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São Paulo,19 de novembro de 2020. 

Caros Usuários,  

 

No ano de 2010 a ABTC (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de 

Concreto) em parceria com o IBTS (Instituto Brasileiro de Telas Soldadas), lançou dois 

softwares chamados “Dimensionamento Estrutural de Aduelas - Fechada”, e 

“Dimensionamento Estrutural de Aduelas - Aberta”, baseados nas Normas ABNT NBR 

6118:2007 e a ABNT NBR 15396:2007. 

Ao longo do tempo, as Normas citadas sofreram alterações e os requisitos 

estruturais das peças também. Sendo assim, a ABTC desenvolveu um novo software, 

com mais funcionalidades, a fim de manter o mesmo alinhado com os novos coeficientes 

de segurança e com os mais recentes requisitos das Normas atualizadas. Esse novo 

software congrega, em apenas 1 programa, o cálculo de diversas tipologias de peças, 

sendo elas: aduelas fechadas ou abertas (canais), em linha simples, dupla ou tripla. 

Em função do desenvolvimento do novo software, a ABTC descontinuou o uso 

dos softwares antigos (criados em 2010), no entanto, tomou conhecimento que diversos 

usuários estão com acesso aos softwares antigos, o que é um fato preocupante, pois 

esta utilização está em desacordo com as normas técnicas vigentes atualmente. 

A ABTC alerta que, os softwares foram criados e posteriormente atualizados com 

o objetivo de auxiliar os fabricantes associados da ABTC nos cálculos para 

dimensionamento estrutural das peças e não exime, em nenhuma hipótese, a 

necessidade de um profissional responsável e devidamente capacitado para utilização. 

Portanto, vimos por meio desta, declarar que o único software que a ABTC 

reconhece e indica a utilização, é o novo software desenvolvido, que atualmente 

está em sua versão 1.9 (de 08/2018), sendo ele de uso exclusivo para associados 

fabricantes da ABTC, devidamente habilitados e instruídos quanto à sua utilização.  

A ABTC não recomenda a elaboração e aquisição de projetos realizados por 

outras versões desse software, diferentes da atualmente vigente, visto que parâmetros 

importantes de projeto não são contemplados nas versões anteriores, implicando em 

resultados que certamente estarão em desacordo com os critérios das Normas Técnicas 

Brasileiras ABNT vigentes atualmente. 

Caso as versões antigas ainda estejam sendo usadas, disponibilizadas ou 

comercializadas por qualquer pessoa, física ou jurídica, a responsabilidade pelo seu uso 
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e eventuais problemas que venham a ocorrer é exclusiva de seus usuários e de quem 

está disponibilizando-os para download.  

 Em virtude dos esclarecimentos prestados anteriormente, a ABTC se exime de 

qualquer responsabilidade, quanto à utilização de softwares que não estejam disponíveis 

em seu site e sejam por ela reconhecidos. 

Caso você seja um consumidor e tenha dúvidas quanto à idoneidade do relatório 

de cálculo estrutural recebido, acesse https://www.abtc.com.br/site/downloads.php e veja 

na “Lista de Associados Fabricantes da ABTC” as fábricas autorizadas para utilização 

deste software. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.  

 

Att.  

ABTC 
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