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   “The highest plastic yielding of the sections 

and of the most stressed zones pours part of 

the task, which we had mistakenly entrusted to 

them, to others less loaded which, with 

admirable spirit of collaboration, accept it in 

the exact limits of its possibilities. If 

something similar happened in human 

relationships, poverty and injustice would 

disappear from our troubled lives.” 

 

(Pier Luigi Nervi) 



RESUMO 

 

 Perante as exigências de qualidade, rapidez e confiabilidade, as atividades conduzidas 

por um engenheiro tornam-se indissociáveis ao uso de ferramentas computacionais, com 

destaque para as aplicações no cálculo de estruturas. Em um sistema estrutural, os pilares 

(elementos lineares cuja seção transversal é submetida à flexocompressão) são usualmente 

responsáveis por transferir as cargas do pavimento para o conjunto fundação-solo, sendo 

imprescindíveis na estruturação de qualquer obra. No caso dos pilares de concreto armado, o 

método simplificado para determinar a área de aço necessária para garantir o equilíbrio da 

seção emprega ábacos ou tabelas que permitem obter uma solução aproximada, já que a 

solução rigorosa desse problema recai em um processo iterativo, exigindo uso de computador. 

Diante do exposto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional para auxiliar no projeto de pilares de concreto armado sujeitos à 

flexocompressão normal, realizando o cálculo das solicitações de projeto e da armadura 

longitudinal com base nas prescrições da ABNT NBR 6118:2014, permitindo ainda realizar 

verificações de segurança através do diagrama de interação. A ferramenta foi concebida em 

ambiente Microsoft Excel® fazendo uso da linguagem de programação Visual Basic 

Application (VBA). A partir da comparação dos resultados fornecidos pela planilha com os 

obtidos através da solução convencional é possível afirmar que, dentro de suas limitações, a 

ferramenta desenvolvida é eficiente, podendo ser explorada também como mecanismo de 

ensino. 

 

Palavras-chave: Concreto armado. Pilares. Planilha eletrônica. Solicitações normais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Relevância 

 

Diante do primor tecnológico atual e da complexidade das atividades relacionadas à 

engenharia, o emprego de ferramentas computacionais é tido como mandatório. Embora não 

se possa descartar totalmente as verificações e os cálculos simplificados feitos de forma 

manual, dispor de um dispositivo automático de solução é inevitável. Com a grande 

capacidade de processamento dos computadores, análises que manualmente seriam laboriosas 

ou mesmo inexequíveis são desenvolvidas com velocidade e precisão, atributos exigidos pelo 

cenário contemporâneo. No contexto da Engenharia Civil, o dimensionamento e detalhamento 

de elementos estruturais em concreto armado (lajes, vigas e pilares) são atividades 

tipicamente automatizadas.  

 Em virtude dos avanços no controle tecnológico dos materiais, viabilizando a 

produção de concretos com alta resistência, tornou-se possível utilizar tais elementos com 

dimensões de seção transversal reduzidas, resultando em peças de elevada esbeltez. 

Inerentemente, as mesmas se tornaram mais suscetíveis a falhar por perda da estabilidade 

devido ao surgimento dos efeitos de segunda ordem. Embora o material ofereça uma 

resistência mecânica suficiente para suportar às solicitações, a integridade da estrutura pode 

ser comprometida pelos efeitos da instabilidade associados à flambagem, presente nos 

elementos comprimidos. 

A análise dos efeitos de segunda ordem, que recai em equações não-lineares, requer o 

uso de métodos numéricos que tornam o processo oneroso e, portanto, impraticável sem o 

auxílio de um computador. Dessa maneira, o projeto de elementos sujeitos a esse tipo de 

efeito deve, naturalmente, ser assistido por uma ferramenta computacional, fato que justifica o 

desenvolvimento destas.  

Pilares são elementos lineares submetidos preponderantemente ao esforço normal de 

compressão. No entanto, devido ao monolitismo das estruturas de concreto armado, são 

desenvolvidos momentos fletores no elemento, caracterizando um estado de flexão composta 

(ou flexocompressão), que pode ser oblíqua ou normal. Esta última ocorre quando a flexão se 

desenvolve em torno de um dos eixos principais de inércia da seção. 

O dimensionamento clássico de peças sujeitas à flexocompressão faz uso de ábacos ou 

tabelas que, salvo em situações específicas, retornam uma solução aproximada (a favor da 

segurança) para o problema. Além disso, em um curso tradicional acerca do comportamento 



11 

 

de pilares de concreto armado, o processo de construção dos ábacos muitas vezes permanece 

obscuro para o aluno. Portanto, apesar da proposta de auxiliar no projeto desses elementos, a 

utilização de ferramentas computacionais também possui cunho acadêmico e pedagógico, 

podendo figurar como recurso didático na abordagem do tema. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver uma ferramenta computacional intentando auxiliar no dimensionamento e 

verificação de seções de concreto armado sujeitas à flexocompressão normal em pilares de 

concreto armado, atendendo as prescrições normativas da ABNT NBR 6118:2014 “Projeto de 

estruturas de concreto armado – Procedimento”, utilizando programação em Visual Basic 

Application junto ao software Microsoft Excel®. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Visando alcançar o objetivo geral, deve-se atender os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar levantamento bibliográfico acerca do dimensionamento de seções de concreto 

armado submetidas à flexocompressão reta e dos aspectos normativos relativos aos 

pilares; 

 Adquirir familiaridade com a linguagem de programação Visual Basic; 

 Automatizar o cálculo da posição relativa da linha neutra de uma seção sujeita à 

flexocompressão normal; 

 Implementar o cálculo de excentricidades e efeitos de 2ª ordem; 

 Validar a ferramenta através de comparação com os resultados de programas usuais e os 

obtidos através da solução convencional (manual). 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

O Capítulo 2 (Pilares de concreto armado) apresenta conceitos fundamentais para o 

entendimento das demais etapas do trabalho, embasando e justificando as formulações que 

serão desenvolvidas ao longo do mesmo. 
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O Capítulo 3 (Dimensionamento à flexocompressão normal) formula a solução 

analítica do dimensionamento à flexocompressão normal para uma seção transversal 

retangular de concreto armado, além de comentar brevemente sobre o processo convencional 

de solução. 

No Capítulo 4 (Desenvolvimento da ferramenta) é tratada a elaboração da planilha, 

pormenorizando, ao longo de um conciso tutorial, as equações implementadas, considerações 

adotadas e recursos utilizados. 

No Capítulo 5 (Aplicações numéricas) compara-se os resultados obtidos pela 

ferramenta proposta àqueles logrados através de um programa comercial e pelo método 

convencional de solução. É feita uma discussão de tais resultados, embasando-se na teoria 

apresentada. 

Por fim, o Capítulo 6 (Conclusão) encerra o trabalho com comentários acerca do 

desenvolvimento e dos resultados da ferramenta, além de propor sugestões para estudos 

futuros. 

 

2 PILARES DE CONCRETO ARMADO 

 

2.1 Generalidades 

 

2.1.1 Análise não linear 

 

 Diz-se análise não linear o cálculo estrutural para o qual os efeitos resultantes (como 

deslocamentos e esforços) evoluem de forma desproporcional à medida que o carregamento é 

aplicado (KIMURA, 2007). Esse comportamento é causado, principalmente, por dois fatores: 

a não linearidade física (NLF) e a não linearidade geométrica (NLG). 

 A NLF refere-se à alteração das propriedades dos materiais componentes da estrutura. 

No caso do concreto armado, efeitos como a fissuração e a fluência do concreto, bem como o 

escoamento do aço, conferem ao material um comportamento não linear. Essa característica 

do compósito influencia na rigidez dos elementos estruturais, tornando-a variável conforme a 

magnitude do carregamento, podendo seus valores serem obtidos através de diagramas que 

relacionam momento e curvatura (MONCAYO, 2011). No entanto, a ABNT NBR 6118 

(2014), item 15.7.3, estabelece coeficientes redutores da rigidez para cada tipo de elemento 

estrutural, permitindo a consideração da NLF de forma aproximada. 
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 A NLG ocorre em função da alteração geométrica sofrida pela estrutura diante da 

aplicação de carga. Trata-se dos efeitos adicionais que surgem na estrutura a partir de sua 

deformação, provocando comportamento não linear (KIMURA, 2007). Deve-se atentar a essa 

característica principalmente no caso de edifícios altos pois, conforme Pinto (1997), a 

interação entre o carregamento vertical e os deslocamentos provocados pelas ações 

horizontais (a mais notável delas sendo o vento) pode acarretar acréscimos de esforços 

capazes de levar o sistema estrutural ao colapso. Portanto, a NLG é considerada através da 

obtenção dos esforços solicitantes na configuração de equilíbrio da estrutura em sua posição 

deformada, consistindo na análise de 2ª ordem, que será abordada com mais detalhes adiante. 

 A NLF e NLG são tratadas separadamente por conveniência didática, embora ocorram 

concomitantemente. A consideração de tais fatores é imprescindível para garantir a segurança 

de um projeto, tendo em vista que os mesmos podem vir a influenciar significantemente no 

resultado da análise estrutural. 

 

2.1.2 Estabilidade global 

 

 A região de encontro entre vigas e pilares é usualmente referida como um “nó” da 

estrutura. Para possibilitar uma análise simplificada das ações horizontais em um sistema, 

considera-se que as mesmas atuam em seus nós e provocam o deslocamento destes em 

associação às cargas verticais. Os esforços decorrentes de tais deslocamentos são chamados 

efeitos globais de 2ª ordem (CARVALHO & PINHEIRO, 2013). Além disso, ao longo das 

barras da estrutura, ocorre perda de retilineidade que, por sua vez, faz surgir efeitos locais de 

2ª ordem, afetando os esforços que atuam por toda extensão de seu eixo. 

A ABNT NBR 6118 (2014), em seu item 15.4.2, define um critério para a 

consideração dos efeitos globais de 2ª ordem. Quando a estrutura apresenta deslocamentos 

horizontais pouco significantes, ela é dita de nós fixos e pode prescindir da análise global de 

2ª ordem. Caso contrário, a estrutura é classificada como de nós móveis, indicando que os 

efeitos adicionais são substanciais. 

A estimativa dos efeitos de 2ª ordem pode ser feita a partir de um coeficiente que 

“mensura” a estabilidade de um sistema estrutural, chamado z. Esse coeficiente tende a 

assumir valores pouco superiores à unidade, onde a parcela decimal pode ser encarada como a 

magnitude dos efeitos de 2ª ordem em relação aos de 1ª ordem. Por exemplo, z = 1,15 indica 

efeitos de 2ª ordem em torno de 15% dos efeitos de 1 ordem. Daí, segue que z ≤ 1,10 



14 

 

representa a condição para a qual uma estrutura pode ser calculada pela teoria de 1ª ordem, ou 

seja, ser considerada de nós fixos. 

A ABNT NBR 6118 (2014), item 15.7.2, permite que os efeitos globais de 2ª ordem 

sejam estimados a partir da análise de 1° ordem través da majoração dos esforços iniciais por 

0,95z, simplificação válida apenas para z  ≤ 1,30. Nos casos em que essa condição não é 

atendida, a análise de 2ª ordem deve ser conduzida de forma rigorosa por meio de processos 

iterativos complexos. 

Iglesia (2016) chama atenção para os casos em que a estrutura apresenta assimetria de 

geometria ou de carregamento, situação comum nas soluções estruturais contemporâneas. 

Nessas situações, o uso do coeficiente z na majoração das cargas deve ser estudado com 

cautela. 

É importante salientar que a dispensa dos efeitos globais de 2ª ordem não elimina a 

necessidade de se avaliar os esforços locais de 2ª ordem. Porém, estes podem ser obtidos 

através da análise de elementos isolados (contraventados). 

  

2.1.3 Comprimento equivalente 

 

 O comprimento equivalente (ou comprimento de flambagem) consiste na distância 

entre dois pontos onde o momento fletor interno é nulo (pontos de inflexão). Esse 

comprimento está associado à vinculação da estrutura, como mostra a Figura 1.  

 

Figura 1 - Comprimento de flambagem para vinculações usuais 

 

Fonte: Scadelai (2004) 

Conforme o item 15.6 da ABNT NBR 6118 (2014), o comprimento efetivo (le) para 

um pilar contraventado e vinculado em ambas as extremidades é dado por 
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                                                       (2.1.1) 

sendo: 

l0 a distância entre as faces internas dos elementos que vinculam o pilar (supostos 

horizontais); 

h a altura da seção transversal do pilar, medida no plano da estrutura na direção considerada; 

l a distância entre os eixos dos elementos estruturais aos quais o pilar se encontra vinculado.  

Araújo (2010) comenta que, apesar de ser comum considerar, em estruturas de nós 

fixos, as ligações viga-pilar como sendo rotuladas (o que implica em comprimentos 

equivalentes iguais à distância entre os nós da estrutura), na verdade o comprimento 

equivalente de um pilar é dependente da rigidez dos nós entre os quais ele se situa, sendo a 

rigidez do nó função da rigidez das vigas e dos pilares concorrentes. 

  

2.1.4 Índice de esbeltez 

 

O índice de esbeltez é uma grandeza que relaciona o comprimento da estrutura com a 

geometria de sua seção transversal através da razão 

el

i
                                                             (2.1.2) 

em que λ é o índice de esbeltez, le é o comprimento equivalente e i é o raio de giração da 

seção. 

Por sua vez, o raio de giração é dado em função do momento de inércia (I) e a área da 

seção transversal (A), sendo expresso da seguinte forma:  

I
i

A
                                                            (2.1.3) 

É importante ressaltar que, no caso de pilares com seção retangular, o índice de 

esbeltez deve ser analisado ao longo dos dois eixos principais de inércia, visto que tanto o 

comprimento equivalente como a inércia da seção (e consequentemente seu raio de giração) 

são variáveis conforme a direção considerada. Intuitivamente, nota-se que pilares com índice 

de esbeltez elevado são mais suscetíveis à flambagem. 
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2.1.5 Classificações 

  

De modo a sistematizar o estudo e possibilitar abordagens específicas em situações de 

projeto, Carvalho e Pinheiro (2013) propõem classificações para os pilares quanto sua posição 

em planta e quanto à esbeltez. 

A classificação quanto à posição em planta remete a três situações: pilar interno (ou 

central), pilar de borda (ou de extremidade) e pilar de canto. Essa classificação é notória por 

possibilitar a avaliação das excentricidades iniciais a serem consideradas e, por conseguinte, o 

tipo de solicitação inicial a qual o pilar está submetido. A Figura 2 mostra os casos 

supracitados.  

 

Figura 2 - Classificação dos pilares quanto à posição em planta 

 

Fonte: Pinheiro (2007) 

 

 No caso de pilares centrais, como as lajes e vigas que se apoiam nos mesmos não são 

interrompidas ao chegar no pilar, pode-se admitir que os momentos fletores transmitidos para 

o pilar são desprezíveis (FUSCO, 1981). Logo, a situação básica de projeto para esse tipo de 

pilar é a de compressão simples. 

 Para pilares de extremidade (situados na borda da estrutura), considera-se uma 

solicitação inicial formada por carga de compressão e momento fletor (flexão composta ou 

flexocompressão) em virtude da interrupção das vigas perpendiculares à borda, transmitindo 

flexão normal (CARVALHO & PINHEIRO, 2013). 
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Já os pilares de canto podem ser tratados como pilares de extremidade 

simultaneamente em duas direções. Dessa forma, sua solicitação inicial é a de 

flexocompressão oblíqua, tendo em vista que as vigas que se apoiam em um pilar de canto são 

interrompidas em ambas as direções. 

A classificação quanto à esbeltez permite avaliar a importância da consideração dos 

efeitos de segunda ordem na obtenção do esforço total atuante no pilar. Nesse viés, se 

caracterizam pilares curtos (robustos ou pouco esbeltos), medianamente esbeltos, esbeltos (ou 

muito esbeltos) e excessivamente esbeltos. Reitera-se que tais classificações são válidas 

somente para pilares contraventados, pois estão relacionadas aos efeitos locais de 2ª ordem. 

Pilares curtos são aqueles com índice de esbeltez menor do que λ1, que é um valor de 

esbeltez que permite desprezar os efeitos de segunda ordem. Já os pilares medianamente 

esbeltos possuem esbeltez entre λ1 e 90. É válido mencionar que essa é faixa de esbeltez usual 

dos pilares de estruturas convencionais. Conforme Araújo (2010), nessa situação, os efeitos de 

2ª ordem não podem ser desconsiderados, porém, pode-se lançar mão de processos 

simplificados para obtê-los. 

No caso de pilares esbeltos (90 < λ ≤ 140) e excessivamente esbeltos (140 < λ ≤ 200), 

os efeitos de 2ª ordem devem ser considerados através de métodos que considerem a não 

linearidade física e geométrica de forma rigorosa. 

A ABNT NBR 6118 (2014), em seu item 15.8.1, salienta que pilares devem possuir 

esbeltez não superior a 200, salvo em casos em que se atesta que o elemento é pouco 

comprimido (esforço normal inferior a 10% do produto fcdAc). 

 

2.2 Disposições construtivas 

  

Entende-se por um bom projeto aquele que, além de buscar o cálculo preciso das 

solicitações e da dimensão dos elementos, prevê medidas que facilitam a execução, 

possibilitando maior uniformidade na concretagem da estrutura (ARAÚJO, 2010). Seguindo 

essa diretriz, foram propostas dimensões mínimas para as seções transversais dos elementos 

estruturais, valores mínimos e máximos para a taxa de armadura presente, entre outras 

especificações, visando aliar a segurança à boa execução. 
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2.2.1 Requisitos geométricos e cobrimento 

 

A ABNT NBR 6118 (2014) estabelece, no item 13.2.3, que as seções de pilares e 

pilares-parede, independentemente de sua forma, não devem apresentar dimensões inferiores 

a 19 cm. É feita uma ressalva para a adoção de dimensões entre 19 cm e 14 cm, desde que se 

faça a majoração dos esforços de cálculo considerados no dimensionamento por um 

coeficiente adicional n e que a área da seção transversal não seja inferior a 360 cm². O 

coeficiente n pode ser calculado por 

n = 1,95 – 0,05b                                                   (2.2.1) 

Sendo b a menor dimensão da seção transversal, expressa em centímetros.  

A classificação de um pilar como pilar-parede é feita com base nas dimensões de sua 

seção transversal, ocorrendo quando a maior delas excede cinco vezes a menor. Frisa-se que o 

escopo do trabalho é tratar das especificações de pilares onde essa condição não é verificada. 

  O cobrimento de qualquer elemento estrutural é responsável por proteger sua 

armadura dos efeitos agressivos do ambiente, sendo, portanto, substancial para assegurar a 

durabilidade da estrutura. Diante dessa importante função, deve-se dedicar atenção especial ao 

cumprimento das prescrições normativas que regem a execução do cobrimento. O cobrimento 

nominal é variável conforme o tipo de estrutura e a classe de agressividade ambiental. É feita 

uma observação para pilares em contato com o solo (junto aos elementos de fundação), em 

que deve ser obedecido um cobrimento nominal de pelo menos 45 mm. 

A norma ainda designa, no item 7.4.7.5, que o cobrimento nominal deve ser no 

mínimo igual a bitola das barras que compõem a armadura longitudinal da peça e, no item 

7.4.7.6, que o diâmetro máximo do agregado graúdo utilizado no concreto não deve superar 

em 20% a espessura nominal do cobrimento.  

 

2.2.2 Armaduras 

  

Conforme o item 18.2.1 da ABNT NBR 6118 (2014), o arranjo das armaduras deve 

atender não apenas sua função estrutural como também às condições de execução, 

particularmente no que se refere ao lançamento e adensamento do concreto. Além disso, de 

acordo com Pinheiro (2007), têm função de mitigar as deformações do pilar, em especial 

aquelas decorrentes da retração e da fluência. 
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 A ABNT NBR 6118 (2014) preconiza, no item 18.4.2.1, que o diâmetro das barras 

longitudinais () não pode ser inferior a 10 milímetros nem superior a 1/8 da menor dimensão 

da seção (b), ou seja: 

   10    (mm)
8

b
                                                  (2.2.2) 

 A taxa geométrica de armadura (razão entre a área total de aço presente na seção e sua 

área total, ou seja, As/Ac) deve se situar entre um valor mínimo, necessário para garantir a 

ductilidade do elemento de concreto armado (evitando rupturas bruscas), e um valor máximo, 

de modo a evitar problemas de aderência e ancoragem do aço ao concreto e fissuração 

excessiva. 

 O limite inferior para a taxa geométrica pode ser inferido a partir da expressão da área 

de aço mínima (As,mín) requerida na seção do pilar, dada no item 17.3.5.3.1 da ABNT NBR 

6118 (2014) como sendo 

, 0,15 0,004d
s mín c

yd

N
A A

f
                                            (2.2.3) 

em que: 

Nd é a solicitação normal de cálculo; 

fyd é a resistência ao escoamento de cálculo do aço empregado; 

Ac é a área total da seção transversal do pilar. 

 A partir da expressão (2.2.3), deduz-se que a taxa geométrica mínima de armadura 

(mín) é igual ao maior valor entre 0,15(Nd/Acfyd) e 0,4%. 

 No item seguinte (17.3.5.3.2), a norma prescreve a área máxima para a armadura 

longitudinal, sendo essa igual a 0,08Ac. Portanto, a taxa geométrica máxima de armadura 

(máx) é igual a 8%, prevendo a sobreposição de armaduras em regiões de emenda. Para tanto, 

a taxa máxima deve ser igual a 4% nas regiões fora de emenda. 

Outra especificação importante diz respeito ao espaçamento entre as barras que 

compõem a armadura longitudinal. No item 18.2.1, a ABNT NBR 6118 (2014) propõe que os 

espaços devem ser concebidos para a introdução do vibrador e de modo a impedir a 

segregação dos agregados e a ocorrência de vazios no interior da estrutura. O espaçamento 

mínimo entre faces das barras longitudinais (amín) é dado, dessa maneira, pelo maior valor 

entre 

 

20 

1,2

mín

máx

mm

a

d






 



                                                        (2.2.4) 
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sendo  o diâmetro da barra e dmáx o diâmetro máximo do agregado graúdo. Esses valores 

devem ser obedecidos inclusive em regiões de emendas por traspasse. Já o espaçamento 

máximo entre eixos de barras deve ser no máximo igual a duas vezes a menor dimensão da 

seção transversal, não excedendo 40 cm. 

 A armadura transversal (usualmente referida como estribos) deve ser amarrada 

juntamente à armadura longitudinal, possibilitando a concretagem da peça na posição vertical. 

Além disso, têm a função de absorver os esforços transversais de tração que surgem em 

regiões de emendas por traspasse da armadura longitudinal. (ARAÚJO, 2010). Conforme 

Pinheiro (2007), além de impedir a flambagem das barras longitudinais, os estribos exercem 

também o papel de confinar o concreto, garantindo uma peça mais resistente.  

Segundo o item 18.4.3 da ABNT NBR 6118 (2014), a armadura transversal deve ser 

disposta ao longo de toda a altura do pilar, sendo necessária sua colocação em regiões de 

cruzamento com vigas e lajes. Ainda nesse item, é estabelecido que o diâmetro dos estribos 

(t) em pilares não pode ser inferior a 5 mm nem a 1/4 do diâmetro das barras que compõem a 

armadura longitudinal (), ou seja: 

5 

4
t

mm
 


 


                                                         (2.2.5) 

 De modo a garantir o cumprimento de suas funções, o espaçamento entre estribos (s), 

medido ao longo do eixo do pilar, deve ser o mínimo entre os seguintes valores: 

20 

24  (aço CA-25)

12  (aço CA-50)

cm

b
s









 



                                                (2.2.6) 

No item 12.8.4, a ABNT NBR 6118 (2014) indica que os estribos evitam a ocorrência 

da flambagem em até 2 barras longitudinais (não contando a situada no canto da seção), desde 

que as mesmas se situem dentro de um comprimento equivalente a 20t, computado a partir 

da quina da armadura transversal. As barras que não obedecem a esse critério devem dispor 

de estribos suplementares. Esse efeito pode ser garantido através do uso de dois estribos 

poligonais ou associando barras com ganchos (grampos) ao estribo principal. Tais grampos 

devem atravessar a seção do pilar e envolver as barras longitudinais a serem protegidas.  
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2.3 Excentricidades 

 

 Etimologicamente, excentricidade significa “desvio ou distanciamento do centro”. No 

contexto do estudo, representa a distância com que o esforço normal de compressão (N) atua 

em relação ao centro de gravidade da seção transversal. Essa solicitação pode ser encarada, de 

forma equivalente, como um par de esforços: o esforço normal aplicado no centro de 

gravidade (doravante referido como C.G) e um momento fletor (M) cuja magnitude é dada 

pelo produto do esforço normal pela distância com que o mesmo, originalmente, se situava do 

C.G (Figura 3). 

 

Figura 3 - Esquema representativo de carga excêntrica 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 É importante ressaltar que no caso de pilares com seção retangular, de forma análoga 

ao índice de esbeltez e ao comprimento equivalente, as excentricidades devem ser avaliadas 

ao longo das duas direções principais (eixos de simetria). 

 

2.3.1 Excentricidades de 1ª ordem 

 

As excentricidades de 1ª ordem (inerentes à análise da estrutura na configuração 

indeformada) são: excentricidade inicial, acidental, de forma, mínima e suplementar (ou 

devido à fluência). 

A excentricidade inicial (ei) é aquela verificada em pilares extremos (de borda e de 

canto), oriunda da ligação monolítica entre viga e pilar (BACARJI, 1993). Essa 

excentricidade pode ser obtida a partir do esforço normal (N) e dos momentos fletores 
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desenvolvidos em cada tramo do pilar, no topo (Mtopo) e na base (Mbase), como mostram as 

expressões abaixo: 

 
,

topo

i topo

M
e

N
                                                         (2.3.1) 

,
base

i base

M
e

N
                                                         (2.3.2) 

 A ABNT NBR 6118 (2014) permite, nas situações em que não se dispõe do cálculo 

exato da influência da solidariedade entre pilar e viga, lançar mão de um esquema estático 

aproximado para obter o momento atuante no topo e na base dos pilares extremos das vigas. 

Esse esquema é apresentado na Figura 4. O mesmo é baseado na ideia de que o ponto de 

inflexão da curvatura está situado, aproximadamente, no meio do pilar, de tal forma que, 

nesse ponto, o momento seja nulo (apoio simples). O momento fletor na base do pilar, por 

exemplo, será, dessa maneira, influenciado pela rigidez da ligação, isto é, da rigidez da viga 

ligada à base e do pilar e do pilar que o segue. 

  

Figura 4 - Esquema estático para determinação dos momentos extremos 

         

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 6118 (2014) 

 

 Bacarji (1993) fornece uma expressão para determinar a excentricidade inicial na 

seção intermediária do pilar (ei,int), dada por: 

,int , , ,0,6 0,4 0,4i i a i b i ae e e e                                          (2.3.3) 

sendo ei,a e ei,b as excentricidades iniciais nas extremidades do pilar, com ei,a ≥ ei,b. 

A excentricidade acidental (ea) é aquela que, como o nome sugere, pode ocorrer 

acidentalmente devido a fatores como a incerteza na posição da força normal ou o desvio do 

eixo da peça durante a construção em relação ao que o projeto previa (CARVALHO & 

PINHEIRO, 2013).  
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 Conforme o item 11.3.3.4 da ABNT NBR 6118 (2014), as imperfeições geométricas 

do elemento estrutural ao longo de seu eixo devem ser avaliadas na verificação de seu estado-

limite último. Essas imperfeições podem ser consideradas como globais e locais. Pinheiro 

(2007) comenta que os coeficientes de ponderação já contemplam grande parte dessas 

imperfeições, mas não aquelas do eixo das peças. Portanto, as mesmas devem ser examinadas 

de forma explícita por produzirem efeitos relevantes na estabilidade da construção. 

 Como o trabalho trata de elementos isolados, será dado enfoque às imperfeições 

locais. Nesse caso, consoante com o item 11.3.3.4.2 da ABNT NBR 6118 (2014), devem ser 

considerados o efeito da falta de retilineidade no pilar ou de seu desaprumo. A Figura 5 ilustra 

tais efeitos.  

 

Figura 5 - Imperfeições geométricas locais 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho e Pinheiro (2013) 

 

 A excentricidade acidental referente à falta de retilineidade pode ser calculada a partir 

das seguintes expressões 

1
2

a

l
e 

 
  

 
                                                        (2.3.4) 

1 1 1

1

100
mín máx

H
                                                 (2.3.5) 

em que: 

1 é o desaprumo de um elemento vertical contínuo; 

H é a altura de um pavimento ou, no caso de um pilar isolado, seu comprimento equivalente; 
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1mín é tomado como 1/400 para estruturas de nós fixos ou 1/300 para estruturas de nós 

móveis; 

1máx é tomado como 1/200. 

 A excentricidade acidental associada ao desaprumo é calculada por 

1ae l                                                           (2.3.6) 

 Como pode ser visto na Figura 5, para o caso de falta de retilineidade do eixo, a 

excentricidade acidental ocorre na seção intermediária do pilar, assim devendo ser 

acrescentada à excentricidade inicial nessa seção. Analogamente, o desaprumo se dá nos 

extremos do lance de pilar e deve ser considerado no cálculo da excentricidade nas seções de 

extremidade. 

 A excentricidade de forma (ef) ocorre quando o eixo baricêntrico das vigas que 

concorrem para o pilar não passam pelo centro geométrico de sua seção transversal 

(PINHEIRO, 2007). Assim, a excentricidade representa a distância entre o C.G da seção e o 

ponto que representa a atuação da reação das vigas no pilar. A Figura 6 apresenta exemplos da 

excentricidade de forma nos diferentes tipos de pilares. 

 

Figura 6 - Excentricidade de forma 

 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2007) 
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Pinheiro (2007) afirma que é prática comum desconsiderar o efeito da excentricidade 

de forma em virtude da simetria que ocorre ao longo dos pavimentos da estrutura, de modo 

que essas excentricidades tendem a ser equilibradas. Carvalho e Pinheiro (2013) chamam 

atenção para o caso de alguns softwares de cálculo que, em sua configuração padrão, 

consideram as excentricidades de forma, o que pode tornar os momentos atuantes nos pilares 

excessivamente altos. 

O item 11.3.3.4.3 da ABNT NBR 6118 (2014) apresenta a definição de momento 

mínimo, sendo o momento de 1ª ordem que, ao ser considerado, contempla o efeito das 

imperfeições locais existentes nos pilares de estruturas reticuladas. O mesmo é dado por 

1 , (0,015 0,03 )d mín dM N h                                          (2.3.7) 

sendo Nd o esforço normal de cálculo e h a altura da seção transversal do pilar na direção 

avaliada, em metros (m). 

A parcela entre parênteses da Equação (2.3.7) representa a excentricidade mínima. Na 

maioria dos casos, a magnitude dessa excentricidade se sobrepõe às excentricidades iniciais e 

acidentais somadas.  

Em pilares com esbeltez elevada (a consideração da fluência é necessária, 

como prescreve a ABNT NBR 6118 (2014) no item 15.8.4. Essa consideração é efetuada, de 

maneira aproximada, a partir de uma excentricidade suplementar (ec) dada pela expressão 

2,718 1

Sg

e Sg

N

N NSg

c a

Sg

M
e e

N




  
        

                                   (2.3.8) 

em que: 

Ne = (10EciIc)/le² (carga crítica de Euler); 

MSg e NSg são os esforços solicitantes devidos à combinação quase permanente; 

ea é a excentricidade acidental devida a imperfeições locais; 

ϕ é o coeficiente de fluência do concreto; 

Eci = 5600 fck
1/2 (MPa); 

Ic é o momento de inércia da seção bruta (estádio I); 

le é o comprimento equivalente do pilar. 

 

2.3.2 Excentricidade de 2ª ordem  

 

 Além dos esforços compostos pelas solicitações iniciais e aqueles oriundos do efeito 

das excentricidades de 1ª ordem, devem ser considerados momentos fletores de 2ª ordem que 
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surgem a partir da deformação da estrutura (FUSCO, 1981). A esses momentos está associada 

a excentricidade de 2ª ordem (e2). Seu efeito é significativo em estruturas muito esbeltas, mas 

pode ser desprezado caso o índice de esbeltez do pilar seja igual ou inferior a um valor limite, 

como será visto a seguir. Representa-se essa excentricidade na Figura 7. 

 

Figura 7 - Excentricidade de 2ª ordem em pilares 

 

Fonte: Souza (2003) 

 

2.4 Análise local de 2ª ordem 

 

Aos efeitos obtidos na análise de 1ª ordem devem ser acrescidos os efeitos de 2ª 

ordem, que consideram a configuração deformada da estrutura na análise do equilíbrio. 

Entretanto, essa consideração é mandatória apenas em casos que a capacidade resistente da 

peça no estado limite último, se comparada com a capacidade resistente avaliada pela análise 

de 1ª ordem, sofre redução significante (SOUZA, 2003). A redução de resistência está 

associada à esbeltez da estrutura, sendo assim proposto um limite de esbeltez a partir do qual 

os efeitos de 2ª ordem não podem ser desprezados. 
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2.4.1 Esbeltez limite 

 

 Conforme o item 15.8.2 da ABNT NBR 6118 (2014), os esforços locais de 2ª ordem 

podem ser desprezados quando índice de esbeltez da estrutura for inferior ao valor limite 

dado pela expressão 

1

1

25 12,5
35

90
b b

e

h


 

 
 

                                            (2.4.1) 

  

 Nessa expressão, e1/h representa a excentricidade relativa de 1ª ordem, em que e1 pode 

ser tomado como sendo o maior valor de excentricidade inicial. O coeficiente b é dependente 

da vinculação do pilar e da magnitude e forma do diagrama de momentos de 1ª ordem 

Em pilares biapoiados sem cargas transversais, b pode ser obtido por 

0,4 0,60 0,40 1,0B
b

A

M

M
                                        (2.4.2) 

sendo MB e MA os momentos de 1ª ordem nos extremos do pilar, com MA sendo o maior valor 

absoluto. A razão MB/MA assume valor negativo em casos de curvatura reversa e positivo em 

casos de curvatura simples, como mostra a Figura 8.  

 

Figura 8 - Curvatura reversa e curvatura simples 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

Para pilares biapoiados com cargas transversais significativas ao longo da altura, b 

assume o valor 1. Já em pilares em balanço, b será calculado por 
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0,85 0,80 0,20 1,0C
b

A

M

M
                                         (2.4.3) 

em que MA é o momento de primeira ordem no engaste e MC é o momento de 1ª ordem no 

meio do pilar. 

No caso de pilares biapoiados ou em balanço com momentos menores que o momento 

mínimo, b também é igual a 1. Para os casos em que a esbeltez limite é ultrapassada, deve-se 

auferir os efeitos de 2ª ordem a partir dos métodos propostos pela ABNT NBR 6118 (2014). 

Nesse trabalho, são discutidos alguns deles, incluindo o método geral e dois métodos 

aproximados. 

 

2.4.2 Método geral 

 

 Conforme a ABNT NBR 6118 (2014), item 15.8.3.2, o método geral consiste na 

análise não-linear feita a partir da discretização do elemento, considerando a relação 

momento-curvatura real em cada seção. Esse método é obrigatório para pilares com esbeltez 

superior a 140. 

 O método geral pode ser aplicado para qualquer tipo de pilar, inclusive em casos onde 

as dimensões da peça, a distribuição da armadura longitudinal ou a carga aplicada não são 

constantes ao longo de seu eixo (SCADELAI, 2004). Desse modo, sua utilização é justificada 

pela qualidade de seus resultados, uma vez que o comportamento real da estrutura é retratado 

com maior precisão através da consideração das não linearidades física e geométrica de forma 

rigorosa.  

De acordo com Borges (1999), o princípio do método consiste em investigar a 

existência da posição deformada estável de um elemento submetido a um carregamento 

qualquer.  Tal posição reflete um estado de equilíbrio entre esforços resistentes e solicitantes, 

respeitando as condições de compatibilidade e as equações constitutivas dos materiais.  

Uma das formas de determinar a carga crítica (valor máximo de força aplicada que não 

acarreta perda da estabilidade) é escolhendo uma seção de referência para avaliar a 

estabilidade da configuração de equilíbrio e elaborando um diagrama carga-deslocamento 

para a estrutura (FUSCO, 1981). Um dos métodos utilizados para traçar o diagrama de carga x 

deslocamento é o Método do Controle de Carga. O mesmo consiste em dividir a carga atuante 

F em incrementos e, para cada ponto, obtém-se o deslocamento correspondente ao equilíbrio 

através de um método numérico, sendo esse o deslocamento característico do efeito de 2ª 

ordem, primordial para a obtenção dos momentos da etapa posterior. O diagrama desse 
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processo resulta em uma assíntota que tende ao valor da carga crítica, conforme ilustra a 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Método geral aplicado através de carregamento progressivo 

 

Fonte: Borges (1999) 

 

 Fusco (1981) afirma que a grandeza dos incrementos de carga também influencia nos 

resultados obtidos, de modo que quanto menor o valor dos incrementos, maior a precisão 

adquirida. Portanto, em vista do volume de cálculos necessários, a aplicação do método torna-

se impraticável sem o uso de computador.  

 A obtenção dos efeitos de 2ª ordem de forma menos laboriosa torna-se possível 

através dos métodos simplificados que serão discutidos a seguir. No entanto, suas aplicações 

são válidas para casos restritos. Por conseguinte, é necessário recorrer ao método geral 

quando as características do problema não permitem o cálculo simplificado. 

 

2.4.3 Método do pilar-padrão com curvatura aproximada 

 

 A ABNT NBR 6118 (2014), no item 15.8.3.3.2, prescreve a utilização desse método 

para o cálculo de pilares com esbeltez não superior a 90, seção transversal constante e 

armadura simétrica e contínua ao longo dos eixos. As não linearidades física e geométrica são 

consideradas da seguinte forma: supõe-se que a configuração deformada da peça seja 

aproximadamente senoidal (NLG) e admite-se uma expressão aproximada para a curvatura na 

seção crítica (NLF). De acordo com Araújo (2012), o método concebe o efeito de 2ª ordem a 

partir do cálculo de uma excentricidade de 2ª ordem que, somada à excentricidade de 1ª 



30 

 

ordem, compõe a excentricidade total com a qual a seção crítica do pilar deve ser 

dimensionada.  

 O efeito de 2ª ordem é calculado a partir do seguinte processo: 

1. Define-se o esforço normal adimensional (): 

d

c cd

N
v

A f
                                                           (2.4.4) 

em que fcd corresponde à resistência à compressão de cálculo do concreto. 

2.  Calcula-se curvatura (1/r) na seção crítica, aproximada pela expressão abaixo: 

1 0,005 0,005

( 0,5)r h v h
 


                                             (2.4.5) 

sendo h a dimensão da seção transversal na direção estudada. 

3. Determina-se a excentricidade de 2ª ordem (e2): 

2

² 1

10

ele
r

                                                                (2.4.6) 

4. Obtém-se o momento total máximo atuante (Md,tot): 

, 1 , 2 1,d tot b d A d dAM M N e M                                       (2.4.7) 

Nessa expressão, b assume valor conforme especificado na seção 2.4.1. M1,dA refere-se ao 

valor de cálculo do maior momento de 1ª ordem (MA). 

 

2.4.4 Método do pilar-padrão com rigidez  aproximada 

 

A ABNT NBR 6118 (2004), no item 15.8.3.3.3, admite o emprego desse método para 

o cálculo de pilares obedecendo as mesmas hipóteses previstas para o método discutido 

anteriormente. As não linearidades física e geométrica são consideradas admitindo que a 

configuração deformada da peça seja aproximadamente senoidal (NLG) e admite-se uma 

expressão aproximada para a rigidez do elemento (NLF). Conforme Araújo (2012), o método 

concebe o efeito de 2ª ordem fornecendo uma expressão para o momento total a ser utilizado 

no dimensionamento, a partir da qual pode-se deduzir as expressões da excentricidade total e, 

consequentemente, a excentricidade de 2ª ordem. O momento total de cálculo é obtido pela 

expressão 

1 ,

, 1 ,²
1

120

b d A

d tot d A

M
M M








 



                                             (2.4.8) 

em que representa a rigidez adimensional, estimada da seguinte forma 
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,
32 1 5

 

Rd tot

aprox

d

M

h N
 

 
  

 
                                              (2.4.9) 

sendo MRd,tot o momento resistente de cálculo.  

 Em situações de verificação, MRd,tot deve ser calculado a partir da armadura existente e 

do esforço normal de cálculo. Nos casos de dimensionamento faz-se MRd,tot = Md,tot e se sucede 

um processo iterativo, já que o momento total de cálculo depende da rigidez adimensional e 

esta passa a depender do momento total de cálculo. Porém, essa abordagem não é a única para 

se resolver o problema, que pode ser encarado como uma equação da forma 

, ,² 0,d tot d totaM bM c    em que 

1 ,

1 ,

5 

²
² 5

320

²

d e
d b d A

d b d A

a h

N l
b h N h M

c N h M









  


 

                                      (2.4.10) 

 Assim, o momento total de cálculo é dado por  

 

, 1 ,

² 4

2
d tot d A

b b ac
M M

a

  
                                        (2.4.11) 

 

3 DIMENSIONAMENTO À FLEXOCOMPRESSÃO NORMAL 

 

3.1 Hipóteses básicas 

 

Para tornar possível a resolução do problema de dimensionamento de uma seção de 

concreto armado submetida à flexocompressão normal, admite-se que:  

 As seções transversais ao eixo do elemento permanecem planas e mantém sua posição 

(isto é, normal ao eixo) após a deformação do elemento. De acordo com Araújo (2010), a 

consequência dessa hipótese é uma distribuição linear das deformações normais ao longo da 

altura das seções transversais, de modo que a deformação em um trecho arbitrário da seção é 

diretamente proporcional à sua distância até a linha neutra da mesma; 

 Não há escorregamento da armadura envolta em concreto, ou seja, existe aderência 

perfeita entre os dois materiais. Em consequência disso, as barras de aço estarão sujeitas à 

mesma deformação que a camada de concreto que as circunda. Conforme Araújo (2010), essa 
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hipótese garante a validade da hipótese anterior para determinar a deformação em um ponto 

qualquer da seção, independentemente de se tratar do aço ou do concreto. 

 No estado limite último, o valor das tensões no concreto é dado a partir de um 

diagrama tensão-deformação de forma parabólica-retangular, na região onde as deformações 

são de compressão (negativas) e nulo na região de deformações positivas (de tração). Isso se 

deve à premissa de que a resistência à tração do concreto é desprezível. A Figura 10 a seguir 

exibe o diagrama que representa esse comportamento. 

 

Figura 10 - Diagrama tensão-deformação de cálculo para o concreto 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Algebricamente, o diagrama pode ser descrito, conforme ABNT NBR 6118 (2014), 

por 

2

0,85 1 1

n

c
c cd

c

f





  
    
   

                                         (3.1.1) 

sendo: 

n = 2, para fck ≤ 50 MPa; 

n = 1,4 + 23,4[(90- fck)/100)]4, para fck > 50 MPa; 

c2 = 2‰ e cu = 3,5‰ para concretos de classes até C50; 

c2 = 2‰ + 0,085‰(fck – 50)0,53 e cu = 2,6‰ + 35‰[(90- fck)/100)]4 para concretos de classes 

C55 até C90. 



33 

 

 Embora seja possível descrever o comportamento da tensão no trecho parabólico, 

permite-se substituir o diagrama da Figura 10 por um diagrama simplificado que ainda 

representa tal comportamento de forma satisfatória. Essa alternativa corresponde a um 

diagrama completamente retangular e de extensão igual a 0,8x, sendo x a posição da linha 

neutra, computada a partir da borda mais comprimida da seção. O limite superior da tensão de 

compressão passa a ser tomado como 0,80fcd em seções cuja largura é variável e crescente a 

partir da borda mais comprimida em direção à linha neutra (seções triangulares e circulares, 

por exemplo) ou 0,85fcd em seções de largura constante ou largura variável e decrescente no 

sentido supracitado. Esse diagrama equivalente fornece, aproximadamente, uma resultante 

com mesma intensidade e situada na mesma posição da obtida pelo diagrama parabólico-

retangular. A Figura 11 justapõe os dois diagramas para efeito de comparação. 

 

Figura 11 - Diagrama parábola-retângulo e diagrama retangular simplificado 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

Para os aços classe A (obtidos por laminação a quente), o comportamento considerado 

é o de material elastoplástico perfeito, isto é, tensão variando linearmente até o limite de 

escoamento (y) e constante para valores de deformações que ultrapassam esse limite. Esse 

comportamento é ilustrado pela Figura 12 a seguir. 
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Figura 12 - Diagrama tensão-deformação de cálculo para aço Classe A 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 O diagrama da Figura 12 é descrito matematicamente pelas expressões abaixo: 

 ; 0s s s s ydE                                                   (3.1.2) 

 ; s yd s ydf                                                    (3.1.3) 

em que ES é o módulo de elasticidade do aço, utilizado igual a 210 GPa, e yd é a deformação 

de escoamento de cálculo do aço, calculada a partir de sua tensão de escoamento de projeto 

(fyd). 

A ABNT NBR 6118 (2014), no item 8.3.6, afirma que o diagrama pode ser aplicado 

tanto para tração como para compressão, daí seu aspecto simétrico. Além disso, é válido para 

intervalos de temperatura entre -20 e 150 °C. 

 Venturini e Rodrigues (1987) comentam que o uso do diagrama perde o sentido para 

valores de deformação no aço superiores a 0,0035 (na compressão) uma vez que, conforme 

estabelecido na segunda hipótese, a solidariedade entre aço e concreto não permite que a 

deformação de compressão no aço ultrapasse tal valor, uma vez que o mesmo representa o 

limite último para o concreto na flexocompressão.  

 

2.5 Exposição do problema 

 

A flexocompressão normal (ou reta) é caracterizada por uma solicitação composta por 

esforço axial de compressão e um momento fletor atuante no plano que contém os eixos de 

simetria da seção transversal do elemento estrutural (ARAÚJO, 2010). Desse modo, a 
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orientação da linha neutra (doravante referida como L.N), dado imprescindível para definir o 

equilíbrio da seção, é previamente conhecida, sendo perpendicular ao plano de atuação do 

momento fletor, isto é, com inclinação nula. Assim, resta determinar sua posição medida a 

partir de uma das bordas, comumente escolhendo-se a mais comprimida (ou menos 

tracionada). A Figura 13 representa a convenção utilizada para determinar a profundidade x 

da L.N em uma seção retangular. 

 

Figura 13 - Convenção para definir a profundidade da L.N na seção 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Posto que a deformação (e, por conseguinte, a tensão) desenvolvida nas barras da 

armadura é dependente de sua posição em relação à L.N, segue que a capacidade resistente da 

seção é influenciada pela maneira que as barras são nela dispostas, de modo que duas seções 

com a mesma área de aço podem suportar solicitações diferentes a depender do arranjo da 

armadura. Assim, o problema do dimensionamento consiste em, a partir dos esforços 

solicitantes de cálculo (Nd e Md), das resistências de cálculo dos materiais (fyd e fck), do 

formato da seção transversal e da disposição da armadura longitudinal na mesma, determinar 

as dimensões da seção de concreto e a área total de aço presente que garantam o equilíbrio, 

isto é, esforços solicitantes combatidos em sua totalidade pelos esforços resistentes (NR e MR). 

 Para uma seção genérica, conforme Venturini e Rodrigues (1987), os esforços 

resistentes são dados pelas expressões 

1

n

R c si si

iA

N dA A 


                                               (3.2.1) 
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1
c

n

R c c c si si si

iA

M y dA y A 


                                          (3.2.2) 

em que: 

Ac é a área da seção sob compressão; 

σc é a tensão na área de concreto comprimida; 

Asi é a área de aço em um nível genérico; 

σsi é a tensão na área de aço Asi; 

yc é a distância do centro da área de concreto comprimida, em relação ao C.G da seção; 

ysi é a distância da barra de aço i, em relação ao C.G da seção. 

Araújo (2010) afirma que é prática comum preconceber as dimensões da seção 

transversal (base e altura), de maneira que o dimensionamento passe a se resumir ao cálculo 

da área de aço. 

  

2.6 Caso de seção retangular 

 

A seguir, desenvolve-se a formulação para se obter a área de aço necessária para o 

equilíbrio de uma seção retangular (caso de interesse prático) com armadura distribuída. A 

princípio, convenciona-se que o momento fletor atuante é orientado de modo que comprime 

as fibras superiores e traciona as fibras inferiores da seção. Além disso, considera-se que as 

camadas de barras são contabilizadas de baixo para cima. 

A seção genérica escolhida para elaborar a formulação, juntamente com alguns 

parâmetros iniciais, está ilustrada na Figura 14.  

 

Figura 14 - Seção genérica de concreto armado e parâmetros iniciais 

 

Fonte: Araújo (2010) 
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Introduz-se a seguinte notação: 

b: largura da seção transversal; 

h: altura da seção transversal; 

di: distância do centro de uma camada i à borda superior; 

S: espaçamento entre camadas (computado entre os centroides das barras); 

ni: número de barras de uma camada i; 

n’: número total de camadas; 

n: número total de barras na seção; 

d’: distância do centro das camadas extremas até as bordas da seção. 

 A partir da Figura 14, é possível verificar que o espaçamento entre camadas (S) pode 

ser escrito da seguinte forma: 

2 '

' 1

h d
S

n





                                                        (3.3.1) 

 Definindo o parâmetro adimensional d’/h, a expressão anterior pode ser reescrita 

como 

1 2

' 1
S h

n

 
  

 
                                                     (3.3.2) 

 Além disso, verifica-se que a distância di é equivalente a 

' ( ' )id d S n i                                                      (3.3.3) 

 Substituindo S pelo valor expresso em (3.3.2) e utilizando a relação d’ = htem-se 

  ' 1 2

( ' 1)
i

n i
d h

n




  
  

 
                                            (3.3.4) 

que permite calcular a distância de uma camada genérica até a borda superior da seção a partir 

dos parâmetros geométricos introduzidos previamente. A expressão entre colchetes fica 

estabelecida como sendo o parâmetro adimensional i. 

 A taxa mecânica de armadura () presente na seção é dada por 

s yd

cd

A f

bh



                                                          (3.3.5) 

 Analogamente, exprime-se a taxa mecânica de armadura para a camada i como sendo 

si yd

cd

A f

bh



                                                          (3.3.6) 

 Fazendo a consideração razoável de que todas as barras da seção possuem o mesmo 

diâmetro, tem-se 
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i
si s

n
A A

n
                                                          (3.3.7) 

 Logo, substituindo (3.3.7) em (3.3.6) e considerando a definição em (3.3.5), resulta em 

i
i

n

n
                                                           (3.3.8) 

por onde se obtém a taxa mecânica de armadura da camada i em função da taxa mecânica 

total. 

 

3.3.1 Cálculo das tensões nas armaduras 

 

 A sequência do desenvolvimento da formulação passa pela determinação das tensões 

nos diferentes níveis da armadura. Para tanto, é necessário averiguar as deformações em cada 

camada, o que pode ser feito a partir da análise dos domínios de dimensionamento, ilustrado 

na Figura 15. 

  

Figura 15 - Domínios de dimensionamento 

 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 6118 (2014) 

 

 Observa-se que, no domínio 2, a deformação (alongamento) na armadura da camada 1 

(adjacente à borda inferior da seção) é a igual a 10‰. Além disso, nos domínios 3, 4 e 4a, a 

deformação (encurtamento) na borda superior da seção é igual a 3,5‰. Por fim, no domínio 5, 

o encurtamento em uma fibra situada a 3h/7 da borda superior é igual a 2‰. O domínio 1 não 

é mencionado aqui por se tratar de um domínio exclusivo da flexotração (linha neutra fora e 

acima da seção, significando que esta se encontra totalmente tracionada). 
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 Assim, dispõe-se de três expressões para obter as deformações nas diferentes camadas 

de armadura, dependendo da profundidade da L.N (x). Desse modo, deve-se determinar os 

limites entre domínios em função de x. 

Nos limites do domínio 2, a profundidade da linha neutra varia entre 0 (na borda 

superior da seção) e um valor xA (limite entre os domínios 2 e 3). Por semelhança de 

triângulos, vê-se que: 

1

3,5

10

o
ooA

o
ooA

x

d x



                                                      (3.3.9) 

Logo, 

1

3,5

13,5
Ax d                                                        (3.3.10) 

Na Equação (3.3.4), fazendo i = 1, obtém-se o valor de d1. Como d1 = 1h, verifica-se 

que, no domínio 2, a profundidade da L.N é dada por: 

1

3,5
0

13,5
x h                                                     (3.3.11) 

Introduzindo o parâmetro adimensional x/h, que representa a posição relativa da 

L.N em relação à altura total da seção, chega-se a: 

1

3,5
0

13,5
                                                       (3.3.12) 

Nos domínios 3, 4 e 4a, como se pode constatar pela Figura 15, a L.N é contida no 

intervalo 

Ax x h                                                         (3.3.13) 

 Introduzindo os termos adimensionais e ,tem-se 

 1

3,5
1

13,5
                                                       (3.3.14) 

No domínio 5 , a L.N se situa no intervalo h ≤ x < ∞. Em termos adimensionais, 

escreve-se 

1                                                         (3.3.15) 

 Com as Equações (3.3.12), (3.3.14) e (3.3.15), a partir do adimensional , identifica-se 

em qual domínio o problema do dimensionamento se encontra. Portanto, prossegue-se com o 

cálculo das deformações em cada região.  
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 As deformações no domínio 2 para uma profundidade da L.N igual a x são 

apresentadas na Figura 16. Exibe-se, ainda, uma camada genérica de armadura e sua 

deformação correspondente si. 

 

Figura 16 - Distribuição de deformações no domínio 2 

 

Fonte: Araújo (2010) 

 

 Empregando semelhança de triângulos, encontra-se a seguinte relação: 

110

si i

o
oo

x d

d x

 



                                                     (3.3.16) 

 Aplicando as relações adimensionais x = /h, di = ih e d1=1/h, resulta 

1

10 i o
oosi

 


 

 
  

 
                                                 (3.3.17) 

que fornece a deformação para qualquer camada de armadura.  

 Como no domínio 2 o valor de  é necessariamente menor que 1 (garantido pela 

Equação (3.4.3)), o denominador da Equação (3.3.17) é invariavelmente positivo. Portanto, 

nos casos em que i <  (significando que a camada de armadura se situa acima da L.Nessa 

expressão retorna um valor de deformação positivo, convenção utilizada por Araújo (2010) e 

adotada pelo autor para indicar compressão na camada. Analogamente, deformações 

negativas (ocorrentes quando i  > são encaradas como sendo de tração.  

 Na região dos domínios 3, 4 e 4ª, a distribuição das deformações é ilustrada na Figura 

17 adiante. 
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Figura 17 - Distribuição de deformações nos domínios 3, 4 e 4a 

 

Fonte: Araújo (2010) 

 

 Pela semelhança de triângulos, tem-se: 

3,5

si i

o
oo

x d

x

 
 .                                                  (3.3.18) 

 Utilizando os adimensionais x = /h e di = ih, chega-se a 

3,5 i o
oosi

 




  
  

 
,                                             (3.3.19) 

Expressão que também obedece a convenção discutida anteriormente. 

A distribuição de deformações no domínio 5 é apresentada na Figura 18. 

 

Figura 18 - Distribuição de deformações no domínio 5 

 

Fonte: Araújo (2010) 

 

 Procedendo de forma semelhante ao descrito anteriormente, obtém-se os seguintes 

resultados: 
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32
7

si i

o
oo

x d

x h

 



                                                  (3.3.20) 

14
7 3

i o
oosi

 




  
  

 
                                               (3.3.21) 

Também sujeita à convenção adotada. 

Uma vez que as Equações (3.3.17), (3.3.19) e (3.3.21) permitem calcular a deformação 

para uma camada de aço qualquer, a tensão em cada nível é obtida a partir do diagrama 

tensão-deformação do aço, anteriormente apresentado na Figura 12. 

 

3.3.2 Resultantes de tensão no concreto e no aço 

 

 Antes de estudar o equilíbrio da seção, é conveniente determinar a resultante das 

tensões de compressão desenvolvidas no concreto e de tração no aço, com intuito de escrever 

as equações de equilíbrio de forma concisa. 

 Na formulação desenvolvida, o comportamento do concreto considerado é aquele 

descrito pelo diagrama simplificado (retangular), visto na Figura 11. Por conseguinte, a 

distribuição da tensão de compressão no concreto fica definida como mostra a Figura 19. 

 

Figura 19 - Distribuição da tensão de compressão no concreto 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

A partir da Figura 19, infere-se que a resultante de compressão no concreto (Rcc) é 

dada por: 

0,8cc cdR xb                                                  (3.3.22) 
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sendo cd = 0,85fcd, pois trata-se de uma seção retangular. 

 Empregando a relação x = h, a Equação (3.3.22) pode ser reescrita como: 

0,8cc cdR hb                                                 (3.3.23) 

sendo a parcela 0,8referida como rc. 

 Pela Figura 19, depreende-se que dc (distância de Rcc até a borda superior da seção) é 

igual a 0,4x. Substituindo x por h, escreve-se: 

0,4cd h                                                    (3.3.24) 

em que a parcela 0,4será referida como c. 

 O valor máximo de Rcc ocorre quando a seção se encontra totalmente comprimida, 

sendo igual a bhcd. Entretanto, como se observa na Equação (3.3.23), valores de superiores 

a 1,25 fazem com que a resultante de compressão assuma valores superiores ao máximo. 

Assim, é necessário limitar o valor de em 1,25 para obter resultados consistentes. Como 

consequência, os parâmetros rc e c passam a ser calculados pelas expressões 

0,8  ; 1,25

1,0 ; 1,25
cr

 




 


                                              (3.3.25) 

0,4  ; 1,25

0,5 ; 1,25
c

 





 


                                              (3.3.26) 

 Em uma camada genérica da armadura, a resultante da tensão desenvolvida no aço 

(Rsi) é obtida pelo produto da tensão de cálculo naquele nível pela área de aço existente, isto é, 

si si sdiR A                                                      (3.3.27) 

 É válido relembrar a convenção utilizada para as deformações, uma vez que a tensão 

de cálculo assume o mesmo sinal. 

 Utilizando as Equações (3.3.6) e (3.3.8), é possível obter Asi em termos da taxa 

mecânica de armadura total (Substituindo esse resultado em (3.3.27), chega-se a 

i sdi
si cd

yd

n
R bh

n f


                                               (3.3.28) 

 Como existem n’ camadas de aço na seção, emprega-se um somatório para computar a 

resultante de todas as camadas. 
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3.3.3 Equilíbrio da seção 

 

 A Figura 20 a seguir representa os esforços resistentes da seção (NR = Nd e MR = Md), 

a resultante de compressão no concreto (Rcc) e a resultante das tensões para uma camada i da 

armadura, simbolizada por Rsi. 

 

Figura 20 - Esquema para o equilíbrio da seção 

 

Fonte: Adaptado de Araújo (2010) 

 

O equilíbrio de forças na seção é dado por: 

'

1

0
n

d cc si

i

N R R


                                                (3.3.29) 

 Por conveniência, busca-se trabalhar com termos adimensionais. Para tanto, faz-se uso 

do esforço normal reduzido (), escrito como: 

d

cd

N

bh



                                                       (3.3.30) 

Em seguida, substituindo as expressões de Rcc e Rsi (Equações (3.3.23) e (3.3.28), 

respectivamente) em (3.3.29) e eliminando o termo comum bhcd, obtém-se: 

  
'

1

0
n

c i sdi

iyd

r n
nf


 



                                             (3.3.31) 

 Procede-se de forma análoga para o equilíbrio de momentos que, conforme Figura 20, 

é dado por: 

 
'

1

( ) 0
2

n

d d cc c si si

i

hM N R d R d


                                    (3.3.32) 
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 Aqui, emprega-se o momento fletor reduzido () dado por: 

²

d

cd

M

bh



                                                        (3.3.33) 

Além disso, são utilizadas as relações adimensionais (3.3.4) e (3.3.24), bem como 

aquelas aplicadas anteriormente no equilíbrio de forças. Por fim, eliminando o termo comum 

bh²cd, sucede-se: 

'

1

0,5 0
n

c c i i sdi

iyd

r n
nf


   



                                      (3.3.34) 

 As expressões (3.3.31) e (3.3.34) representam as equações de equilíbrio de forças e 

momentos, respectivamente, em termos adimensionais. A partir delas, pode-se dispor de duas 

equações para calcular a taxa mecânica de armadura da seção. São elas: 

'

1

( )yd c

n

i sdi

i

nf r

n











                                                   (3.3.35) 

'

1

(0,5 )yd c c

n

i i sdi

i

nf r

n

  





 



                                          (3.3.36) 

 

3.3.4 Cálculo da posição relativa da linha neutra 

 

 A incógnita , que configura a profundidade da L.N na seção, está presente nas 

equações (3.3.35) e (3.3.36) através dos coeficientes c e rc, e indiretamente em sdi, pois as 

tensões são obtidas através das deformações que, por sua vez, dependem diretamente de 

 Uma forma de determinar essa variável é subtrair de (3.3.36) a Equação (3.3.35) e 

igualar o resultado a zero (posto que ambas representam o mesmo valor ), resultando: 

' '

1 1

( 0,5 ) ( ) 0
n n

c c i sdi c i i sdi

i i

r n r n     
 

                              (3.3.37) 

 Constata-se que a expressão acima é uma equação da forma f(Portanto, a 

resolução do problema consiste na determinação da raiz de uma função cuja variável é A 

solução se encontra no intervalo [0,∞), que compreende todos os domínios possíveis da 

flexocompressão. Entretanto, não se pode obter tal solução de forma explícita, uma vez que se 

trata de um problema iterativo. 

 Assim, deve-se empregar métodos numéricos para resolver a Equação (3.3.37), como 

o algoritmo da bisseção (sendo necessário, de antemão, determinar um intervalo finito que 
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contenha a solução) ou o método do Gradiente Reduzido Generalizado (devendo-se atentar 

para o valor escolhido para realizar a primeira iteração, visto que a convergência do método é 

bastante sensível ao ponto de partida). 

 

3.3.5 Taxa mecânica de armadura e área de aço necessária 

 

 Em posse da raiz da Equação (3.3.37), pode-se utilizar as Equações (3.3.35) ou 

(3.3.36) para calcular a taxa mecânica de armadura total na seção (). Então, isolando As na 

Equação (3.3.5), obtém-se 

cd
s

yd

A bh
f


 ,                                                    (3.3.38) 

que fornece a área de aço que deve ser adicionada à seção para garantir seu equilíbrio, 

resolvendo o problema do dimensionamento à flexocompressão normal.  

 Chama-se atenção para os casos em que as Equações (3.3.35) ou (3.3.36) resultam em 

valores de taxa mecânica inferiores a zero, o que indica que a seção de concreto resiste à 

solicitação imposta sem a necessidade de armadura e esta é, teoricamente, desnecessária. 

Porém, pelas razões discutidas no capítulo anterior, é imprescindível garantir uma área 

mínima de aço na seção de concreto para garantir o bom funcionamento do compósito. 

 

3.4 Diagramas de interação e ábacos adimensionais 

 

Quando não se dispõe da solução analítica, a alternativa mais empregada é o uso de 

ábacos adimensionais, consistindo em curvas que correlacionam esforço normal 

adimensional, momento fletor adimensional e taxa mecânica de armadura para uma seção 

com geometria e distribuição de barras conhecidas, bem como o tipo de aço (CARVALHO & 

PINHEIRO, 2013). Uma forma de se construir tais ábacos é a partir das equações de 

equilíbrio da seção (3.3.31) e (3.3.34) apresentadas anteriormente, em que, para uma 

determinada taxa mecânica de armadura , varia-se o esforço normal adimensional e 

calcula-se valores do momento fletor adimensional , resultando em pares de esforços que 

levam a seção ao estado limite último (ruína). O resultado é uma curva chamada diagrama de 

interação. Esse procedimento é então repetido para diferentes valores de , obtendo-se um 

ábaco como o da Figura 21. 
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Figura 21 - Exemplo de ábaco adimensional para flexocompressão normal 

 

Fonte: Araújo (2010) 

 

 É importante ressaltar que o ábaco ilustrado na Figura 21 é válido somente para a 

configuração de barras indicada, relação d’/h (equivalente ao parâmetro ) igual a 0,10 e aço 

CA-50. Caso uma dessas variáveis fosse alterada, recorre-se a um ábaco diferente. 

 A solução para o dimensionamento à flexocompressão normal utilizando ábacos 

adimensionais consiste em, a partir de uma seção com , tipo de aço e arranjo de armadura 

previamente determinados, calcular os esforços solicitantes adimensionais e procurar no 

ábaco especificado a curva que contém o par (,Caso o par se situe entre duas curvas, 

pode-se proceder interpolando linearmente ou, de forma conservadora, adotar o maior valor 

de taxa mecânica. Com o valor de  definido, calcula-se a área de aço pela expressão 

(3.3.38). 

 A utilização dos ábacos adimensionais proporciona simplicidade na solução do 

dimensionamento, visto que se pode prescindir do uso de computador. No entanto, tais ábacos 

costumam ser desenvolvidos para poucos valores do parâmetro , retornando soluções 

aproximadas nos casos em que e não se enquadram nos valores especificados. 

 

 

 



48 

 

4 DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA 

 

4.1 Escopo 

 

 A ferramenta computacional desenvolvida neste trabalho consiste em uma planilha 

destinada ao dimensionamento e verificação de pilares contraventados com seção retangular 

maciça sujeita à flexão composta normal, balizada pelas imposições da ABNT NBR 6118 

(2014) e desenvolvida no Microsoft Excel® (Excel). 

O cálculo da área de aço na seção é feito conforme descrito no Capítulo 3, utilizando o 

diagrama retangular simplificado para descrever o comportamento do concreto à compressão. 

Quanto à classe dos materiais, foram incorporados aços classe A (CA-25, CA-50 e CA-60) e 

concretos de classes de resistência C20 à C50. As alternativas de diâmetros comerciais para as 

barras de aço vão de 10 mm (valor mínimo para armadura longitudinal de pilar) a 32 mm. 

Em vista da facilidade de implementação, foi escolhido o Método do pilar padrão com 

curvatura aproximada para determinar os efeitos locais de 2ª ordem. Assim, a planilha é 

limitada para pilares com esbeltez não superior a 90. Por conseguinte, não consta nessa 

ferramenta o cálculo da excentricidade de fluência. Além disso, os resultados fornecidos são 

válidos apenas para armaduras distribuídas simetricamente na seção. 

Dispõe-se de dois módulos independentes: dimensionamento e verificação. No módulo 

de dimensionamento, a saída é a solução que atende, com a menor área de aço, a todas as 

prescrições normativas (taxa de armadura, espaçamento transversal etc.), bem como o 

detalhamento da armadura longitudinal na seção. Na verificação, são calculados os esforços 

resistentes de uma seção com geometria e disposição de barras conhecidas, avaliando se a 

mesma atende com segurança as solicitações de projeto (com auxílio do diagrama de 

interação para a taxa mecânica de armadura existente), além de fornecer verificações 

adicionais quanto à taxa geométrica de armadura e espaçamento transversal entre as barras da 

seção. O usuário pode escolher qual módulo utilizar através dos botões presentes na interface 

de apresentação, mostrada na Figura 22. 
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Figura 22 - Interface de apresentação 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

4.2 Módulo “Dimensionamento” 

 

4.2.1 Entrada de dados 

 

 Nesse módulo, deve-se fornecer as dimensões da seção transversal em um plano 

cartesiano predefinido, os comprimentos equivalentes do pilar nas duas direções principais, as 

classes de resistência dos materiais (aço e concreto), o diâmetro máximo do agregado graúdo, 

a classe de agressividade ambiental (rural, urbana etc.) e os esforços característicos (esforço 

normal e momentos fletores na base e no topo do pilar). Além disso, é necessário estimar as 

bitolas da armadura longitudinal e transversal, sendo recomendado os valores 20 mm e 5 mm, 

respectivamente. Por fim, o usuário precisa selecionar a direção em que ocorre a 

excentricidade inicial no referido pilar a partir de sua posição em planta. A Figura 23 

apresenta um exemplo do preenchimento dos dados de entrada no módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Figura 23 - Entrada de dados no módulo "Dimensionamento" 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Como se observa na Figura 23, a unidade com a qual determinados entradas devem ser 

inseridas é previamente indicada. No caso dos dados “Concreto”, “Aço” e “Agressividade”, o 

usuário pode escolher entre opções previamente listadas. 

 Caso alguma dimensão inserida em “Seção transversal” seja inferior a 19 cm, o 

usuário recebe uma mensagem de alerta, tendo então a opção de continuar com a dimensão (o 

que fará com que os esforços sejam majorados pelo coeficiente adicional n) ou alterá-la. O 

alerta está reproduzido na Figura 24. 

 

Figura 24 - Mensagem de alerta para dimensão inferior a 19 cm 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 A planilha também alerta para a inserção de dimensão inferior a 14 cm, mínimo 

permitido por norma, como mostra a Figura 25. 
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Figura 25 - Mensagem de alerta para dimensão inferior a 14 cm 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Quando as dimensões fornecidas resultam em uma seção com área inferior a 360 cm² 

(valor mínimo requerido por norma), a mensagem de alerta solicita que novos dados sejam 

inseridos, como mostra a Figura 26. 

 

Figura 26 - Mensagem de alerta para área de seção inferior à mínima 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

O usuário também é notificado caso os valores de hx e hy inseridos sucedem um caso 

de pilar-parede através de uma mensagem requisitando dimensões diferentes, conforme 

Figura 27. 

 

Figura 27 - Mensagem de alerta para pilares-parede 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 
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Outra restrição de dados é relativa ao índice de esbeltez. Na situação em que a combinação 

das dimensões da seção transversal e os comprimentos efetivos resulte em uma esbeltez 

superior a 90 em algum dos eixos, um alerta é imediatamente transmitido, impedindo que o 

usuário siga adiante com a análise. O aviso persiste até que uma série de entradas resulte em 

esbeltez igual ou inferior a 90. A Figura 28 exibe tal alerta. 

 

Figura 28 - Mensagem de alerta para esbeltez superior a 90 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

4.2.2 Parâmetros de projeto 

 

 Uma vez fornecidos os dados iniciais, a planilha define alguns parâmetros iniciais 

fixos para ambas as direções de dimensionamento, como esforço normal de projeto, 

resistência de projeto dos materiais, cobrimento nominal etc. (Figura 29). 

 

Figura 29 - Parâmetros iniciais de cálculo 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 
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Além disso, é feita a determinação da excentricidade final para cada direção. A 

sequência de cálculo compreende índice de esbeltez, excentricidades iniciais, excentricidades 

acidentais (desaprumo e falta de retilineidade), excentricidades e momentos mínimos, esbeltez 

limite 1 e excentricidade de 2ª ordem. Excentricidades de forma não são consideradas pelas 

razões evidenciadas no Capítulo 2. A excentricidade final é então averiguada em duas seções: 

na extremidade e no meio do lance.  

 Na seção de extremidade, considera-se a maior excentricidade inicial (entre base e 

topo) e a excentricidade acidental por desaprumo. Sua soma é comparada à excentricidade 

mínima para a direção especificada. O maior entre os dois resultados é tomado como 

excentricidade na seção de extremidade. Como nos extremos do pilar o efeito de 2ª ordem é 

nulo (Figura 7), o mesmo não figura nessa seção. 

 Na seção intermediária, considera-se a excentricidade inicial no meio do pilar e a 

excentricidade acidental por falta de retilineidade. Sua soma é comparada à excentricidade 

mínima para a direção estudada e o maior dos resultados representa a excentricidade de 1ª 

ordem. Caso a esbeltez do pilar seja superior a 1, a excentricidade de 2ª ordem é calculada e 

passa a compor, junto com a de 1ª ordem, a excentricidade na seção intermediária. A 

excentricidade final para cada direção é dada pela situação mais desfavorável, isto é, a seção 

maior excentricidade. Essas situações de cálculo, conforme Araújo (2010), estão a favor da 

segurança.  

 Por fim, são definidos os parâmetros que dependem da direção em que é feito o 

dimensionamento, exibidos na Figura 30. 

 

Figura 30 - Parâmetros variáveis com a direção de dimensionamento 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

Em posse das excentricidades finais (ex e ey), são calculados os momentos finais de 

projeto (Md) para cada direção. A base b refere-se à dimensão paralela ao eixo em torno do 
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qual se desenvolve a flexão. Os adimensionais  e são calculados em função da altura h 

correspondente à direção de dimensionamento, o último levando também em consideração o 

momento de cálculo. Dessa forma, as áreas de aço são calculadas para duas situações de 

flexocompressão normal (em torno de cada eixo principal). Carvalho e Pinheiro (2013) 

consideram flexocompressão normal na direção em que ocorre a excentricidade inicial e 

oblíqua na direção oposta. No entanto, Araújo (2010) comenta que a flexão composta normal 

ao longo da menor dimensão da seção tende a determinar o dimensionamento, requerendo 

áreas de aço muito superiores às obtidas para a outra direção, justificando a não consideração 

da flexão composta oblíqua. 

 

4.2.3 Cálculo da área de aço 

 

 Conforme exposto no Capítulo 3, a solução para o problema do dimensionamento 

propriamente dito, isto é, o cálculo da área de aço que satisfaz o equilíbrio da seção, requer 

que a distribuição das barras na seção seja conhecida. Portanto, de modo a buscar a solução 

mais econômica possível, foram implementadas diferentes configurações de armadura 

(arranjos), propostos por Venturini e Rodrigues (1987) e Pinheiro et al (1994), 

compreendendo até 10 camadas de armadura distribuídas ao longo da altura da seção, com no 

máximo 10 barras por camada, perfazendo 40 arranjos, expostos na Figura 31. 

 

Figura 31 - Arranjos implementados 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 
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Nota-se que todos os arranjos da Figura 31 são simétricos, respeitando a restrição de 

aplicação do Método do pilar padrão com curvatura aproximada. 

A resolução do problema para um arranjo qualquer consiste em determinar a raiz da 

função expressa na Equação (3.3.37). Para tanto, fez-se uso do recurso “Atingir meta” do 

Excel, que designa o valor da posição relativa da L.N () para que a expressão f () atinja o 

valor zero. Conhecida a posição relativa da L.N, a taxa mecânica de armadura ()é calculada 

a partir da Equação (3.3.35) ou pela Equação (3.3.36) no caso em que a primeira expressão 

resulta em denominador nulo. Finalmente, a área de aço necessária é dada pela Equação 

(3.3.38). O procedimento, exemplificado para o Arranjo 1 é ilustrado na Figura 32. 

 

Figura 32 - Cálculo da posição relativa da linha neutra e área de aço 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Tal procedimento deve ser repetido para os 40 arranjos e nas duas direções de 

dimensionamento, uma vez que  e , parâmetros variáveis com a direção considerada, 

compõem a fórmula de f () e automatização se deu através de uma Macro (sequência 

de ações gravadas para serem reproduzidas mediante uma forma de acionamento previamente 

determinada). Os comandos necessários foram fornecidos em linhas de código na linguagem 

Visual Basic Application (VBA), correspondendo ao processo descrito anteriormente e 
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mostrado na Figura 32. A sequência de ações é acionada pelo botão “Calcular” na interface já 

evidenciada na Figura 22. 

 

4.2.4 Validação das soluções 

 

 Feito o cálculo da área de aço necessária para as duas direções de dimensionamento 

em todos os arranjos implementados, a ferramenta avalia se dada solução satisfaz as 

prescrições normativas relativas à armadura longitudinal na seção, isto é, diâmetro da barra, 

taxa geométrica de armadura e espaçamentos transversais (vertical e horizontal) entre faces 

das barras atendendo seus respectivos limites mínimos e máximos. É importante destacar que 

essa análise é feita com a área efetiva de aço, ou seja, aquela calculada com bitolas 

comerciais. Caso tais exigências sejam atendidas, o arranjo é separado para uma nova etapa 

de verificação que consiste em um comparativo de áreas de aço entre dois arranjos que se 

equivalem quando examinados em direções diferentes, tendo em vista que o arranjo é definido 

pela distribuição da armadura ao longo da dimensão tomada como altura (h) no 

dimensionamento. A Figura 33 ilustra o raciocínio. 

 

Figura 33 - Equivalência entre arranjos 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 
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 Utilizando a Figura 33 como exemplo, admitindo que os arranjos 2 e 10 (equivalentes) 

atendem a todas as condições supracitadas, deve-se tomar como solução a maior área de aço 

obtida entre as duas direções de dimensionamento. Assim, a disposição de barras ao longo da 

seção deve ser feita conforme o arranjo da direção crítica. Caso um dos arranjos (2 ou 10) não 

respeite alguma prescrição da norma, seu equivalente na direção oposta também se torna 

inválido. 

 Como existe a possibilidade de não existir uma solução que atenda à todos os critérios 

de validação, foi previsto um aviso para essa eventualidade. O mesmo propõe o que pode ser 

feito para tornar possível a obtenção de uma solução, através da mensagem exibida na Figura 

34. 

 

Figura 34 - Alerta para solução inexistente 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

4.2.5 Saída de dados 

 

 Uma vez definido o conjunto de soluções válidas para a situação proposta, as mesmas 

são organizadas em ordem crescente de consumo de aço. Na planilha, o ambiente de 

resultados apresenta a alternativa mais econômica (menor área de aço efetiva), o detalhamento 

no formato “número de barras  diâmetro da barra”, o arranjo correspondente ao 

detalhamento supracitado (de forma gráfica e numérica), a taxa geométrica de armadura e os 

espaçamentos transversais (vertical, horizontal, mínimo e máximo entre faces). A Figura 35 

ilustra o painel de resultados do módulo. 

 

 

 

 



58 

 

Figura 35 - Resultados do módulo "Dimensionamento" 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

Caso o usuário deseje saber como foram obtidos os momentos de projeto para cada 

direção, uma memória de cálculo pormenorizada é gerada através do botão “EXC”. 

 

4.3 Módulo “Verificação” 

 

4.3.1 Entrada de dados 

 

 Nesse módulo, intenta-se verificar a validade de uma situação já existente. Desse 

modo, a entrada de dados é similar àquela descrita para o módulo “Dimensionamento”. A 

principal diferença concerne às dimensões da seção transversal, onde deve-se prover a base 

(b) e a altura (h) em vez das dimensões no plano cartesiano xy, ou seja, a análise é feita apenas 

para flexão em torno de um eixo, carecendo esse ser preconcebido. Além disso, a distribuição 

das barras na seção também é um dado de entrada, bem como o diâmetro das mesmas. 

Assume-se que todas as barras possuem o mesmo diâmetro, mantendo fidelidade à 

consideração feita no desenvolvimento da formulação. Finalmente, em vez de escolher a 

classe de agressividade ambiental, o usuário deve informar o cobrimento nominal. 

 A configuração da armadura é feita definindo o número de camadas e a quantidade de 

barras por camada. Foi preestabelecido a quantidade máxima de 10 camadas (distribuídas ao 

longo da altura) e de 10 barras por camada (distribuídas ao longo da base). Como definido no 

Capítulo 3, a contagem da ordem das camadas é feita de baixo para cima. A entrada dessas 

informações é auxiliada por uma visualização dinâmica da seção com armadura, modificando-

se à medida que os parâmetros são alterados. A Figura 36 apresenta a interface de entrada de 

dados do módulo. 
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Figura 36 - Entrada de dados no módulo "Verificação" 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Assim como no módulo “Dimensionamento”, o usuário é notificado caso as dimensões 

da seção desrespeitem as exigências da norma. Quanto à distribuição das barras na seção, o 

número de camadas é escolhido em uma lista suspensa com valores de 2 a 10. Inserindo 

número de barras inferiores a 2 ou superiores a 10 para qualquer camada, uma mensagem de 

alerta é exibida conforme se vê na Figura 37. 

 

Figura 37 - Alerta para número de camadas inadequado 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Uma vez que todos os dados de entrada estejam em conformidade, deve-se avançar 

com um clique no botão “Calcular”, responsável por acionar as rotinas discutidas a seguir. 
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4.3.2 Cálculo dos esforços resistentes 

 

 A partir dos dados de entrada, são definidos os parâmetros iniciais de cálculo 

necessários (como na Figura 30). Nessa etapa, a posição relativa da L.N também precisa ser 

determinada. Como é necessário analisar apenas um arranjo de barras (aquele configurado 

pelo usuário), optou-se pela utilização da ferramenta Solver. 

 O processo de solução é similar àquele descrito para o recurso “Atingir meta”, isto é, 

define-se uma célula objetivo (expressão f()), o valor para qual a mesma deve ser levada 

(zero) e a célula variável (O Solver oferece a possibilidade de se estabelecer restrições para 

o valor que a célula variável pode assumir. Para o problema em questão, as restrições dizem 

respeito à posição relativa da L.N na seção que, para o caso de flexocompressão, pode se 

situar entre 0 (na borda) e o infinito. De modo a trabalhar com um intervalo finito, foi 

definido o valor máximo de como sendo 1000, suficiente para caracterizar um intervalo 

adequado, de acordo com Araújo (2010). Por fim, deve-se selecionar o método utilizado para 

determinar a solução, sendo feita a opção pelo “GRG Não linear” (método do gradiente 

reduzido generalizado), adequado para problemas não lineares, como o caso em questão. 

Dentro das configurações do método pode-se definir a tolerância de convergência, sendo 

adotada como 0,001. A Figura 38, a seguir, exibe a configuração comentada na ferramenta 

Solver. 
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Figura 38 - Configuração de parâmetros do Solver 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

Conforme comentado anteriormente, a convergência do método GRG é bastante 

sensível ao valor de  utilizado na primeira iteração, havendo situações em que a solução, 

apesar de existir, não é encontrada. Esse empecilho foi contornado através de uma linha de 

código em VBA que leva a variável a 1 sempre que o Solver for chamado para resolver o 

problema. O valor 1 foi constatado como o melhor “chute” inicial através de um processo de 

tentativa e erro. Com definido, é feito o cálculo da área de aço necessária para o equilíbrio 

de modo a possibilitar a comparação com a área efetiva de aço existente na seção. 

O cálculo dos esforços resistentes é conduzido pelas Equações (3.2.1) e (3.2.2) que, 

para uma seção retangular e admitindo o diagrama simplificado para descrever o 

comportamento do concreto, podem ser reescritas, conforme deduzido por Venturini e 

Rodrigues (1987), na forma 

1

0,68
n

R cd sdi si

i

N f bx A


                                           (4.3.1) 
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1

0,34 ( 0,8 )
n

R cd si sdi si

i

M f bx h x y A


                                  (4.3.2) 

Como comentado no Capítulo 3, deve-se limitar o valor de x em 1,25h para impedir 

que a resultante de compressão no concreto ultrapasse o máximo permitido. 

 

4.3.3 Construção do diagrama de interação 

 

 Com base nos dados de entrada e nos parâmetros iniciais definidos, é construído o 

diagrama de interação para o caso estudado através do procedimento exposto na Seção 3.4. 

Resolve-se a Equação (3.3.31) para determinado valor de  e em seguida calcula-se o  

correspondente através da Equação (3.3.34). A rotina desenvolvida varia de 0 a 2 em passos 

de 0,025, suficientes para obter uma curva com o aspecto esperado (como na Figura). No 

entanto, a partir de determinados valores de (a depender dos esforços e das dimensões da 

seção) a função objetivo passa a não convergir, o que ocorre à medida que  tende à zero. A 

rotina é interrompida quando o valor de  encontrado é superior a 50 e ainda assim não leva 

sua função à nulidade (com tolerância de ± 0,001). Essa peculiaridade limita a quantidade de 

pares () possíveis de serem obtidos, porém a curva resultante se adequa a essa limitação, 

como se observa na Figura 39. 

  

Figura 39 - Exemplo de diagrama de interação gerado 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 
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4.3.4 Saída de dados 

 

 Os resultados do módulo “Verificação” são divididos em 4 seções: “Armadura”, 

“Esforços”, “Diagrama de interação” e “Espaçamento entre barras”. 

 Em “Armadura” constam a área de aço calculada (suficiente para o equilíbrio da 

seção), a mínima requerida e a efetiva (existente). O usuário é informado textualmente se a 

armadura prevista atende ou não a quantidade necessária (a maior entre área calculada e área 

mínima). De forma análoga, a taxa geométrica de armadura existente é comparada com os 

valores máximo e mínimo, notificando o resultado. 

Na seção “Esforços” as solicitações de projeto são confrontadas com os esforços 

resistentes da seção, verificando seu atendimento. A condição de segurança também pode ser 

aferida em “Diagrama de interação”, onde são plotadas a curva de resistência no ELU da 

seção proposta com a taxa mecânica de armadura existente e as coordenas do ponto (), 

referente ao par de esforços de projeto em termos adimensionais.  

Finalmente, em “Espaçamento entre barras”, compara-se os espaçamentos verticais e 

horizontais (ao longo de h e b, respectivamente) entre faces das barras aos valores mínimos e 

máximos correspondentes. Os resultados para uma seção que atende a todas as verificações 

estão reproduzidos na Figura 40. 

 

Figura 40 - Ambiente de resultados do módulo “Verificação” 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

Observa-se que o diagrama de interação está em conformidade com o que é retratado 

em “Esforços”, isto é, os esforços resistentes são superiores aos solicitantes e o ponto 

correspondente à situação avaliada se situa dentro da curva.  
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5 APLICAÇÕES NUMÉRICAS 

 

 Com intuito de validar a ferramenta, foram propostas situações de projeto e de 

verificação para as quais os resultados obtidos por solução convencional e por um software 

comercial são comparados com aqueles providos pela planilha desenvolvida. 

 

5.1 Problema 01 

  

 Compara-se, para a situação proposta por Carvalho e Pinheiro (2013), a área de aço 

efetiva obtida através processo manual e pela ferramenta deste trabalho. O problema consiste 

em um pilar com dimensões hx = 20 cm e hy = 40 cm, comprimentos efetivos le,x = 3,40 m e 

le,y = 3,50 m, concreto classe C20 e armaduras em aço CA-50, esforço normal característico 

de 816 kN e momentos característicos iniciais iguais, no topo e na base do pilar, a 12,11 kNm. 

Prevê-se, ainda, um valor de d’mín = 4 cm. A excentricidade inicial ocorre na direção x. 

 

5.1.1 Solução pelo processo convencional 

 

 O procedimento é iniciado pelas verificações geométricas: 

19 20 19  (OK!)b cm cm cm    

5 40 100  (OK!)h b cm cm    

360 ² 20 40 800 ² 360 ² (OK!)Área cm cm cm      

 As dimensões da seção transversal estão adequadas, não havendo necessidade de 

majoração adicional de cargas. 

 Calculando as excentricidades iniciais: 

Direção x: 

,

, ,

1211 
 1,48 

816 

k topo

i topo i topo

k

M kNcm
e e cm

N kN
     

Como os momentos são iguais no topo e na base, segue que ei,base = 1,48 cm. 

, , , ,

,

,

,

0,6 0,4 0,4

0,6 1,48 0,4 1,48 0,4 1,48

0,3 0,59

0,59 

i meio i a i b i a

i meio

i meio

i meio

e e e e

e

e

e cm
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Direção y:  

 As excentricidades iniciais são nulas, pois admite-se que não se desenvolvem 

momentos iniciais nessa direção. 

 Determinando as excentricidades acidentais: 

Direção x 

1

1

1

1 1

100 100 3,4

0,0054  > 0,0050 

0,0050 

H

rad rad

rad







 





 

Falta de retilineidade (seção intermediária) 

,

,int 1 ,int

340 
0,0050  0,85 

2 2

e x

a a

l cm
e e cm

   
        

  
 

Desaprumo (seção de extremidade) 

, 1 , ,0,0050 340  1,70 a ext e x a exte l cm e cm       

 Procedendo de forma análoga para a direção y, resulta: 

1 0,0050 rad  , ,int 0,88 ae cm  e , 1,75 a exte cm  

 Obtendo excentricidades e momentos mínimos: 

Direção x 

,

,

, , ,

, ,

(0,015 0,03 ) (0,015 0,03 0,20)

0,021 2,1 c

(1,4 816) 0,021

23,99 

mín x x

mín x

d mín x d mín x

d mín x

e h

e m m

M N e

M kNm

    

 

    



 

Direção y 

,

,

, , ,

, ,

(0,015 0,03 ) (0,015 0,03 0,40)

0,027 2,7 c

(1,4 816) 0,027

30,84 

mín y y

mín y

d mín y d mín y

d mín y

e h

e m m

M N e

M kNm

    

 

    



 

 Calculando o índice de esbeltez para ambas as direções: 

Direção x 

, 12 340 12
58,89

20

ef x

x x

x

l

h
      

 

Direção y 
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, 12 350 12
30,31

40

ef y

y y

y

l

h
      

 Comparando os valores calculados com a esbeltez limite 1: 

Direção x 

 Trata-se de pilar biapoiado com momentos iniciais (Md,i,x = 1,4×12,11 = 16,95 kNm) 

menores que o mínimo (Md,mín,x = 23,99 kNm). Portanto, b = 1,0. 

1,

1

1

1

1,48
25 12,5 25 12,5

20
25,92

1,0

35
25,92 35  35

58,89

x

x

b

b

x

e

h







 

       
     

   

 

 

Conclui-se que o pilar é de esbeltez mediana, sendo necessário determinar efeitos 

locais de 2ª ordem para essa direção. 

Direção y 

 Trata-se de pilar biapoiado com momentos iniciais (Md,i,y = 0) menores que o mínimo 

(Md,mín,y = 30,84 kN.m). Portanto, b = 1,0. 

1,

1

1

1

025 12,5 25 12,5
40

25
1,0

35
25 35  35

30,31

y

y

b

b

x

e

h







 

 
      

     

   

 

 

 Conclui-se que o pilar é curto, permitindo a dispensa dos efeitos locais de 2ª ordem 

para essa direção. 

 Fazendo a análise local de 2ª ordem para a direção x através do Método do pilar-

padrão com curvatura aproximada: 

 1,4 816
  1,0

2,0
(20 40)

1,4

1 0,005 0,005
0,00017

( 0,5) 20 (1,0 0,5)

d

c cd

x

N
v v

A f

r h v
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0,005
0,00017 0,00025 (OK!)

xh
   

,

2 2

1
0,00017

² 1 340²
0,00017  1,93 

10 10

e x

r

l
e e cm

r



    

 

 Em posse das excentricidades calculadas, faz-se a análise da seção crítica: 

Direção x 

Seção de extremidade: 

, ,

, ,

,

1,48 1,7 3,18 
  3,18 

2,10 

i a a ext

x ext x ext

mín x

e e cm
e e cm

e cm

   
  


 

Seção intermediária: 

,int 1, 2,

, ,int

1, 1,

,

,int 1, 2, ,int

0,59 0,85 1,44 
  2,10 

2,10 

2,10 1,93  4,03 

x x x

i meio a

x x

mín x

x x x x

e e e

e e cm
e e cm

e cm

e e e e cm

 

   
  



     

 

 Portanto, a situação de projeto para o dimensionamento na direção x é definida pela 

excentricidade da seção intermediária. Assim, a excentricidade final ex é igual a 4,03 cm. 

Direção y 

Seção de extremidade: 

, ,

, ,

,

0 1,75 1,75 
  2,70 

2,70 

i a a ext

y ext y ext

mín x

e e cm
e e cm

e cm

   
  


 

Seção intermediária: 

,int 1, 2,

, ,int

1, 1,

,

,int 1, 2, ,int

0 0,88 0,88 
  2,70 

2,70 

2,70 0  2,70 

y y y

i meio a

y y

mín y

x x x y

e e e

e e cm
e e cm

e cm

e e e e cm

 

   
  



     

 

Ambas as seções forneceram a mesma excentricidade. Desse modo, a excentricidade 

final ey é igual a 2,70 cm. 

 Procede-se com o cálculo da área de aço, incialmente avaliando qual direção de 

dimensionamento requer maior taxa mecânica de armadura. 
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Dimensionamento na direção x: 

 

4,03 

(1,4 816) 4,03  4601 

40 

20 

4'   0, 20
20

4601
  0,237

² 2,0
40 20² 0,85

1,4

1,4 816
  1,176

2,0
40 20 0,85

1,4

x

d d x d

d

cd

d

cd

e cm

M N e M kNcm

b cm

h cm

d
h

M

bh

N

bh

 

 


 




      





   

   
  

    
  


   

  
    

  

 

Prossegue-se com a entrada de  e em um ábaco ou tabela específico para , 

definindo também o arranjo de armadura a ser adotado. Optou-se por utilizar o Anexo A – 

Tabela A1.4 - Flexocompressão normal - Aço CA-50, que considera a disposição de armadura 

em duas camadas. A escolha do arranjo de armadura é subjetiva. Embora se saiba que 

diferentes arranjos resultem em diferentes taxas de armadura entre si, a definição da 

configuração de barras mais eficiente não é imediata. 

A tabela contém valores de  (0 a 0,80) e de  (0 a 2,0) variando em múltiplos de 

0,10. Portanto, de forma conservadora, pode-se procurar a taxa mecânica de armadura 

utilizandoeCom esses parâmetros adimensionais, encontra-se 

Alternativamente, pode-se interpolar linearmente utilizando o par e 

(),obtendo = 0,95. É importante ressaltar que, caso fosse empregado um 

ábaco, a interpolação linear seria naturalmente mais laboriosa, reduzindo a precisão do 

resultado encontrado. 

Dimensionamento na direção y: 

2,70 

(1,4 816) 2,70  3084 

20 

40 

4'   0,10
40

y

d d x d

e cm

M N e M kNcm

b cm

h cm

d
h
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3084
  0,079

0,85 2,0²
20 40²

1,4

1,176

d

cd

M

bh
 





   
 

  
 



 

 Utilizando o Anexo B – Tabela A1.2 - Flexocompressão normal - Aço CA-50 

(específica para  = 0,10) com e ,resulta = 0,44. 

 Conclui-se que o dimensionamento na direção x é o determinante, sendo a área de aço 

(calculada) igual a:  

2,0
0,95 40 20 0,85

1,4
  21,23 ²

500
1,15

10

cd
s s

yd

bh
A A cm

f

 

 
    

      

 É possível estabelecer um conjunto de soluções com duas camadas que atendam a área 

de aço calculada, representadas na Figura 41. 

 

Figura 41 - Alternativas de solução 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 A alternativa com menor consumo de aço requer 18 barras de diâmetro 12,5 mm. Essa 

solução será escolhida para verificar o atendimento ao que a norma preconiza com relação ao 

diâmetro da barra, taxa de armadura e espaçamentos transversais na seção. 

Diâmetro da barra: 

200
10   10 12,5 25 (OK!)

8 8

b
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Taxa de armadura: 

 

 
,

(1,4 816)
0,15 0,15 0,49%

500
1,15

20 40
10

0,49% 0,40% (OK!)

0,49%

4%

22,09
  2,76%

20 40

 (OK!)

d
mín

c yd

mín

máx

s ef

c

mín máx

N

A f

A

A







 

  


  

 







   


 

 

Espaçamento transversal na seção 

 Espaçamento mínimo entre faces (admitindo diâmetro máximo do agregado igual a 19 

mm): 

 

20 

12,5    2,28 c

1,2 1,2 19 22,8 

mín mín

máx

mm

a mm a m

d mm






   
   

 

 Espaçamento máximo entre eixos: 

2 2 20 40 
   40 c

40 
máx máx

b cm
a a m

cm

  
  


 

 Espaçamento ao longo da maior dimensão da seção (admitindo cobrimento de 2,5 cm 

e bitola da armadura transversal igual a 5 mm): 

   40 2 2,5 1,0 9 1,252
   2,84 c

( 1) (9 1)

 (OK!)

nom t

mín máx

h c n
a a m

n

a a a

        
   

 

 

 

Espaçamento ao longo da menor dimensão da seção: 

   20 2 2,5 1,0 2 1,252
   11,50 c

( 1) (2 1)

 (OK!)

nom t

mín máx

b c n
a a m

n

a a a

        
   

 

 

 

Constata-se que a solução com 18 barras de 12,5 mm atende a todos os requisitos 

normativos e pode ser adotada com segurança. 
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5.1.2 Solução utilizando a ferramenta 

 

 A entrada de dados no módulo “Dimensionamento” que corresponde aos dados do 

Problema 01 é exibida na Figura 42. 

 

Figura 42 - Dados de entrada para solução do Problema 01 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 As excentricidades finais e os dados para dimensionamento em cada direção definidos 

pela planilha resultaram no que se exibe na Figura 43 a seguir. 
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Figura 43 - Excentricidades finais e dados para dimensionamento (Problema 01) 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

Os resultados apresentados na Figura 43 estão em conformidade com aqueles 

calculados previamente e foram utilizados para determinar a área de aço na seção. A saída de 

dados do problema é reproduzida na Figura 44. 

 

Figura 44 -  Resultados obtidos para o Problema 01 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 
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A resposta fornecida está de acordo com a obtida pelo método convencional. Observa-

se que a área de aço calculada é um pouco inferior à obtida manualmente (21,23 cm²), porém 

essa diferença acabou sendo equalizada em termos de área efetiva. Caso a interpolação linear 

não fosse realizada durante o processo convencional de solução, a área de aço necessária seria 

muito conservadora e a solução final diferente da apresentada pela planilha.  

Chama-se atenção para a diferença entre os valores de espaçamento máximo 

permitido. Uma vez que os espaçamentos horizontais e verticais são calculados entre faces, a 

ferramenta compara tais valores com um espaçamento máximo também entre faces, 

correspondendo ao entre eixos (igual a 40 cm) descontado do diâmetro das barras (12,5 mm).  

Dentro das limitações da ferramenta, isto é, máximo de 10 barras por camada, a 

solução encontrada foi a mais econômica. 

 

5.2 Problema 02 

 

 Esse problema foi proposto o intuito de validar os resultados do módulo 

“Verificação”. São dados: h = 40 cm, b = 20 cm, concreto C25, Nk = 1000 kN, Mk = 20 kNm 

e d’ = 4 cm. O arranjo testado é composto por 5 camadas (2 camadas de 3 barras nas bordas e 

3 camadas de 2 barras nas faces), como ilustra a Figura 45. 

 

Figura 45 - Arranjo de armadura para o Problema 02 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 O problema foi inicialmente resolvido pela versão demonstrativa do programa 

PACON® (Programa Auxiliar para projeto de estruturas de Concreto - PACON), utilizando o 

módulo “Dimensionamento: Seção retangular maciça” para um caso de flexocompressão 

normal, de modo a se obter uma solução para ser verificada. A resposta obtida (12 barras de 

10 mm) foi testada no módulo “Verificação”, provendo os resultados exibidos na Figura 46. 
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Figura 46 - Solução obtida pelo PACON e verificação na ferramenta 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Observa-se que a área de aço calculada e a armadura mínima fornecidas pelo programa 

correspondem às encontradas pela ferramenta. Além disso, os esforços resistentes obtidos pela 

planilha, superiores aos de cálculo com certa folga, são coerentes com a área de aço efetiva na 

seção (pouco maior que a calculada). Deve-se atentar para o fato de que a solução definida 

pelo PACON respeita critérios de resistência e de taxa de armadura (o programa emite um 

alerta caso a solução encontrada possua taxa geométrica superior a máxima ou inferior à 

mínima), no entanto os espaçamentos entre barras não são verificados. Essa conferência pode 

ser feita na planilha, como mostra a Figura 47. 

 

Figura 47 - Espaçamentos transversais (Problema 02) 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 



75 

 

 Para consolidar o diagrama de interação gerado pela planilha, o mesmo foi 

confrontado com o diagrama gerado pelo PACON no módulo “Verificação: Seção retangular 

maciça”, conforme representado na Figura 48. 

 

Figura 48 - Comparação entre diagramas de interação 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor (2017) 

 

 Os diagramas se diferenciam, além da escala em que foram plotados, pelo fato do 

diagrama gerado pelo PACON ser dado em termos dos esforços resistentes nas suas 

respectivas unidades, enquanto que o da ferramenta é concebido em termos adimensionais. A 

compatibilização das curvas é feita pelo procedimento descrito a seguir. 

Para a área de aço existente na seção (9,42 cm²) e um esforço normal de projeto igual a 

1400 kN, o momento fletor de cálculo que leva a seção à ruína é de 34,3 kNm, como mostra a 

Figura 46. Tais solicitações, em termos adimensionais, são dadas por = 1,153 e = 0,071. 

Ao entrar no diagrama constituído pela planilha com esse par de valores, verifica-se que o 

ponto correspondente se situa sobre a curva (Figura 48), indicando que tais solicitações são 

equilibradas no estado limite último da seção. Portanto, o diagrama gerado pela planilha é 

consistente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

6.1 Considerações finais 

 

 Diante do exposto, constata-se que a ferramenta computacional apresentada logrou 

êxito no que se propôs a realizar, uma vez que os resultados obtidos por ela foram precisos 

nas situações testadas. Destaca-se, como principais vantagens, seu tempo de processamento 

reduzido, interface amigável ao usuário e praticidade diante do método convencional de 

solução, considerado exaustivo. Além disso, disponibiliza gratuitamente resultados 

equivalentes ao que seriam obtidos por um software comercial. 

 A automatização do cálculo da posição relativa da linha neutra de uma seção sujeita à 

flexocompressão normal, tarefa mais intrincada do trabalho, foi desenvolvida com sucesso. 

Esse processo permitiu o importante contato com uma linguagem de programação 

amplamente utilizada.  

 Embora a determinação de excentricidades e efeitos de 2ª ordem tenha sido balizada 

pela norma vigente, frisa-se que a mesma deixa margem para interpretação no que concerne à 

situação de cálculo mais desfavorável, isto é, a que produz os maiores momentos de projeto. 

Isso deve ser levado em consideração ao se comparar a planilha desenvolvida com outras 

ferramentas computacionais afins. 

 Reitera-se a possibilidade de utilização desta ferramenta como recurso acadêmico-

pedagógico, enriquecendo a abordagem clássica do projeto de pilares. Pode-se, inclusive, 

utilizá-la para confeccionar ábacos adimensionais para flexocompressão normal que 

contemplem situações que não constam nos materiais tradicionais. Por fim, esse trabalho 

reafirma a importância de uma ferramenta computacional para subsidiar profissionais e 

estudantes de engenharia no desenvolvimento de suas tarefas. 

  

6.2 Sugestões para estudos futuros 

 

 Caso o aprimoramento da ferramenta desenvolvida seja de interesse acadêmico, uma 

proposta relevante seria a implementação da formulação para flexocompressão oblíqua, o que 

possibilitaria generalizar todas as situações de projeto às quais um pilar pode estar sujeito. 

Alternativamente, pode-se agregar algoritmos de otimização, de modo a permitir a obtenção 

da melhor solução possível para determinado critério (como o custo final, por exemplo). 
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ANEXO A – TABELA A1.4 - FLEXOCOMPRESSÃO NORMAL - AÇO CA-50 

 

 

Valores de  



 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

0,00 0,00 0,27 0,60 0,94 1,27 1,61 1,95 2,28 2,62 

0,10 0,00 0,17 0,50 0,84 1,18 1,52 1,85 2,19 2,53 

0,20 0,00 0,07 0,41 0,75 1,09 1,43 1,76 2,10 2,44 

0,30 0,00 0,00 0,33 0,67 1,01 1,35 1,68 2,02 2,35 

0,40 0,00 0,00 0,28 0,62 0,97 1,31 1,66 2,00 2,35 

0,50 0,00 0,00 0,30 0,66 1,01 1,36 1,71 2,05 2,40 

0,60 0,00 0,00 0,35 0,72 1,08 1,42 1,77 2,11 2,45 

0,70 0,00 0,00 0,40 0,79 1,15 1,50 1,85 2,19 2,53 

0,80 0,00 0,07 0,47 0,86 1,23 1,58 1,93 2,27 2,61 

0,90 0,00 0,17 0,55 0,94 1,31 1,66 2,01 2,36 2,70 

1,00 0,00 0,27 0,63 1,01 1,39 1,75 2,10 2,44 2,79 

1,10 0,11 0,37 0,72 1,10 1,47 1,83 2,18 2,53 2,88 

1,20 0,22 0,47 0,81 1,18 1,55 1,92 2,27 2,62 2,97 

1,30 0,33 0,58 0,91 1,27 1,64 2,00 2,36 2,71 3,06 

1,40 0,43 0,69 1,00 1,36 1,73 2,09 2,45 2,80 3,15 

1,50 0,54 0,79 1,10 1,45 1,82 2,18 2,53 2,89 3,24 

1,60 0,65 0,90 1,20 1,55 1,91 2,27 2,62 2,98 3,33 

1,70 0,76 1,01 1,30 1,64 2,00 2,36 2,72 3,07 3,42 

1,80 0,87 1,12 1,40 1,74 2,09 2,45 2,81 3,16 3,51 

1,90 0,98 1,22 1,51 1,84 2,19 2,54 2,90 3,25 3,60 

2,00 1,09 1,33 1,61 1,93 2,28 2,64 2,99 3,34 3,69 
 

Fonte: Araújo (2010) 
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ANEXO B – TABELA A1.2 - FLEXOCOMPRESSÃO NORMAL - AÇO CA-50 

 

 

Valores de  



 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

0,00 0,00 0,24 0,49 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 1,99 

0,10 0,00 0,14 0,39 0,64 0,90 1,15 1,40 1,65 1,90 

0,20 0,00 0,07 0,30 0,55 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 

0,30 0,00 0,00 0,24 0,49 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 

0,40 0,00 0,00 0,20 0,45 0,70 0,95 1,20 1,45 1,70 

0,50 0,00 0,00 0,21 0,47 0,73 0,98 1,23 1,49 1,74 

0,60 0,00 0,00 0,25 0,53 0,79 1,05 1,31 1,56 1,82 

0,70 0,00 0,00 0,30 0,59 0,86 1,13 1,39 1,65 1,90 

0,80 0,00 0,06 0,37 0,66 0,94 1,20 1,47 1,73 1,99 

0,90 0,00 0,15 0,44 0,73 1,01 1,28 1,55 1,81 2,07 

1,00 0,00 0,24 0,52 0,81 1,09 1,36 1,63 1,90 2,16 

1,10 0,11 0,34 0,61 0,89 1,17 1,45 1,72 1,98 2,24 

1,20 0,22 0,44 0,70 0,98 1,26 1,53 1,80 2,07 2,33 

1,30 0,33 0,54 0,79 1,07 1,35 1,62 1,89 2,16 2,42 

1,40 0,43 0,64 0,89 1,16 1,43 1,71 1,98 2,24 2,51 

1,50 0,54 0,75 0,99 1,25 1,53 1,80 2,07 2,33 2,60 

1,60 0,65 0,85 1,09 1,35 1,62 1,89 2,16 2,42 2,69 

1,70 0,76 0,95 1,19 1,44 1,71 1,98 2,25 2,51 2,78 

1,80 0,87 1,05 1,29 1,54 1,80 2,07 2,34 2,61 2,87 

1,90 0,98 1,15 1,39 1,64 1,90 2,17 2,43 2,70 2,96 

2,00 1,09 1,25 1,49 1,74 2,00 2,26 2,53 2,79 3,06 

 

Fonte: Araújo (2010) 

 

 


