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RESUMO 

 

O sistema estrutural tradicional da construção civil brasileira é formado por lajes, vigas e 

pilares de concreto armado. Os pilares são elementos estruturais lineares em que os esforços 

normais de compressão são preponderantes. Em edifícios, os pilares estão sujeitos, em sua 

maioria, a uma flexão composta oblíqua, cujo dimensionamento é extremamente complexo e 

dispendioso. Por recair em um processo iterativo, torna-se substancial a utilização de 

ferramentas computacionais para o dimensionamento desses elementos. Além disso, o 

dimensionamento de um pilar reque a análise de diversas situações de cálculo para identificar 

o caso crítico. Este trabalho, portanto, propõe o desenvolvimento de uma planilha concebida 

em ambiente Microsoft Office Excel®, capaz de calcular e dimensionar as armaduras de 

seções de pilares retangulares, confeccionados em concreto armado, submetidos à flexo-

compressão oblíqua. Por meio da validação através de aplicações numéricas, concluiu-se que 

a planilha desenvolvida é eficiente e cumpre ao que se propôs a realizar. A interface é 

intuitiva e a praticidade na inserção dos dados e interpretação dos resultados permite, ainda, 

que a planilha desenvolvida possa ser explorada em ambiente acadêmico. 

 

Palavras-chave: Excel. Flexo-compressão oblíqua. Pilares. Concreto armado 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cálculo estrutural desempenha uma das áreas mais desafiadoras da Engenharia 

Civil. Quando o elemento estrutural é idealizado em concreto armado, o seu dimensionamento 

possui um alto grau de complexibilidade na determinação das características dos materiais 

envolvidos. O concreto, por si só, já constitui um material que possui caraterísticas 

extremamente variáveis e ao adicionar a ele o aço, a modelagem do problema torna-se mais 

complicada.  

Diversos são os elementos confeccionados em concreto armado. Entretanto, 

tradicionalmente, as estruturas prediais em concreto armado são formadas por pilares, vigas e 

lajes. O dimensionamento destes elementos, como já mencionado, exige uma alta carga 

teórica e, diante disso, diversas ferramentas computacionais são criadas de modo a reduzir o 

trabalho manual e diminuir a incidência de erros presente nos cálculos manuais.  

Pinto (2017) explica que com o passar do tempo houve a necessidade da obtenção de 

estruturas cada vez mais seguras, porém economicamente viáveis, e que, devido a isto, novos 

métodos de análise do comportamento estrutural são sempre estudados, inserindo-se neste 

contexto, o estudo dos pilares. 

Os pilares são elementos estruturais lineares em que os esforços normais de 

compressão são preponderantes. Possuem a função principal de receber a carga proveniente 

das vigas e transmiti-las aos elementos de fundação. Possuem, ainda, importante função no 

que diz respeito à estabilidade global do edifício, além de contribuir na absorção de esforços 

horizontais. Estas características são especialmente importantes ao tratarmos de edifícios de 

múltiplos pavimentos. 

Além dos esforços normais de compressão, os pilares podem estar submetidos à 

esforços de flexão. No geral, quando há flexão nos dois planos de simetria da seção, diz-se 

que esta seção está submetida à flexo-compressão oblíqua. Apesar de haver a possibilidade de 

uma seção estar submetida apenas à flexo-compressão normal (esforço de flexão em apenas 

um eixo de simetria), na prática o dimensionamento sempre recai em um caso de flexo-

compressão oblíqua, uma vez que a ABNT NBR 6118:2014 recomenda a consideração de 

esforços de momento mínimo nas duas direções. 

Como é salientado por Scadelai (2004), o comportamento de um pilar esbelto de 

concreto armado é extremamente complexo devido à existência da não linearidade física e 

geométrica. Quando submetido à flexo-compressão oblíqua, a modelagem do problema torna-
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se tão complicada que o dimensionamento só pode ser realizado por meio de tentativas, 

através de cálculos iterativos. 

 Antes da difusão do computador eletrônico digital, para viabilizar o cálculo, em tempo 

hábil, da armadura necessária para assegurar o equilíbrio entre esforços solicitantes e 

resistentes de uma seção sujeita à flexo-compressão oblíqua, foram desenvolvidos tabelas e 

ábacos para arranjos específicos da armadura. Ainda hoje estes são utilizados, já que, de 

acordo com Smaniotto (2005), trazem resultados satisfatórios em termos de segurança. 

Entretanto, devido ao elevado poder de processamento de dados dos computadores atuais e da 

facilidade de acesso aos mesmos, os programas computacionais são uma alternativa mais 

adequada, uma vez que nos permitem mais flexibilidade na determinação das características 

do problema. Silva (2015) explica que os processos numéricos que antes eram inviáveis 

devido ao número de operações, hoje podem ser executados devido ao aumento da capacidade 

dos computadores. 

A alternativa de se utilizar ábacos juntamente com as operações manuais para este tipo 

de dimensionamento é, por si só, ineficiente se considerarmos que o tempo gasto é 

significativamente maior, além de dar brechas para maior propagação de erros. As 

ferramentas computacionais, por obterem a resposta em um tempo significativamente menor, 

permitem que o tempo que seria gasto com operações matemáticas facilmente automatizadas 

possa ser gasto com a análise de diversas situações de cálculo para extrair a melhor resposta 

do sistema. Além disso, o uso destas permite a modelagem de métodos mais abrangentes e, 

portanto, mais exatos, cuja utilização, até pouco tempo, tinha uso quase proibitivo.    

Há, no mercado, diversos softwares que permitem o cálculo e o detalhamento dos 

elementos estruturais de forma extremamente rápida, como o TQS, Eberick e CypeCAD. 

Estas, no entanto, são ferramentas menos acessíveis devido ao alto custo de aquisição e por 

serem sempre comercializadas juntas com pacotes mais completos (CARVALHO, 

PINHEIRO, 2009). Além disso, muitas aplicações mais simples não justificam uma 

modelagem em uma ferramenta tão sofisticada.  

Nesse cenário, o uso de ferramentas mais básicas que permita o dimensionamento 

destes elementos de forma mais prática é extremamente pertinente. Além de serem mais 

simples de serem manuseadas, estas ferramentas tornam-se viáveis uma vez que oferecem 

resultados satisfatórios e de forma rápida.  

Ressalta-se, ainda, a importância pedagógica que essas ferramentas possuem, visto que 

podem ser utilizadas como recurso para o ensino e aprendizado no âmbito acadêmico, 

fomentando o interesse dos estudantes no comportamento das estruturas. Com uma resposta 
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quase instantânea a uma simples alteração dos dados de entrada, é possível verificar a 

influência dos parâmetros que descrevem o comportamento do elemento e estimular no aluno 

uma percepção mais crítica acerca dos resultados. Pode ser verificado, por exemplo, o que 

acontece com a taxa de armadura à medida que se aumenta a altura da seção. É possível 

identificar, ainda, a qual variável a área de aço é mais sensível, permitindo investigar qual 

parâmetro tem a modificação mais eficiente para diminuí-la. Em um curto período de tempo, 

diversas situações de cálculo podem ser analisadas.    

O Microsoft Office Excel® (Excel) tem sido muito utilizado para desenvolver 

ferramentas de auxílio nas atividades inerentes à construção civil. O mesmo é um software 

extremamente poderoso, com recursos matemáticos que facilitam a análise de problemas 

numericamente complexos, e com uso facilitado ao fornecer um ambiente extremamente 

intuitivo e familiar aos profissionais da área. 

É com esta visão que este trabalho buscar desenvolver uma ferramenta capaz de 

dimensionar, com segurança e seguindo os pressupostos da ABNT NBR 6118:2014, pilares 

de seção retangular, confeccionados em concreto armado, utilizando a linguagem Visual 

Basic Application (VBA) em conjunto com o Microsoft Office Excel®. Para que este objetivo 

seja alcançado, é necessário atingir os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar um extenso levantamento bibliográfico a respeito da formulação inerente ao 

cálculo de pilares submetidos à flexo-compressão oblíqua; 

 Ambientar-se com as ferramentas mais avançadas do Excel;  

 Ambientar-se com a linguagem Visual Basic; 

 Aplicar as rotinas de cálculo em uma planilha automática capaz de encontrar as 

incógnitas do problema; 

 Desenvolver uma interface de rápido e fácil manuseio, utilizando UserForms no Excel; 

 Validar a ferramenta comparando os seus resultados com resultados provenientes da 

literatura. 
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2 PILARES DE CONCRETO ARMADO 

 

O concreto é um material compósito que possui bom desempenho quando sujeitos a 

forças de compressão, mas baixa resistência aos esforços de tração. Para driblar essa 

deficiência, é adicionado ao concreto barras de aço que possuem a principal função de 

conferir ao material final um misto de alta resistência à compressão e à tração, tornando-o, 

desse modo, eficiente para absorver qualquer solicitação. Araújo (2010) ressalta que este 

conjunto de propriedades só pode ser obtida devido à alta aderência que há entre as barras de 

aço e o concreto, o que permite que as deformações entre os dois materiais sejam quase 

iguais. 

Giongo (2007) salienta a importância do concreto armado no que diz respeito à 

concepção de formas arquitetônicas mais complicadas, visto que o concreto pode ser moldado 

como desejado. Sua popularização no Brasil, entretanto, decorre também da abundância da 

sua matéria prima, fato que influencia no seu custo de aquisição. Como reflexo, as técnicas de 

execução são bem dominadas no país. 

 O concreto desempenha uma importante função na proteção das barras de aço contra a 

corrosão, uma vez que constitui uma barreira química e física destas barras. Além disto, estes 

dois materiais possuem semelhantes coeficientes de dilatação térmica, reduzindo as tensões 

geradas pela variação da temperatura.  

Segundo a NBR 6118:2014, no item 14.4, os elementos estruturais básicos são 

classificados e definidos de acordo com a sua forma geométrica e a sua função estrutural. 

Giongo (2007) ressalta que, nos edifícios mais usuais, os elementos estruturais que compõem 

o sistema estrutural são as lajes, vigas e pilares. Os pilares, geometricamente falando, são 

classificados como elementos lineares de seções não delgadas. Essa classificação diz respeito 

ao fato destes elementos possuírem altura ( ) em uma ordem de grandeza igual à sua 

espessura ( ), sendo essas duas bem menores que o seu comprimento. As vigas também 

possuem a mesma classificação geométrica, possuindo, entretanto, comportamento diferente 

dos pilares devido ao tipo de esforço preponderante ao qual cada elemento é solicitado.  

De forma geral, os pilares podem ser confeccionados em diversos materiais (concreto 

armado, aço, madeira) e possuem a função principal de receber os esforços das vigas e 

transmiti-los aos elementos de fundação, além de contribuir, juntamente com as vigas, na 

estabilidade global do edifício e na absorção de esforços horizontais, como o vento.  

 Clímaco (2008) define os pilares como ―elementos lineares de eixo reto, usualmente 

dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes‖. 
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Entretanto, os esforços de flexão também existem e causam tensões normais na seção de 

concreto. Há diversos tipos de flexão composta e para que se possa efetuar o 

dimensionamento correto dos elementos estruturais, é importante, como ressalta Carvalho e 

Figueiredo Filho (2014), que se identifique cada um desses tipos: 

a) Flexão normal (simples ou composta) – Este tipo de flexão ocorre quando o plano do 

carregamento é perpendicular à linha neutra, ou quando este plano contém um dos eixos 

principais de inércia da seção, sendo este um próprio eixo de simetria em seções 

simétricas.  

b) Flexão oblíqua (simples ou composta) – Neste caso, o plano de carregamento deixa de ser 

perpendicular à linha neutra, não contendo, portanto, algum dos eixos principais de inércia 

da seção. A flexão oblíqua pode ocorrer, ainda, pelo fato de uma determinada seção não 

ser simétrica, seja pela geometria do concreto ou pela disposição das armaduras.  

c) Flexão simples -  Neste caso, não há esforço normal na seção. 

d) Flexão composta – Na flexão composta, a seção também está submetida a um esforço 

normal, seja este de tração ou de compressão.  

e) Flexão pura – A flexão pura enquadra-se nos casos de flexão simples ou composta em que 

não há a atuação de esforços cortantes. 

f) Flexão não pura – Neste tipo de flexão, existe um esforço cortante atuando na função. 

Os pilares de edifícios, em sua maioria, estão sujeitos a uma flexão composta oblíqua, 

tendo em vista que os efeitos de segunda ordem e os efeitos das imperfeições geométricas 

devem ser levados em consideração mesmo nos casos em que o momento fletor inicial em 

uma das direções seja desprezível. Destaca-se, ainda, que os casos de flexão composta 

normal, compressão centrada e flexão simples são casos particulares de uma flexão composta 

oblíqua, tornando, desse modo, a formulação para esse tipo de problema mais geral. 

O dimensionamento de pilares submetidos à flexo-compressão oblíqua se dá, como 

veremos mais adiante, de forma iterativa. Os próprios ábacos utilizados constantemente em 

cálculos manuais são resultados de diversas combinações de esforços que, juntos, levam uma 

seção ao estado de limite último. A complexidade deste problema dificulta a elaboração de 

um algoritmo eficiente e estável capaz de dimensionar com segurança uma seção de pilar em 

concreto armado. 
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2.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO E DO AÇO 

 

Como ressalta Araújo (2010), o concreto sofre uma microfissuração progressiva no 

contato entre o agregado graúdo e a pasta de cimento à medida que é carregado. Esta 

microfissuração progressiva faz com que não haja proporcionalidade entre as tensões e 

deformações. Em outras palavras, o concreto é um material que não obedece à Lei de Hooke, 

possuindo, portanto, um comportamento não-linear físico. Esta ausência de proporcionalidade 

entre as tensões e deformações resulta, quando o concreto é submetido à compressão simples, 

em um diagrama tensão deformação com um formato semelhante ao que é indicado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama tensão-deformação do concreto em compressão simples 

 
Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2007) 

 

Conforme pode ser visto na Figura 1, existem diversas inclinações que tangenciam o 

diagrama. À inclinação da reta tangente à curva na origem (  ) dá-se o nome de módulo de 

deformação longitudinal tangente.    , por sua vez, é chamado de módulo de elasticidade 

secante, dado pela inclinação da reta que une a origem a     da resistência à compressão, 

isto é, representa a inclinação da reta que sai da origem e toca a curva no ponto onde a tensão 

é da ordem de      , onde    é a resistência à compressão simples do concreto. 
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 A ABNT NBR 6118:2014 permite que, na etapa de projeto, o concreto seja 

considerado linear elástico, com módulo de elasticidade longitudinal igual ao módulo de 

elasticidade secante. O mesmo pode ser obtido a partir do módulo de deformação longitudinal 

tangente, que, por sua vez, depende da resistência característica do concreto à compressão 

(fck), conforme apresentado nas seguintes expressões: 

 

 

 
         √                   para     de       a       (1) 

                (
   

  
     )

 

 
, para     de        a        (2) 

sendo 

       para basalto e diabásio 

       para granito e gnaisse 

       para calcário 

       para arenito 

 Para o módulo de deformação secante, é fornecida a seguinte expressão 

 

          (3) 

 

onde 

 

       
      

  
     

  

Para efeitos de simplificação de cálculos durante a fase de análise estrutural, é comum 

adotar um diagrama tensão-deformação mais simples do que o apresentado na Figura 1. 

Existem vários modelos de simplificação. O mais comum, e adotado pela NBR 6118, é o 

diagrama parábola-retângulo (Figura 2). Este diagrama, obedece, segundo Araújo (2010), às 

seguintes relações,  

 

 

{
 

       * 
  

  
 (

  

  
)
 

+          

                     

                

 (4) 
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Figura 2 - Diagrama parábola-retângulo 

 
Fonte: Adaptado de Fusco (1981) 

 

 Este diagrama simplificado, segundo Fusco (1981), é composto por uma parábola de 

2º grau prolongada por um segmento reto. O vértice da parábola corresponde à deformação de 

  . O segmento reto parte deste vértice até a fibra que corresponde à deformação de     , 

como indicado na figura acima. A ordenada máxima deste diagrama corresponde a uma 

tensão de        . 

É adotado, com intuito de simplificar ainda mais, um diagrama retangular de tensões. 

A resultante de compressão do diagrama retangular tem o mesmo módulo e está situada na 

mesma posição da resultante de compressão obtida pelo diagrama parábola-retângulo. No 

diagrama retangular de tensões, desprezam-se as tensões de compressão até uma altura de 

    , a partir da linha neutra. No restante da zona comprimida, de altura     , considera-se 

que as tensões são distribuídas uniformemente com tensão de         ou de        , a 

depender da geometria da seção, como indicado na Figura 3. (FUSCO, 1981) 

 

Figura 3 - Diagrama retangular 

 
Fonte: Adaptado de Fusco (1981) 

 

 

 As armaduras para concreto armado podem ser classificadas em barras e fios. As 

barras possuem, segundo a NBR 7480:2007, diâmetro mínimo de 6,3 mm e são obtidos por 
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laminação à quente. Os fios possuem diâmetros máximos de 10 mm e são obtidos por 

trefilação à frio. Ainda de acordo com a NBR 7480:2007, os aços podem ser classificados de 

acordo com a sua resistência característica de escoamento, sendo as barras classificadas nas 

categorias CA-25 e CA-50 e os fios na categoria CA-60. Segundo Araújo (2010), os 

diagramas de tensão deformação dos aços são influenciados pelo processo de fabricação. Os 

aços obtidos por laminação à quente apresentam um patamar de escoamento bem definido, 

como indicado na Figura 4. Os aços obtidos por trefilação à frio não apresentam um patamar 

de escoamento bem definido, como podemos observar na Figura 5. 

 

Figura 4 - Diagrama tensão-deformação para aços com patamar de escoamento 

 
Fonte: Araújo (2010)  

 

Figura 5 - Diagrama tensão-deformação para aços sem patamar de escoamento 

 
Fonte: Araújo (2010) 

 

Em ambos os diagramas temos  
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    Tensão de escoamento 

     Tensão de ruptura 

    Módulo de elasticidade longitudinal 

    Deformação de Ruptura 

que são as características mais importantes na definição de um aço, obtidas em ensaio de 

tração. Carvalho e Figueiredo Filho (2014), explica com clareza estas propriedades acima 

citadas. 

A resistência característica de escoamento do aço à tração é a tensão a partir da qual o 

aço passa a sofrer deformações permanentes, sendo, portanto, a máxima tensão que a barra ou 

o fio deve suportar. A tensão de escoamento, para os aços que não apresentam patamar de 

escoamento, é o obtida pelo método do desvio, que, em geral, estabelece que a tensão de 

escoamento é o valor que corresponde a uma deformação de   . 

O limite de resistência é lido diretamente da máquina de tração e é o valor da tensão 

máxima suportada pelo material no instante do rompimento. A deformação de ruptura 

corresponde ao aumento do comprimento do corpo de prova no momento da sua ruptura, 

expresso em porcentagem e obtido, portanto, pela expressão 

 

   
     

  
     (5) 

onde    e   são, respectivamente, os comprimentos inicial e final de um trecho do corpo de 

prova. 

Como o aço possui um comportamento linear elástico para tensões inferiores à tensão 

de escoamento, o valor da deformação de escoamento     pode ser obtido pela relação entre a 

tensão de escoamento     e o módulo de elasticidade do aço utilizado dada pela lei de Hooke, 

conforme a Equação 6. 

 

     
   

  
 (6) 

 

Para efeitos de simplificação, ABNT NBR-6118:2014 permite a consideração de um 

comportamento elasto-plástico perfeito, cujo diagrama tensão-deformação é indicado na 

Figura 6.  
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Figura 6 - Diagrama tensão-deformação dos aços 

 
Fonte: Carvalho e Figueiredo Filho (2014) 

 

Neste caso, podem ser verificadas as seguintes relações: 

 

        , se        (7) 

       , se        (8) 

 

onde    é a deformação do aço e    a tensão correspondente à deformação   . A ABNT NBR 

6118:2014 explica, no item 8.3.6, que ―este diagrama é válido para intervalos de temperatura 

entre -20 °C e 150 °C e pode ser aplicado para tração e compressão.‖ 

  

2.2 HIPÓTESES DE DIMENSIONAMENTO 

 

Admitimos, segundo Fusco (1981) e Araújo (2010), as seguintes hipóteses para a 

determinação dos esforços resistentes de uma seção em concreto armado. Estas hipóteses 

estão descritas, também, no item 17.2.2 da ABNT NBR 6118:2014. 

a) Manutenção da seção plana – É admitido que uma seção plana transversal ao eixo do 

elemento estrutural indeformado, permanece plana e normal a este eixo mesmo após a 

deformação até o estado limite último, desde que seja verdadeira a relação 
  

 
  , onde    é a 

distância entre seções de momento fletor nulo e   a altura útil da seção transversal. A 

importância desta hipótese está no fato de que podemos considerar que as deformações 

normais específicas, em cada ponto da seção transversal, são proporcionais à distância deste 

ponto à linha neutra. 
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b) Solidariedade dos materiais – É admitido que há uma aderência perfeita entre o concreto e 

as barras de aço. Isso implica que a armadura sofrerá as mesmas deformações do concreto que 

a envolve. 

c) Concreto em tração – Toda resistência a tração desenvolvida pelo concreto é desprezada, 

ou seja, admite-se que apenas a armadura resiste a estes esforços. 

 

 Os domínios de deformação representam os modos de ruptura da seção de concreto 

armado. Sabemos que a seção irá atingir seu estado limite último por ruptura do concreto ou 

do aço. Se a seção de concreto armado possui uma distribuição de deformações conforme a 

Figura 7, admitimos a ocorrência de ruína. 

 

Figura 7 - Domínios de dimensionamento 

 
Fonte: ABNT NBR 6118:2014, Item 17.2.2. 

  

 A Figura 7 representa uma seção de concreto armado de altura  , onde representam-se 

5 domínios de dimensionamento. Cada domínio possui características de ruptura próprias. 

Adota-se     como a deformação específica última da armadura. Para o concreto, 

considera-se a deformação última como     , quando ele se encontra em flexão pura e 

     quando em compressão axial. Veremos, a seguir, os modos de ruptura de cada 

domínio, segundo a ABNT NBR 6118:2014, com alguns comentários de Fusco (1981).  

 

a) Reta a - A peça encontra-se em tração uniforme. 

b) Domínio 1 - Neste domínio, a linha neutra encontra-se externa à seção de concreto armado 

e a peça encontra-se totalmente tracionada, porém a tração não é uniforme, caracterizando 

um caso de flexo-tração. No domínio 1, a participação do concreto é desprezada, uma vez 
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que encontra-se totalmente fissurado. A ruína da seção depende, portanto, da armadura, 

ocorrendo à uma deformação de      

c) Domínio 2 - No domínio 2 enquadram-se os casos de flexão simples ou composta onde 

não há o rompimento do concreto, porém a armadura atinge o seu limite de deformação 

permitido (       . Em outras palavras, neste domínio a linha neutra corta seção 

transversal, de modo a haver um banzo tracionado e um banzo comprimido, porém a 

deformação última        da armadura é atingida antes do concreto romper com 

deformação        . Como o concreto não rompe e a armadura passa por um 

alongamento excessivo, a ruptura neste domínio é dúctil, ou seja, há o aviso prévio à 

ruptura caso esta venha a ocorrer. Neste caso, dizemos que a peça está subarmada, uma 

vez que não utilizamos toda a resistência do concreto. 

d) Domínio 3 - No domínio 3 também enquadram-se os casos de flexão simples ou 

composta, diferindo-se do domínio 2 pelo fato de o rompimento da seção ocorrer devido à 

ruptura do concreto comprimido e não da armadura tracionada. Ou seja, o concreto atinge 

a sua deformação última         antes da armadura atingir a deformação       . 

Se observarmos a Figura 7, podemos extrair uma outra informação importante à respeito 

do domínio 3. Neste domínio, a deformação    da armadura é superior à sua deformação 

de escoamento    . Este é um motivo que torna este modo de ruptura o mais ―ideal‖, pois 

temos o concreto trabalhando ao máximo e a ductilidade da seção é garantida devido ao 

escoamento da armadura. Neste caso, a peça é considerada normalmente armada. 

e) Domínio 4 - No domínio 4 enquadram-se os casos de flexão simples ou composta, ou seja, 

a linha neutra corta a seção transversal e há, portanto, um banzo comprimido e um 

tracionado. Neste caso, assim como no domínio 3, a ruptura da seção se dá pela 

deformação excessiva do concreto        . O problema do domínio 4 está no fato da 

armadura não atingir a sua deformação de escoamento    , ou seja, a ruptura é do tipo 

frágil, onde não há o aviso prévio devido ao fato que a deformação na armadura não 

provoca uma fissuração de advertência no concreto. Peças neste domínio devem ser 

evitadas. 

f) Domínio 4a - Neste domínio, a linha neutra corta a seção na região de cobrimento da 

armadura menos comprimida. A ruptura ainda se dá por deformação excessiva do 

concreto, porém, neste caso, ambas as armaduras encontram-se comprimidas. 

g) Domínio 5 - No domínio 5 há a compressão não uniforme ou flexo-compressão. A peça 

encontra-se, portanto, totalmente comprimida, porém com um banzo mais comprimido 
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que o outro. A linha neutra não corta a seção transversal. Quando a fibra situada a uma 

altura de    ⁄  da fibra mais comprimida possuir deformação        , há o 

esmagamento do concreto em seções totalmente comprimidas. 

h) Reta b - Neste caso a peça encontra-se totalmente comprimida e a deformação específica 

última é adotada como        . 

 

 No nosso estudo, os pilares encontram-se em flexo-compressão e, portanto, a ruptura 

só pode ocorrer nos casos dos domínios 2, 3, 4, 4a e 5. 

 A ruína em peças de concreto armado podem ocorrer, segundo Araújo (1984), por 

esgotamento da capacidade resistente ou por instabilidade do equilíbrio. 

 Pinto (2017) explica que o esgotamento da capacidade resistente ocorre quando os 

esforços solicitantes (momentos fletores e esforço normal) ultrapassam a capacidade de 

resistência da peça, seja por esmagamento do concreto comprimido ou deformação excessiva 

da armadura. 

 A ruína por instabilidade, explica Pinto (2017), ocorre devido a um aumento de força 

que faz com que a peça possua deslocamentos que passam de uma configuração estável para 

uma instável. Ou seja, o equilíbrio na posição deformada (efeitos de 2ª ordem) não é mantido, 

e a peça atinge a ruína mesmo que seus materiais ainda sejam capazes de absorver esforços. O 

que ocorre, na verdade, é um tipo de efeito ―bola de neve‖, onde os momentos fletores são 

ampliados devido às deformações excessivas, o que leva, consequentemente, ao aumento das 

deformações, até que a ruptura ocorra. 

 

2.3 EXCENTRICIDADES 

 

 Para o dimensionamento de um pilar de concreto armado, é necessário saber se o 

esforço normal atua em um ponto fora do centro geométrico da seção do pilar. Quando isto 

ocorre são gerados esforços de momento que devem ser levados em consideração no 

dimensionamento.  

 No geral, mesmo que na idealização da estrutura consideremos que estas 

excentricidades não existam, a ABNT NBT 6118:2014 sugere a consideração de 

excentricidades devido à imperfeições geométricas locais e globais que surgem durante a 

execução do elemento estrutural. Além disso, em muitos casos devem ser considerados os 

esforços de 2ª ordem, que inserem novos valores de excentricidades ao problema. Isto nos 

leva a concluir que, ainda que ainda que seja considerado que um pilar de concreto armado 
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esteja submetido apenas à flexo-compressão normal (com esforços de momento em apenas 

uma direção), ainda devem ser consideradas as excentricidades que surgem na outra direção, 

recaindo no dimensionamento de um pilar em flexo-compressão oblíqua. 

 

2.3.1 Excentricidades iniciais 

 

 Ao realizar uma análise global da estrutura, podemos determinar esforços iniciais que 

são oriundos do vento e de outras ações. Esses esforços podem ser determinados por análise 

numérica, utilizando modelos capazes de realizar tal procedimento, ou podemos utilizar 

modelos simplificados, como o modelo clássico de viga contínua. 

 São diversos os modelos numéricos que podem ser utilizados para a determinação 

destes esforços (pórtico plano, pórtico espacial, elementos finitos). No caso da análise de 

pilares e vigas, Kimura (2007) afirma que ―o modelo pórtico espacial é amplamente utilizado 

em projetos profissionais elaborados com o auxílio de uma ferramenta computacional‖. Este 

modelo discretiza em barras todos os pilares e vigas existentes em uma estrutura e admite que 

sejam aplicados ações verticais e horizontais simultaneamente. Cada nó entre os elementos 

possui seis graus de liberdade, o que permite que sejam obtidos os deslocamentos e esforços 

nas vigas e pilares. 

 No caso da ausência de assistência de uma ferramenta computacional capaz de analisar 

um modelo numérico, a ABNT NBR 6118:2014 apresenta um processo simplificado que 

permite que sejam obtidas as solicitações iniciais. Este processo é o modelo clássico de viga 

contínua (Item 14.6.6.1 da ABNT NBR 6118:2014). Neste modelo, as ações do vento não são 

consideradas. Para a utilização do modelo de vigas contínuas, devem ser observadas as 

seguintes correções 

a) Não podem ser considerados momentos positivos menores que os que se obteriam se 

houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios internos; 

b) Quando a viga for solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio, medida na 

direção do eixo da viga, for maior que a quarta parte da altura do pilar, não pode ser 

considerado o momento negativo de valor absoluto menor do que o de engastamento 

perfeito nesse apoio; 

c) Quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares 

com a viga, deve ser considerado, nos apoios extremos, momento fletor igual ao 

momento de engastamento perfeito multiplicado pelos coeficientes estabelecidos nas 

seguintes relações: 
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- na viga 

 

 
         

              
 (9) 

 

- no tramo superior do pilar 

 

 
    

              
 (10) 

 

- no tramo inferior do pilar 

 

 
    

              
 (11) 

  

sendo: 

    
  
  

 (12) 

 

onde    é a rigidez do elemento   no nó considerado, conforme Figura 8. 

 

Figura 8 - Aproximação em apoios extremos 

 
Fonte: ABNT NBR 6118:2014 

 

   Em qualquer um dos casos (modelo numérico ou de viga contínua) pode se 

obter os esforços de momento fletor que atuam nas extremidades do lance do pilar. 
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Se considerarmos o maior momento atuante em cada extremidade, podemos definir a 

excentricidade inicial como sendo 

 

     
   

   
 (13) 

 

onde     é o maior momento de cálculo atuante, considerando as duas extremidades, e     é 

o esforço normal de cálculo. 

 

2.3.2 Excentricidade acidental 

 

  Como explica Pinto (2017), a excentricidade acidental deve ser considerada devido à 

imperfeições geométricas que surgem durante a execução de estruturas em concreto armado, 

responsáveis por levar a desvios dos eixos e afetar a estabilidade da edificação, contribuindo 

para a ampliação dos efeitos de segunda ordem. Podemos dividir as imperfeições geométricas 

em globais e locais. 

 

 

2.3.2.1 Imperfeições globais 

  

Segundo a ABNT NBR 6118:2014, ―na análise global dessas estruturas, sejam elas 

contraventadas ou não, deve ser considerado um desaprumo dos elementos verticais‖, como 

mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 - Imperfeições geométricas globais 

 
Fonte: ABNT NBR 6118:2014 

onde  

             para estruturas reticuladas e imperfeições locais) 
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  é altura total da edificação, expressa em metros (m) 

  é o número de prumadas de pilares no pórtico plano. 

 

 

2.3.2.2 – Imperfeições locais 

 

  Ao dimensionar ou verificar um lance de pilar, devemos considerar que durante a 

execução podem ocorrer desaprumos ou falta de retilinidade do eixo do pilar, como indicado 

na Figura 10. 

 

Figura 10 - Imperfeições geométricas locais 

 
Fonte: ABNT NBR 6118:2014 

    

  Nos casos usuais, considerar apenas a falta de retilineidade do pilar é suficiente. Para 

esses casos, a excentricidade acidental    é, então, dada por 

 

       
  
 

 (14) 

onde  

   é o comprimento equivalente do pilar na direção analisada e 

   é o desaprumo do elemento vertical, dado por 

 

    
 

    √  
 (15) 
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    deve possuir valores entre       e      , que são dados pelas expressões  

 

       
 

   
 (16) 

 

       
 

   
 (17) 

 

 

2.3.3 Excentricidade de 1ª ordem 

 

  A excentricidade de primeira ordem é dada, então, como a soma entre as 

excentricidades acidental e inicial na direção considerada. 

 

              (18) 

              (19) 

 

  A ABNT NBR 6118:2014 permite que o efeito das imperfeições locais seja 

substituído pela consideração de um momento mínimo de 1ª ordem dado por 

 

                         (20) 

 

onde   é a altura da seção transversal na direção considerada e expressa em metros. É 

admitido que o efeito das imperfeições locais esteja atendido se esse valor de momento total 

mínimo for respeitado.  

  A partir do valor de momento mínimo, podemos encontrar a excentricidade mínima 

que deve ser respeitada. Esta excentricidade pode ser obtida pela expressão  

 

       
      

  
             (21) 
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2.3.4 Excentricidade de 2ª ordem 

 

  Quando uma estrutura está submetida a ações das cargas verticais e horizontais, 

surgem deformações horizontais que introduzem um acréscimo de esforços à estrutura. Os 

deslocamentos resultantes deste acréscimo de esforços são chamados de efeitos globais de 2ª 

ordem. A falta de retileneidade do eixo de um pilar, por exemplo, já é um fator contribuinte 

ao surgimento dos esforços de 2ª ordem. (ABNT NBR 6118:2014) 

   

 

2.3.4.1 Dispensa da análise dos efeitos locais de 2ª ordem 

 

Podemos desprezar os efeitos de 2ª ordem em elementos isolados que possuem índice 

de esbeltez menor do que o valor limite    dado por 

 

    
            

  
 (22) 

 

onde         . O valor de    depende da vinculação dos extremos da coluna isolada, 

como explicito na NBR ABNT 6118:2014: 

a) Para pilares biapoiados sem cargas transversais: 

 

               
  

  
      (23) 

 

   e    são os momentos de 1ª ordem nos extremos do pilar, obtidos na análise de 1ª ordem 

no caso de estruturas de nós fixos e os momentos totais (1ª ordem + 2ª ordem global) no caso 

de estruturas de nós móveis. Deve ser adotado para    o maior valor absoluto ao longo do 

pilar biapoiado e para    o sinal positivo, se tracionar a mesma face que   , e negativo, em 

caso contrário. 

 

b) para pilares biapoiados com cargas transversais significativas ao longo da altura: 

 

        (24) 
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c) Para pilares em balanço: 

 

               
  

  
      (25) 

 

onde    é o momento de 1ª ordem no engaste e MC é o momento de 1ª ordem no meio do 

pilar em balanço. 

 

d) Para pilares biapoiados ou em balanço com momentos menores que o momento mínimo 

estabelecido 

 

        (26) 

 

 

2.3.4.2 Determinação dos efeitos locais de 2ª ordem 

 

   A análise global de 2ª ordem nos fornece os esforços nas extremidades do pilar, sendo 

necessário realizar, ainda, a análise dos efeitos ao longo do seu eixo (ABNT NBR 6118:2014) 

  Ao todo, são quatro os métodos apresentados na ABNT NBR 6118:2014 para a 

determinação dos efeitos locais de 2ª ordem. São eles: 

a) Método Geral – Segundo Pinto (2017) este método é considerado o mais refinado por 

considerar a não linearidade geométrica de maneira não aproximada e a não linearidade 

física é ―obtida através das relações momento fletor-curvatura real de cada seção da barra 

discretizada‖ 

b) Método do pilar padrão com curvatura aproximada – Se os pilares possuírem armadura 

constante e simétrica ao longo do seu eixo e possuir, ainda, seção constante e     , 

podemos utilizar este método. A não linearidade física é considerada de forma aproximada 

e a geométrica através de uma expressão aproximada da curvatura na seção crítica. 

c) Método do pilar padrão com rigidez   aproximada – Assim como no método anterior, se a 

seção for retangular constante, e a armadura constante e simétrica ao longo do seu eixo e 

     podemos utilizar este método. A não linearidade física é considerada de forma 

aproximada e a geométrica através de uma expressão aproximada da rigidez. 
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d) Método do pilar padrão acoplado a diagramas         – Se         , podemos 

utilizar este método ―utilizando-se para a curvatura da seção crítica os valores obtidos de 

diagramas M, N, 1/r específicos para o caso.‖ (ABNT NBR 6118:2014) 

 

Os métodos b, c e d são considerados métodos aproximados. 

Se o pilar está submetido à flexo-compressão composta oblíqua, a ABNT NBR 

6118:2014 explica que se a seção é retangular e      nas duas direções principais, 

podemos utilizar os métodos aproximados simultaneamente em cada uma das direções. Como 

em cada direção, os valores de rigidez e esbeltez são diferentes, os momentos de 2ª ordem 

serão diferentes em cada direção. 

Caso     , é obrigatória a consideração dos efeitos da fluência do concreto. Este 

efeito pode ser considerado de forma aproximada e a excentricidade adicional     devido à 

fluência é dada, de acordo com a ABNT NBR 6118:2014, por 

 

     (
   

   
   )(        

    

      ) (27) 

onde  

   
       

   
 

   é a excentricidade acidental; 

    e     são os esforços solicitantes devido a combinação quase-permanente; 

  é o coeficiente de fluência; 

    é o módulo de elasticidade ou módulo de deformação tangente inicial do concreto; 

   é o momento de inércia da seção do concreto; 

   é o comprimento equivalente do pilar na direção considerada. 

 

 

2.4 ANÁLISE DA FLEXO-COMPRESSÃO OBLÍQUA 

 

 Na flexo-compressão normal, o pilar é solicitado somente por um esforço normal e por 

um momento fletor. O fato de só existir momento fletor em uma direção e ele agir em um dos 

eixos de simetria da seção transversal faz com que a orientação da linha neutra seja 

conhecida. Neste caso, ela é sempre perpendicular ao plano de ação do momento fletor. Neste 

tipo de problema, a única incógnita é a profundidade da linha neura. De fato, se ela for 
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determinada, podemos conhecer a quantidade de aço que é necessário adicionar ao concreto, 

para que o conjunto atenda ao estado de limite último, uma vez que conhecendo a posição e o 

ângulo da linha neutra, torna-se possível conhecer as deformações e, consequentemente, as 

tensões atuantes nas barras de aço (ARAÚJO, 2010). 

 Na flexo-compressão oblíqua o problema torna-se mais complexo pelo fato de que, 

além da profundidade   , a orientação da linha neutra também não é conhecida. Isto ocorre, 

pois além do esforço normal, são aplicados dois momentos fletores, um em cada eixo de 

simetria. Isto faz com que a linha neutra possua uma certa inclinação, que também deve ser 

determinada. Podemos observar esse comportamento na Figura 11, onde percebemos que a 

linha neutra possui uma inclinação   com relação ao eixo x. 

 

Figura 11 - Seção transversal sob flexo-compressão oblíqua 

 
Fonte: Araújo (2010)  

  

O processo utilizado para a solução deste problema se dá por meio de tentativas. 

Segundo Araújo (2010), fixa-se o valor da área de aço e determina-se os valores da 

profundidade da linha neutra que faz com que os esforços resistentes sejam iguais aos 

solicitantes.  

Fusco (1981) complementa esta ideia ao afirmar que se variarmos o valor da 

profundidade da linha neutra e variarmos, ainda, a sua inclinação, podemos encontrar todos os 

ternos de valores              que levam uma determinada seção de concreto armado a um 

estado de limite último ou de deformação plástica excessiva. 

A complexibilidade do problema de dimensionamento à flexão oblíqua faz com que a 

solução só possa ser encontrada, como já mencionado, através de diversas tentativas. Araújo 

(2010) nos apresenta toda formulação e o procedimento necessários ao desenvolvimento de 

um programa computacional capaz de realizar o dimensionamento de peças submetidas à 
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flexão oblíqua. Este procedimento será apresentado a seguir e foi utilizado no 

desenvolvimento do software objetivo deste trabalho. 

2.4.1 Equações de equilíbrio 

 

O primeiro passo é a determinação das equações de equilíbrio. Como sabemos, a seção 

do pilar pode estar submetida a um esforço normal    e a um par de esforços de momento 

    e    . Consideraremos um sistema de eixos cartesianos que, convenientemente, possui a 

sua origem no centroide da seção de concreto, como indicado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Seção transversal genérica 

 
Fonte: Araújo (2010)  

 

Assim, podemos escrever as seguintes relações          e         . Além 

disso, cada barra genérica     tem coordenadas     e     com relação a esse sistema de eixos 

cartesianos. Nestes casos, é conveniente que todas as barras possuam o mesmo diâmetro, o 

que nos permite escrever que a área da seção de qualquer barra é dada por 

 

     
  

 
         (28) 

 

onde    é a área total da armadura na seção transversal. 

 O conjunto de esforços faz com que a seção de concreto possua uma área comprimida, 

como indicado na Figura 13. A determinação desta área é necessária para caracterização das 

equações de equilíbrio. 
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Figura 13 - Área de concreto comprimida 

 
Fonte: Araújo (2010)  

 

Como já mencionado, a ABNT NBR 6118:2014 permite, para efeitos de 

simplificação, a consideração do diagrama retangular para o concreto. Assim, consideraremos 

que que a tensão no concreto é             desde a borda da seção mais comprimida até 

uma altura de       onde    é a profundidade da linha neutra. Com isto, podemos agora 

determinar as equações de equilíbrio do problema. 

 

    ∫      ∑       

 

   

 (29) 

     ∫       ∑          

 

   

 (30) 

     ∫       ∑          

 

   

 (31) 

  

Ao introduzir a Equação (28) nas equações de equilíbrio e considerar     ∫  , 

    ∫    e     ∫   , obtemos 

 

           
  

 
∑    

 

   

 (32) 
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∑       

 

   

 (33) 

            
  

 
∑       

 

   

 (34) 

   

onde    ,     e     representam, respectivamente a área e os momentos estáticos da seção 

que é comprimida com o bloco retangular de tensões. 

 

2.4.2 Rotação no sistema de eixos 

 

Para efetuar o dimensionamento das armaduras de aço, é necessário que se conheça as 

tensões em cada barra. Para isto, é conveniente que se efetue uma rotação no nosso sistema de 

eixos cartesianos de modo que o novo sistema possua sua abscissa paralela à linha neutra. O 

novo sistema possuirá eixos denominados por      , como indica a Figura 14. 

 

Figura 14 - Rotação do sistema de eixos 

 
Fonte: Araújo (2010)  

 

 

Através do ângulo  , fica fácil transformar as coordenadas de um ponto de um sistema 

para o outro utilizando as relações 

 

 
               

                
(35) 
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e 

 

 
                

                
(36) 

 

Agora, após efetuado a rotação no sistema de eixos, temos que encontrar a altura   da 

peça com relação a este novo sistema. O novo valor para a altura da seção será a diferença 

entre as coordenadas     
  e     

 , que representam, respectivamente, a maior e a menor 

coordenadas    dos vértices da seção, como podemos constatar na Figura 15. 

 

Figura 15 - Determinação da altura da seção transversal e dos parâmetros   e    

 
 Fonte: Araújo (2010)  

 

A linha neutra é paralela ao eixo   . Todos os pontos que possuem ordenada com valor 

superior à altura da linha neutra encontram-se comprimidos. Os pontos que possuem ordenada 

com valor inferior à altura da linha neutra encontram-se tracionados. Desta forma, o vértice da 

seção em que        
  é o vértice mais comprimido. Por outro lado, o vértice da seção que 

em que        
  é o vértice que se encontra mais tracionado ou menos comprimido. 

Podemos encontrar, ainda, a distância    de uma barra qualquer até o vértice mais 

comprimido. Para isto, basta fazermos 

 

        
     

  (37) 
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onde    
  é a ordenada da barra em questão. A altura útil da seção   é o maior valor 

encontrado após serem analisados as distâncias    de cada barra. 

 

2.4.3 Cálculo das tensões em cada barra da armadura 

 

Conhecendo os valores     e    de cada barra e sabendo ainda a posição    da linha 

neutra, podemos identificar em qual domínio de deformação a peça irá trabalhar. O domínio 1 

fica descartado neste estudo, uma vez que se trata de um domínio onde só há esforços de 

tração. 

 Como já explicitado anteriormente, no domínio 2 a deformação das armaduras da 

primeira camada é    . Nos domínios 3, 4 e 4-a, a deformação na borda mais comprimida 

de concreto é     . Por fim, no domínio 5 sabemos que a deformação na fibra situada a uma 

distância de      da borda de concreto mais comprimida é de   . Assim, como indica 

Fusco (1981), pelas condições de compatibilidade basta que saibamos a posição da linha 

neutra e a deformação específica de um ponto particular da seção para que possamos calcular 

as deformações específicas de todos os outros pontos. 

 Nos próximos tópicos, a Figura 16 será analisada de modo a determinarmos as 

expressões que definem o domínio de deformação de uma seção a partir da altura    da linha 

neutra, bem como as deformações específicas em cada barra da armadura.  

 

Figura 16 - Limites entre os domínios para o cálculo das deformações nas armaduras 

 
Fonte: Adaptada de Araújo (2010) 
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4.4.3.1 – Limites e deformações no domínio 2 

  

Analisando a Figura 16 podemos perceber que a linha neutra    varia de 0 a   . Desta 

forma, sabemos que neste domínio o limite inferior para a linha neutra é     . Podemos 

encontrar o limite superior,   , por semelhança de triângulos, obtendo a expressão 

 
  

    
 

    

   
 (38) 

 

Isolando   , temos 

    
   

    
  (39) 

 

Desta forma, verifica-se que os limites para a posição da linha neutra neste domínio 

são 

 

      
   

    
  (40) 

  

Agora, analisaremos a Figura 17 para que possamos encontrar as expressões que nos 

fornece as deformações em cada barra da seção. 

 

Figura 17 - Distribuição de deformações no domínio 2 

 
Fonte: Araújo (2010)  

 

Na Figura 17, é indicada a deformação específica     de uma barra qualquer. Por 

semelhança de triângulos podemos obter 
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 (41) 

 

o que nos leva a 

 

     (
     

    
)     (42) 

 

A deformação será positiva ou negativa a depender da altura    da barra considerada, 

ou seja, se       (barra acima da linha neutra) a deformação terá um valor positivo e, 

portanto, estará comprimida. No caso contrário (barra abaixo da linha neutra) a deformação 

terá um valor negativo, indicando que encontra-se sob tração. 

 

 

4.4.3.2 – Limites e deformações no domínio 3, 4 e 4-a 

 

 Neste domínio a profundidade    da linha neutra fica limitada ao intervalo 

 

 
   

    
       (43) 

  

Com relação à deformação     em uma barra genérica da seção, vamos analisar a Figura 18. 

 

Figura 18 - Distribuição de deformações no domínio 3, 4 e 4a 

 
Fonte: Araújo (2010)  

 

A figura acima indica a distribuição de deformações na seção. Por semelhança de 

triângulos podemos encontrar a deformação     de uma barra genérica. 
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 (44) 

 

o que nos leva a 

 

     (
     

  
)      (45) 

 

  

Como já mencionado no tópico anterior, se na expressão acima o resultado for 

positivo, a barra em questão encontra-se comprimida. Caso negativo, a barra encontra-se 

tracionada. 

 

 

4.4.3.3 – Limites do domínio 5 

 

 Neste domínio a profundidade    da linha neutra fica limitada ao intervalo 

 

        (46) 

    

 Por último, vamos analisar a distribuição de deformações em uma seção que encontra-

se no domínio 5. 

 

Figura 19 - Distribuição de deformação no domínio 5 

 
Fonte: Araújo (2010)  
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 A análise da Figura 19 nos permite escrever 

 

 
   

  
 

     

   
  

 

 (47) 

 

 o que nos leva a 

 

     (
     

      
)     (48) 

 

 

 Desta forma, torna-se possível determinar o domínio de deformação se conhecermos a 

profundidade e o ângulo da linha de uma determinada seção. Conhecendo-se o domínio de 

deformação podemos calcular as deformações e, consequentemente, as tensões em cada barra 

da armadura.  

 

 

2.4.4 Determinação da parte da seção comprimida com o diagrama retangular 

 

 Precisamos, agora, encontrar a área da seção de concreto que é comprimida pelo 

diagrama retangular de tensões. Este processo consiste em encontrar as coordenadas de 

interseção da seção de concreto com a reta dada por 

 

   
      

        (49) 

 

Esta reta está representada na Figura 20 e corresponde ao diagrama retangular de 

tensões. Após encontrada as coordenadas, determina-se os vértices compridos e tracionados e 

a seção de concreto comprimida pelo diagrama retangular.  
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Figura 20 - Parte comprimida da seção 

 
Fonte: Araújo (2010)  

 Inicialmente deve-se identificar com quais lados da seção a reta dada em (49) se 

intercepta. Devemos encontrar as equações, em relação ao sistema      , das retas 

determinadas pelos lados da seção de concreto. Um lado que vai do vértice   ao vértice     

tem equação na forma 

 

      
        

  
   

   
 (50) 

 

onde         
    

  e         
    

  

 Para encontrarmos a interseção entre a reta determinada pelo lado que vai do vértice   

ao     com a reta dada por (49), igualamos      
 , o que nos dá 

 

   
    

     
    

  
   

   
 (51) 

 

que é a abscissa do ponto de interseção. 

 Quando       significa que o lado em questão é paralelo à reta   
 , ou seja, não há 

interseção. Quando      , calculamos a coordenada   
  e dizemos que há interseção se a 

abscissa   
  se situar entre   

  e     
 . O ponto de interseção é, portanto,    

    
  . Depois de 

encontrados os pontos de interseção verificando-se todos os lados da seção, determina-se a 

área de concreto comprimido. Dizemos que um vértice   está comprimido se sua ordenada 

  
    

 . 
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 Conhecendo todos os vértices comprimidos, podemos calcular a área do polígono de 

compressão e os seus momentos estáticos através do teorema de Green, com o emprego das 

relações abaixo. 

 

     
 

 
∑             

   

   

 (52) 

 

     
 

 
∑                

  

   

   

 (53) 

 

      
 

 
∑                

  

   

   

 (54) 

onde            ,             e     é o número de vértices de compressão. 

Agora, podemos utilizar as equações (32), (33) e (34) para calcular a capacidade resistente da 

nossa seção. 

 

 

2.4.5 Verificação da capacidade resistente 

 

   Para uma determinada seção com uma certa disposição de armaduras, é possível 

determinar a capacidade resistente da seção para um dado esforço normal solicitante    

através dos diagramas de iteração. Esses diagramas são obtidos considerando que a linha 

neutra varia de   a   . Como já mencionado, no problema de flexão oblíqua são 

desconhecidos a inclinação da linha neutra   e a sua profundidade   . O que se faz é escolher 

um determinado valor para   e encontrar o valor    correspondente através da expressão 

 

                 
  

 
∑    

 

   

 (55) 

  

Nesta expressão, a única incógnita é o valor de   . Para encontra-lo fazemos       

 . Após determinado o valor de   , utilizamos as expressões (32), (33) e (34) para determinar 

os momentos resistentes      e      correspondentes à inclinação   escolhida. Fazendo   

variar de   a   , obtemos todos os pares de momentos que levam uma determinada seção, 
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submetida a um dado esforço normal    à ruína. Plotando todos os valores obtidos em um 

sistema de eixos cartesianos, obtém-se um diagrama de iteração. 

É importante ressaltar que o diagrama obtido serve para uma determinada seção, com 

uma certa disposição de armaduras e para um esforço normal dado. Se variarmos área de aço 

e repetirmos o processo, podemos deixar nosso diagrama mais completo. Em posse de um 

diagrama para uma seção, a área de aço pode ser obtida de forma rápida. Basta que 

verifiquemos se os momentos solicitantes     e     se encontram dentro da envoltória de 

momentos resistentes      e     . Neste caso, a segurança é garantida uma vez que os 

esforços solicitantes são inferiores aos resistentes. No caso em que os momentos solicitantes 

se encontram fora da envoltória a segurança não é garantida. Apesar de simples, utilizar os 

diagramas de iteração são convenientes apenas para os cálculos manuais. 

Computacionalmente é possível utilizar métodos numéricos que nos permitem encontrar a 

solução para o problema de flexão oblíqua.  

A depender do formato da seção e das características do problema, Araújo (2010) 

explica que montar um algoritmo estável que forneça uma boa solução para o problema de 

flexão oblíqua pode ser uma tarefa complicada. Porém, nos casos em que a seção possui dois 

eixos de simetria e as barras são distribuídas simetricamente em relação à esses eixos o 

problema torna-se mais simples, uma vez que o sinal dos momentos torna-se indiferente. O 

ângulo   pode ser, então, limitado ao intervalo     ⁄    , pois trabalharemos apenas com o 

primeiro quadrante.  

O problema do dimensionamento, segundo Araújo (2010), para os casos de seção com 

dois eixos de simetria, poder ser resolvido como será mostrado na seção seguinte. 

 

 

2.5 DIMENSIONAMENTO À FLEXO-COMPRESSÃO OBLÍQUA 

 

O procedimento a seguir foi utilizado na elaboração do software objetivo deste 

trabalho. Araújo (2010) mostra como utilizar o algoritmo da bisseção para resolução do 

problema. Neste trabalho, como veremos na Seção 3, utilizamos a ferramenta Solver existente 

no Excel, dispensando, portanto, a utilização do algoritmo da bissecante, que não será, então, 

discutido. 

Os passos descritos na Seção 2.4 podem ser utilizados para o dimensionamento de 

seções com qualquer geometria. Nesta seção, entretanto, restringiremos nosso estudo à seções 



46 

 

que possuem dois eixos de simetria, uma vez que o software objetivo deste trabalho fornecerá 

o dimensionamento de pilares em concreto armado de seções retangulares. 

 

 

2.5.1 Escolher um valor inicial para a área de aço 

 

 Como já mencionado, este problema é resolvido por meio de tentativas. Portanto o 

primeiro passo é chutar um valor inicial para a área de aço e encontrar os valores de   e    

correspondentes. 

 Escolhida uma determinada área de aço, devemos, agora, chutar o valor de   que 

como já explicado, é a inclinação da linha neutra. Lembremos que   deve ser escolhido no 

intervalo     ⁄    , uma vez que a seção possui dois eixos de simetria e podemos nos 

limitar ao primeiro quadrante. Para este ângulo   e para a área de aço inicial, buscaremos a 

profundidade    da linha neutra que faz com que         (Equação (55)). Fazer         

garante que o equilíbrio de esforços normais seja atendido. Na flexo-compressão oblíqua    

pode variar de   a  . Encontrado o valor de   , podemos encontrar o domínio de deformação 

e determinar as tensões nas armaduras, como na Seção 2.4.3. Neste momento, temos 

condições de seguir os passos indicados na Seção 2.4.5 com o intuito de encontrar os 

momentos resistentes da seção. 

 

 

2.5.2 Verificar se o ângulo   escolhido foi satisfatório 

 

 A inclinação da linha neutra, obtida por chute, é satisfatória se o vetor momento 

resistente é paralelo ao vetor momento solicitante, ou seja           e          , 

onde   é uma constante. Isto ocorre quando a inclinação    do vetor momento resistente é 

igual à inclinação    do vetor momento solicitante. Através da Figura 21, podemos extrair as 

relações (56) e (57)  
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Figura 21 - Vetores dos momentos resistentes e solicitantes 

 
Fonte: Araújo (2010)  

 

         (
   

  
) (56) 

         (
    

   
) (57) 

 

onde    √   
     

  e     √    
      

  

 Se      , sabemos que   não é satisfatório. Deve-se, portanto, determinar outro 

valor e repetir os passos até que      . Quando                   , passamos ao 

próximo passo. 

 

 

2.5.3 Verificar se os momentos resistentes são aproximadamente iguais aos momentos 

solicitantes 

 

 Após termos encontrado a inclinação da linha neutra   para a área escolhida e os 

momentos resistentes, devemos verificar se os momentos resistentes são aproximadamente 

iguais aos momentos solicitantes. Se        a segurança não é garantida, pois a 

resistência é inferior à solicitação. Se       , a segurança é garantida, porém com 

excesso de armadura. Para estes dois casos, deve-se escolher um outro valor para a área de 

aço e repetir todo o processo. O processo deve se repetir até que       . Neste ponto 

garantimos que a inclinação   da linha neutra é correta e a segurança é garantida. O 

dimensionamento está, portanto, efetuado. 
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2.5.4 Fluxograma do processo de dimensionamento 

 

 Para melhor entendimento, o fluxograma a seguir mostra, de forma mais didática, o 

processo de dimensionamento. 

 

Figura 22 – Fluxograma para o dimensionamento de um pilar submetido à flexo-

compressão oblíqua 

 

Fonte: Autoria Própria (2018) 
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2.6 ARMADURAS LONGITUDINAIS 

 

 Nesta seção serão abordados algumas verificações, segundo a ABNT NBR 6118:2014, 

que devem ser feitas após a realização do dimensionamento, à respeito do detalhamento das 

armaduras longitudinais. 

 

 

2.6.1 Diâmetro mínimo e taxa geométrica de armadura 

  

Devemos considerar que as barras longitudinais não podem ter diâmetros inferiores a 

     e nem superiores a      da menor dimensão da seção transversal. 

A taxa geométrica de armadura deve respeitar os limites estabelecidos na ABNT NBR 

6118:2014, em seu item 17.3.5.3  

 A taxa mínima de armadura longitudinal é 

 

                               (58) 

 

 A taxa máxima de armadura longitudinal é  

 

               (59) 

  

É importante atentar ao fato de que a taxa de armadura máxima permitida também 

deve ser considerada quando há a sobreposição de armaduras nas regiões de emenda. 

 

 

2.6.2 Distribuição transversal 

 

 ―O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano 

da seção transversal, fora da região de emendas, deve ser igual ou superior ao maior dos 

seguintes valores:‖ 

 

 {

    
  

              

 (60) 
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onde    é o diâmetro da armadura longitudinal e            é o dimensão máxima 

característica do agregado graúdo. 

 Com relação ao espaçamento máximo entre barras, deve se considerar que deve ser 

menor ou igual a duas vezes o valor da menor dimensão, desde que não exceda 400mm. 
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3 DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

 A ferramenta computacional desenvolvida neste trabalho consiste em uma planilha 

capaz de realizar o dimensionamento de pilares de concreto armado, com seção retangular, 

submetidos à flexo-compressão oblíqua e norteada pela ABNT NBR 6118:2014. Foi utilizado 

o Microsoft Excel® (Excel) para o desenvolvimento desta ferramenta. 

 Esta planilha limita-se apenas ao dimensionamento da seção de concreto armado, isto 

é, o cálculo da área de aço capaz de resistir aos esforços solicitantes, dada uma determinada 

seção de concreto, não realizando, portanto, o cálculo de excentricidades. O detalhamento é 

feito só para a seção transversal. A rotina para o dimensionamento baseia-se no que já foi 

exposto nas Seções 2.7 e 2.8.  Com relação aos materiais, foram incorporados os aços CA 25, 

CA-50 e CA-60 e os concretos com classe de resistência de C20 a C50. 

 Em resumo, o usuário deve informar à ferramenta os dados geométricos da seção, 

escolher o tipo de concreto e aço a ser utilizados, os esforços de cálculo de momento nas 

direções de   e  , bem como o esforço normal de cálculo. A ferramenta retornará a disposição 

de armaduras com menor consumo de aço e que atende ao estado de limite último. 

 A interface da ferramenta foi desenvolvida com o auxílio dos UserForms e da 

linguagem Visual Basic disponíveis no Excel. Através do UserForm são captadas as 

informações referentes ao problemas para que, em segundo plano, o Excel realize toda a 

rotina de dimensionamento que será melhor explicada nas Seções seguintes. 

 

3.1 ENTRADA DE DADOS 

 

   Na tela inicial do software, o usuário deve fornecer as características referentes aos 

materiais, à geometria e aos esforços solicitantes do problema. A Figura 23 mostra a tela 

inicial da ferramenta. 
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Figura 23 - Tela de entrada de dados da ferramenta 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

    

A tela inicial é bastante intuitiva à respeito do que deve ser informado. O software já 

traz como configuração padrão a classe do concreto, o tipo de aço e os coeficientes    e   . 

Porém, estes dados podem ser alterados livremente pelo usuário. 

O valor    a ser informado refere-se ao esforço normal de cálculo. As excentricidades 

   e    são as excentricidades finais que podem ser calculadas conforme a Seção 2.6. 

   A depender dos dados de entrada, o usuário é avisado de possíveis inconformidades 

entre os dados fornecidos e o que é preconizado pela ABNT NBR 6118:2014 para o cálculo 

de pilares 

   Caso o usuário informe uma dimensão inferior a 19cm, será emitida uma mensagem 

alertando que os esforços solicitantes devem ser majorados por um coeficiente adicional. 
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Figura 24 – Tela de aviso caso o usuário informe que alguma dimensão do pilar é 

menor que 19cm 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

   Se o usuário tentar inserir uma dimensão inferior a 14cm, será emitido um alerta 

informando que a ABNT NBR 6118:2014 não permite seções de pilares com valores 

inferiores à 14cm. 

 

Figura 25 – Tela de aviso caso o usuário informe que alguma dimensão do pilar é 

menor que 14cm 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

Após inserir as dimensões da seção transversal, caso a área calculada seja inferior a 

360cm², o seguinte alerta é emitido 
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Figura 26 – Tela de aviso caso a área da seção de concreto seja inferior à        

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

   Após verificada se a área da seção é superior a 360cm², realiza-se a verificação se uma 

das dimensões é 5 vezes maior do que a outra. Caso isto ocorra, a seção deverá ser tratada 

como pilar parede. Como esta ferramenta não realiza o dimensionamento para pilares paredes, 

pede-se que o usuário insira outras dimensões. 

 

Figura 27 – Tela de aviso caso o problema recaia em um pilar parede 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

    

Em posse dos dados iniciais, o software realiza, em segundo plano, os cálculos 

preliminares para que se possa dar início ao dimensionamento. Neste sentido, calculam-se, 

então, os valores     
   

  
,     

  

  
, e o módulo de elasticidade secante, segundo Equação (1) 

   Agora, conhecendo os dados preliminares, a planilha realiza, para os 07 arranjos 

possíveis, toda a rotina de cálculo já mencionada nas Seções 2.6 e 2.7.  
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3.2 ROTINA PARA O DIMENSIONAMENTO 

 

   O primeiro passo, é determinar as coordenadas dos vértices da seção de concreto e das 

barras de armaduras, em relação a um sistema de eixos    , que tem origem no centro 

geométrico da seção. A Figura 28 mostra, como exemplo, os resultados para este 

procedimento em uma seção de concreto com dimensões          e         , com 04 

barras de aço e com o valor        . 

 

Figura 28 - Exemplo do cálculo realizado para a determinação das coordenadas das barras de 

aço e vértices da seção de concreto 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 Em seguida, todas as coordenadas obtidas para o eixo     são rotacionadas 

(conforme Seção 2.7.2), a depender de um determinado ângulo de inclinação da linha neutra 

 , obtendo-se, portanto, um outro sistema de eixos, denominado      . 
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Figura 29 - Exemplo do cálculo de rotação do sistema de eixos 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

O passo seguinte é calcular as deformações em cada barra de armadura, conforme 

Seção 2.7.3. Primeiro calculam-se as distâncias    de cada barra ao vértice de concreto mais 

comprimido. Em seguida, determina-se a altura da seção de concreto, e a altura útil para o 

sistema      . Conhecendo essas informações, e para um valor pré-definido para a 

profundidade    da linha neutra, podemos encontrar em qual domínio de deformação a peça 

está trabalhando e, consequentemente, determinar as deformações e tensões nas barras. A 

Figura 30 mostra esta rotina de cálculos realizada pela planilha. 
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Figura 30 - Cálculo das tensões nas armaduras 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

Agora, para um ângulo   e para uma posição    da linha neutra já definidos, devemos 

calcular a área de concreto que é comprimida pelo diagrama retangular de tensões e os 

momentos estáticos em relação ao eixo   e ao eixo  , utilizando as expressões (52), (53) e 

(54). A Figura 31 mostra esta rotina implementada na planilha. 
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Figura 31 - Determinação da área de concreto comprimido e dos momentos estáticos 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

   Todo esse procedimento está sendo executado para que possamos encontrar os 

parâmetros necessários à utilização das equações (32), (33) e (34). Agora precisamos apenas 

determinar os somatórios presentes nestas equações. Este procedimento é realizado para 

apenas uma disposição de armaduras por vez. 

 Os somatórios são, então, determinados, como mostra a Figura 32. No exemplo 

específico da Figura 32, da Barra 05 em diante, todos os valores são zero, pois a seção está 

configurada para uma armadura com quatro barras. 

 

Figura 32 - Determinação dos somatórios das tensões nas barras das armaduras

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 Agora, temos todos os parâmetros determinados, podemos calcular os momentos 

resistentes da seção, para um determinado valor de área de aço   , e compará-los com os 

solicitantes. 
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 Como já mencionado, a solução para o dimensionamento de um pilar submetido à 

flexo-compressão oblíqua se dá por meio de tentativas. A ferramenta Solver disponível no 

Excel será a responsável testar diversas combinações de valores para           até encontrar 

a combinação que melhor atende aos critérios pré-definidos e com a maior economia possível 

de aço. O Solver nos permite escolher entre três métodos de otimização. O método escolhido 

para este trabalho foi o GRG Não Linear (Gradiente Reduzido Generalizado), por ser ideal 

para encontrar a solução de problemas não lineares, como é o caso deste trabalho. 

 No Solver define-se um objetivo a ser atingido. Em seguida, deve-se escolher quais 

células da planilha devem ser alteradas de modo que o objetivo possa ser alcançado. O que 

torna essa ferramenta ainda mais interessante e poderosa é que podemos impor restrições aos 

vários parâmetros na planilha. A Figura 33 mostra como o Solver foi configurado para 

determinar a solução para o nosso problema. 

 

Figura 33 - Configuração de parâmetros no Solver 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  
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 Ou seja, nosso objetivo é minimizar a célula que fornece a área de aço final para o 

problema. Para isto, alteraremos a própria área de aço, bem como a profundidade    da linha 

neutra e a sua inclinação  . Como restrições, foi imposto que a área de aço não pode ser 

menor que zero, uma vez que isso é fisicamente impossível, que a função       (Equação 

(55)) deva ser menor ou igual a 1 (isto introduz um erro de      entre os esforços normais 

resistentes e solicitantes e facilita a convergência), que os momentos resistentes sejam iguais 

aos solicitantes (evitando excesso ou falta de armadura), que o ângulo   varia de 0 a  
 

 
 e que 

a precisão (diferença entre os ângulos    e   ) seja igual a zero para que se garanta a correta 

inclinação   da LN. Sabemos, ainda, que em uma peça submetida a flexo-compressão oblíqua 

a posição da linha neutra pode variar de   a  . Um intervalo infinito dificulta que a solução 

do problema seja determinada, uma vez que o intervalo de busca torna-se muito grande. Por 

este motivo, a posição    da LN ficou restrita ao intervalo de   a       , que compreende-se 

ser um valor razoável nas aplicações mais comuns. 

 É extremamente importante ressaltar que o método GRG não linear é extremamente 

sensível ao chute inicial para os valores de      e   , sendo isto o motivo de em alguns casos 

o Solver não encontrar solução. Como medida para tentar contornar parcialmente este 

problema, gravou-se uma Macro com o objetivo de sempre utilizar os valores iniciais de 

chute como sendo           ,         e     . Estes chutes iniciais forneceram bons 

resultados em diversos testes realizados. 

 Através da linguagem VBA, foi feito com que a ferramenta Solver encontre a área de 

aço para cada uma das sete disposições, gravando cada resultado. Em posse da área de aço 

necessária para atender o estado de limite último a cada disposição, torna-se possível calcular 

os diâmetros das armaduras que devem ser utilizadas de modo que a área de aço efetiva seja 

superior à calculada. O melhor arranjo possível é aquele que atende aos requisitos do 

problema e que utiliza a menor área de aço efetiva para tal. 

 

 

3.3 RESULTADOS 

 

 Após o usuário fornecer todos os dados iniciais à ferramenta e clicar na figura da 

calculadora, o Excel irá processar toda a rotina descrita na Seção 5.3. Uma nova tela, então, se 

abrirá ao usuário. A Figura 34 mostra a aba de resultados para um exemplo aleatório. 
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Figura 34 – Aba de resultados 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 A aba de resultados já nos apresenta de antemão a disposição e o diâmetro das 

armaduras que, juntas, fornecem a menor área de aço efetiva e, portanto, é a mais econômica 

em termos de materiais. Porém, usuário pode ―navegar‖ entre todas as outras opções de 

diâmetros e disposições, a fim de verificar seus resultados.  

 Para facilitar a verificação dos resultados, são apresentados a área de aço calculada 

necessária para a garantia de segurança no estado de limite último, a área de aço mínima 

preconizada pela ABNT NBR 6118:2014 e a área de aço efetiva de acordo com a disposição e 

diâmetro da armadura escolhidos. À medida que o usuário altera a disposição e diâmetro das 

armaduras, os valores da área de aço calculada e efetiva são atualizados automaticamente, 

podendo ser comparadas. 

 Neste caso, para o exemplo em questão, constatou-se que a utilização da Disposição 3 

com oito barras de       é a melhor solução para o problema. Podemos perceber que a área 

efetiva é maior do que a calculada e do que a área de aço mínima.  

 Uma outra funcionalidade interessante da aba resultados, é o botão de avisos. Caso a 

seção configurada apresente alguma divergência com os itens dispostos na Seção 2.9, este 

botão aparece e, ao ser clicado, alerta ao usuário à respeito destas divergências (Figuras 35 a 

40). Se este botão estiver presente para qualquer configuração, significa que as imposições da 

ABNT NBR 6118:2014 não podem ser todas satisfeitas para o conjunto de dados fornecidos 

pelo usuário. 
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 Caso a disposição escolhida pelo usuário, juntamente com o diâmetro das armaduras, 

forneça uma área de aço efetiva inferior à calculada, é emitido o alerta da Figura 35. 

 

Figura 35 – Aviso gerado quando a disposição e armaduras escolhidas possuem uma área 

efetiva inferior à área de aço calculada 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

   Caso a área de aço calculada seja inferior à área de aço mínima preconizada pela 

ABNT NBR 6118:2014, é emitido um aviso alertando para a utilização da área de aço 

mínima, conforme Figura 36. 

 

Figura 36 – Aviso para utilização da armadura mínima 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  
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   O item 18.4.2.1 fornece um valor máximo de diâmetro de armadura que pode ser 

utilizado, a depender das dimensões da seção de concreto armado. Caso este valor seja 

superado, o usuário é alertado, conforme Figura 37. 

 

Figura 37 – Aviso de inconsistência com o tem 18.4.2.1 da ABNT NBR 6118:2014 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 São realizadas, ainda, verificações quanto aos espaçamentos entre armaduras na seção 

transversal. Caso a disposição escolhida pelo usuário forneça um espaçamento fora dos 

limites preconizados pela ABNT NBR 6118:2014, os alertas das Figuras 38 e 39 são exibidos. 
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Figura 38 – Aviso de inconsistência com o item 18.4.2.2 da ABNT NBR 6118:2014 

(Espaçamento mínimo) 

 
 Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 

Figura 39 – Aviso de inconsistência com o item 18.4.2.2 da ABNT NBR 6118:2014 

(Espaçamento máximo) 

  
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 Uma última verificação que é realizada é com relação à taxa de armadura. Caso esta 

seja superior a 4% da área de concreto, o alerta da Figura 40 é exibido. 
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Figura 40 – Aviso de inconsistência com o item 17.3.5.3 da ABNT NBR 6118:2014 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

Por fim, o usuário pode ter acesso, ainda, a um relatório que apresenta um resumo 

acerca do que foi calculado. A Figura 41 mostra o relatório de cálculo gerado para um 

exemplo aleatório. 
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Figura 41 – Relatório básico de cálculo 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  
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4 APLICAÇÕES NUMÉRICAS 

 

 Com o intuito de validar os resultados obtidos para o dimensionamento utilizando a 

ferramenta computacional desenvolvida aqui, compararemos os resultados obtidos com 

alguns exemplos disponíveis na literatura. 

 

 

4.1 PROBLEMA 1  

 

 Este primeiro problema está presente em Carvalho e Pinheiro (2009). A seção 

transversal da Figura 42 está submetida à força normal          , com as 

excentricidades totais:           e         . Para esta, deseja-se calcular a armadura 

necessária, admitindo           e Aço CA-50. Será considerado        . 

 

Figura 42 – Esboço da seção (Problema 01) 

 

Fonte: Adaptada de Carvalho e Pinheiro (2009) 

 

 Os esforços adimensionais são 
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Os valores       nas duas direções são:   
               e   

    
        

    . 

Com esses valores e os ábacos de iteração presentes em Carvalho e Pinheiro (2009) 

para um arranjo com 8 barras distribuídas ao longo do perímetro da seção. A área de aço 

encontrada, utilizando o ábaco, foi           , correspondendo a um arranjo com     . 

Os mesmos dados foram lançados na ferramenta, conforme constatamos na Figura 43. 

 

Figura 43 – Entrada de dados do Problema 1 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

Após clicar no botão para realizar o dimensionamento, obtemos os seguintes 

resultados: 
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Figura 44 – Resultados do Problema 01 

 

Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

Apesar de a disposição com      não poder ser utilizada em nosso caso (pois possui 

área efetiva inferior à calculada), devemos nos atentar que a área de aço calculada nos dois 

casos foi próxima. 

 

 

4.2 PROBLEMA 2 

 

   Neste problema, objetiva-se verificar a validade da nossa ferramenta computacional 

em problemas com solicitação de flexão composta normal. Para tanto, será analisado um 

problema também presente em Carvalho e Pinheiro (2009), que trata de calcular a armadura 

para a seção transversal da Figura 45 sujeita aos esforços solicitantes de serviço          

e          . Será considerado           e Aço CA-50. 
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Figura 45 – Esboço da Seção (Problema 02) 

 

Fonte: Adaptada de Carvalho e Pinheiro(2009) 

 

   Neste caso temos                 e momento   . Os esforços adimensionais 

são 

 

  
  

     
 

       

          
     

   

     

  
  

        
 

      

           
     

   

      

 

   Lançando esses valores em um ábaco correspondente, Carvalho e Pinheiro (2009) 

obtiveram       , o que levou a uma área de aço de  

 

   
        

   
 

                  

       
         

 

 

Ao utilizar a ferramenta, devemos tomar o cuidado de inverter os esforços e a 

geometria da seção no momento de lançar os dados, uma vez que não dispomos da disposição 

de armaduras como indicado na Figura 45. Na verdade, a Disposição 3 da ferramenta 

corresponde à da Figura 45, porém invertida, daí a necessidade de se inverter os esforços e a 

geometria.  
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Lançando estes dados na nossa ferramenta, obteve-se, como podemos constatar na 

Figura 46, uma área de aço            , bem próxima da solução encontrada por meio 

dos ábacos. 

 

Figura 46 – Entrada de dados do Problema 02 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

Figura 47 – Resultados do Problema 02 

 
Fonte: Autoria Própria (2018)  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Diante do exposto, constatou-se que a ferramenta computacional conseguiu cumprir 

com êxito o que se propôs, apresentando resultados satisfatórios nas condições em que foi 

testada. Podemos destacar como vantagens desta ferramenta a boa precisão nos resultados em 

um tempo de processamento rápido, com uma interface amigável e intuitiva ao usuário. Em 

contrapartida aos softwares comercializados, que exigem mais conhecimento e domínio da 

ferramenta, além de, muitas vezes, possuir um custo de aquisição relativamente alto, esta 

ferramenta apresentará resultados equivalentes aos que seriam obtidos por estes softwares. O 

Excel não é uma ferramenta gratuita, porém, por ser muito popular, está presente na maioria 

dos computadores dos profissionais da área. Devemos levar em conta ainda, a praticidade 

desta ferramenta quando a comparamos com os métodos convencionais mais comumente 

utilizados que, além de serem extremamente exaustivos, aumentam o risco da propagação de 

erros manuais. 

   O fato do problema de flexo-compressão oblíqua possuir três incógnitas (área de aço, 

inclinação da linha neutra e profundidade da linha neutra) tornou-se, como esperado, a maior 

dificuldade encontrada neste trabalho. A ferramenta Solver conseguiu contornar de forma 

eficiente esta dificuldade.  

   É importante reiterar a possibilidade de utilizar esta ferramenta com fins pedagógicos, 

seja para validação de resultados ou como modo de ensino do comportamento das estruturas, 

de modo a estimular o aprendizado à respeito do mecanismo real das estruturas. A opção de 

poder ―navegar‖ entre diversas possíveis soluções permite ao usuário familiarizar-se com 

diversos itens da ABNT NBR 6118:2014. 

   A ferramenta possui a limitação de efetuar apenas o dimensionamento da seção de 

concreto armado, não fornecendo mecanismos práticos para a execução do detalhamento ao 

longo do elemento estrutural. Pretende-se, futuramente, incluir a possibilidade do 

detalhamento, bem como criar módulos extras que permitem ao usuário o cálculo das 

excentricidades de 1ª e 2ª ordem. Além disso, faz-se necessária também, a inclusão de mais 

opções de disposições de armaduras.    
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