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Como se aprende a andar?

Este livro estava faltando nas prateleiras dos engenheiros de estru-
turas. Por que não havia ainda sido escrito? Não se conhecem as 
respostas possíveis. Só se pode fazer conjeturas.

Os professores de engenharia do concreto não estão capacitados 
para escrever livros dessa natureza. Não lhes faltam competência 
nem disposição para o trabalho. É que seu tempo não está dedicado 
exclusivamente à informática. Em conseqüência, julga que os alunos 
precisam seguir o mesmo caminho que eles mesmos haviam feito.

Os estudantes de hoje não se preocupam com cálculos numéricos. Isso 
é coisa do passado. Se existe uma ferramenta que cuida disso, por que 
desperdiçar o tempo em cálculos lentos e sujeitos a erros? Os profes-
sores, entretanto, julgam, e com razão, que os conceitos precisam ser 



compreendidos com detalhes. As ferramentas a serem manejadas não 
constituem matéria de ensino e sim de desembaraço mecânico.

Como se aprende a andar? Não adianta fornecer informações so-
bre o mecanismo da locomoção. Só se aprende errando. A criança 
vai percebendo gradativamente o que dá certo e o que não dá. Os 
tombos constituem o melhor aprendizado. Os principiantes em in-
formática precisam passar pelo mesmo ciclo de aprendizado que 
as crianças que aprendem a andar. O método de tentativa e erro 
parece ser o único que funciona.

Poucos sabem transmitir as diversas fases do aprendizado. Não bas-
ta possuir amplo conhecimento do assunto. É necessário possuir 
algo mais: mostrar o óbvio que todos deveriam saber por intuição. 
Intuição não existe nesse campo: precisa ser explicado, ou aprendi-
do por tentativa e erro. É por isso que adolescentes aprendem mais 
depressa que os adultos: não possuem inibição. É por isso que os 
adultos têm tanta dificuldade, muito maior do que os adolescentes, 
a se acostumar com uma maneira diferente de pensar.

Kimura soube muito bem abordar esse campo de aprendizado de 
maneira a mostrar aos adultos, sem constrangimento, o que deve 
ser feito para manipular a nova ferramenta. Sem menosprezo, sem 
se envergonhar, o adulto vai aprendendo de erro em erro, o que 
precisa fazer. É a situação do pai de família, que não consegue 
imprimir uma mensagem em seu computador e chama seu filho 
de sete anos, que está no andar de cima da casa, para ajudá-lo; o 
menino vem logo e, sem pestanejar, aperta um botão do computa-
dor e a impressora começa a funcionar. Vai embora sem dizer nada, 
pensando: “Como meu pai é ignorante!”.

Kimura evita com este livro que os adultos precisem pedir auxílio 
para entender o que é simples e que não está escrito nos manu-



ais. Com exemplos bem escolhidos, começa com um caso em que 
é possível fazer um cálculo manual e compará-lo ao que o com-
putador executa. Verifica que, em casos muito mais complexos, o 
computador chega aos resultados finais com a mesma simplicida-
de que aborda os problemas mais corriqueiros. Para o computador 
não existem dificuldades de processamento numérico. Ele executa 
o que seria inviável em cálculos manuais em poucos minutos, com 
menores probabilidades de erro.

Kimura consegue mostrar que a repetição de um cálculo, melho-
rando o desempenho da estrutura, não constitui uma tarefa com-
plicada, podendo ser feita uma otimização de projeto sem grande 
dispêndio de tempo e energia.

Parabéns Kimura, por este enorme serviço prestado aos engenhei-
ros de estruturas! 

São Paulo, 18 de janeiro de 2007.

Eng. A. Carlos de Vasconcelos



Introdução

Seja nas últimas décadas como nos dias atuais, assistimos e vivencia-
mos uma verdadeira revolução na área da informática. É um fato in-
contestável e inimaginável há bem pouco tempo. Novas e diferentes 
tecnologias são introduzidas a cada dia de uma forma avassaladora. 

O acesso às informações globalizadas por meio da Internet, a comuni-
cação por meio de e-mails, a produção de processadores cada vez mais 
velozes, o aumento da capacidade de armazenamento de dados e o 
desenvolvimento de sistemas computacionais cada vez mais robustos 
são apenas alguns bons exemplos dessa grande evolução.

 Pode-se até dizer que, na informática,  

parece não haver barreiras!
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Este enorme avanço, ou melhor, revolução tecnológica teve e tem 
um papel importantíssimo na Engenharia de Estruturas, influen-
ciando de forma direta e significativa na maneira como os projetos 
estruturais de edifícios de concreto são hoje elaborados. 

Há decadas atrás, as réguas de cálculo (que hoje mais parecem obje-
tos pré-históricos perante as máquinas atuais), os computadores que 
ocupavam uma sala inteira e as calculadoras programáveis auxilia-
ram, e muito, os Engenheiros a automatizar simples contas e tarefas 
isoladas menos complexas. Nesta época, os cálculos levavam dias 
para serem processados, havia uma enorme limitação de memória e 
somente modelos mais simples podiam ser analisados.

Atualmente, todas as etapas presentes no projeto de um edifício, 
desde o lançamento dos dados, passando pela análise estrutural, 
dimensionamento e detalhamento dos elementos, até a impressão 
de desenhos, de alguma forma, são influenciadas pela rapidez e 
precisão que a informática proporciona. Um edifício inteiro é pro-
cessado em minutos e todos os seus dados armazenados em um 
pequeno “pen-drive”.

 Hoje em dia, fica muito difícil imaginar o  

cálculo de uma grande estrutura de uma forma 

100% manual!
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Ignorar os benefícios proporcionados pela utilização de um compu-
tador no projeto de edifícios é certamente um enorme passo para 
trás e que, no contexto atual, não faz mais sentido. 

No entanto, é importante ter ciência do seguinte aspecto: os con-
ceitos de Engenharia evoluíram e continuam sendo aprimorados, 
não há dúvidas. São diversas as pesquisas inovadoras que foram 
e vêm sendo desenvolvidas com êxito. Porém, na realidade, o que 
mais avançou nesses últimos anos foi a forma como esses conceitos 
são aplicados no dia-a-dia de um engenheiro. É exatamente nesse 
contexto que entra em cena o computador. Com ele, cálculos invi-
áveis há algum tempo passaram a ser resolvidos com grande rapidez 
e eficiência nos dias de hoje.
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 A informática alterou a forma como os conceitos 

de Engenharia são colocados em prática!

Diante do panorama que acaba de ser descrito, torna-se então cada 
vez mais evidente a necessidade de ensinar e preparar os alunos de 
Engenharia Civil a manipular corretamente um sistema computa-
cional destinado à elaboração de projetos estruturais de edifícios de 
concreto. 

O futuro Engenheiro deve estar apto a utilizá-lo de forma responsá-
vel, sabendo distinguir quais os seus benefícios e as suas limitações. 
E sobretudo, colocar o conhecimento em Engenharia sempre como 
sua meta principal.
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Apresentação do livro

Esta publicação abrange uma série de assuntos referentes ao projeto 
estrutural de edifícios de concreto assistido por computador. São 
abordados temas como:

• Ações e combinações;

• Modelagem estrutural; 

• Verificação de resultados;

• Análise não-linear; 

• Estabilidade global.

O objetivo deste livro não é ensinar como funcionam os coman-
dos de um software específico, e nem explicar conceitos teóricos já 
apresentados durante um curso de graduação. Mas sim, apresentar 
de forma clara como os mesmos são aplicados em um computa-
dor, de modo a fornecer ao futuro Engenheiro subsídios para que 
a análise dos resultados obtidos em um processamento possa ser 
realizada corretamente, incentivando-o assim a buscar a chamada 

“sensibilidade estrutural”, isto é, em adquirir ordem de grandeza dos 
valores emitidos por um computador.

Trata-se de uma iniciativa séria e desafiadora que visa auxiliar o en-
sino da Engenharia Civil, em especial a Engenharia de Estruturas.

São apresentadas, a seguir, duas frases já bastante difundidas no 
meio técnico, mas que merecem serem relembradas sempre, pois 
têm tudo a ver com o real intuito desta publicação:
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Público-alvo

• Alunos de graduação em Engenharia Civil.

• Professores, especialmente aqueles ligados à área de concreto 
que necessitam de um material auxiliar para disciplinas que corre-
lacionam projetos estruturais com o uso de uma ferramenta com-
putacional.

• Engenheiros Civis que queiram aprofundar e atualizar seus 
conhecimentos em determinados tópicos abordados pelo livro.

Conteúdo

Este livro está dividido em sete capítulos. É recomendável que se 
faça a sua leitura de forma sequencial. No entanto, é possível passar 
para um determinado tópico diretamente, desde que certos pré-re-
quisitos sejam atendidos.
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A seguir, é descrito resumidamente o conteúdo de cada capítulo.

1
A interface entre o projeto estrutural e um 
sistema computacional

Neste capítulo demonstra-se qual é o papel de um sis-
tema computacional na elaboração de um projeto estru-
tural de um edifício. Apresenta-se uma visão geral das 

etapas principais de um projeto, salientando a influência do sof-
tware em cada uma delas. Define-se qual é a função do Engenheiro 
durante esse processo. Faz-se algumas recomendações quanto ao 
uso indiscriminado do computador.

2
Ações e combinações em edifícios

Aborda-se neste capítulo um assunto presente no projeto 
de qualquer estrutura, e que foi fortemente influenciado 
pelo enorme avanço da performance dos computadores 
nas últimas décadas: a definição das ações e a geração 

das combinações para o cálculo de um edifício de concreto. Com 
conceitos relevantes são revisados de forma bastante didática. Atra-
vés de um exemplo simples, mostra-se na prática como toda a teoria 
apresentada é aplicada no computador.

3
Análise estrutural, a etapa mais  
importante do projeto

Destaca-se aqui a enorme importância da análise estru-
tural durante a elaboração de um projeto de um edifício 
de concreto. Apresentam-se alguns conceitos básicos re-
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lativos ao assunto. Os modelos estruturais mais comuns são analisados 
por meio de exemplos, demonstrando toda a evolução dos mesmos ao 
longo do tempo. Trata-se de um pontapé inicial que visa incentivar a 
busca da chamada “sensibilidade estrutural”.

4
Primeiro edifício, simples  
mas importante

Aqui faz-se uma abordagem introdutória de como um 
projeto estrutural é efetivamente elaborado via um 
computador, ou seja, apresenta-se uma visão geral e 

abrangente do funcionamento de um software destinado à elabora-
ção de projetos de edifícios de concreto. Um edifício muito simples 
é resolvido passo-a-passo, desde a entrada de dados até a obtenção 
das armaduras finais. Apesar de simples, este exemplo deixa um 
recado muito importante.

5
Verificação de resultados, uma  
tarefa obrigatória

Neste capítulo, define-se o que é e como deve ser re-
alizada a verificação de resultados obtidos num com-
putador. Salienta-se a enorme importância desta tarefa 

durante a elaboração de um projeto estrutural. Por uma série de 
contas rápidas e simples, demonstra-se como fazer um check-up 
inicial de uma estrutura calculada por um software. O edifício 
definido no capítulo anterior é utilizado como exemplo.
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6
Análise não-linear, uma visão prática

Neste capítulo, faz-se uma introdução aos conceitos 
básicos relativos às não-linearidades presentes nos 
edifícios de concreto. Com uma abordagem prática e 
exemplos didáticos, demonstra-se o que é análise não-

linear, bem como quais são os efeitos da não-linearidade física e geo-
métrica numa estrutura. Define-se o que é curvatura e a sua relação 
com o momento fletor. Os diagramas N,M,1/r usualmente utiliza-
dos no dimensionamento de pilares são apresentados e analisados.

7
Estabilidade global e efeitos  
de 2a ordem

Aqui são apresentados conceitos básicos referentes à es-
tabilidade global de uma estrutura, bem como uma no-
ção introdutória de como os efeitos de segunda ordem 

atuam em um edifício de concreto. Através de um exemplo bem 
simples, demonstra-se de forma bastante didática toda a eficiência 
do coeficiente γZ e da análise P-∆. Os principais fatores que in-
fluenciam a estabilidade global de um edifício são estudados.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: existem muitos outros temas im-
portantes relacionados à informática aplicada em estruturas de con-
creto que necessitariam ser abordados neste livro. Optou-se por aqueles 
considerados mais relevantes no contexto atual. Encare esta publicação 
como um pontapé inicial, no qual se espera que proporcione uma gran-
de motivação para que este assunto, tão importante nos dias atuais, seja 
cada vez mais difundido. 



Software utilizado
Este livro tem um objetivo primordial: ser utilizado na prática, no dia-
a-dia de um Engenheiro. E para tanto, foi necessário adotar um sof-
tware padrão para elaboração dos exemplos. O sistema computacional 
utilizado nos decorrer dos capítulos é o  CAD/TQS, versão 12.

Cabe salientar, no entanto, que grande parte do conteúdo desta 
publicação pode ser extrapolada para os demais sistemas computa-
cionais disponíveis no mercado. Não é o intuito deste livro servir 
como um manual de utilização de um determinado software.

Um outro aspecto importante a ser lembrado é que o conteúdo do 
livro pode ser compreendido sem o uso efetivo do software, muito 
embora o aprendizado se torne mais eficaz com o acompanhamen-
to simultâneo dos exemplos no mesmo.

OBS: podem surgir pequenas diferenças entre as figuras do software 
apresentadas ao longo do livro e as telas visualizadas no computador, 
devido as diferentes versões existentes do sistema computacional.

Atualização e exemplos pela Internet

Toda publicação usualmente necessita ser ampliada e atualizada. 
E a Internet, como meio de distribuição para este fim, é imbatível 
pela sua eficiência e abrangência.  Por isso, criou-se um site: 

http://www.tqs.com.br/livro

No qual novos textos, correções e arquivos podem ser baixados facil-
mente.




