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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 
 

“ Se um arquiteto constrói uma casa para alguém e não a faz solidamente e a casa que ele 

construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto.”(Hamurabi, 1772 

a.c.). 

Desde tempos remotos conceber estruturas seguras torna-se ponto fundamental das 

construções. Mesmo com poucas ferramentas, os construtores, já se preocupavam em garantir 

a estabilidade das construções, suas técnicas baseavam-se na observação, na experiência e no 

empirismo.  

A necessidade de construir e evoluir essas técnicas atravessaram séculos, mas foi 

recentemente, século XX, que a ciência da construção civil evoluíra. Investimentos, estudos 

advento da tecnologia, inovaram com veemência nossas habilidades de conceber estruturas 

seguras e otimizadas. A evolução das técnicas de construção está intimamente ligada à 

concepção estrutural. 

A concepção estrutural de um edifício consiste em organizar de forma correta alguns 

elementos estruturais de forma a atender às necessidades para as quais este fora projetado. 

Devido às complexidades de nossas construções, tradicionalmente, empregamos algumas 

peças estruturais como: lajes, vigas, pilares e fundações.  

Segundo Libânio (2005), pilares são elementos estruturais lineares de eixo reto, usualmente 

disposto na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes e cuja 

função principal é receber as ações atuantes nos diversos níveis e conduzi-las até as 

fundações. Nosso foco de estudo será este elemento estrutural de importância indispensável. 

No Brasil há uma tendência em se trabalhar com o concreto armado, isso por questões 

econômicas e pela facilidade de executar peças com esse material. Focaremos o  estudo a 

pilares de concreto armado. Nos dias atuais a informática interage cada vez mais com as 

diversas áreas de tecnologia e a engenharia civil não ficou para traz. O domínio da 

informática, pelos engenheiros, tornou-se aliado no cálculo e dimensionamento de estruturas. 

Seguindo essa lógica, utilizar-se-á ferramentas computacionais, que será desenvolta aqui, para 

calcular a armadura principal de um pilar. A ideia é produzir um programa de 

dimensionamento de pilares de concreto armado em seção retangular submetido à flexão 
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normal composta e estender o programa para o dimensionamento considerando as situações 

de cálculo, de acordo com a NBR6118/2014, para esbeltezes menores que noventa. O 

dimensionamento da armadura longitudinal de pilares de concreto armado é de grande 

complexidade numérica envolvendo um processo iterativo, por esse motivo, desenvolver uma 

ferramenta computacional capaz de avaliar e dimensionar torna-se amigável no estudo de 

pilares. 

1.1-OBJETIVOS 

 

1.1.1-OBJETIVOS GERAIS  

 Abordar o dimensionamento de pilares em concreto armado, seguindo a NBR 

6118/2014. 

1.1.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar um programa computacional para realizar o dimensionamento da armadura 

longitudinal de  pilares em concreto armado submetidos a flexão normal composta; 

1.3.-HIPÓTESES BÁSICAS DO DIMENSIONAMENTO 
 

Devemos considerar algumas hipóteses no dimensionamento de uma seção transversal de 

concreto armado, são as seguintes: 

Admite-se que uma seção transversal ao eixo do elemento estrutural indeformado, 

inicialmente plana e normal a esse eixo, permanece nessa condição, após as deformações do 

elemento. Isso resulta uma distribuição linear das deformações normais ao longo da altura das 

seções transversais. 

 Considera-se a existência de uma aderência perfeita entre o concreto e o aço, ou seja, nenhum 

escorregamento da armadura é admitido. Com isso, as armaduras vão estar sujeitas às mesmas 

deformações do concreto que as envolve. 

Despreza-se totalmente a resistência à tração do concreto. Dessa forma, todo esforço de tração 

será resistido pelas armaduras. Para o concreto em compressão, pode-se adotar o diagrama 

retangular simplificado. 
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 Será admitido um valor εs = 10‰  relativo ao alongamento máximo da armadura passiva, o 

limite εc=2,0‰ para casos de compressão uniforme e o limite εc= 3,5‰ para o caso de flexão 

simples ou composta. 

 A distribuição de tensões no concreto é feita de acordo com o diagrama parábola-retângulo 

definido em c, com tensões de pico igual a 0,85.fcd para casos de flexão simples e composta, e 

0,80.fcd para o caso de flexão oblíqua. 

1.4- MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os materiais a serem usados no desenvolvimento do trabalho serão: 

 Materiais Gráficos ( papéis, canetas, impressora, computadores e afins); 

 Materiais de informática ( softwares, internet, calculadoras e afins); 

Os métodos utilizados elaboração deste estudo estará embasada na disciplina da observância 

da literatura, norma e afins, embasando o estudo de pilares de concreto armado, e 

principalmente as reuniões periódicas com o orientador, que será responsável pelo 

direcionamento do estudo, principalmente, mostrando as particularidades a serem observadas 

e também, a avaliação das etapas de construção do programa computacional a ser 

desenvolvido. Utilizando como linguagem de programação o Object Pascal em interface 

Delphi, será elaborado a partir dele um algoritmo capaz de analisar e dimensionar a armadura 

principal de um pilar em concreto armado, submetido à flexão normal composta. 

Discutiremos e analisaremos os resultados obtidos em cada etapa de elaboração, com o 

orientador. Após a conclusão do programa computacional, a respectiva validação. Utilizando 

para isso, problemas que já foram resolvidos. Por comparação, trataremos da aceitação através 

de estatística, considerando uma pequena variação de resultados como aceitável. Como 

objetivo final, disponibilizar a comunidade acadêmica esta ferramenta, servindo assim, como 

apoio ao dimensionamento da armadura longitudinal de pilares de concreto armado. 
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CAPÍTULO 2-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1- FLEXÃO NORMAL COMPOSTA 
 

Segundo Fusco (1981), A Flexo-compressão é a flexão acompanhada de um esforço normal , 

havendo na peça fibras tracionadas e firas comprimidas. Se  a flexão ocorrer em um plano 

contendo os eixos de simetria das seções transversais do elemento estrutural, a solicitação é 

denominada Flexo-compressão Normal. Nestes casos, a profundidade da linha neutra medida 

em relação a uma das bordas da seção transversal, é uma incógnita, apesar de, a sua 

orientação ser conhecida. Abaixo é indicado esse tipo de solicitação. 

Figura 2.1-Seção transversal sob flexo-compressão normal

                                             
Fonte: Araújo (2003)                                                                  

h-altura da seção transversal; 

c- centroide da seção de concreto; 

Nd- força normal de compressão; 

e- a excentricidade da carga; 

Fazendo-se o produto de Nd por e, ter-se-á o momento fletor de cálculo, como indicado na 

figura 2.1 .Segundo Araújo (2003), o dimensionamento de uma seção transversal de concreto 

armado, submetida à flexo-compressão normal, segue o algoritmo. Dado os esforços 

solicitantes Nd e Md, escolhida uma forma para a seção transversal de concreto e uma 

determinada disposição das barras da armadura, considerando as resistências de cálculo dos 

materiais e respeitando os domínios de dimensionamento, encontrar as dimensões da seção de 

concreto e a área total e armadura que satisfazem as equações de equilíbrio. Observa-se que o 

equilíbrio é garantido no estado limite último. A segurança global é formada pela associação 

dos coeficientes parciais γf, γs  e  γc . De inicio é feito o pré-dimensionamento da seção 

transversal e com a geometria descoberta e o arranjo de armadura, descobre-se a área de aço 
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necessária para garantir o equilíbrio. O problema em questão, não possui uma solução 

analítica e por isso, usa-se processos de iterações. 

2.2- RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DA FLEXÃO NORMAL 

COMPOSTA 
 

Araújo (2003) desenvolveu uma metodologia implementável para resolver a flexão normal 

composta para pilares não esbeltos, o método simplificado de cálculo. A figura 2 representa 

uma seção retangular de concreto armado, com armadura distribuída em todo o seu perímetro. 

A seção possui várias camadas, espaçadas uniformemente ao longo de sua altura h.  

Figura 2.2-Seção transversal de concreto de concreto armado

                           
Fonte: Araújo (2003) 

 

b-largura da seção transversal; 

h- altura da seção transversal; 

di- distância do centro da camada i à borda comprimida pela aplicação exclusiva do momento 

fletor; 

S- espaçamento entre camadas; 

ni- número de barras da camada i; 

n- número total de barras na seção; 

n’- número total de camadas; 

d’- distância do centro das camadas 1 e n’ até as bordas da seção; 

O espaçamento é dado pela expressão: 
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S = 
      

    
                                                                                                            (2.1) 

O parâmetro geométrico δ=d’/h; a expressão (2.1) pode ser reescrita da seguinte maneira: 

S=  
     

    
).h                                                                                                                           (2.2) 

A distância di pode ser dada pela expressão: 

di =  d’+(n’-i).S                                                                                                                     (2.3) 

Se introduzirmos a equação (2.2) lembrando da definição do parâmetro geométrico, a equação 

(2.3) poderá ser escrita da seguinte maneira: 

βi = δ + 
     )       )

     )
                                                                                          (2.4) 

A expressão (2.4) permite o cálculo da distância de uma camada qualquer à borda superior da 

seção, necessitando dos parâmetros geométricos da seção transversal. A taxa mecânica de 

Armadura total na seção, w, é dado por: 

w= 
      

       
                                                                                                                             (2.5) 

As- area total de armadura na seção transversal; 

fyd- tensão de escoamento de cálculo do aço; 

σcd- 0,85fcd, onde fcd é a resistência de cálculo do concreto; 

2.2.1-ARANJOS DE AMADURA 

 

Segundo Araújo (2003), no dimensionamento de pilares, deve-se escolher um arranjo de 

armadura. Esse arranjo pode ser simétrico ou assimétrico. Nos arranjos assimétricos, temos 

infinitas soluções para o caso da flexo-compressão, já no caso da armadura ser simétrica, a 

solução será única. Deve-se evitar arranjos assimétrico, devido à dificuldade de execução 

dessas peças. 

2.2.2- CÁLCULO DAS TENSÕES NAS ARMADURAS 

 

Segundo Araújo (2003), Para o cálculo das tensões nas diversas camadas da armadura, é 

necessário conhecer a deformação em cada camada de aço, para isso, deve-se analisar os 

domínios de dimensionamento. No domínio 2, a deformação nas armaduras da camada 1 é 

igual a 10‰  . Nos domínios 3,4 e 4a, a deformação na borda superior da seção é igual a 
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3,5‰. No domínio 5, a deformação na fibra situada a 3h/7 da borda superior é igual a 2‰. As 

deformações nas camadas da armadura estarão vinculadas a profundidade da linha neutra. 

Figura 2.3- limite entre os domínios para o cálculo das deformações nas armaduras

                        
Fonte: Araújo (2003) 

 

Por semelhança de triângulo, os domínios são definidos. 

limite do domínio 2: 

  

     
 = 

    

    
                                                                                                       (2.6) 

Desenvolvendo a equação 2.6, teremos: 

xa= 
   

    
 d1                                                                                                                             (2.7) 

Fazendo-se d1=β1.h o domínio 2 verifica-se que : 

0   
   

    
      

Definindo o adimensional ξ= x/h, conhecido como linha neutra relativa, os limites do 

domínio 2 ficam definidos como: 

0   
   

    
     

O limite dos domínios 3,4 e 4 a, a linha neutra ficará limitada ao intervalo: 

xa≤ x ≤ h 

Deixando o limite em função do adimensional, obtém-se: 
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    ≤     1 

No domínio 5 tem-se que h≤ x ≤   , o que tem em termos adimensionais é representado por: 

1≤       

Desta forma, dada a variável   (linha neutra relativa a altura da seção), pode-se empregar os 

limites para identificar em que região o problema está situado. Identificada a região, parte-se 

para o cálculo das deformações e das tensão, nas armaduras. 

Deformação no domínio 2 

 

Figura 2.4-Distribuição de deformação no domínio 2

                                                                    
Fonte: Araújo (2003) 

 

Segundo Araujo (2003), a figura 2.4 representa a distribuição de deformações no domínio 2 

para uma profundidade da linha neutra igual a x. Está representada uma camada genérica da 

armadura, cuja deformação é igual a εsi . Vê-se por semelhança de triângulo: 

   

   
 =

    

    
                                                                                                          (2.8) 

εsi = 10(
    

    
)                                                                                                                   (2.9) 

A expressão 2.9 permite o cálculo das deformações nas diversas camadas da armadura. 

Convenciona-se que se as deformações forem positivas, indica deformações devido a 

compressão, caso seja negativa, indica deformações devido a tração. 
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Deformações no Domínio 3, 4 e 4a : 

Figura 2.5- Distribuição de deformação nos domínios 3 , 4 e 4a

                                           
Fonte: Araújo (2003)                                                                      

 

A figura 2.5 representa a distribuição de deformações e por semelhança de triângulo, Tem-se: 

   

    
 =

    

 
                                                                                                           

(10) 

εsi = 3,5(
    

 
)                                                                                                                 (2.11) 

Da mesma forma, se alguma camada da armadura principal estiver sob tração ao invés de 

compressão, a expressão 2.11 fornecerá um valor negativo. 

Deformações no Domínio 5 : 

Figura 2.6-deformações no domínio 5

                                        
Fonte: Araújo (2003) 
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Observando a figura 2.6, verifica-se a seguinte relação: 

   

  
 =

    

       
                                                                                                                     (2.12) 

A expressão 2.12 em função dos adimensionais será : 

εsi = 14(
    

    
)                                                                                                                  (2.13) 

As expressão 2.9, 2.11 e 2.13 permitem calcular as deformações nas várias camadas da 

armadura em função da linha neutra relativa à altura da seção (ξ). Conhecidas as 

deformações, utiliza-se do diagrama de tensão-deformação do aço e obtém-se a tensão 

correspondente. 

2.2.3-CÁLCULO DA RESULTANTE DE COMPRESSÃO NO 

CONCRETO 

  
Figura 2.7- Tensão de compressão no concreto

                                                
Fonte: Araújo (2003) 

Segundo Araújo (2003), na figura 2.7, indica-se a seção transversal de concreto e a parte da 

mesma que está comprimida com a tensão constante σcd = 0,85fcd. Devido a utilização do 

diagrama retangular simplificado para o concreto, a resultante das tensões de compressão, 

Rcc, está aplicada no centróide da área comprimida. 

De acordo com a figura 2.7 , a resultante de compressão é dada por: 

Rcc = 0,8.b.x.σcd                                                                                                                (2.14) 

Introduzindo a relação x=ξh, a expressão 2.14 pode ser reescrita: 

Rcc = rc.b.h.σcd                                                                                                                  (2.15) 
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Onde rc=0,8.ξ. A distância dc, da resultante até a borda superior da seção, é igual a 0,4 x, 

substituindo x por ξh, resulta: 

dc =βc.h                                                                                                                              (2.16) 

Onde βc = 0,4.ξ. Segundo Araújo (2003), o maior valor da resultante de compressão ocorrerá 

quando toda a seção estiver comprimida pelo diagrama retangular. Esse valor máximo é igual 

a σcd.b.h. Todavia, observando a equação 2.15, verifica-se que se ξ>1,25 o valor da 

resultante será superior ao máximo possível. Nestes casos, basta adotar ξ=1,25 para corrigir 

os resultados. 

rc={
              
           

                                                                                                          (2.17) 

βc {
              
             

                                                                                                       (2.18) 

2.2.4-EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO 

 

Figura 2.8- Resultante das tensões e esforços solicitantes

                                                                   
Fonte: Araújo (2003) 

Na figura 2.8, são representados os esforços solicitantes, Nd e Md, a resultante de compressão 

no concreto, Rcc, e a Resultante das tensões em uma camada genérica da armadura, Rsi. 

Rsi=Asi.σsdi                                                                                                                                                                  (2.19) 

Onde Asi é a ária da armadura na camada i e σsdi é a tensão de cálculo na camada. Rsi pode 

ser escrito em função da taxa mecânica de armadura: 

Rsi=
       

     
.w                                                                                                     (2.20) 

Como na seção transversal existem n’ camadas de armadura, esta equação de equilíbrio é 

escrita na forma: 
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Nd- Rcc - ∑      
     = 0                                                                                                     (2.21) 

O esforço Normal reduzido pode ser verificado pela seguinte expressão: 

ν = 
  

       
                                                                                                       (2.22) 

Introduzindo as expressões de Rc (2.15) e de Rsi (2.20) e eliminando o termo comum 

b.h.σcd, resulta : 

ν-rc-
 

    
.∑          

    =0                                                                                                   (2.23) 

A equação 2.23 é a equação de equilíbrio de forças em forma adimensional. A equação de 

equilíbrio de momento, é dada por (ver a figura 2.8) : 

Md – Nd.
 

 
 +Rcc.dc+∑         

    = 0                                                                                   (2.24) 

O momento fletor reduzido é definido como: 

μ= 
  

       
                                                                                                                            (2.25) 

Substituindo todas as variáveis envolvidas na equação 2.24 pelos adimensionais 

correspondentes e eliminando o termo comum b.h².σcd, resulta: 

μ-0,5.ν-rc.βc+
 

    
.∑             

    =0                                                                       (2.26) 

a expressão 2.26 é a equação de equilíbrio de momentos em termos adimensionais. Utilizando 

a equação 2.23, obtém-se uma expressão para a taxa de armadura na forma: 

w=
           )

∑          
   

                                                                                                    (2.27) 

Da mesma forma, utilizando-se a expressão 2.26, obtém-se: 

w=
                   )

∑             
   

                                                                                        (2.28) 

Tanto a equação 2.27, quanto a equação 2.28, poderão ser empregada para cálculo da taxa 

mecânica de armadura. A incógnita principal do problema é a linha neutra relativa à altura da 

seção (ξ). Os adimensionais, a tensão e as deformações, ambos, dependem de ξ. Para 

encontrá-la, basta subtrair a equação 2.27 da equação 2.28 e igualar a zero. 

(μ-0,5.ν-rc.βc). ∑          
    + (    ) ∑             

    =0                                  (2.29) 
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A equação 2.29 possui como única incógnita a variável ξ. O problema estará resolvido após o 

conhecimento da raiz da função f(ξ). A solução procurada deve se situar no intervalo [0, ), 

qu abrange todos os domínios da flexo-compressão. 

Segundo Araújo (2003), o valor da linha neutra relativa à altura da seção, não pode ser 

encontrada de forma explícita, a não ser em casos muito particulares. Casos esses, onde a 

carga de compressão situa-se no núcleo central de inércia. Desta forma, a solução só poderá 

ser encontrada utilizando iterações. Encontrada a posição da linha neura que satisfaz a 

equação 2.29, pode-se calcular a taxa mecânica de armadura com emprego das expressões 

2.27 e 2.28. Se resultar um valor negativo para w significa que a seção de concreto sozinha é 

capaz de absorver os esforços solicitantes. Neste caso, a armadura é teoricamente 

desnecessária e deve-se fazer w=0. Após o cálculo da taxa mecânica de armadura, deve-se 

calcular a área total de armadura, As, que deve ser introduzida à seção transversal. A área de 

aço é calculada da seguinte maneira: 

As = w.b.h.
   

   
                                                                                                   (2.30) 

2.3.-CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA 
 

Segundo Fusco (1981), nos edifícios correntes não é recomendado que todos os pilares 

participem do sistema estrutural que se admite como responsável pela estabilidade global da 

estrutura e pela resistência às ações horizontais atuantes. Caso isso fosse admitido, o projeto 

seria em geral excessivamente trabalhoso, com resultados reais de precisão duvidosa, em 

virtude da complexidade das estruturas assim consideradas. Usualmente os pilares dos 

edifícios são divididos em duas categorias: pilares contraventados e pilares de 

contraventamento. Os elementos de contraventamento são constituídos por pilares de grande 

dimensões, por paredes estruturais, por treliças ou pórticos de grande rigidez. De modo geral 

procura-se fazer com que a estrutura de contraventamento, composta por dois ou mais 

elementos de contraventamento e pelas lajes do edifício, tenha rigidez suficiente para que os 

demais pilares possam ser considerados como participantes de uma estrutura com nós 

indeslocáveis. Os elementos de contraventamento devem assegurar a validade desta hipótese. 

O sistema de contraventamento deve garantir a estabilidade da estrutura no seu conjunto, bem 

como deve resistir à ação do vento sobre toda a construção. Os elementos de 

contraventamento podem ser classificados em flexíveis e rígidos. Consideram-se como 

elementos flexíveis de contraventamento os que devem ser calculados com a consideração de 

efeitos de segunda ordem. Este tipo de elemento, sempre que possível, deve ser evitado, pois 

em geral acarreta grande dificuldade de cálculo. Consideram-se como elementos rígidos de 

contraventamento os que podem ser calculados sem a consideração de efeitos de segunda 

ordem. Para isso eles dever ter a rigidez superior a certos mínimos estabelecidos. A NBR 

6118/2014 considera esse valor de rigidez igual a λ=35. 
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Figura 2.9 – Pilares contraventados e de contraventamento

 Fonte: Fusco (1981) 

2.4- SITUAÇÕES BÁSICAS DE PROJETO 

 

Segundo Araújo (2003), os pilares podem ser classificados como pilares intermediários, 

pilares de extremidade ou pilares de canto. A figura 2.10 esclarece essa classificação: 

Figura 2.10- classificação dos pilares quanto à classificação de projeto

                             
Fonte: Araújo (2003)                                                              
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Os pilares intermediários são assim denominados por corresponderem a apoios intermediários 

para as vigas. Considerando apenas o carregamento vertical atuante nas vigas, verifica-se que 

os momentos que são transmitidos a esses pilares são pequenos e, em geral, podem ser 

desprezados. Quando os vãos da viga, adjacentes ao pilar, forem muito diferentes entre si, ou 

quando há significativa diferença de carregamento desses vãos, pode ser necessário considerar 

os momentos iniciais transmitidos pela viga. Para isto, pode-se empregar o método das vigas 

contínuas, considerando um tramo de viga para cada lado do pilar. Um pilar intermediário 

contraventado está em situação de projeto de compressão centrada, a menos que, por razões 

construtivas, a força de compressão não atue no seu eixo. Isto pode ocorrer quando há uma 

variação nas dimensões da seção transversal do pilar ou quando as vigas são excêntricas em 

relação ao seu eixo. Os pilares de extremidade correspondem a apoios de extremidade para as 

vigas. Neste caso, os momentos transmitidos pelas vigas devem ser considerados e a situação 

de projeto é de flexo-compressão normal. Esses momentos são obtidos resolvendo-se o 

pórtico ao qual pertencem o pilar e as vigas que nele terminam. Para os pilares de canto a 

situação de projeto é de flexo-compressão oblíqua, já que devem ser considerados os 

momentos transmitidos por ambas as vigas que nele terminam. Podem ser aplicada o método 

de viga contínua nas duas direções afim de obter os momentos. 

 

2.5.- ÍNDICE DE ESBELTEZ 
 

Segundo Hibbeler (2008), O índice de esbeltez é uma medida de flexibilidade da coluna e, 

serve para classificar como, comprida, intermediária ou curta. Esse parâmetro surge da 

verificação de Euller da carga crítica de flambagem em colunas submetidas a esforço axial de 

compressão. 

Segundo o Libânio (2005), os pilares poder ser classificados pelo índice de esbeltez como 

sendo: 

λ  35 pilar rígido ou curto; 

35< λ ≤ 90 pilar médio ou medianamente esbelto; 

90 < λ ≤ 140 pilar esbelto; 

140 < λ < 200 pilares muito esbelto; 

λ>200 pilares não aconselhável; 

A NBR6118/2014 não utiliza mais essa classificação, ela afirma que  λ só poderá ser maior 

que 200, caso a força de compressão seja menor que 0,10.Ac.fcd.  

O λ pode ser calculado da seguinte maneira: 
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λ = 
  

 
                                                                                                                                   (2.40) 

Onde le é o comprimento de flambagem e i é o raio de giração e pode ser calculado como: 

i =√                                                                                                                                  (2.41) 

Onde I é o momento de inercia e Ac é a área da seção transversal. 

Pilares com índice de esbeltez superior a 140, na análise dos efeitos locais de 2º ordem, 

devem-se multiplicar os esforços solicitantes finais de cálculo por um coeficiente adicional 

γn1= 1+[0,01.(λ-140)/1,4]. Pilares com índice de esbeltez menor que o valor limite λ1, os 

esforços locais de 2º ordem em elementos isolados podem ser desprezados. 

λ1= 
            

  
                                                                                                 (2.42) 

onde 

35 ≤  λ1 ≤ 90 

a) Para pilares biapoiados sem cargas transversais, αb poderá ser calculado pela seguinte 

equação: 

αb=0,60+0,40.
  

  
 ≥0,40                                                                                                       (2.43) 

sendo  1,0 ≥  αb  ≥0,4 

MA e MB são os momentos de 1º ordem nos extremos do pilar, obtidos na análise de 1º ordem 

no caso de estruturas de nós fixos e os momentos totais no caso de estruturas de nós móveis. 

Deve ser adotado para MA o maior valor absoluto ao longo do pilar biapoiado e para MB o 

sinal positivo, se tracionar a mesma face que MA, e negativo, em caso contrário. 

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

αb=1,0 

c) para pilares em balanço: 

αb= 0,80 + 0,2.
  

  
 ≥0,85                                                                                                      (2.44) 

MA é o momento de 1º ordem no engaste e MC é o momento de 1º ordem no meio do pilar em 

balanço. 

d) para pilares biapoiado ou em balanço com momentos menores que o momento mínimo 

αb=1,0. 

Md,mínimo=Nd.(0,015+0,03h)                                                                                                (2.45) 
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2.6- EXCENTRICIDADES 

 

Segundo Fusco (1981), elementos submetidos a esforço normal de compressão devem ser 

analisados pelos princípios de segurança. Estes princípios se baseiam na incerteza na 

localização do ponto de aplicação da resultante dos esforços normais. Com isso, surgem os 

conceitos de excentricidades adicionais.  

De acordo com  NBR6118/2014, Devemos considerar alguns tipos de excentricidades. Sendo 

elas a  inicial, forma, acidental ,de 2ºordem , fluência e retração. 

A excentricidade inicial é proveniente dos momentos fletores atuantes no pilar devido a 

tipologia estrutural. 

ei = 
   

  
   , e = 

   

  
                                                                                             (2.46) 

Onde Mdx e Mdy, são os momentos de cálculo, Nd é o esforço de cálculo e ei é a 

excentricidade inicial. 

A excentricidade de forma aparece devido as restrições arquitetônicas onde o eixo das vigas 

nem sempre coincidem com o eixo dos pilares. A excentricidade acidental surge devido ao 

erro inevitável nas obras como desaprumo e falhas nas locações dos pilares e pode ser 

verificada: 

ea  {
  

   
                         

                          
                                                                                (2.47) 

Onde ea é a excentricidade acidental e le é o comprimento do pilar e H é a dimensão da seção 

transversal perpendicular ao momento. 

A excentricidade de 2º ordem surge devido à flexibilidade do pilar a NBR6118/2014 permite 

uma análise simplificada para λ<140. Para λ< 35,  não é preciso calcular a excentricidade de 

2º ordem. A expressão de verificação é : 

e2a= le
2
. 

 

    
                                                                                                       (2.48) 

 

 
 

     

      )  
                                                                                                                  (2.49) 

  
  

      
                                                                                         (2.50) 

Onde e2a é a excentricidade de 2º ordem e fcd é o fck minorado pelo γf .                                                        

Segundo Hibbeler (2008), Quando um material tem de suportar uma carga por muito tempo, 

pode continuar a deformar-se até sofrer uma ruptura repentina ou ter sua utilidade 

prejudicada. A essa deformação permanente dependente do tempo é denominada fluência. A 
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NBR6118/2014, afirma que devemos considerar o efeito da fluência em pilares com o λ > 90 

e essa consideração pode ser feita da seguinte forma: 

ecc =  
   

   
   )(                 )-1)                                                                            (2.51) 

Ne = 
         

   
                                                                                       (2.52) 

ea- excentricidade devido a imperfeições locais; 

Msg e Nsg-são os esforços solicitantes devidos à combinação quase permanente; 

Φ- é o coeficiente de fluência; 

Eci- modulo de elasticidade na origem; 

Ic- momento de inercia da seção de concreto; 

le- comprimento de flambagem; 

O coeficiente de fluência depende da umidade, da espessura fictícia e do fck; 

2.7- SEÇÕES E SITUAÇÕES DE CÁLCULO 
 

 Segundo Libânio (2005), em estruturas usuais de edifícios, ocorre um monolitismo nas 

ligações entre vigas e pilares que compõem os pórticos. A excentricidade inicial, oriunda das 

ligações dos pilares com as vigas neles interrompidas, ocorre em pilares de borda e de canto. 

Figura 2.11- Excentricidades e seções de análise, adaptado Libânio 2005.

                            
Fonte: Libânio (2005) 
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Considerando que eia=Mtop/N e que eib=Mbase/N, teremos que analisar três seções. A seção 

topo (seção a), a intermediária e a seção base (seção b). Onde a eia e eib são as 

excentricidades iniciais nas respectivas seções a e b. Teremos as seguintes análises para a 1º 

situação de cálculo e para a 2º situação de cálculo: 

1º situação de calculo em x: 

Seção a {                                                                                                        (2.53) 

eix,min= 1,5+0,03H;                                                                                                           (2.54) 

Seção b={                                                                                                         (2.55) 

Seção intermediária= {                                                                                          (2.56) 

ei ≥ {
               

       
                                                                                                        (2.57) 

Caso o Pilar seja engastado inferiormente, O Mbase= Mtop/-2. Quando a esbeltez de um pilar 

de seção retangular submetido à flexão composta oblíqua for menor ou igual a 90 nas duas 

direções principais, podem ser aplicados os processos aproximados descritos anteriormente, 

caso seja maior, deve-se calcular como flexo-compressão oblíqua. (NBR6118/2014). 

2.8- CÁLCULO DOS MOMENTOS NOS PILARES 
 

Os momentos nos pilares podem ser obtidos de diversas formas desde a análise 

computacional por pórtico espacial como a análise por vigas contínuas. A NBR6118/2014 

permite a utilização do modelo clássico de vigas contínuas, simplesmente apoiadas nos 

pilares, para o estudo das cargas verticais, observando-se a necessidade das seguintes 

correções adicionais: 

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

houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios internos; 

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

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

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

perfeito nesse apoio; 

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

com a viga, deve ser considerado, nos apoios extremos, momentos fletores igual ao 

momento de engastamento perfeito multiplicado pelos coeficientes estabelecidos nas 

seguintes relações: 
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     -viga                                                                                                           

       
         

              
                                                                                                             (2.58) 

-no tramo superior do pilar:                                                                                                    
    

               
                                                                                              (2.59) 

- no tramo inferior do pilar:                                                                              

    

              
                                                                                               (2.60) 

ri = 
  

  
                                                                                                           (2.61) 

onde ri é a rigidez do elemento i no nó considerado, avaliada conforme indicado na figura 

12. 

Figura 2.12- aproximação em apoios extremos, adaptado NBR 6118/2014.

                         
Fonte: NBR 6118/2014 

Alternativamente, o modelo de viga contínua pode ser melhorado, considerando-se a 

solidariedade dos pilares com a viga, mediante a introdução da rigidez à flexão dos pilares 

extremos e intermediários. A adequação do modelo empregado deve ser verificada 

mediante análise cuidadosa dos resultados obtidos. Deve ser garantido o equilíbrio de 

momentos nos nós viga-pilar, especialmente nos modelos mais simples, como o de vigas 

contínuas. (ARAÚJO,2003). 
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CAPÍTULO 3-  PROGRAMA COMPUTACIONAL E 

EXEMPLOS DE VALIDAÇÃO 
 

3.1- DESCRIÇÃO DO PROGRAMA COMPUTACIONAL 

 

O programa computacional desenvolvido é capaz de resolver pilares de concreto armado em 

seções retangulares com lâmbida menor que noventa, submetidos à flexão normal composta. 

Trago o elemento estrutural com os esforços, tanto no topo, quanto na base, o programa será 

capaz de avaliar as excentricidades, majorar os esforços e dimensionar a armadura, Além de, 

fornecer ao usuário um memorial de cálculo, auxiliando na organização. 

No primeiro ato do programa, o usuário entrará com algumas propriedades. Propriedades 

geométricas, propriedades mecânicas e os esforços oriundos da análise estrutural. Ao clicar no 

botão processar, o algoritmo recebe as variáveis de entrada, avalia as excentricidades nas duas 

direções e seleciona a excentricidade que fornecerá o maior momento fletor. Tendo o esforço 

Normal e o momento fletor de cálculo, o programa entra no algoritmo em si, onde as 

equações de equilíbrio demonstradas na revisão bibliográfica são resolvidas. A estrutura 

desenvolvida está baseada na metodologia proposta por Araújo (2003). A ideia central da 

metodologia é resolver as equações de equilíbrio utilizando iteração. Nessas iterações a 

profundidade da linha neutra varia de zero a infinito, com o objetivo de zerar as equações. 

Com a profundidade da linha neutra, acha-se a taxa mecânica de armadura e com isso, a área 

de aço necessária. Para encontrar a linha neutra, possível solução do problema, utilizamos o 

método da bissecante. Neste método de iteração, a função de equilíbrio é avaliada nos 

extremos do intervalo, fazendo-se o produto, verificamos se a solução encontra no intervalo, 

caso não esteja, o intervalo é redefinido. Se a solução estiver no intervalo, refinamentos são 

feitos, até que se ache o valor da linha neutra com uma certa tolerância, no caso do trabalho, 

e-4. A solução estará no intervalo se e somente se, o produto da função de equilíbrio avaliada 

nos extremos do intervalo for menor ou igual à zero. Encontrada a área de aço necessária para 

garantir o equilíbrio e a estabilidade do pilar, o programa gera um memorial de cálculo que 

servirá de auxílio par o usuário. 
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Figura 3.1-Fluxo do algoritmo desenvolvido

 
Fonte: Adaptado pelo Autor  

Figura 3.2-Interface do programa produzido 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor 
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No algoritmo desenvolvido, a excentricidade devido à fluência foi considerada independente 

do índice de esbeltez. Sabe-se que para pilares curtos e moderados esse valor será quase 

desprezível, não alterando expressivamente os cálculos. Durante a verificação do programa, 

as variáveis foram depuradas e seus valores bateram ou estiveram bem próximas dos 

exemplos que serviram como referência. O trabalho desenvolvido é capaz de analisar pilares 

de extremidade e pilares intermediários. Portanto, dois exemplos retirados do livro do Araújo 

(2003), servirão de base para a validação. O programa computacional usa como referência a 

direção do momento fletor. A direção y será a direção perpendicular ao momento atuante e a 

direção x, a paralela. 

3.2-EXEMPLO DE VALIDAÇÃO 
 

Os exemplos de validação foram retirados do livro: Curso de Concreto armado –volume 3, 

José Milton de Araújo. 

Exemplo 1: Dada a Seção Transversal em concreto armado, Calcular a sua armadura 

principal. Pilar Intermediário. 

Dados: 

fck = 20 Mpa;  

Aço CA-50 ;  

le = 4m;  

γf= 1,4 ; γc = 1,4 ; γs = 1,15; 

Nk = 857 KN; 

Figura 3.3-Seção transversal 

                                                        
Fonte: Araújo (2003) 
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Cálculos preliminares: 

fcd = 
  

   
 = 14,28 MPa; 

fyd = 
   

    
 = 434,78 MPa; 

Ecs = 0,85.21500(√      )    
) = 25760 MPa; 

eax = eay = 
  

   
 = 1cm; 

1) Excentricidade segundo a direção x: 

a) excentricidade de segunda ordem: 

vo = 
      

       
 = 

    

         
 = 0,86 

Como vo > 0,5 , adota-se o valor calculado vo = 0,86. 

e2x = 
   

  
.

     

       )   
  =2,94 cm 

b) excentricidade de fluência: 

Icx = 
      

  
 = 33333cm

4
  

Pex= 
          

   
 = 5297 kN   

ecx = eax.[e
( 

     

      
 )
 -1]= 0,62 cm 

c)  excentricidade mínima 

e1x,min = 1,5+0,03.hx = 2,1 cm  

d) Situação de cálculo  

e1x  ≥ {
     

           
  

 A excentricidade total na direção x é : 

ex = e1x + e2x + ecx = 2,1 + 2,94 + 0,62 = 5,66 cm 
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2) Excentricidade segundo a direção y: 

eay =1 cm e1y = 3cm; 

e1y,min = 3 cm 

e2y=1,18cm 

ecy= 0  (λy<50) 

ey= 3+1,18 = 4,18 cm 

Portanto, a maior excentricidade está na direção x , servindo de base para a majoração dos 

esforços atuantes. 

Nd= Nk.1,4 = 1200kN 

Md = Nd.ex=1200.0,0566 = 67,92kN.m 

ζcd =0.85.fcd = 12,14 MPa 

ν = 
  

       
 = 1,0  

μ = 
  

        
= 0,28 

δ =
  

 
  = 0,20 

Para uma seção com duas camadas de armadura e com δ = 0,2, a tabela corresponde a tabela 

1. Entrando nessa tabela, obtém-se a taxa de armadura w=0,93. A área total de armadura é: 

As = 
         

   
  = 25,67 cm² 
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Tabela 1-Flexo compressão Normal

Fonte: Araújo (2003) 

Solução do Exemplo 1 utilizando o programa: 

Figura 3.4-Solução do exemplo 1 utilizando o programa

                                 
Fonte: Adaptado pelo Autor 
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A área de aço segundo o programa será de 26,26 cm². 

Exemplo 2: 

Dada a Seção Transversal em concreto armado, Calcular a sua armadura principal. Pilar de 

extremidade. 

Dados: 

fck = 20 Mpa;  

Aço CA-50 ;  

le = 4m;  

γf= 1,4 ; γc = 1,4 ; γs = 1,15; 

Nk = 857 KN; 

Mtopo= 20 kN.m 

Mbase= 15 kN.m 

 

Figura 3.5-Dados da seção transversal 

d                                  
Fonte: Araújo (2003) 

Cálculos preliminares: 

fcd = 
  

   
 = 14,28 MPa; 

fyd = 
   

    
 = 434,78 MPa; 

Ecs = 0,85.21500(√      )    
) = 25760 MPa; 
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eax = eay = 
  

   
 = 1cm; 

1) Excentricidade segundo a direção x: 

a) excentricidades iniciais: 

eia = 
    

   
 = 2,33 cm 

eib = 
    

   
 = -1,75 cm 

b) excentricidade mínima 

e1x,min = 1,5+0,03.hx = 2,1 cm  

Seção de extremidade: 

 ex  ≥ {
                   

           
 

ex = 3,33 cm 

c) Excentricidade inicial na seção intermediária 

eix  ≥ {
                                   )       

                       
 

eix = 0,93 cm  

d) Excentricidade de segunda ordem 

vo = 
      

       
 = 

    

         
 = 0,86 

Como vo > 0,5 , adota-se o valor calculado vo = 0,86. 

e2x = 
   

  
.

     

       )   
  =2,94 cm 

e) Excentricidade devido a fluência 

Icx = 
      

  
 = 33333cm

4
  

Pex= 
          

   
 = 5297 kN   

ecx = (eix+ eax).[e
( 

     

      
 )
 -1]= 1,20 cm 
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Seção Intermediária 

e1x  ≥ {
                      

             
 

e1x = 2,1 cm  

ex = e1x+e2x+ecx = 2,1 + 2,94 +1,20 = 6,24 cm 

2) Excentricidade segundo a direção y: 

eay=1cm; e1y,min = 3cm  e1y = 3cm 

e2y = 1,18 cm; ecy = 0 (λ<50)  

ey = e1y+e2y = 3+1,18 = 4,18 cm 

Portanto, a excentricidade que gerará o maior momento resultante será a ex = 6,24 cm; 

Os esforços de cálculos são: 

Nd = 857.1,4 = 1200 kN 

Md = 1200.0,0624 = 74,88 kN.m 

ζcd =0.85.fcd = 12,14 MPa 

ν = 
  

       
 = 1,0  

μ = 
  

        
= 0,31 

δ =
  

 
  = 0,20 

Para uma seção com duas camadas de armadura e com δ = 0,2, a tabela corresponde a tabela 

1. Entrando nessa tabela, obtém-se a taxa de armadura w=1,038, mesma tabela do exercício 

anterior. A área total de armadura é: 

As = 
         

   
  = 29,00 cm² 
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Solução do Exemplo 2 utilizando o programa: 

Figura 3.6-Solução do exemplo 2 usando o programa

                            
Fonte: Adaptado pelo Autor 

A área de aço necessária segundo o programa é de 29,96 cm². 

3.3- ANÁLISE 
Ao analisar os resultados dos exercícios propostos, verificamos que os Valores de área de aço 

estão bem próximos. A diferença entre valores pode ser justificada pela utilização de 

formulações diferentes. Araújo (2003) utiliza o CEB/78 para calcular o módulo de 

elasticidade na origem e na secante, já nas formulações utilizada pelo programador, adota-se a 

expressão da NBR 6118/2014, que diferem tanto no cálculo do módulo de elasticidade, 

quanto no cálculo da excentricidade devido à fluência. Além disso, a excentricidade devida á 

fluência é considerada independente do índice de esbeltez, pelo programador, isso porque a 

excentricidade devido a fluência, para pilares com esbeltez menor que noventa, é um valor 

muito pequeno, não alterando muito os resultados. Pode destacar também que ao utilizar os 

ábacos de iterações, a área de aço sofre certa variação, devida às interpolações e 

arredondamentos feitos durante o cálculo manual. 

Cálculo do erro: 

E1 = 
                      

         
 .100 =  

             

     
.100 = 2,3% 

E2 = 
                      

         
 .100 =  

          

  
.100 = 3,3% 
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CAPÍTULO 4- CONCLUSÕES E SUJESTÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 
 

Figura 4.1- comparativo entre área de aço e método de cálculo

                                  
Fonte: Adaptado pelo Autor                                         

A figura 19 é um comparativo entre as metodologias de cálculo apresentadas. Percebe-se uma 

pequena variação entre as metodologias, o que não afeta a validação do programa 

computacional. Dada à complexidade do dimensionamento da armadura longitudinal de 

pilares, de concreto armado, que não pode ser dada de forma analítica, somente por processos 

iterativos, o usuário poderá optar em dimensionar por ábacos ou usar este executável. 

Atendendo assim, o objetivo geral deste trabalho. Esta ferramenta, além de fornecer ao 

profissional a área de aço, fornece também, automaticamente, um memorial de cálculo. Este 

memorial irá auxiliar o usuário fornecendo as principais características do problema, evitando 

confusões. Fica como sugestão de trabalho, a programação da flexão oblíqua. Sendo assim, o 

dimensionamento de pilares de concreto armado utilizando ferramentas computacionais ficará 

totalmente abarcado. Outra sugestão de trabalho será a programação de pilares de concreto 

armado submetidos à flexão normal composta com seção circular. O programa aqui 

desenvolvido poderá resolver esse tipo de seção, basta que o usuário transforme a seção 

circular em uma seção quadrada afim. Mas isso acarreta uma imprecisão. Outra sugestão de 

trabalho será a programação da flexão normal composta e da flexão obliqua para pilares com 

índice de esbeltez maior que noventa.·. 
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ANEXO A-ALGORITMO IMPLEMENTADO EM INTERFACE 

DELPHI 
 

unit UnFNC_joseMilton; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

  StdCtrls,Math, ExtCtrls; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    Edit3: TEdit; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Edit4: TEdit; 

    Edit5: TEdit; 

    Label8: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    Edit6: TEdit; 

    Edit7: TEdit; 

    Label10: TLabel; 
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    Label11: TLabel; 

    Label12: TLabel; 

    Edit8: TEdit; 

    Edit9: TEdit; 

    Label13: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Label14: TLabel; 

    Edit10: TEdit; 

    Label15: TLabel; 

    Label16: TLabel; 

    Label17: TLabel; 

    Label18: TLabel; 

    Label20: TLabel; 

    Label21: TLabel; 

    Label22: TLabel; 

    Label19: TLabel; 

    Label23: TLabel; 

    Label24: TLabel; 

    Edit12: TEdit; 

    Label25: TLabel; 

    Label26: TLabel; 

    Edit13: TEdit; 

    Label27: TLabel; 

    Edit14: TEdit; 

    Label28: TLabel; 

    Edit11: TEdit; 
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    Label29: TLabel; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

private 

    { Private declarations } 

public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

 // Determinaçao dos vetores gerais dinâmicos: 

  b1: array of Real; // vetor relacionado a posiçao 

  d1: array of Real; // vetor relacionado a deformação nas barras 

  ts: array of Real;// vetor relacionado a tensão nas barras 

  Total: Integer; 

implementation 

{$R *.DFM} 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var tol,eyd,Kx0,prod,Kxu,prod1,Icx,Esi,CA,Ecs,redutor,Pex,Pey,l,Icy,As1,As2,Asmin:Real 

Asmax,armadura,fck,prod2,fkx0,expoentex,expoentey,fkxu,fkx1,v0,delta,ex1,ear1:Realear2,e

max,ex2,ex3,e2x,ecx,e1x,eav1,eav2,e1x1,e2y,ecy,e1y,ei1,ei2,eax,eay,eminx:Realea,emin,emi

ny,bwx,bwy,hx,hy,ex,er,ey,fcd,fyd,Nd,Nk,Md,Mtopo,Mbase,rc,Bc:Real Normal_reduzido, 

Momento_reduzido, tensao_compressao, função:Real funcao2,fluencia:Real;                                                                  

i,j,k,z,nbarra_camada,ncamada:Integer;                                 

bw,h,area_aco,taxa_armadura,d,Kx1:Real;       

formato,formato1,bt,ht,dt,fckt,cat,nkt,mtt,mbt,ndt,et,mdt,w,at,art:String; 

mensagem:String[30];                                                                                        

arquivotexto:TextFile; 

begin 

l:=StrToFloat(Edit12.text)/100; 
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bw:=StrToFloat(Edit1.Text)/100; 

h:=StrToFloat(Edit2.Text)/100; 

d:=StrToFloat(Edit3.Text)/100; 

fck:= StrToFloat(Edit4.Text); 

CA:= StrToFloat(Edit5.Text); 

fcd:=(StrToFloat(Edit4.Text))*1000/1.4; 

fyd:=(StrToFloat(Edit5.Text)*10000)/1.15; 

eyd:=fyd/210000000; 

Nk:=StrToFloat(Edit8.Text); 

Nd:=Nk*1.4; 

Mtopo:=StrToFloat(Edit9.Text); 

Mbase:=StrToFloat(Edit11.Text); 

tensao_compressao:=0.85*fcd; 

rc:=0; 

Bc:=0; 

Taxa_armadura:=0; 

Kx0:=0; 

Kx1:=0; 

Kxu:=1000; 

tol:=1; 

fkx1:=0; 

fkx0:=0; 

fkxu:=0; 

bwx:=h*100; 

hx:=bw*100; 

bwy:=bw*100; 

hy:=h*100; 
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Icx:=(h*(bw*bw*bw)/12); 

Icy:=(bw*(h*h*h)/12); 

if(fck>=20) and (fck<=50) then 

begin 

 Esi:=5600*(Sqrt(fck)) 

end; 

if (fck>50) and (fck<=90) then 

begin 

 Esi:= 21500*Power((fck/10+1.25),1/3); 

end; 

redutor:= 0.8+0.2*(fck/80); 

if(redutor>=1) then 

begin 

redutor:= redutor; 

end; 

 if (redutor<1) then 

begin 

redutor:=1; 

 end; 

 Ecs:=Esi*redutor; 

Pex:=((Pi*Pi)*Ecs*Icx/(l*l))*1000; 

Pey:= ((Pi*Pi)*Ecs*Icy/(l*l))*1000; 

fluencia:=2.5*Nk; 

expoentex:=(fluencia/(Pex-Nk)); 

expoentey:=(fluencia/(Pey-Nk)); 

// majoração dos esforços devido as excentricidades: 

if(Mtopo=0)and(Mbase=0)  then 
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 begin 

mensagem:='Intermediário'; 

 //análise em x 

  eminx:=1.5+0.03*hx; 

 eax:=(l*100)/400; 

 if(eax>=eminx) then 

 e1x:=eax 

else 

 e1x:=eminx; 

v0:= Nd/(bw*h*fcd); 

if(v0<=0.5) then 

begin 

 v0:=0.5; 

 end; 

e2x:=((l*100*l*100)/10)*(0.005/((v0+0.5)*hx)); 

ecx:=(eax*(Power(2.718,expoentex)-1)); 

 ex:=e1x+e2x+ecx; 

  // análise em Y 

 eminy:=1.5+0.03*hy; 

 eay:=(l*100)/400; 

 if(eay>=eminy) then 

e1y:=eay 

else 

e1y:=eminy; 

v0:= Nd/(bw*h*fcd); 

if(v0<=0.5) then 

begin 
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v0:=0.5; 

 end; 

 e2y:=((l*100)*(l*100)/10)*(0.005/((v0+0.5)*hy)); 

ecy:=eay*((Power(2.718,expoentey)-1)); 

ey:=e1y+e2y+ecy; 

if(ey>ex) then 

begin 

Md:=Nd*(ey/100); 

 Normal_reduzido:= Nd/(bw*h*tensao_compressao); 

 Momento_reduzido:=Md/(bw*h*h*tensao_compressao); 

 ncamada:=StrToInt(Edit6.Text); 

 nbarra_camada:= StrToInt(Edit7.Text); 

 Total:=StrToInt(Edit6.Text); 

 delta:= d/h; 

 emax:=ey; 

 end; 

 if(ex>ey) then 

 begin 

Md:=Nd*(ex/100); 

 Normal_reduzido:= Nd/(bw*h*tensao_compressao); 

Momento_reduzido:=Md/(bw*bw*h*tensao_compressao); 

delta:= d/bw; 

ncamada:=StrToInt(Edit7.Text); 

nbarra_camada:= StrToInt(Edit6.Text); 

Total:=ncamada; 

emax:=ex; 

end; 
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end; 

// pilares de extremidade 

 if (Mtopo<>0) and(Mbase<>0) then 

 begin // análise em na direção paralela ao momento 

mensagem:='Extremidade'; 

ei1:=(Mtopo/Nk)*100; 

ei2:=(Mbase/Nk)*100; 

 eminx:=1.5+0.03*hx; 

 eax:=((l*100)/400); 

if(ei1+eax>eminx) then   //Seção Topo 

begin 

e1x:=ei1+eax; 

end; 

if(ei1+eax<eminx) then 

begin 

e1x:=eminx; 

end; 

v0:= Nd/(bw*h*fcd); 

if(v0<=0.5) then 

begin 

v0:=0.5; 

 end; 

e2x:=((l*100*l*100)/10)*(0.005/((v0+0.5)*hx)); 

ex1:=e1x; 

if(0.6*ei1+0.4*ei2 >0.4*ei1) then 

begin 

e1x1:=0.6*ei1+0.4*ei2; 
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end; 

 if(0.6*ei1+0.4*ei2 <0.4*ei1) then 

begin 

e1x1:=0.4*(ei1); 

end; 

if(e1x1+eax>eminx) then 

begin 

e1x:= e1x1+eax; 

 end; 

 if(e1x1+eax<eminx) then 

begin 

 e1x:=eminx; 

 end; 

ecx:=(e1x)*(Power(2.718,expoentex)-1); 

ex2:= e1x+e2x+ecx; 

if(ei2+eax>eminx) then 

e1x:=ei2+eax 

else 

e1x:=eminx; 

ex3:=e1x; 

// análise na direção perpendicular ao momento: 

eminy:=1.5+0.03*hy; 

 eay:=(l*100)/400; 

 if(eay>=eminy) then 

 e1y:=eay 

else 

 e1y:=eminy; 
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 v0:= Nd/(bw*h*fcd); 

if(v0<=0.5) then 

begin 

v0:=0.5; 

end; 

e2y:=((l*100)*(l*100)/10)*(0.005/((v0+0.5)*hy)); 

ecy:=(eay*(Power(2.718,expoentey)-1)); 

ey:=e1y+e2y+ecy; 

if (ex1>ex2) and(ex1>=ex3) and(ex1>ey) then 

begin 

Md:=Nd*ex1/100; 

Normal_reduzido:= Nd/(bw*h*tensao_compressao); 

Momento_reduzido:=Md/(bw*bw*h*tensao_compressao); 

delta:= d/bw; 

ncamada:=StrToInt(Edit7.Text); 

nbarra_camada:= StrToInt(Edit6.Text); 

Total:=ncamada; 

emax:=ex1 

end; 

 if (ex2>ex1) and (ex2>ex3) and (ex2>ey) then 

begin 

 Md:=Nd*ex2/100; 

Normal_reduzido:= Nd/(bw*h*tensao_compressao); 

Momento_reduzido:=Md/(bw*bw*h*tensao_compressao); 

delta:= d/bw; 

ncamada:=StrToInt(Edit7.Text); 

nbarra_camada:= StrToInt(Edit6.Text); 
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Total:=ncamada; 

emax:=ex2; 

end; 

if ( ex3>=ex1) and( ex3>ex2) and(ex3>ey) then 

begin 

Md:= Nd*ex3/100; 

Normal_reduzido:= Nd/(bw*h*tensao_compressao); 

Momento_reduzido:=Md/(bw*bw*h*tensao_compressao); 

delta:= d/bw; 

ncamada:=StrToInt(Edit7.Text); 

nbarra_camada:= StrToInt(Edit6.Text); 

Total:=ncamada; 

emax:=ex3; 

end; 

if (ey>ex1) and (ey>ex2) and (ey>ex3) then 

begin 

Md:= Nd*ey/100; 

Normal_reduzido:= Nd/(bw*h*tensao_compressao); 

Momento_reduzido:=Md/(bw*h*h*tensao_compressao); 

delta:= d/h; 

ncamada:=StrToInt(Edit6.Text); 

nbarra_camada:= StrToInt(Edit7.Text); 

Total:=ncamada; 

emax:=ey; 

end; 

 end; 

SetLength(b1, Total); 
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SetLength(d1, Total); 

SetLength(ts,Total); 

// determina o parâmetro beta, disposições das barras 

for i:=0 to Total-1 do 

begin 

b1[i]:= delta+ (ncamada-(i+1))*(1-2*delta)/(ncamada-1) 

end; 

// Looping geral 

While (tol>0.001) do 

Begin 

//Dominio 2 -linha neutra relativa 0 

if (Kx0<= (3.5/13.5)*b1[0]) then 

begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(10*(Kx0-b1[k])/(b1[0]-Kx0))/1000 

end; 

// Dominio 3 e 4a- Linha neutra relativa 0 

 if ( (3.5/13.5)*b1[0] <= Kx0)  and (Kx0<=1)  then 

 begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(3.5*(Kx0-b1[k])/(Kx0))/1000 

end; 

 // dominio 5-Linha neutra relativa 0 

 if ( 1< Kx0) then 

 begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(14*(Kx0-b1[k])/(7*Kx0-3))/1000 
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end; 

 // Procedimento para se obter os parâmetros rc e Bc, que se relacionam ao equilíbrio de 

forças: 

 if ( Kx0<1.25) then 

begin 

 rc:=0.8*Kx0; 

Bc:= 0.4*Kx0; 

end; 

 if(Kx0>=1.25) then 

begin 

rc:=1; 

Bc:= 0.5; 

end; 

// procedimento para se calcular a tensão nas barras: 

for i:=0 to Total-1 do 

begin 

if (Abs(d1[i])>=eyd) then ts[i]:= eyd*210000000; 

if(Abs(d1[i])< eyd)  then ts[i]:= Abs(d1[i])*210000000; 

if (d1[i] <0) then ts[i]:=-ts[i]; 

end; 

funcao:=0; 

funcao2:=0; 

for k:=0 to Total-1 do 

begin 

funcao:=funcao+nbarra_camada*ts[k] ; 

funcao2:= funcao2+nbarra_camada*ts[k]*b1[k]; 

end; 
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fkx0:= (Momento_reduzido-0.5*Normal_reduzido+rc*Bc)*funcao+(Normal_reduzido-

rc)*funcao2;    

// Domínio 2-Linha Neutra relativa ultima 

 if (Kxu<= (3.5/13.5)*b1[0]) then 

begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(10*(Kxu-b1[k])/(b1[0]-Kxu))/1000 

end; 

 // Dominio 3 e 4a- Linha Neutra relativa ultima 

 if ( (3.5/13.5)*b1[0] <= Kxu) and (Kxu<=1)  then 

begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(3.5*(Kxu-b1[k])/(Kxu))/1000 

end; 

// dominio 5 -Linha neutra relativa ultima 

 if ( 1< Kxu) then 

begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(14*(Kxu-b1[k])/(7*Kxu-3))/1000 

end; 

// Procedimento para se obter os parametros rc e Bc, que se relacinam ao equilibrio de forças: 

if ( Kxu<1.25) then 

begin 

rc:=0.8*Kxu; 

Bc:= 0.4*Kxu; 

end 

else 
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if(Kxu>=1.25) then 

begin 

rc:=1; 

Bc:= 0.5; 

end; 

// procedimento para se obter as tensões nas barras para a linha neutra relativa ultima 

for i:=0 to Total-1 do 

begin 

if (Abs(d1[i])>=eyd) then ts[i]:= eyd*210000000; 

if(Abs(d1[i])< eyd)  then ts[i]:= Abs(d1[i])*210000000; 

if (d1[i] <0) then ts[i]:=-ts[i]; 

end; 

funcao:=0; 

funcao2:=0; 

for k:=0 to Total-1 do 

begin 

funcao:=funcao+nbarra_camada*ts[k] ; 

funcao2:= funcao2+nbarra_camada*ts[k]*b1[k]; 

 end; 

 fkxu:= (Momento_reduzido-0.5*Normal_reduzido+rc*Bc)*funcao+(Normal_reduzido-

rc)*funcao2; 

 // Método da bissecante 

prod:=fkx0*fkxu; 

if (prod<0) then 

begin 

Kx1:=(Kx0*fkxu-Kxu*fkx0)/(fkxu-fkx0); 

 // Domínio 2-Linha neutra relativa para a solução 
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if (Kx1<= (3.5/13.5)*b1[0]) then 

begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(10*(Kx1-b1[k])/(b1[0]-Kx1))/1000 

end; 

// Dominio 3 e 4a- Linha Neutra relativa para a solução do problema 

if ( (3.5/13.5)*b1[0] <= Kx1) and (Kx1<=1)  then 

begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(3.5*(Kx1-b1[k])/(Kx1))/1000 

end; 

// dominio 5- Linha Neutra relativa para a solução do problema 

if ( 1< Kx1) then 

begin 

for k:= 0 to Total-1 do 

d1[k]:=(14*(Kx1-b1[k])/(7*Kx1-3))/1000 

end; 

// Procedimento para se obter os parametros rc e Bc, que se relacinam ao equilibrio de forças: 

if ( Kx1<1.25) then 

begin 

rc:=0.8*Kx1; 

Bc:= 0.4*Kx1; 

end; 

if(Kx1>=1.25) then 

begin 

rc:=1; 

Bc:= 0.5; 



Flexão Normal Composta em Pilares de Concreto Armado 

 

W. A. V. SILVA  52 
 

end; 

// procedimento para se Calcular a tensão na barra 

for i:=0 to Total-1 do 

begin 

if (Abs(d1[i])>=eyd) then ts[i]:= eyd*210000000; 

if(Abs(d1[i])< eyd)  then ts[i]:= Abs(d1[i])*210000000; 

if (d1[i] <0) then ts[i]:=-ts[i]; 

end; 

funcao:=0; 

funcao2:=0; 

// Calculo do somatório 

for k:=0 to Total-1 do 

begin 

funcao:=funcao+nbarra_camada*ts[k] ; 

funcao2:= funcao2+nbarra_camada*ts[k]*b1[k]; 

end; 

fkx1:= (Momento_reduzido-0.5*Normal_reduzido+rc*Bc)*funcao+(Normal_reduzido-

rc)*funcao2;   

tol:=Abs(fkx1); 

prod1:= fkx0*fkx1; 

prod2:= fkx1*fkxu; 

if ( prod1<=0) then 

begin 

Kx0:=Kx0; 

Kxu:=Kx1; 

end; 

if( prod2<=0) then 
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begin 

Kx0:= Kx1; 

Kxu:= Kxu; 

end; 

end; 

if ( prod> 0) then 

begin 

Kx0:= Kxu; 

Kx1:=Kxu; 

Kxu:= Kxu*10; 

tol:=1; 

end; 

nd; 

if (funcao<>0) then taxa_armadura:=nbarra_camada*ncamada*fyd)*(Normal_reduzido-

rc)/funcao; if (funcao2 <>0) then taxa_armadura:=(nbarra_camada*ncamada*fyd)*(  

0.5*Normal_reduzido-Momento_reduzido-rc*Bc)/funcao2 ; if(taxa_armadura<0) then 

taxa_armadura :=0; 

area_aco:= (taxa_armadura*bw*h*tensao_compressao/fyd)*10000; 

As1:=(0.15*Nd/fyd)*10000; 

As2:=(0.004*bw*h)*10000; 

if(As1<As2) then 

Asmin:=As2 

else Asmin:=As1; 

if (area_aco<Asmin) then area_aco:=Asmin; 

Asmax:=0.08*(bw*100)*(h*100); 

if (area_aco>Asmax) then area_aco:=0; 

if (area_aco=Asmin) then Edit13.Text:='Armadura Mínima'; 

if(area_aco>Asmin) and (area_aco<Asmax) then Edit13.Text:='Ok'; 
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if(area_aco=0) then Edit13.Text:='Redimensionar'; 

armadura:=((area_aco/10000)/(bw*(h-d)))*100; 

formato1:= FormatFloat('0.00;(0.00);ZERADO',armadura); 

formato:=FormatFloat('0.00;(0.00);ZERADO',area_aco); 

Edit14.Text:=(formato1); 

Edit10.Text:=(formato); 

Edit1.SetFocus; 

// Criando o arquivo de texto-Memorial de cálculo 

bt:=Formatfloat('0.0;-0.0',bw*100); 

ht:=Formatfloat('0.0;-0.0',h*100); 

dt:=Formatfloat('0.0;-0.0',d*100); 

fckt:=Formatfloat('0.0;-0.0',fck); 

cat:=Formatfloat('0;-0',CA); 

nkt:=Formatfloat('0.0;-0.0',Nk); 

mtt:=Formatfloat('0.0;-0.0',Mtopo); 

mbt:=Formatfloat('0.0;-0.0',Mbase); 

ndt:=Formatfloat('0.0;-0.0',Nd); 

et:=Formatfloat('0.0;-0.0',emax); 

mdt:=Formatfloat('0.0;-0.0',Md); 

//kxt:=Formatfloat('0.0;(0.0);ZERADO',Kx1); 

w:=Formatfloat('0.0;-0.0',Taxa_armadura); 

at:=Formatfloat('0.0;-0.0',area_aco); 

art:=Formatfloat('0.0;-0.0',armadura); 

AssignFile(arquivotexto,'c:\FNCTXT.xxx'); 

Rewrite(arquivotexto); 

CloseFile(arquivotexto); 

AssignFile(arquivotexto,'c:\FNCTXT.xxx'); 
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Append(arquivotexto); 

Writeln(arquivotexto,'UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS'); 

Writeln(arquivotexto,'ESCOLA DE ENGENARIA CIVIL E AMBIENTAL-EEC'); 

Writeln(arquivotexto,'ALUNO: WANCLAINE ALMEIDA VAZ DA SILVA'); 

Writeln(arquivotexto,'ORIENTADOR:Dr. JANES CLEITON DE OLIVEIRA'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,'DIMENSIONAMENTO DE PILARES DE CONCRETO 

SUBMETIDOS A FLEXÃO NORMAL COMPOSTA'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','Pilar de',' ',mensagem); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,' ',' ','PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS E MECÂNICAS DA SEÇÃO 

A SER DIMENSIONADA'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,'Altura','=',ht,' ','cm'); 

Writeln(arquivotexto,'largura','=',bt,' ','cm'); 

Writeln(arquivotexto,'cobrimento','=',dt,' ','cm'); 

Writeln(arquivotexto,'fck','=',fckt,' ','MPa'); 

Writeln(arquivotexto,'CA','=',cat); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,' ',' ','ESFORÇOS CARACTERÍSTICOS'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,'Nk','=',nkt,' ','kN'); 

Writeln(arquivotexto,'Momento no topo','=',mtt,' ','kN.m'); 
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Writeln(arquivotexto,'Momento na base','=',mbt,' ','kN.m'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,' ',' ','ESFORÇOS DE CÁLCULO'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,'Nd','=',ndt,' ','kN'); 

Writeln(arquivotexto,'excentricidade de cálculo','=',et,' ','cm'); 

Writeln(arquivotexto,'Md','=',mdt,' ','kN.m'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,' ',' ','RESULTADOS DOS CÁLCULOS:'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,'Taxa mecânica de Armadura','=',w); 

Writeln(arquivotexto,'Taxa de armadura','=',art,' ','%'); 

Writeln(arquivotexto,'Área de aço','=',at,' ','cm²'); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,''); 

Writeln(arquivotexto,' ',' ','Sucesso!'); 

CloseFile(arquivotexto); 

ShowMessage('Memorial de Cálculo em : c:\FNCTXT.xxx'); 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

// rotina para limpar os dados de entrada 

Edit1.Text:=' '; 

Edit2.Text:=' '; 

Edit3.Text:=' '; 

Edit4.Text:=' '; 

Edit5.Text:=' '; 



Flexão Normal Composta em Pilares de Concreto Armado 

 

W. A. V. SILVA  57 
 

Edit6.Text:=' '; 

Edit7.Text:=' '; 

Edit8.Text:=' '; 

Edit9.Text:=' '; 

Edit10.Text:=' '; 

Edit11.Text:=' '; 

Edit12.Text:=' '; 

Edit13.Text:=' '; 

Edit14.Text:=' '; 

end; 

end. 
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ANEXO B – TUTORIAL DO PROGRAMA 
Figura Anexo B.1- Interface do programa produzido neste trabalho

                                             
Fonte: Adaptado pelo autor  

Figura Anexo B.2- Inserção de Dados pelo usuário   

                                                                        
Fonte: Adaptado pelo autor 
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Figura Anexo B.3- Resultados gerado pelo programa 

     
Fonte: Adaptado pelo autor 

Figura Anexo B.4- Memorial de Cálculo produzido pelo programa

 
Fonte: Adaptado pelo autor  


