulo de elasticidade pode ser obtido, conforme 

o item 8.2.8: 

             

Onde: 

    0,88, para concreto fck = 30 Mpa; 

             √    , sendo        para granito e gnaisse. 

 

2.2.5. FLECHA DIFERIDA NO TEMPO 

 

A flecha adicional diferida, decorrente das cargas de longa duração em função da 

fluência, pode ser calculada de maneira aproximada pela multiplicação da flecha 

imediata pelo fator αf dado pela expressão (NBR 6118:2014 – item 17.3.1.1.2): 

   
  

       
 

Onde: 

    É a taxa de armadura de compressão (armadura dupla); 

   É um coeficiente em função do tempo, que pode ser obtido pela Tabela 5: 

     ( )   (  ) 
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Tabela 5 - Valores do coeficiente ξ em função do tempo 

Obtém-se, portanto: 

Flecha total:      (    ) 

 

2.2.6. VERIFICAÇÃO DAS FLECHAS 

 

Os deslocamentos obtidos devem ser comparados com os valores limites dados 

na Tabela 14.3 e com os demais valores indicados na Tabela 6 do item 13.3 da NBR 

6118:2014. 

 

Tabela 6 - Limites para deslocamentos 

Caso esses limites sejam ultrapassados, tem-se entre as soluções possíveis: 
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 Aumentar a idade para aplicação da carga (aumentar t0), mantendo o 

escoramento por mais tempo ou retardando a execução de revestimentos, 

paredes etc. 

 Adotar uma contraflecha (ac), que pode ser estimada por meio da expressão 

(flecha imediata mais metade da flecha diferida): 

      (  
  

 
)     

  

 
 

 

2.2.7. APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

No projeto em questão, foi identificada a laje com maior momento fletor positivo, 

sendo esta a laje L6, mostrada na Figura 4, com momento Mx = 4,99 kN.m. 

 

 

Figura 4 - Laje L6 

Desta forma, foram realizados os seguintes cálculos: 

 Momento de fissuração: 
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        Seção retangular. 

   
      

  
              

   
   

 
        

 

 Verificação de formação de fissura: 

 

                    
 

 ⁄           

   
                      

    
           

                                            

 

 Verificação de deformação excessiva: 

 

               
 

 ⁄           

   
                     

    
           

                                    

 

 Flecha imediata: 

 

     
    

   
 

                                     

                               

                √               
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 Flecha diferida no tempo: 

 

   
  

       
 

                      

                

Flecha total:      (    )      (   )          

 

 Verificação da flecha: 

 

Flecha limite: 
 

   
 

    

   
                

Portanto,                 A flecha diferida no tempo é superior a flecha limite. 

Pode-se adotar uma contraflecha. 
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3. FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 
 

3.1. CYPECAD 

 

O CYPECAD é um programa para projeto estrutural em concreto armado, pré-

moldado, protendido e misto de concreto e aço que engloba as etapas de 

lançamento do projeto, análise e cálculo estrutural, dimensionamento e 

detalhamento final dos elementos. Além de ser uma ferramenta computacional de 

fácil utilização, alta produtividade e bons recursos gráficos - o que o torna um 

programa muito conceituado. 

Os recursos para detalhamento e dimensionamento estão de acordo com as 

normas brasileiras de concreto armado (NBR 6118:2014), fundações (NBR 6122), 

carregamentos (NBR 6120), barras (NBR 7480), ventos (NBR 6123), ações e 

combinações (NBR 8681). 

Uma das principais vantagens do CYPECAD está na facilidade do lançamento da 

estrutura, com diversas ferramentas como o lançamento automático a partir da 

leitura de arquivos DWG/DXF. Através de camadas (layers), são reconhecidas a 

locação dos pilares, as vigas e respectivas lajes e as aberturas existentes no projeto. 

O CYPECAD possui um editor gráfico próprio contendo  todos os recursos para 

desenvolver projetos estruturais (locação de pilares, detalhamento de vigas, lajes, 

fôrmas, armação e etc), além de ter uma fácil integração entre outros softwares 

CAD, importando ou gerando pranchas com armaduras e fôrmas para outros 

programas de edição de desenho. 

No CYPECAD o cálculo da estrutura é realizado através de um pórtico espacial, 

por métodos matriciais de rigidez, considerando todos os elementos que definem a 

estrutura: pilares, paredes, muros, vigas e lajes. Em cada nó da estrutura é 

considerado 6 graus de liberdade, onde se cria a hipótese de indeformabilidade do 

plano de cada piso, para simular o comportamento rígido da laje, com isto cada piso 

poderá rotacionar e deslocar-se no seu conjunto (3 graus de liberdade). 

Para o cálculo da estrutura a primeira fase do programa será a geração das 

estruturas geométricas de todos os elementos, formando a matriz de rigidez da 

estrutura. Se o programa detectar dados incorretos emitirá mensagens de erro e 

deterá o processo. A segunda fase é a solução do sistema. Para a terceira fase é 

obtido os deslocamentos de todas as hipóteses definidas, para deslocamentos 
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excessivos é emitido uma mensagem de erro, quer seja por um incorreto desenho 

estrutural, quer pela rigidez a torção definidas em algum elemento. A quarta etapa 

consiste na obtenção das envoltórias de todas as combinações de cálculo, para 

cada elemento da estrutura: lajes, vigas, pilares, etc. A quinta e ultima fase consiste 

no dimensionamento da armadura através da obtenção das envoltórias. 

Através da norma Eurocode, o programa realiza verificações da resistência ao 

fogo e dimensiona revestimento de proteção dos elementos estruturais de concreto 

e aço. Para o calculo dos pilares, o usuário pode indicar os coeficientes de 

flambagem, considerando a geometria da seção ou o comprimento equivalente. 

Outro item importante a ser considerado para os pilares é seu engastamento com as 

vigas, podendo variar de 0 a 1, onde 0 é articulado e 1 totalmente engastado. É 

possível ainda alterar os coeficientes de rigidez a torção e rigidez axial. O 

carregamento da estrutura para os pilares através dos esforços das vigas e lajes é 

realizado de forma automática, mas é permitido acrescentar esforços na estrutura, 

cargas horizontais simulando empuxos, ou cargas verticais provenientes, por 

exemplo, de uma cobertura metálica ou de madeira. 

Para o cálculo das vigas, são simulados três tipos de apoio: engastado 

(deslocamentos e rotações impedidas em todas as direções), articulado-fixo 

(deslocamentos impedidos, com rotações simples) e articulado (com deslocamento 

horizontal livre). 

 É possível introduzir um coeficiente de engastamento entre a viga e a laje, 

liberando ou não a torção nas vigas de bordo. As vigas e lajes podem ser editadas a 

fim de ajustar armaduras de acordo com a preferência do engenheiro. 

 É possível ainda a visualização dos esforços de cada ponto da malha de 

elementos finitos, podendo-se também analisar a estrutura de maneira global 

através das curvas de isovalores. 

 

3.2. TQS 

 

O CAD/TQS é um sistema computacional gráfico destinado à elaboração de 

projetos de estruturas de concreto armado, protendido e em alvenaria estrutural. 

Sua filosofia de trabalho engloba todas as etapas de um projeto, isto é, desde a 

concepção estrutural, passando pela análise de esforços e flechas, 

dimensionamento e detalhamento de armaduras, até a emissão das plantas finais. 
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Trata-se de um Sistema Integrado e completo, e não apenas de um programa de 

análise ou de desenho. 

Nesse programa é possível desenvolver o projeto com base nas determinações 

existentes na norma NBR 6118:2014. A análise estrutural realizada pelo CAD/TQS é 

baseada num modelo integrado (grelhas + pórticos espaciais) que considera: 

ligações viga-pilar flexibilizadas, não-linearidade física (fissuração do concreto), não-

linearidade geométrica (GamaZ ou P-Delta), processo construtivo, offsets-rígidos 

automáticos, modelos especiais para vigas de transição, bem como plastificações 

automáticas nos apoios. 

Estas considerações influenciam diretamente o dimensionamento e 

detalhamento de armaduras, podendo gerar, em certos casos, uma redução no 

consumo de materiais, resultando assim numa estrutura ideal, na qual aliam-se 

economia e segurança. 

Como em outros softwares existentes no mercado, o programa calcula a 

estabilidade global da estrutura, dimensionamento, detalhamento e desenho de 

todos os elementos da edificação (Pilares, vigas, lajes (vários tipos), escadas, blocos 

de fundação e sapatas). 

De forma simplificada, o funcionamento do sistema CAD/TQS pode ser resumido 

nas seguintes etapas: 

 Através de uma interface amigável e um editor CAD direcionado para 

Engenharia, o Engenheiro/Usuário do sistema cria a estrutura, isto é, define a 

posição e a dimensão dos elementos estruturais (pilares, vigas, lajes,...) bem 

como as ações que atuarão na estrutura (sobrecarga permanente, acidental, 

vento,...). 

 Com base neste lançamento de dados, o sistema gera e calcula 

automaticamente modelos matemáticos, compostos por grelhas e pórticos 

espaciais, que simulam o comportamento de toda a estrutura. 

 Através de visualizadores gráficos específicos que mostram diagramas de 

esforços e deslocamentos, bem como de relatórios detalhados, o Engenheiro 

analisa e interpreta os resultados oriundos do processamento. 

 De acordo com os esforços obtidos, o sistema automaticamente dimensiona e 

detalha as armaduras necessárias em cada um dos elementos estruturais. 
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 Através de editores especiais, o Engenheiro pode otimizar e refinar o 

dimensionamento e detalhamento das armaduras em certos elementos, tendo 

a possibilidade inclusive de fazer uma verificação local das alterações 

realizadas. 

 Todo o conjunto de desenhos é rapidamente organizado pelo sistema em 

pranchas com tamanho, margem e carimbo personalizados que, 

posteriormente, podem ser impressas ou plotadas, de tal forma que o projeto 

estrutural completo possa ser enviado para execução da obra. 

Além disso, o CAD/TQS oferece ao Engenheiro Estrutural um recurso chamado 

Resumo Estrutural. Neste relatório, todas as informações relevantes do 

processamento de um edifício ficam reunidas de forma organizada, permitindo que 

uma análise global do comportamento de toda a estrutura possa ser realizada de 

forma rápida e eficaz. 
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4. MODELAGEM COMPUTACIONAL 

 

Neste capítulo serão apresentados os processos de lançamento da estrutura nos 

softwares a serem comparados, bem como descrições das hipóteses e cargas 

adotadas de acordo com as particularidades de cada programa. 

 

4.1. CYPECAD 

 

Neste programa, após realizar a descrição da obra, existe a possibilidade de 

lançamento automático da estrutura a partir de um projeto realizado em um 

ambiente CAD de outro programa qualquer, sendo extensão DWG ou DXF, como 

mostra na Figura 5. 

 

Figura 5 - Possibilidade de lançamento automático da estrutura - CYPECAD 

 

Ao definir a entrada como “Introdução automática DXF/DWG” a primeira etapa da 

modelagem computacional consiste em se definir o número de pavimentos, altura do 

pé direito, cargas acidentais e cargas permanentes (de revestimento – NÃO colocar 

peso próprio), conforme observa-se na Figura 6. Adotou-se como carga acidental 

nas lajes o valor de 0,15 tf/m², de acordo com o especificado na NBR 6120 para 
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edifícios residenciais. As cargas permanentes de revestimento adotadas foram de 

0,0 tf/m², pois os espaços internos e externos possuíam revestimentos diferentes, 

além de algumas lajes possuírem também carga permanente devido a alvenaria. 

Assim, optou-se por adicionar as cargas distribuídas de cada laje após a 

modelagem. 

 

 

Figura 6 - Dados do edifício – CYPECAD 

 

As próximas etapas estão mostradas na Figura 7 e Figura 8, onde pode-se 

agrupar os pavimentos, caso possuam plantas iguais (pavimento tipo, por exemplo). 
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Figura 7 - Pisos/Grupos - CYPECAD 

 

Figura 8 - Descrição dos grupos – CYPECAD 

 

Em seguida, faz-se a introdução do projeto DWG a ser usado como base, assim 

como seleção das layers que serão usadas em cada pavimento do edifício, 

conforme pode-se observar na Figura 9. É importante salientar que as dimensões do 

projeto DWG devem estar em metros. 
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Figura 9 - Máscara DXF – DWG – CYPECAD 

 

O CYPECAD apresenta a opção exclusiva de "lançamento automático" da 

estrutura, tomando como base as layers do projeto em DWG ao associá-las aos 

elementos estruturais. Deste modo, é possível selecionar as layers específicas que 

representarão os pilares, que serão lançados automaticamente, conforme a Figura 

10: 

 

Figura 10 - Layers para pilares - CYPECAD 
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Em seguida, deve-se fazer a definição dos dados gerais da obra, tais como o Fck 

considerado, o tipo de aço a ser usado nas armaduras, a classe de agressividade do 

ambiente, a norma a ser seguida e considerações sobre o efeito do vento na 

estrutura e resistência ao fogo, conforme mostra a Figura 11.  

Para a estrutura considerada, considerou-se um Fck de 30 Mpa, aço CA-50 e 

classe de agressividade CAAII: Agressividade moderada. A Norma especificada foi a 

NBR 6118:2014. Para fins de comparação com a estrutura calculada anteriormente, 

não foi considerada ação do vento. 

 

 

Figura 11 - Dados gerais do edifício – CYPECAD 
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O próximo passo é o lançamento dos elementos estruturais: pilares, vigas e lajes. 

No lançamento dos pilares são definidos os pavimentos onde o pilar nasce e 

morre, assim como sua dimensão, podendo esta ser modificada nos diferentes 

pavimentos. Conforme mostra a Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Lançamento de pilar – CYPECAD 

 

Existe também a opção de lançamento de pilar-parede, como mostra a Figura 13, 

podendo-se definir suas dimensões em um editor gráfico, segundo a Figura 14. 
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Figura 13 - Lançamento de pilar-parede - CYPECAD 
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Figura 14 - Editor de pilar-parede - CYPECAD 

No lançamento de vigas, o programa apresenta algumas opções, como por 

exemplo: vigas rasas, cuja altura segue a altura da laje, vigas altas, cuja altura é 

maior do que a altura da laje, dispondo ainda da opção de se considerar a viga 

abaixo da laje, viga invertida, com mesa colaborante, viga em T e com seção 

variável. Como demonstrado na Figura 15. 

 

É importante salientar que em caso de haver uma viga utilizando outra viga como 

apoio, é preciso que se lance a viga que vai receber a carga primeiro para que não 

haja erros. 
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Figura 15 - Lançamento de viga – CYPECAD 

 

Após o lançamento das vigas, as regiões delimitadas entre vigas são marcadas 

com um símbolo de interrogação e o programa requer que o usuário reconheça se 

essas áreas serão lajes ou espaços vazios, conforme mostrado na Figura 16: 

 

 

Figura 16 - Identificação de laje - CYPECAD 
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Para o lançamento das lajes, o programa apresenta a opção de lajes maciças, 

nervuradas e mistas, lajes de fundação, placas alveolares e lajes de vigotas, 

conforme a Figura 17. Para cálculo deste projeto, foi escolhida a opção de lajes 

maciças com altura de 10 cm. 

No caso de aberturas em lajes, deve-se criar a laje e depois apagá-la. 

 

 

Figura 17 - Dados de lajes – CYPECAD 

 

A última etapa da modelagem computacional consiste em se definir cargas 

concentradas, lineares e superficiais sobre vigas e lajes, como por exemplo, cargas 

de alvenaria. Desta forma, foram aplicadas as cargas de alvenaria e de revestimento 

nas lajes, segundo a Figura 18. 
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Figura 18 - Cargas nas lajes – CYPECAD 

 

Tendo-se a estrutura completamente lançada, o CYPECAD apresenta a opção 

de visualização 3D da estrutura global, conforme mostra a Figura 19. 
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Figura 19 - Estrutura em 3D – CYPECAD 

 

Agora a estrutura encontra-se pronta para ser calculada, devendo o usuário 

especificar se deseja calcular a estrutura e a fundação ou apenas a estrutura. Em 

seguida o CYPECAD apresenta o relatório de erros. 

 

4.2. TQS 

 

No TQS, a primeira etapa da modelagem computacional consiste em definir os 

dados gerais da edificação, o modelo que será utilizado para o cálculo, o número de 

pavimentos, altura do pé direito, especificações de materiais e cobrimentos 

conforme NBR6118:2014 e classe de agressividade do ambiente. Todos esses 

passos estão exemplificados na Figura 20, Figura 21, Figura 22, Figura 23, e Figura 

24. 
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Figura 20 - Dados gerais do edifício - TQS 

 

Figura 21 - Modelo estrutural do edifício - TQS 
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Figura 22 - Definição dos pavimentos - TQS 

 

Figura 23 - Definição dos materiais - TQS 
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Figura 24 - Classe de agressividade ambiental – TQS 

 

Cabe ressaltar que os cobrimentos utilizados para lajes e vigas foram reduzidos 

em 5 mm, devido a utilização de concreto com fck = 30 MPa (Figura 25). Como 

prescreve no item 7.4.7.6 da NBR6118:2014: 

“Para concretos de classe de resistência superior ao mínimo exigido, os 

cobrimentos podem ser reduzidos em até 5 mm.” 
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Figura 25 - Cobrimentos – TQS 

É importante citar que para que o edifício possa ser criado, deve-se estabelecer 

um valor de coeficiente de arrasto, na definição das cargas de vento, como mostrado 

na Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Definição das cargas de vento - TQS 
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A próxima etapa é a definição do posicionamento dos elementos estruturais. 

Para isso deve-se entrar no “Modelador Estrutural”. Neste ambiente é também 

possível o uso de uma máscara DXF ou DWG, para o lançamento de pilares, vigas e 

lajes, em função da geometria da planta arquitetônica. Este procedimento foi feito 

para cada pavimento da estrutura, como demonstrado na Figura 27, Figura 28 e 

Figura 29. As dimensões do projeto DXF ou DWG também devem estar em metros. 

 

Figura 27 - Acessando o Modelador Estrutural - TQS 

 

Figura 28 – Desenhos de referência externa - TQS 
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Figura 29 - Inserção de máscara DXF – TQS 

 

No lançamento dos pilares são definidas suas dimensões (com as opções de 

pilar retangular, em L, em U, circular, poligonal e perfil), a posição de inserção 

(podendo ser pelo centro ou por um dos cantos, como mostra a Figura 30) e os 

pavimentos onde o pilar nasce e morre (Figura 31). 
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Figura 30 - Lançamento de pilar - TQS 

 

Figura 31 - Pavimento em que o pilar nasce e morre – TQS 

 

No lançamento de vigas, define-se sua dimensão, podendo utilizar rebaixo 

negativo para caso de vigas invertidas e também podendo-se aplicar carga 

distribuída nos vãos (Figura 32). 
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Figura 32 - Lançamento de viga - TQS 

No caso do TQS, quando houver uma viga utilizando outra viga como apoio, é 

preciso que se defina qual viga está apoiando e qual serve de apoio, em “Definir 

cruzamento”, deve-se clicar no cruzamento e depois na viga que recebe (Figura 33). 

 

 

Figura 33 - Definir cruzamento - TQS 
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Para o lançamento das lajes, o programa apresenta a opção de lajes maciças, 

nervuradas, lajes de vigotas, treliçada, pré-fabricada e mista. Para cálculo deste 

projeto, foi escolhida a opção de lajes maciças com altura de 10 cm. 

Também existe a opção de inserir carga distribuída na laje, podendo ser carga 

permanente (revestimento e alvenaria, NÃO colocar peso próprio) e acidental, 

conforme Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Lançamento de laje – TQS 

 

Assim, foi feito o lançamento de toda a estrutura, tendo a opção de copiar planta 

no caso de pavimento tipo, como mostra a Figura 35. 
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Figura 35 - Lançamento de pavimento tipo – TQS 

Após o lançamento de toda a estrutura, o TQS assim como o CYPECAD, tem a 

opção de visualização da estrutura em 3D, conforme a Figura 36. 

 

 

Figura 36 - Estrutura em 3D - TQS 
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5. COMPARAÇÃO ENTRE SOFTWARES E CÁLCULO TEÓRICO 
 

Para fins de comparação, foram alteradas as bitolas das armaduras utilizadas 

nos softwares, de acordo com as utilizadas no projeto. 

No CYPECAD deve-se acessar os dados gerais da obra e seguir o passo-a-

passo mostrado na Figura 37, Figura 38 e Figura 39. 

 

Figura 37 - Alteração de armadura - CYPE 

 

Figura 38 - Tabela de armadura em vigas - CYPE 
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Figura 39 - Tabela para armadura de lajes – CYPE 

 

No TQS, deve-se acessar “Critérios de Projeto” em “TQS Lajes” e escolher as 

bitolas e espaçamentos desejados no “Editor de critérios”, como visto na Figura 40, 

Figura 41 e Figura 42. 

 

 

Figura 40 - Critérios de projeto TQS Laje - TQS 
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Figura 41 - Edição de critérios de lajes - TQS 

 

Figura 42 - Editor de critérios – TQS 
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Após definidas as bitolas para cada planta, o projeto foi calculado e 

posteriormente foram ajustadas as armaduras, obtendo valores muito próximos aos 

encontrados através do cálculo manual, alguns exemplos estão mostrados na Figura 

43, Figura 44 e Figura 45. As plantas completas emitidas pelo TQS, CYPE e através 

do cálculo teórico se encontram em anexo. 

 

 

Figura 43 – Armadura positiva – Cálculo teórico 

 

 

Figura 44 – Armadura positiva – CYPECAD 
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Figura 45 – Armadura positiva – TQS 

 

Também foram comparadas as armaduras da viga V2 do pavimento tipo, 

obtendo os resultados demonstrados na Figura 46, Figura 47 e Figura 48. As plantas 

de armação das vigas em escala apropriada se encontram em anexo. 

 

 

Figura 46 - Armadura viga V2 - Cálculo teórico 
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Figura 47 - Armadura viga V2 – CYPECAD 

 

 

Figura 48 - Armadura viga V2 – TQS 

 

Cabe ressaltar que na modelagem desta viga foram consideradas as vigas da 

varanda rotuladas nela, esta consideração foi feita da seguinte forma: 

No CYPECAD existe a opção “Articular/Desconectar”, mostrada na Figura 49, 

onde é introduzida uma rótula na ligação entre duas vigas. 
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Figura 49 - Articular/Desconectar – CYPECAD 

 

No TQS pode-se restringir os graus de liberdade de uma viga através da opção 

“Articulação em trecho”, onde foi escolhida a opção de restrição à translação, como 

mostra a Figura 50. 

 

 

Figura 50 - Vinculação em trecho – TQS 
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Além disso também foram comparados os diagramas de momento fletor da 

mesma viga (Figura 51, Figura 52 e Figura 53), sendo o valor encontrado no cálculo 

teórico maior do que os resultados obtidos nos programas. Isso se deve ao fato de 

não terem sido consideradas cargas de alvenaria sobre as vigas no lançamento da 

estrutura. Outro motivo é que foram admitidas simplificações no cálculo manual, 

como pro exemplo, a utilização das tabelas de Marcus para lajes. Essas 

simplificações estão a favor da segurança, o que torna os resultados satisfatórios. 

 

 

Figura 51 - Momento fletor - Cálculo teórico 

 

 

Figura 52 - Momento fletor - CYPECAD 

 

Figura 53 - Momento fletor - TQS 
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6. CONCLUSÕES 

 

No desenvolvimento deste trabalho pôde-se concluir que de fato os programas 

de cálculo estrutural estão disponíveis para o aumento de produtividade nos projetos 

de estruturas. Entretanto o uso desses programas exige do usuário um bom nível de 

conhecimento técnico, e normativo, que associado à experiência aumenta em muito 

as chances de sucesso na elaboração de uma estrutura racional e econômica.  

No lançamento estrutural, devem-se conhecer quais os critérios adotados por 

cada programa e como modelar a estrutura de forma adequada, afim de que sejam 

feitas as corretas considerações, como as cargas, as dimensões e a adequada 

vinculação dos elementos estruturais. Neste trabalho, identificaram-se as diferenças 

existentes nos softwares TQS e CYPECAD, onde ambos possuem facilidades, como 

por exemplo, o lançamento automático de pilares no CYPECAD, mas que deve ser 

revisado e alterado se necessário, para que as corretas dimensões sejam lançadas. 

Por outro lado o lançamento de vigas no TQS é mais rápido e prático, onde pode-se 

definir as vigas que servem de apoio para outras vigas após toda a estrutura ter sido 

lançada. 

Na emissão de plantas, identificou-se que o TQS busca valores mais econômicos 

para os comprimentos das barras, enquanto o CYPECAD busca valores mais 

práticos, visando facilitar a execução, como por exemplo, enquanto no TQS uma 

barra possui 326 cm de comprimento, no CYPECAD ela possui 330 cm. Porém, os 

dois softwares se mostraram bem flexíveis a alterações de armadura, onde pôde-se 

definir anteriormente quais as bitolas desejadas e posteriormente foram feitas 

alterações visando uma distribuição mais prática. 

De forma geral os resultados obtidos nos dois softwares foram próximos aos 

valores encontrados no cálculo teórico, onde as diferenças se devem principalmente 

às simplificações adotadas neste cálculo, sendo que este se mostrou a favor da 

segurança. Desta forma, os resultados obtidos foram satisfatórios. 

É importante ressaltar que jamais um software de cálculo estrutural substituirá 

um engenheiro civil. Por mais avançados que sejam seus métodos, com cálculos 

rápidos e precisos, essa ferramenta deve ser utilizada como complemento ao 

conhecimento e experiência adquiridos durante a faculdade e a prática profissional. 

É imprescindível que o engenheiro saiba utilizar a ferramenta, e principalmente saiba 

interpretar os dados por ela emitidos. 
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