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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte 
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Neste trabalho é apresentada uma ferramenta desenvolvida no Mathcad14, com a 

Professora Claudia Ribeiro Eboli, para análise de pilares submetidos à flexão composta 

reta, considerando-se os efeitos de segunda ordem através da aplicação do método dos 

elementos finitos (MEF). Foram feitas várias análises de um pilar com seção geométrica 

constante, variando-se seu índice de esbeltez e sua taxa de armadura. Os resultados 

obtidos através deste programa foram comparados com os obtidos pelos diversos 

métodos de consideração de efeitos locais de segunda ordem definidos pela Norma 

NBR 6118:2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento. A comparação foi 

feita através do maior esforço normal de compressão suportado pelo pilar, associado ao 

seu momento mínimo correspondente. Também foram feitas análises com a 

consideração da fluência.  

Palavras-chave: Flexão composta reta, Efeitos de segunda ordem, Método dos 
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the second order effects through the application of the Finite Element Method (FEM). 

Several analyses with a constant geometric column section, varying its slenderness ratio 

and reinforcement rate, were made. The results obtained through this program were 

compared with those obtained by the different methods of considering second order local 

effects defined by the Standard NBR 6118:2014 – Design of Concrete Structures – 

Procedure. The comparison was made through the maximum compressive forces 

supported by the columns, associated with their corresponding minimum bending 
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1. Introdução 

1.1. Apresentação do Tema 

Definem-se como efeitos de 1ª ordem os deslocamentos e esforços internos 

solicitantes obtidos com a análise do equilíbrio da estrutura estudado com a 

configuração geométrica inicial. Os efeitos de 2ª ordem são aqueles que se somam aos 

obtidos numa análise de 1ª ordem, quando a análise do equilíbrio passa a ser efetuada 

considerando a configuração deformada da estrutura. Quanto mais esbelta for a peça, 

maior será a importância de sua consideração. Na determinação desses efeitos deve 

ser considerado o efeito do comportamento não linear dos materiais. 

Este presente trabalho procura aplicar e testar uma ferramenta computacional, 

desenvolvida pela professora do Departamento de Estruturas da Escola Politécnica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cláudia Ribeiro Eboli, para análise estática e 

verificação da segurança à ruptura de pilares de concreto armado, levando em 

consideração a não linearidade física dos materiais envolvidos (concreto e aço) e a não 

linearidade geométrica da estrutura quando submetida a carregamentos (efeitos de 

segunda ordem). Este programa, com características diferentes, já foi desenvolvido e 

analisado em outros projetos de conclusão de curso, são esses CONCATTO [1], 

CARNEIRO [2] e MBAYE [3]. 

A NBR 6118:2014 [4] oferece alguns métodos para a determinação dos efeitos 

de 2ª ordem. A aluna Diana de Almeida Pinto Regalla em seu Projeto de Graduação: 

Análise comparativa entre os diversos métodos de consideração dos efeitos locais de 

segunda ordem – Universidade Federal do Rio de Janeiro [5], realizou uma análise 

comparativa entre esses diferentes métodos. Os resultados deste estudo foram aqui 

utilizados, possibilitando uma comparação com os resultados obtidos pelo programa no 

Mathcad14. 

 

1.2. Objetivo e Metodologia 

 O objetivo deste trabalho é testar um programa de computador capaz de realizar 

a análise estática e a verificação da segurança à ruptura de pilares de concreto armado, 

levando em conta a não linearidade física e geométrica da estrutura.  

A professora Claudia Ribeiro Eboli desenvolveu um algoritmo computacional no 

programa Mathcad14. Neste algoritmo foram utilizadas equações formuladas utilizando 
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o método dos elementos finitos. O programa leva em conta a não linearidade física e 

geométrica. 

Foram feitas várias análises, considerando um pilar de concreto armado 

biapoiado, com seção transversal constante. Foram analisadas diversas taxas de 

armadura e diferentes índices de esbeltez do pilar. 

Em cada análise, o objetivo é encontrar a força normal máxima de compressão, 

simultaneamente ao momento mínimo, gerado por uma excentricidade constante 

calculada em função da espessura do pilar, que a seção do pilar suporta. Os resultados 

dessas análises foram comparados com os resultados encontrados pelos métodos 

indicados pela NBR 6118:2014 [4]. Estes métodos são: 

 Pilar-Padrão com curvatura aproximada; 

 Pilar-Padrão com rigidez aproximada; 

 Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀 e 1/𝑟; 

 Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀 e 1/𝑟 considerando o efeito da 

fluência; 

 Método Geral; 

 Método Geral considerando o efeito da fluência. 

 

1.3. Descrição dos Capítulos  

A estrutura deste trabalho está dividida em oito capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta os objetivos do trabalho, a metodologia utilizada e 

a organização do conteúdo. 

O segundo capítulo apresenta alguns conceitos essenciais para o entendimento 

do trabalho. Mostra como são definidos os efeitos de 2ª ordem segundo a NBR 

6118:2014 [4]. Além disso, aborda os conceitos da não linearidade geométrica e não 

linearidade física. 

O terceiro capítulo apresenta os métodos, indicados pela NBR 6118:2014 [4], 

para a  determinação dos efeitos locais de 2ª ordem. 

O quarto capítulo mostra como funciona a estrutura do programa desenvolvido 

no Mathcad14, utilizado como base para os resultados deste trabalho.  
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O quinto capítulo faz uma comparação entre resultados obtidos com o programa 

no Mathcad14 e os encontrados pelo aplicativo PCALC [6], para fins de verificação do 

programa. 

O sexto capítulo exibe alguns resultados encontrados nas análises de um pilar 

biapoiado, com diversos índices de esbeltez e taxa de armadura, através de gráficos. 

O sétimo capítulo compara os resultados encontrados pelo programa no 

Mathcad14 com os resultados obtidos com os métodos de cálculo indicados pela NBR 

6118:2014. 

Por último, no oitavo capítulo serão feitas as considerações finais, onde serão 

apresentadas as conclusões acerca do tema abordado, além de sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2. Conceitos Fundamentais 

2.1. Estado Limite Ultimo ELU 

Segundo o item 17.2.2 da NBR 6118:2014 os estados limites últimos são 

caracterizados quando a distribuição das deformações na seção transversal pertencer 

a um dos cinco domínios definidos na figura a seguir: 

 

Figura 1 - Domínios do estado limite ultimo de uma seção transversal (item 17.2.2 da NBR 
6118:2014) 

 

Caracterização dos domínios de ruptura: 

- Ruptura convencional por deformação plástica excessiva 

 Reta a: tração uniforme; 

 Domínio 1: tração não uniforme, sem compressão; 

 Domínio 2: flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto 

(ε𝑐 ≤ ε𝑐𝑢 e com máximo alongamento permitido). 

- Ruptura convencional por ruptura do concreto 

 Domínio 3: flexão simples (seção subarmada) ou composta com ruptura à 

compressão do concreto e com escoamento da armadura de tração (𝜀𝑠  ≥ 𝜀𝑦𝑑) 

 Domínio 4: flexão simples (seção superarmada) ou composta com ruptura à 

compressão do concreto e aço tracionado sem escoamento (𝜀𝑠 < 𝜀𝑦𝑑) 

 Domínio 4a: flexão composta com armaduras inferiores comprimidas; 

 Domínio 5: encurtamento não uniforme, sem alongamento; 

 Reta b: encurtamento uniforme. 
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2.2. Flexão Composta  

A flexão composta é a ação combinada de força normal e momentos fletores. 

A flexão composta reta, FCR, é a ação combinada de força normal e apenas um 

momento fletor, em relação ao eixo 𝑧 (𝑀𝑧) ou em relação ao eixo 𝑦 (𝑀𝑦), de acordo 

com as figuras 2 e 3. 

Os momentos fletores podem decorrer da excentricidade, com relação ao eixo 

do elemento, de força atuando na direção longitudinal. 

 

Figura 2 - Flexão composta normal em y (a) e em z (b) 

 

Figura 3 - Momentos causados pelas cargas fora do centroide em y (a) e z (b) 

 

As diversas possibilidades de dimensionamento e verificação das seções de 

concreto armado na flexão composta reta se realizam quando os diversos domínios de 

deformações específicas no estado limite ultimo são percorridos. 
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2.3. Efeito de 2ª Ordem 

De acordo com o item 15.1 da NBR 6118:2014 os efeitos de 2ª ordem são 

aqueles que se somam aos obtidos numa análise de primeira ordem (em que o equilíbrio 

da estrutura é estudado na configuração geométrica inicial), quando a análise do 

equilíbrio passa a ser efetuada considerando a configuração deformada. 

Os efeitos de 2ª ordem, em cuja determinação deve ser considerado o 

comportamento não linear dos materiais, podem ser desprezados sempre que não 

representarem acréscimo superior a 10% nas reações e nas solicitações relevantes na 

estrutura. 

Nas estruturas de concreto armado, o estado-limite último de instabilidade é 

atingido sempre que, ao crescer a intensidade do carregamento e, portanto, das 

deformações, há elementos submetidos à flexo-compressão em que o aumento da 

capacidade resistente passa a ser inferior ao aumento da solicitação. 

Existem nas estruturas três tipos de instabilidade: 

 Nas estruturas sem imperfeições geométricas iniciais, pode haver (para casos 

especiais de carregamento) perda de estabilidade por bifurcação do equilíbrio 

(flambagem); 

 Em situações particulares (estruturas abatidas) pode haver perda de 

estabilidade sem bifurcação do equilíbrio por passagem brusca de uma 

configuração para outra reversa da anterior (ponto-limite com reversão); 

 Em estruturas de material de comportamento não linear, com imperfeições 

geométricas iniciais, não há perda de estabilidade por bifurcação do equilíbrio, 

podendo, no entanto, haver perda de estabilidade quando, ao crescer a 

intensidade do carregamento, o aumento da capacidade resistente da estrutura 

passa a ser menor do que o aumento da solicitação (ponto-limite sem reversão). 

Os dois primeiros casos podem ocorrer para estruturas de material de 

comportamento linear ou não linear. 
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2.3.1. Efeitos globais e locais de 2ª ordem 

De acordo com o item 15.4.1 da NBR 6118:2014 [4], sob a ação das cargas 

verticais e horizontais, os nós da estrutura deslocam-se transversalmente ao eixo. Os 

esforços de 2ª ordem decorrentes desses deslocamentos são chamados efeitos globais 

de 2ª ordem. Nas barras da estrutura, como um lance de pilar, os respectivos eixos não 

se mantêm retilíneos, surgindo ai os efeitos locais de 2ª ordem que, em principio, afetam 

principalmente os esforços solicitantes ao longo delas.  

 

2.3.2. Estruturas de nós fixos e de nós moveis 

De acordo com o item 15.4.2 da NBR 6118:2014 [4] as estruturas são 

consideradas, para efeito de cálculo, de nós fixos ou móveis, da seguinte maneira: 

Estruturas de nós fixos: os deslocamentos horizontais dos nós são relativamente 

pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de 2ª ordem são desprezíveis (inferiores 

a 10% dos respectivos esforços de 1ª ordem). Nestas estruturas basta considerar os 

efeitos locais de 2ª ordem. 

 

Figura 4 - Estrutura de nós fixos 

 

Estruturas de nós móveis: os deslocamentos locais não são pequenos e, em 

decorrência, os efeitos de 2ª ordem são importantes (superiores a 10% dos respectivos 

esforços de 1ª ordem). Nessas estruturas devem ser considerados tanto os esforços de 

2ª ordem globais como os locais. 
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Figura 5 - Estrutura de nós móveis 

 

2.3.3. Dispensa da Consideração dos Esforços Globais de 2ª Ordem 

O item 15.5.1 da NBR 6118:2014 [4] apresenta dois processos aproximados para 

verificar a possibilidade da dispensa da consideração dos esforços globais de 2ª ordem, 

ou seja, para indicar se a estrutura pode ser classificada como de nós fixos, sem 

necessidade de calculo rigoroso. 

 

 Critério do parâmetro de instabilidade α 

Uma estrutura reticulada simétrica pode ser considerada de nós fixos se o seu 

parâmetro de instabilidade α for menor que α1 .  

 α = HTOT ∙ √Nk/Ecs ∙ Ic (2.3.3.1) 

sendo, 

α1 = 0,2 + 0,1n       se: n ≤ 3 

α1 = 0,6          se: n ≥ 4 

onde, 

𝑛 é o numero níveis de barras horizontais (andares) acima da fundação ou de 

um nível pouco deslocavel do subsolo; 

𝐻𝑇𝑂𝑇 é a altura total da estrutura em metros, medida a partir do mesmo nível de 

referência; 

𝑁𝑘 é o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura, também 

computadas acima do nível de referência, com seu valor característico; 
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𝐸𝑐𝑠 ∙ 𝐼𝑐 é o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares na direção 

considerada. 

O valor-limite para 𝛼1  =  0,6 prescrito para 𝑛 ≥  4 é, em geral, aplicável as 

estruturas usuais de edifícios. Para associações de pilares-parede e para pórticos 

associados a pilares-parede, adotar 𝛼1 =0,6. No caso de contraventamento constituído 

exclusivamente por pilares-parede, adotar 𝛼1  =  0,7 e, no caso de pórticos, adotar 𝛼1 =

 0,5. 

 

 Critério do coeficiente 𝜸𝒛 

Este critério é válido para estruturas reticuladas de no mínimo quatro andares. 

Ele pode ser determinado a partir dos resultados de uma análise linear de 1ª ordem, 

para cada caso de carregamento.  

Considera-se que a estrutura é de nós fixos se for obedecida a seguinte 

condição: 

  γz ≤ 1,1 (2.3.3.2) 

sendo, 

 
 γz =

1

1 −
∆Mtot,d

M1,tot,d

 
(2.3.3.3) 

onde, 

𝑀1,𝑡𝑜𝑡,𝑑 é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos 

provocados por todas as forças horizontais da combinação considerada, com seus 

valores de cálculo, em relação à base da estrutura; 

𝛥𝑀𝑡𝑜𝑡,𝑑 é a soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes na estrutura, 

na combinação considerada, com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos 

horizontais de seus respectivos pontos de aplicação, obtidos na análise de 1ª ordem. 

 

2.3.4. Dispensa da Análise Local de 2ª Ordem 

De acordo com o item 15.8.2 da NBR 6118:2014 [4], os esforços locais de 2ª 

ordem em elementos isolados podem ser desprezados quando o índice de esbeltez for 

menor que o valor limite 𝜆1. 
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Este valor de 𝜆1 depende de vários fatores, mas os preponderantes são: 

- a excentricidade relativa de 1ª ordem 𝑒1/ℎ na extremidade do pilar onde 

ocorre o momento de 1ª ordem de maior valor absoluto; 

- a vinculação dos extremos da coluna isolada; 

- a forma do diagrama de momentos de 1ª ordem. 

 

O valor de 𝜆1 pode ser calculado pela seguinte expressão: 

 
𝜆1 =

25 + 12,5 𝑒1/ℎ

𝛼𝑏
 (2.3.4.1) 

onde, 

35 ≤ 𝜆1 ≤ 90 

 

e o valor de 𝛼𝑏 obtido conforme estabelecido a seguir. 

a) pilares biapoiados sem cargas transversais: 

 
𝛼𝑏 = 0,60 + 0,40

𝑀𝐵

𝑀𝐴
≥ 0,40 

(2.3.4.2) 

sendo 

1,0 ≥  𝛼𝑏  ≥ 0,4 

e 

𝑀𝐴 e 𝑀𝐵, os momentos de primeira ordem nos extremos do pilar. Deve ser 

adotado para 𝑀𝐴 o maior valor absoluto ao longo pilar biapoiado e para 𝑀𝐵 o sinal 

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

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

 𝛼𝑏 = 1 (2.3.4.3) 

 

c) pilares em balanço 

 
𝛼𝑏 = 0,80 + 0,20

𝑀𝐶

𝑀𝐴
≥ 0,85 (2.3.4.4) 
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sendo 

1,0 ≥  𝛼𝑏  ≥ 0,85 

e 

𝑀𝐴, o momento de primeira ordem no engaste e, 𝑀𝐶, o momento de primeira 

ordem no meio do pilar em balanço. 

 

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

mínimo:  

 𝛼𝑏 = 1 (2.3.4.5) 

 

2.4. Imperfeições Geométricas 

De acordo com o item 11.3.3.4 da NBR 6118:2014 [4], na verificação do estado 

limite último das estruturas reticuladas, devem ser consideradas as imperfeições 

geométricas do eixo dos elementos estruturais da estrutura descarregada. Essas 

imperfeições podem ser divididas em imperfeições globais e locais. 

 

2.4.1. Imperfeições Globais 

Na análise global das estruturas, sejam elas contraventadas ou não, deve ser 

considerado um desaprumo dos elementos verticais conforme mostra a figura 6: 

 

Figura 6 - Imperfeições geométricas globais 
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θ1 =

1

100 √𝐻
 

(2.4.1.1) 

 

θ𝑎 = θ1√
1 + 1/𝑛

2
 (2.4.1.2) 

 

onde,  

θ1𝑚𝑖𝑛 = 1/300 para estruturas reticuladas e imperfeições locais 

θ1𝑚á𝑥 = 1/200  

𝐻 é a altura total da edificação, expressa em metros (m) 

𝑛 é o número de prumadas de pilares no pórtico plano 

 

2.4.2. Imperfeições Locais 

No caso da verificação ou dimensionamento de um lance de pilar, deve ser 

considerado no projeto o efeito de desaprumo ou falta de retilineidade do pilar, conforme 

mostra a figura 7: 

 

Figura 7 - Imperfeições geométricas locais 

 

O efeito das imperfeições locais nos pilares pode ser substituído, em estruturas 

reticuladas, pela consideração de um momento mínimo de primeira ordem, dado a 

seguir: 
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 𝑀1𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 𝑁𝑑(0,015 + 0,03 ∙ ℎ) (2.4.2.1) 

onde, 

ℎ é a altura da seção transversal na direção considerada, expressa em metros;  

𝑁𝑑 é a força normal de cálculo. 

Nas estruturas reticuladas usuais admite-se que o efeito das imperfeições locais 

seja atendido se for respeitado esse valor de momento total mínimo. A este momento 

devem ser acrescidos os momentos de 2ª ordem. 

Pode-se dizer que o efeito das imperfeições locais estará atendido se for 

considerado como atuando no pilar uma força normal 𝑁𝑑 associada a uma 

excentricidade mínima dada por: 

 𝑒𝑎 = (0,015 + 0,03 ∙ ℎ) (2.4.2.2) 

 

2.5. Não Linearidade Geométrica 

A não linearidade geométrica corresponde aos efeitos adicionais provenientes 

do deslocamento horizontal das estruturas, que ocasionam o aparecimento de 

acréscimos de esforços capazes de conduzi-la ao colapso. Dessa forma, a consideração 

da não linearidade geométrica de uma estrutura levará em conta a condição de equilíbrio 

da estrutura em sua condição deformada. 

 

2.6. Não Linearidade Física 

Os materiais que compõem a seção de concreto armado, aço e concreto, 

possuem comportamentos mecânicos distintos. A não linearidade física, presente 

nestas estruturas, deve ser obrigatoriamente considerada. 

Segundo o item 15.7.3 da NBR 6118:2014 [4], a não linearidade física pode ser 

considerada de maneira aproximada para a análise dos esforços globais de 2ª ordem 

em estruturas reticuladas (com o mínimo de quatro andares), tomando-se para a rigidez 

dos elementos estruturais os seguintes valores: 

- Lajes: (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 = 0,3 𝐸𝑐𝐼𝑐 (2.6.1) 

- Vigas: (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 = 0,4 𝐸𝑐𝐼𝑐  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑠
′ ≠ 𝐴𝑠 e (2.6.2) 

 (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 = 0,5 𝐸𝑐𝐼𝑐  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑠
′ = 𝐴𝑠 (2.6.3) 
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- Pilares: (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 = 0,8 𝐸𝑐𝐼𝑐  (2.6.4) 

  

onde,  

(𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐 é a rigidez secante; 

𝐸𝑐 é o valor representativo do módulo de deformação do concreto igual a 1,1 𝐸𝑐𝑖 

(módulo de deformação secante); 

 𝐼𝑐 é o momento de inércia da seção bruta de concreto. 

Estes valores de rigidez são aproximados e não podem ser usados na análise 

de esforço locais de 2ª ordem, mesmo que haja uma maior discretização na modelagem. 

De acordo com o item 8.2.8 da NBR 6118:2014 [4], quando não forem realizados 

ensaios, o módulo de elasticidade inicial Eci pode ser estimado da seguinte forma: 

 Eci = αE ∙ 5600√fck  →  para fck de 20 MPa a 50 MPa   (2.6.5) 

 
Eci = 21,5 ∙ 103 ∙  αE ∙ (

fck
10

+ 1,25)
1/3

 → para fck de 55 MPa a 90 MPa    (2.6.6) 

 

Sendo αE um parâmetro que depende da rocha matriz da brita empregada: 

αE = 1,2 para basalto e diabásio 

αE = 1,0 para granito e gnaisse 

αE = 0,9 para calcário 

αE = 0,7 para arenito 

 

2.7. Características dos Materiais 

2.7.1. Concreto 

- Classes  

Conforme o item 8.2.1 da NBR 6118:2014 [4], o concreto pode ser classificado 

em classes de acordo com sua resistência característica à compressão fck. 
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A classe C15 (fck = 15 MPa) só pode ser usada em obras provisórias ou para 

concreto sem fins estruturais. A classe C20 (fck = 20 MPa), ou superior, se aplica ao 

concreto com armadura passiva. 

- Resistência à Compressão 

De acordo com o item 8.2.4 da NBR 6118:2014 [4] a resistência característica 

do concreto à compressão fck é determinada a partir dos resultados de ensaios em 

corpos de prova cilíndricos, com diâmetro de 15 cm e altura de 30 cm. Estes são 

moldados de acordo com a NBR 5738 [7], com a idade de 28 dias, com procedimento 

estatístico de acordo com a NBR 5739 [8]. 

O diagrama tensão-deformação idealizado, é utilizado para análises no estado-

limite último, definido a seguir, de acordo com o item 8.2.10.1 da NBR 6118:2014 [4].  

 

Figura 8 - Diagrama Tensão-Deformação idealizado (NBR 6118:2014 [4]) 

onde, 

σc é a tensão do concreto 

fck é a resistência característica à compressão do concreto 

fcd é a resistência de cálculo à compressão do concreto 

εc é a deformação específica de encurtamento do concreto 
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εc2 é a deformação específica de encurtamento do concreto no início do patamar 

plástico 

εcu é a deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura 

 Para concretos até a classe C50 (𝑓𝑐𝑘 = 50 𝑀𝑃𝑎): 

εc2 = 2,0 ‰ 

εcu = 3,5 ‰ 

 Para concretos da classe C55 (𝑓𝑐𝑘 = 55 𝑀𝑃𝑎) até C90 (𝑓𝑐𝑘 = 90 𝑀𝑃𝑎): 

εc2 = 2,0 ‰ + 0,085 ‰ (fck − 50)0,53 

εcu = 2,6 ‰ + 35 ‰ (
90 − fck

100
)
4

 

A resistência de cálculo à compressão do concreto fcd é obtida dividindo-se a 

resistência característica fck pelo coeficiente de minoração de resistência do concreto γc: 

 fcd =
fck 

 γc
 ; usualmente  γc = 1,4 (2.7.1.1) 

 

O multiplicador 0,85 representa a redução da resistência do concreto, submetido 

a cargas de longa duração (efeito Rüsch).  

Para o cálculo dos deslocamentos e efeitos de 2ª ordem se substitui o 0,85 𝑓𝑐𝑑 

por 1,1𝑓𝑐𝑑. 

 

2.7.2. Aço 

- Categoria 

Os aços utilizados nos projetos de estruturas de concreto armado são 

classificados pela NBR 7480 [9], em função do valor característico de sua resistência de 

escoamento, nas categorias CA-25, CA-50 e CA-60. Nesta norma também estão 

definidos os diâmetros e seções transversais nominais. 
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- Módulo de Elasticidade 

O item 8.3.5 da NBR 6118:2014 [4] indica que o módulo de elasticidade do aço 

pode ser admitido como igual a 210 GPa, na falta de ensaios ou valores fornecidos pelo 

fabricante. 

- Diagrama tensão-deformação, resistência ao escoamento e à tração 

O comportamento do aço à tração e compressão, para o cálculo nos estados-

limites de serviço e último, segue o diagrama simplificado a seguir, de acordo com o 

item 8.3.6 da NBR 6118:2014 [4]. 

 
Figura 9 - Diagrama Tensão-Deformação para aços de armaduras passivas (NBR 6118:2014 

[4]) 

 

A resistência de cálculo fyd é obtida dividindo a resistência carcterística fyk pelo 

coeficiente de minoração  γs = 1,15. 

É possível observar que o patamar de escoamento é bem definido e sem 

acréscimo de tensões após a deformação de escoamento.  
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3. Determinação dos Efeitos Locais de 2ª Ordem 

De acordo com o item 15.8.3 da NBR 6118:2014 [4], o cálculo pode ser feito pelo 

método geral ou por métodos aproximados. 

Esses métodos serão brevemente apresentados, uma vez que os resultados 

obtidos pelo algoritmo criado serão comparados com os métodos apresentados na NBR 

6118:2014 [4].  

Além disso, a norma também estabelece que a consideração da fluência é 

obrigatória para 𝜆 >  90. 

 

3.1. Método Geral 

Neste método a análise de 2ª ordem é efetuada com discretização adequada da 

barra, consideração da relação momento-curvatura real em cada seção e consideração 

da não linearidade geométrica de maneira não aproximada. 

O método geral é obrigatório para 𝜆 >  140. 

 

3.2. Métodos Aproximados 

3.2.1. Método do pilar-padrão com curvatura aproximada 

Este método pode ser empregado apenas para cálculos de pilares com λ ≤ 90, 

com seção constante e armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo. 

A não linearidade geométrica é considerada de forma aproximada, supondo-se 

que a deformação da barra seja senoidal. 

A não linearidade física é considerada através de uma expressão aproximada da 

curvatura na seção crítica. 

O momento total máximo no pilar deve ser calculado pela expressão: 

 
𝑀𝑑,𝑡𝑜𝑡 = 𝛼𝑏 𝑀1𝑑,𝐴 + 𝑁𝑑

𝑙𝑒
2

10

1

𝑟
≥ 𝑀1𝑑,𝐴 (3.2.1.1) 
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sendo,  

 

1

𝑟
=

0,005

ℎ(𝜈 + 0,5)
≤

0,005

ℎ
 

(3.2.1.2) 

 𝜈 =
|𝑁𝑑|

𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑑
 

(3.2.1.3) 

onde, 

ℎ é a altura da seção; 

𝜈 é a força normal adimensional; 

𝛼𝑏 conforme definido em 2.1.4. 

𝑀1𝑑,𝐴 é o valor de cálculo de primeira ordem do momento 𝑀𝐴 definido em 2.1.4 

Observa-se que, na equação, a força normal de compressão 𝑁𝑑 é tomada com 

seu valor em módulo. 

 

3.2.2. Método do pilar-padrão com rigidez 𝜅 aproximada 

Este método pode ser empregado apenas no cálculo de pilares com λ ≤ 90, com 

seção retangular constante e armadura simétrica e constante ao longo de seu 

comprimento. 

A não linearidade geométrica é considerada de forma aproximada, supondo-se 

que a deformação da barra seja senoidal. 

A não linearidade física é considerada através de uma expressão aproximada da 

rigidez. 

O momento total máximo no pilar deve ser calculado a partir da majoração do 

momento de 1ª ordem pela expressão:  

 𝑀𝑆𝑑,𝑡𝑜𝑡 =
𝛼𝑏 𝑀1𝑑,𝐴 

1 −
𝜆2

120 𝜅/𝜈

≥ 𝑀1𝑑,𝐴 
(3.2.2.1) 

onde, 𝑘 é um parâmetro adimensional associado à rigidez, aproximado por 

 𝜅 = 32 (1 + 5
𝑀𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡

ℎ 𝑁𝑑 
) 𝜈 

(3.2.2.2) 
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Em um processo de dimensionamento, toma-se 𝑀𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡 = 𝑀𝑆𝑑,𝑡𝑜𝑡. 

Observa-se que o valor da rigidez adimensional 𝜅 é necessário para o cálculo de 

𝑀𝑆𝑑,𝑡𝑜𝑡, e o valor de 𝑀𝑆𝑑,𝑡𝑜𝑡 é necessário para o cálculo de 𝜅. 

Para evitar o cálculo iterativo, pode-se obter o momento total de cálculo como: 

 
𝑎 ∙ 𝑀𝑆𝑑,𝑡𝑜𝑡

2 + 𝑏 ∙ 𝑀𝑆𝑑,𝑡𝑜𝑡 + 𝑐 = 0 
(3.2.2.3) 

 𝑀𝑆𝑑,𝑡𝑜𝑡 =
−𝑏 + √−4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐

2 ∙ 𝑎
 (3.2.2.4) 

sendo, 

𝑎 = 5 ∙ ℎ 

𝑏 = ℎ² ∙ 𝑁𝑑 −
𝑁𝑑 ∙ 𝑙𝑒

2

320
− 5 ∙ ℎ ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑀1𝑑,𝐴 

𝑐 = −𝑁𝑑 ∙ ℎ² ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑀1𝑑,𝐴 

 

3.2.3.  Método do pilar-padrão acoplado a diagramas M, N. e/r 

A determinação dos esforços locais de 2ª ordem em pilares com λ ≤ 140 pode 

ser feita pelo método do pilar-padrão melhorado, utilizando-se para a curvatura da seção 

crítica os valores obtidos de diagramas M, N, e/r específicos para o caso. 

Se λ > 90, a consideração dos efeitos de fluência é obrigatória. 

 
Figura 10 - Relação Momento-Curvatura (NBR 6118:2014 [4]) 
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A curva em linha contínua AB é utilizada no cálculo de deformações. Esta curva 

é obtida substituindo-se a resistência do concreto, 0,85 𝑓𝑐𝑑 por 1,1 𝑓𝑐𝑑, e considerando o 

valor de força normal igual a 𝑁𝑅𝑑/𝛾𝑓3. A curva AB, a favor da segurança, pode ser 

linearizada pela reta AB,. 

A reta AB é caracterizada pela rigidez secante (𝐸𝐼)𝑠𝑒𝑐, que pode ser utilizada em 

processos aproximados para flexão composta normal. 

A curva tracejada, obtida com os valores de cálculo das resistências do concreto 

e do aço, é utilizada somente para definir o esforço resistente 𝑀𝑅𝑑 correspondente a 

𝑁𝑅𝑑 (ponto máximo). 

 

3.3. Consideração da Fluência 

Segundo o item 15.8.4 da NBR 6118:2014 [4], a consideração da fluência é 

obrigatória em pilares com índice de esbeltez  𝜆 >  90 e pode ser efetuada de maneira 

aproximada, considerando a excentricidade adicional 𝑒𝑐𝑐 dada por: 

 
ecc = (

Msg

Nsg
+ ea)(2,718

φNsg

Ne−Nsg − 1) (3.3.1) 

sendo, 

 𝑁𝑒 =
10𝐸𝑐𝑖𝐼𝑐

𝑙𝑒²
 

(3.3.2) 

onde, 

ea é a excentricidade devida a imperfeições locais 

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

φ é o coeficiente de fluência 

Eci é o módulo de deformação tangente inicial do concreto no instante t0 

Ic é o momento de inércia da seção de concreto na direção considerada  

𝑙e é o comprimento equivalente. 
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A consideração do efeito de 2ª ordem deve ser feita como se fosse um efeito 

imediato, que se soma à excentricidade e1 (excentricidade de 1ª ordem, não incluída a 

excentricidade acidental). 

A consideração da fluência também pode ser feita de forma correta, corrigindo-

se o diagrama tensão-deformação do concreto, multiplicando-se os valores das 

deformações deste diagrama pelo fator (1 + 𝜑), onde 𝜑 é o coeficiente de fluência. Esta 

correção é feita conforme a figura 11. 

 

Figura 11 - Diagrama Tensão-Deformação do concreto considerando o efeito da fluência 
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4 Programa de Análise 

4.1. Solicitações Normais – FCR – Seção Retangular (b-h) 

O programa analisa o caso de um pilar de concreto armado, com seção 

retangular (de largura b e altura h), sob a ação de flexão com esforço axial centrado 

(configurando um caso de flexão composta reta) com os seguintes esforços solicitantes:  

 

𝐹𝑥 < 0 → 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 

𝑀𝑧 → 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 

 

 
Figura 12 - Força normal e momento fletor – FCR 

 

 
Figura 13 - Plano deformado de uma seção transversal 
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4.1.1. Esforços Resistentes  

Os esforços resistentes na FCR no centro geométrico, 𝐶𝐺, da seção retangular 

em concreto armado são: 

 
𝑁𝑅 = 𝑁𝑐 + 𝑁𝑠 

(4.1.1.1) 

 
𝑀𝑅 = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑠 (4.1.1.2) 

onde, 

𝑁𝑐 e 𝑀𝑐 são as parcelas do concreto; 

𝑁𝑠 e 𝑀𝑠 são as parcelas do aço. 

Estes esforços são obtidos pela integração das tensões na seção de concreto 

armado. 

Os valores são obtidos pelas expressões: 

 
𝑁𝑅 = 𝑁𝑐 + 𝑁𝑠 = ∫𝜎𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑𝑦 + ∑𝜎𝑠𝑖 ∙ 𝑎𝑠𝑖 (4.1.1.3) 

 
𝑀𝑅 = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑠 = ∫𝜎𝑐 ∙ 𝑦 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑𝑦 + ∑𝜎𝑠𝑖 ∙ 𝑦𝑖 ∙ 𝑎𝑠𝑖 (4.1.1.4) 

sendo, 

𝜎𝑠 = 𝜎𝑠𝑖(𝜀𝑖)  

𝜎𝑐 = 𝜎𝑐(ψ, ε)  

onde, 

𝑦 é a posição da fibra na altura da seção (eixo 𝑦 com origem no 𝐶𝐺); 

𝑎𝑠𝑖 = 𝑎𝑠𝑖(𝑦𝑖) é a área de aço da armadura 𝑖 na fibra 𝑦𝑖;   

𝜎𝑠𝑖 é a tensão na armadura 𝑖. 

As tensões σc(ψ, ε) e σs(ε) seguem as relações constitutivas adequadas às 

situações de cálculo.  
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Figura 14 – Diagrama tensão-deformação do concreto 

 

 Nas condições da análise não linear: 𝑵 = 𝑵𝑹 e 𝑴 = 𝑴𝑹 

Diagrama do concreto com ψ = ψnl = 1,1 e deformações multiplicadas por 

(1 + φ), onde, φ = 0, para a análise sem fluência ou, φ = φf, para análise com o 

coeficiente de fluência efetivo (especificado). 

Aço com diagrama de cálculo convencional. 

 

 Nas condições da análise não linear no ELU: 𝑵 = 𝑵𝑹𝒅 e 𝑴 = 𝑴𝑹𝒅 

Diagrama de cálculo do concreto com ψ = ψh = 0,85 e deformações 

multiplicadas por (1 + φ), onde, φ = 0, 

Aço com diagrama de cálculo convencional. 

 

4.1.2. Configuração Deformada 

A deformação de uma fibra da seção transversal plana pode ser descrita como: 

 
𝜀 = 𝜀0 + 𝑘 ∙  y 

(4.1.2.1) 

onde, 

𝜀0 é a deformação da fibra passando pelo 𝐶𝐺 da seção concreto; 
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𝑘0 é a curvatura da seção; 

y é a distância da fibra considerada ao 𝐶𝐺 da seção. 

 

 Nas condições de serviço: 

 
𝜀 = 𝜀(𝜀0, 𝑘0, 𝑦) 

(4.1.2.2) 

 

A deformada é descrita por dois parâmetros: ε0, deformação axial da fibra no CG 

da seção, e 𝑘0, a curvatura da seção. A deformação da fibra depende, também, da sua 

posição 𝑦 ao longo da altura da seção. 

 

 No ELU: 

 
𝜀 = 𝜀(𝐷, 𝑦) = 𝜀 = 𝜀(𝜀0(𝐷), 𝑘0(𝐷), 𝑦) 

(4.1.2.3) 

 

No ELU a deformada da seção não é livre. A deformada segue os domínios 

descritos na norma, onde a deformação de uma fibra da seção tem seu valor prescrito. 

Portanto, as deformadas no ELU de FCR só necessitam de um parâmetro para sua 

descrição. Aqui é adotado o parâmetro adimensional 𝐷, sugerido por WERNER (1974) 

[10], adaptado para incluir o domínio 4𝑎 e concretos com classe até C90. 

Com esta abordagem, as deformações das fibras extremas da seção, 𝜀𝑠𝑢𝑝 

(superior) e 𝜀𝑖𝑛𝑓 (inferior), podem ser descritas por funções do parâmetro 𝐷, que assume 

valores de 0 a 13, para curvaturas negativas e, de 0 a -13 para curvaturas positivas. 

Estas funções são apresentadas na tabela 1 para os valores positivos de 𝐷. 

Domínio D 𝜀𝑠𝑢𝑝(𝐷) [‰] 𝜀𝑖𝑛𝑓(𝐷) [‰] 

Reta a 𝐷 = 0 10 10 

1 0 < 𝐷 < 2 10 − 5𝐷 10 

2 2 ≤ 𝐷 < 7 0,2(2 − 𝐷)𝜀𝑐𝑢 10 

3, 4 e 4a 7 < 𝐷 < 12 −𝜀𝑐𝑢 𝜀𝑐𝑢(1 − 𝑘𝑥)/𝑘𝑥 (∗) 

5 12 ≤ 𝐷 < 13 (𝜀𝑐𝑢 − 𝜀𝑐2)(𝐷 − 12) (12 − 𝐷)𝜀𝑐2 

Reta b 𝐷 = 13 −𝜀𝑐2 −𝜀𝑐2 

Tabela 1 - Relação entre o parâmetro D e as deformações superior e inferior 
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Nas expressões, os valores das deformações entram multiplicados por mil, os 

encurtamentos 𝜀𝑐2 e 𝜀𝑐𝑢 em módulo, a deformação última do aço da armadura passiva 

𝜀𝑠𝑢 é 10 e 𝑘𝑥 é dada pela função linear de 𝐷(7 < 𝐷 < 12) apresentada a seguir. 

 
(∗) 𝑘𝑥(𝐷) = 𝑎1 ∙ (𝐷 − 12) + 𝑘ℎ 

(4.1.2.4) 

sendo, 

 
𝑎1 = 0,2(𝑘ℎ − 𝑘𝑥23) (4.1.2.5) 

 𝑘ℎ =
ℎ

ℎ − 𝑑𝑠
 (4.1.2.6) 

 
𝑘𝑥23 =

𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢 + 𝜀𝑠𝑢
 

(4.1.2.7) 

onde, 

ℎ é a altura da seção  

𝑑𝑠 é o cobrimento estrutural da armadura mais alongada 

Conhecida as deformações das fibras extremas, a curvatura da seção é obtida 

por: 

 𝑘0(𝐷) =
𝜀𝑠𝑢𝑝(𝐷) − 𝜀𝑖𝑛𝑓(𝐷)

ℎ − 𝑑𝑠
   →   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝐷 < 12 (4.1.2.8) 

 𝑘0(𝐷) =
𝜀𝑠𝑢𝑝(𝐷) − 𝜀𝑖𝑛𝑓(𝐷)

ℎ
   →   𝑝𝑎𝑟𝑎 12 ≤ 𝐷 < 13 (4.1.2.9) 

E, a deformação da fibra no CG da seção dada por: 

 
𝜀0 = 𝜀0(𝐷) = 𝜀𝑠𝑢𝑝(𝐷) − 𝑘0(𝐷) ∙ 0,5ℎ 

(4.1.2.10) 

 
 

 

4.1.3. Procedimento 1 – Traçado das Curvas de Interação 𝐍𝐑𝒅–𝐌𝐑𝒅 

no ELU 

Para o traçado das curvas de interação, são selecionados valores de D, cobrindo 

os domínios de deformação, e avaliados os respectivos esforços resistentes, 𝑁𝑅 e 𝑀𝑅. 

𝑁𝑅𝑑𝑗 = 𝑁𝑅(𝐷𝑗) e 𝑀𝑅𝑑𝑗 = 𝑀𝑅(𝐷𝑗) 

Uma vez de posse desses valores, é possível plotar o gráfico esforço normal 

versus momento fletor. 
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Observa-se que a curva para a seção de concreto simples é obtida só com a 

parcela da contribuição do concreto. 

 

4.1.4. Procedimento 2 – Verificação da Segurança no ELU para a 

solicitação dada 𝐍𝐒𝒅 e 𝐌𝐒𝒅. 

Dados os valores dos esforços solicitantes NSd e MSd, obtém-se o parâmetro D, 

da configuração deformada no ELU, e os parâmetros de segurança λn e λm, que 

resolvem o sistema de equações não lineares: 

 
𝑁𝑅𝑑(𝐷) − 𝜆𝑛 ∙ 𝑁𝑆𝑑 = 0 

(4.1.4.1) 

 
𝑀𝑅𝑑(𝐷) − 𝜆𝑚 ∙ 𝑀𝑆𝑑 = 0 

(4.1.4.2) 

Com restrições laterais sobre 𝜆 e 𝐷:  −13 ≤  𝐷 ≤  13 

Tendo em vista o objetivo do programa em questão, onde esforço normal não 

varia, e a equação do normal tem que ser rigorosamente atendida, 𝜆𝑛 não é incógnita. 

Portanto, é definido como sendo a unidade (𝜆𝑛 = 1). Para a equação dos momentos, é 

imposta a restrição lateral 𝜆𝑚 > 0.  

Como todo método numérico, é preciso fornecer um ponto de partida. Portanto, 

foram utilizados os seguintes valores para os parâmetros de resistência: 

𝜆𝑛 =  𝜆𝑚 =  1 

Observa-se que esta formulação pode ser facilmente adaptada para uma 

formulação mais geral de verificação da resistência, definindo-se um só 𝜆 para as duas 

equações e impondo-se 𝜆 ≥  1. 

 

4.1.5. Procedimento 3 – Traçado da Curva 𝐌𝒅-Curvatura, para um 

dado valor de 𝐍𝒅. 

Dado o valor de 𝑁𝑑, obtém-se a curva momento-curvatura da seção. 
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A função não linear definida a seguir, pode ser utilizada para as condições da 

análise não linear ou no ELU. 

 𝐹𝑛(𝜓, 𝜀0, 𝑘0) = 𝑁𝑅(𝜓, 𝜀0, 𝑘0) −
𝑁𝑑

𝛾𝑓
 

(4.1.5.1) 

a) Para a análise não linear: 

 

Define-se ψ = ψnl = 1,1 e γf = γf3 = 1,1; 

As variáveis 𝜀0 e 𝑘0, que descrevem a deformada da seção 𝜀 = 𝜀(𝜀0, 𝑘0). 

b) Para as condições do ELU: 

 

Define-se ψ = ψh = 0,85 e γf = 1; 

As variáveis ε0 = ε0(D) e k0 = k0(D) descrevem a deformada da seção. 

Na equação 4.1.5.1 possuímos duas incógnitas: a curvatura 𝑘0 e a deformação 

𝜀0. O procedimento para resolução deste problema consiste em variar a curvatura 𝑘0, 

no intervalo entre zero e a curvatura máxima (valor a ser definido), e para cada valor 

encontrar a deformação 𝜀0, raiz então da equação 4.1.5.1. Uma vez que todos os 

parâmetros foram encontrados, é possível calcular o momento correspondente, de 

modo que: 

𝑀𝑅𝑖 = 𝑀𝑅(𝜓, 𝛾𝑓, 𝜀0, 𝑘0) 

Com os valores do momento fletor e da curvatura, é possível plotar a curva 

momento versus curvatura. Observa-se que, ainda, que invés de se definir um valor 

máximo de curvatura 𝑘0,máx, o controle de fim do processo iterativo pode ser feito sobre 

os valores dos momentos fletores, isto é, 𝑀𝑅𝑖 ≤ 𝑀𝑅𝑑,𝑚á𝑥/𝛾𝑓. 

 

4.1.6. Procedimento 4 – Determinação da Deformada da Seção a 

Solicitação dada 𝐍𝐒𝒅 e 𝐌𝐒𝒅  

Dados os esforços solicitantes, 𝑁𝑆𝑑 e 𝑀𝑆𝑑, obtém-se a deformada da seção (ε0 

e k0), que resolvem o sistema de equações não lineares definido a seguir: 
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𝑁𝑅𝑑(𝜓𝑛𝑙, 𝜀0, 𝑘0) − 𝑁𝑆𝑑 = 0 

(4.1.6.1) 

 
𝑀𝑅𝑑(𝜓𝑛𝑙, 𝜀0, 𝑘0) − 𝑀𝑆𝑑 = 0 

(4.1.6.2) 

 

A resolução deste problema é semelhante ao anterior. O procedimento consiste 

em variar o valor da curvatura 𝑘0, e para cada valor encontrar a deformação 𝜀0, raiz 

então das equações 4.1.6.1 e 4.1.6.2.  

 

4.2. Modelo em Elementos Finitos 

 Método dos Elementos Finitos para Vigas 

Este trabalho foi desenvolvido utilizando o elemento de viga. De acordo com VAZ 

[11], este elemento pode ser representado por uma barra com dois nós, um em cada 

extremidade. A barra representa o eixo do elemento. Cada nó do elemento apresenta 

dois graus de liberdade, uma translação e uma rotação. 

Os eixos foram definidos como: 

𝑥 − 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑦 − 𝑜𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑥𝑦 − 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 

 

Figura 15 - Elemento de viga no Método dos Elementos Finitos [11] 

onde, 

𝐿𝑒 é o comprimento do elemento de viga; 

𝑑1 = 𝑣𝑖 e 𝑑3 = 𝑣𝑓 são as translações nos nós inicial e final do elemento; 

𝑑2 = 𝜃𝑖 e 𝑑4 = 𝜃𝑓 são as rotações em torno de z dos nós inicial e final do 

elemento. 
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Então o vetor de deslocamentos nodais 𝑑𝑒, é definido como:  

𝑑𝑒 = [

𝑣𝑖

𝜃𝑖

𝑣𝑓

𝜃𝑓

] 

A ideia básica do modelo de elementos finitos para a estrutura consiste em usar 

funções aproximadoras, descritas em subdomínios ou elementos finitos, para descrever 

os campos de deslocamento da estrutura. A melhora da solução deve ser obtida com o 

uso de mais subdomínios ou elementos.  

As funções aproximadoras devem ser descritas em cada subdomínio por funções 

de interpolação previamente definidas, conhecidas como funções de Hermite, definidas 

a seguir. 

 𝑁1(𝑥) = 2
𝑥3

𝐿𝑒3
− 3

𝑥2

𝐿𝑒2
+ 1 (4.2.1) 

 𝑁2(𝑥) =
𝑥3

𝐿𝑒2
− 2

𝑥2

𝐿𝑒
+ 𝑥 (4.2.2) 

 𝑁3(𝑥) = 3
𝑥2

𝐿𝑒2
− 2

𝑥3

𝐿𝑒3
 (4.2.3) 

 𝑁4(𝑥) =
𝑥3

𝐿𝑒2
−

𝑥2

𝐿𝑒
 (4.2.4) 

 

E suas derivadas primeiras e segundas são: 

 𝑑𝑁1(𝑥) =
6𝑥2

𝐿𝑒3
−

6𝑥

𝐿𝑒2
 𝑑2𝑁1(𝑥) =

12𝑥

𝐿𝑒3
−

6

𝐿𝑒2
 

(4.2.5) 

 𝑑𝑁2(𝑥) =
3𝑥2

𝐿𝑒2
−

4𝑥

𝐿𝑒
+ 1 𝑑2𝑁2(𝑥) =

6𝑥

𝐿𝑒2
−

4

𝐿𝑒
 (4.2.6) 

 𝑑𝑁3(𝑥) =
6𝑥

𝐿𝑒2
−

6𝑥2

𝐿𝑒3
 𝑑2𝑁3(𝑥) =

6

𝐿𝑒2
−

12𝑥

𝐿𝑒3
 (4.2.7) 

 𝑑𝑁4(𝑥) =
3𝑥2

𝐿𝑒2
−

2𝑥

𝐿𝑒
 𝑑2𝑁4(𝑥) =

6𝑥

𝐿𝑒2
−

2

𝐿𝑒
 (4.2.8) 
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O deslocamento transversal (deflexão) da viga 𝑣(𝑥) pode ser descrito como uma 

combinação linear das funções de interpolação das funções 𝑁𝑖(𝑥), onde os pesos são 

os deslocamentos nodais em 𝑑𝑒: 

 
𝑣(𝑥) = 𝑁1(𝑥) ∙ 𝑑1 + 𝑁2(𝑥) ∙ 𝑑2 + 𝑁3(𝑥) ∙ 𝑑2 + 𝑁4(𝑥) ∙ 𝑑4 

(4.2.9) 

 
𝑣(𝑥) = 𝑁𝑖(𝑥) ∙ 𝑑𝑒 

(4.2.10) 

onde, 

 
𝑁𝑖 = (𝑁1(𝑥) 𝑁2(𝑥) 𝑁3(𝑥) 𝑁4(𝑥) ) 

(4.2.11) 

 

As funções de interpolação de viga representam o campo de deslocamentos no 

interior do elemento para 𝑑𝑖 = 1 mantendo-se todos os outros deslocamentos 𝑑𝑗 = 0, 𝑗 ≠

𝑖. 

Nas figuras a seguir, onde as quatro funções de viga 𝑁𝑖(𝑥) estão representadas 

(𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝐿𝑒 = 1), pode-se constatar esta propriedade das funções de 

interpolação. 

 

Figura 16 - Funções de interpolação do elemento de viga 
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 Energia de Deformação 

Para introduzir a não linearidade geométrica, temos que acrescentar um termo 

de segunda ordem na deformação.  

 𝜀𝑥(𝑥, 𝑦) =
𝑑

𝑑𝑥
𝑢(𝑥) +

1

2
(

𝑑

𝑑𝑥
𝑣(𝑥))

2

− 𝑦
𝑑2

𝑑𝑥2
𝑣(𝑥) (4.2.12) 

 

Parcela para a análise com não linearidade geométrica 

 

A energia de deformação em uma viga pode ser escrita como: 

𝑈 = ∫
1

2
∙ 𝐸𝐴 ∙ (

𝑑

𝑑𝑥
𝑢)

2

𝑑𝑥
𝐿𝑒

0

+ ∫
1

2
∙ 𝐸𝐽 ∙ (

𝑑2

𝑑𝑥2
𝑣)

2

𝑑𝑥
𝐿𝑒

0

+ ∫
1

2
∙ 𝐸𝐴 ∙ (

𝑑

𝑑𝑥
𝑢) ∙ (

𝑑

𝑑𝑥
𝑣)

2

𝑑𝑥
𝐿𝑒

0

 

 
 

(4.2.13) 

O elemento estudado é um elemento de pórtico plano, em que os deslocamentos 

axiais 𝑢(𝑥) do eixo do elemento linear foram desprezados. Logo, desprezando o 

encurtamento por efeito do esforço normal (ou a energia de deformação 

correspondente), a primeira parcela desaparece da equação acima. Também 

considerando que: 𝐸𝐴
𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝑃, onde P é o esforço normal, a equação acima pode ser 

reescrita da seguinte maneira: 

 𝑈 = ∫
1

2
∙ 𝐸𝐽 ∙ (

𝑑2

𝑑𝑥2
𝑣)

2

𝑑𝑥
𝐿𝑒

0

+ ∫
1

2
∙ 𝑃 ∙ (

𝑑

𝑑𝑥
𝑣)

2

𝑑𝑥
𝐿𝑒

0

 (4.2.14) 

 

Da primeira parcela da equação acima obtém-se a matriz de rigidez do elemento, 

definida como: 

 
𝑘𝑟𝑖𝑔 = 𝐸𝐽 ∫ 𝑁𝑖′′(𝑥)𝑇

𝐿𝑒

0

𝑁𝑖′′(𝑥) 
(4.2.15) 
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𝑘𝑟𝑖𝑔 = 𝐸𝐽 ∫

[
 
 
 
 
 
 
 
12𝑥

𝐿𝑒3
−

6

𝐿𝑒2

6𝑥

𝐿𝑒2
−

4

𝐿𝑒
6

𝐿𝑒2
−

12𝑥

𝐿𝑒3

6𝑥

𝐿𝑒2
−

2

𝐿𝑒 ]
 
 
 
 
 
 
 

[
12𝑥

𝐿𝑒3
−

6

𝐿𝑒2

6𝑥

𝐿𝑒2
−

4

𝐿𝑒

6

𝐿𝑒2
−

12𝑥

𝐿𝑒3

6𝑥

𝐿𝑒2
−

2

𝐿𝑒
]𝑑𝑥

𝐿𝑒

0

 

 

(4.2.16) 

 
𝑘𝑟𝑖𝑔 = 𝐸𝐽

[
 
 
 
 
 
 
 

12

𝐿𝑒3

6

𝐿𝑒2

−12

𝐿𝑒3

6

𝐿𝑒2

6

𝐿𝑒2

4

𝐿𝑒

−6

𝐿𝑒2

2

𝐿𝑒
−12

𝐿𝑒3

−6

𝐿𝑒2

12

𝐿𝑒3

−6

𝐿𝑒2

6

𝐿𝑒2

2

𝐿𝑒

6

𝐿𝑒2

4

𝐿𝑒 ]
 
 
 
 
 
 
 

 
(4.2.17) 

 

Da segunda parcela da equação da energia de deformação obtém-se a matriz 

geométrica do elemento, definida como: 

 
𝑘𝑔𝑒𝑜 = 𝑃 ∫ 𝑁𝑖′(𝑥)𝑇

𝐿𝑒

0

𝑁𝑖′(𝑥) 
(4.2.18) 

 

𝑘𝑔𝑒𝑜 = 𝑃 ∫

[
 
 
 
 
 
 
 
 

6𝑥2

𝐿𝑒3
−

6𝑥

𝐿𝑒2

3𝑥2

𝐿𝑒2
−

4𝑥

𝐿𝑒
+ 1

6𝑥

𝐿𝑒2
−

6𝑥2

𝐿𝑒3

3𝑥2

𝐿𝑒2
−

2𝑥

𝐿𝑒 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

[
6𝑥2

𝐿𝑒3
−

6𝑥

𝐿𝑒2

3𝑥2

𝐿𝑒2
−

4𝑥

𝐿𝑒
+ 1

6𝑥

𝐿𝑒2
−

6𝑥2

𝐿𝑒3

3𝑥2

𝐿𝑒2
−

2𝑥

𝐿𝑒
]𝑑𝑥

𝐿𝑒

0

 
(4.2.19) 

𝑘𝑔𝑒𝑜 = 𝑃 ∙

[
 
 
 
 
 
 
 

1,2

𝐿𝑒
0,1

−1,2

𝐿𝑒
0,1

0,1
4𝐿𝑒

30
−0,1

−𝐿𝑒

30
−1,2

𝐿𝑒
−0,1

1,2

𝐿𝑒
−0,1

0,1
−𝐿𝑒

30
0,1

4𝐿𝑒

30 ]
 
 
 
 
 
 
 

 
(4.2.20) 
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A matriz de rigidez do elemento também pode ser reescrita em relação ao eixo 

global de coordenadas da seguinte forma: 

 
𝑘𝑟𝑖𝑔_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙_𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇𝑒𝑇 ∙ 𝑘_𝑟𝑖𝑔 ∙ 𝑇𝑒 

(4.2.21) 

 
𝑘𝑔𝑒𝑜_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙_𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇𝑒𝑇 ∙ 𝑘_𝑔𝑒𝑜 ∙ 𝑇𝑒 

(4.2.22) 

 

Onde 𝑇𝑒 é a matriz de incidência cinemática, que transforma deslocamentos 

globais em locais. Esta matriz é ortogonal, ou seja, a inversa é igual a transposta. Além 

disto, suas linhas são os cossenos diretores das direções locais em relação às direções 

globais. 

Para as matrizes completas deve-se fazer um somatório com a contribuição de 

todos os elementos. 

 
𝑘𝑟𝑖𝑔_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = ∑𝑘𝑟𝑖𝑔_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙_𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

(4.2.23) 

 
𝑘𝑔𝑒𝑜_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = ∑𝑘𝑔𝑒𝑜_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙_𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

(4.2.24) 

 

São 2 deslocamentos globais 𝑑𝑔 em cada nó: deslocamento transversal ao eixo 

na direção 𝑦 e rotação. Sendo 𝑁𝑒𝑙 o número de elementos, então tem-se (𝑁𝑒𝑙 + 1) 

número de nós definido por 𝑁𝑛𝑜. Consequentemente, tem-se 2 × 𝑁𝑛𝑜 deslocamentos 

globais. 

A lei de transformação dos deslocamentos globais para os locais para um 

elemento pode ser expressa por: 

 
𝑑𝑒 = 𝑇𝑒 ∙ 𝑑𝑔 

(4.2.25) 

 

A seguir é apresentado um resumo dos processos de iteração do programa: 
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 Primeira iteração – Análise linear elástica 

Equação de equilíbrio sem a não linearidade geométrica. 

 
𝐾𝑟𝑖𝑔_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑔 = 𝐹𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 (4.2.26) 

onde, 

Fnodal são os esforços nodais; 

Esta análise foi feita apenas para fins de ilustração. 

 

 Segunda iteração – Solução com não linearidade geométrica 

Soma-se a matriz geométrica global à equação.  

 
(𝐾𝑟𝑖𝑔_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 + 𝐾𝑔𝑒𝑜_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) ∙ 𝑑𝑔 = 𝐹𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 (4.2.27) 

 

A matriz geométrica é constante, não se modifica durante todo o processo. 

 

 Terceira iteração e demais – Solução com não linearidade geométrica e física 

Após a 2ª análise, são obtidos os momentos dos nós iniciais dos elementos. 

Então, encontra-se a curvatura 𝑘 que equilibra este momento e calcula-se um novo 𝐸𝐽 

para o elemento, de modo que: 

 𝐸𝐽𝑛𝑜𝑣𝑜 =
𝑀

𝑘
 

(4.2.28) 

 

Para este EJnovo, a matriz de rigidez do elemento é recalculada. 

Este processo é repetido para todos os elementos e uma nova matriz de rigidez 

global é montada. 

A matriz geométrica global é somada a esta nova matriz de rigidez global. 

Lembrar que a matriz geométrica é a mesma, pois não se modifica ao longo do 

processo, já que a carga axial é considerada como constante. 
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A equação de equilíbrio fica, então, definida da seguinte maneira: 

 
(𝐾𝑟𝑖𝑔_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑣𝑎 + 𝐾𝑔𝑒𝑜_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) ∙ 𝑑𝑔 = 𝐹𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 (4.2.29) 

 

Estas operações são repetidas até que cada um dos momentos ao longo do pilar 

não varie mais que a tolerância em relação a interação anterior. Esta tolerância foi 

definida como: 

𝑇𝑜𝑙 = 0,1 𝑘𝑁.𝑚 
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5 Verificação 

Para fins de verificação dos programas aqui estudados, um caso escolhido foi 

analisado e comparado com o resultado obtido utilizando o Método Geral. Este método, 

indicado pela NBR 6118:2014 [4], foi escolhido, pois considera a não-linearidade 

geométrica de maneira não aproximada. O exemplo escolhido foi retirado do Projeto de 

Graduação: Análise comparativa entre os diversos métodos de consideração de efeitos 

locais de segunda ordem, REGALLA [5]. 

O caso escolhido para ser avaliado foi o de um pilar, biapoiado, com seção 

transversal constante (100 cm de base e 25 cm de altura) com comprimento equivalente 

igual a 3,608 m, com concreto C20 e cujo índice de esbeltez é igual a 50. A área de 

armadura é igual a 49,09 cm² (10 Ф 25 mm) resultando em uma taxa de armadura igual 

a 1,96%.  

 

 Método Geral sem consideração da fluência 

A figura 16 mostra o momento intermediário calculado utilizando o Método Geral, 

sem considerar o efeito da fluência, quando aplicado um esforço normal de compressão 

igual a 𝑁 = −3650 𝑘𝑁 e seu momento mínimo correspondente 𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝑁(0,015 +

0,03ℎ) = 82,1 𝑘𝑁.𝑚. 

 

Figura 17 - Analise gerada pelo PCALC [6] para o Método Geral (REGALLA, 2014 [5])  
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 Análise pelo programa desenvolvido no Mathcad14 

 

 

- Saída de Resultados 

 

a) Curva de interação M-N 

O diagrama a seguir representa as curvas envoltórias resistentes. Se um ponto, 

representado pelos pares de momento fletor e esforço normal, cair dentro do diagrama, 

a segurança estará garantida, pois os esforços solicitantes são inferiores aos esforços 

resistentes. Analogamente, se o ponto estiver situado fora do diagrama, a segurança 

não estará garantida.  

 

Figura 18 - Curva de interação M-N 

 

A curva pontilhada interna representa o caso de taxa de armadura igual à zero 

(contribuição apenas do concreto). Já a curva cheia externa representa a envoltória de 

resistência da seção para a armadura adotada. Os pontos dentro da curva são obtidos 

da análise não linear com não linearidade geométrica e física. 
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b) Deslocamentos transversais 

 

 

Figura 19 - Deslocamento transversal para a) análise linear; b) não linearidade geométrica e c) 
não linearidade geométrica e física  

 

c) Momentos Fletores 

 

 

Figura 20 - Momentos Fletores para a) análise linear; b) não linearidade geométrica e c) não 
linearidade geométrica e física 
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d) Rigidez 

 

Figura 21 - Rigidez do pilar para a) análise não linear e b) analise elástica 

 

e) Diagrama momento-curvatura 

 

Figura 22 - Diagrama momento versus curvatura 

 

A curva tracejada é obtida com os valores de cálculo das resistências do 

concreto e do aço e define o esforço resistente máximo (𝑀𝑅𝑑).  

A curva em linha contínua é obtida com a resistência do concreto igual a 1,1 𝑓𝑐𝑑 

e considerando o esforço normal igual a 
𝑁𝑅𝑑

1,1⁄ .  Esta curva define o esforço resistente 

máximo como 
𝑀𝑅𝑑

1,1⁄ . Os pontos ao longo desta curva representam os esforços 

obtidos na análise não linear ao longo do pilar. 
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Logo, para este caso de esforço normal com seu respectivo momento mínimo o 

máximo momento resistente encontrado pelo programa é de 122,6 kN.m. 

 

O esforço solicitante ficou bem próximo do encontrado pelo PCALC [6]:  

115,8 kN.m ≅  117 kN.m 

Entretanto, o esforço resistente foi maior (FS = 1,06), o que é explicado pois o 

PCALC [6] desconta a área das armaduras. 
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6 Análises 

Foram feitas análises de um pilar de concreto armado, biapoiado, utilizando o 

algoritmo criado no Mathcad, variando-se o índice de esbeltez e a taxa de armadura.  

Também foram realizadas análises considerando o efeito da fluência. Foram 

considerados dois casos, coeficiente de fluência φ = 1 e φ = 2. 

Para fins de resultados conclusivos neste trabalho, foram analisadas situações 

de momentos mínimos. O estudo foi feito com a aplicação desses momentos com 

mesmo sentido (tracionando as fibras do mesmo lado) no topo e na base do pilar. 

Observa-se que para o caso de momentos aplicados com sentidos opostos em suas 

extremidades o diagrama de momento fletores é zerado em seu ponto médio, conforme 

figura 23. Desta maneira, a deformada horizontal no centro do pilar, provocada pelos 

momentos, é nula conforme figura 24, o que representa uma situação não crítica. Já 

para o caso dos momentos no mesmo sentido, o diagrama de momentos fletores é 

constante e não nulo no ponto intermediário da barra (Figura 23). E o ponto mais crítico 

da deformada é o ponto central do pilar (Figura 24). 

 

Figura 23 - Pilares biapoiados com momentos unitários aplicados no topo e na base. a) Pilar 1 
com momentos com mesmo sentido; b) Pilar 2 com momentos em sentidos opostos. 
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Figura 24 - Diagrama de momentos fletores para o Pilar 1 (a) e 2 (b) 

 

 

Figura 25 – Deformada do Pilar 1 (a) e 2 (b) 
 

 

6.1. Características do Pilar 

O pilar analisado possui seção transversal com 100 cm de largura, 25 cm de 

altura, e consequentemente uma área igual a 2500 cm². 

As inércias em relação ao centro geométrico são: 

𝐼𝑥 = 130208 𝑐𝑚4 

𝐼𝑦 = 2083333 𝑐𝑚4 
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           Figura 26 - Seção transversal do pilar analisado 

 

A classe do concreto é C20. A tabela a seguir apresenta as características deste 

concreto. 

 

 
Tabela 2 - Características do concreto C20 

 

O aço utilizado é o de categoria CA-50, cujas características encontram-se na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 3 - Características do aço CA-50 

 

6.2. Índice de Esbeltez 𝝀 

O índice de esbeltez é um valor relativo entre o comprimento da barra e seu raio 

de giração. Este índice indica o quanto uma barra comprimida é vulnerável ao efeito da 

flambagem, ou seja, com que facilidade esta barra irá encurvar. 

 𝜆 =
𝑙𝑒
𝑖

 (6.2.1) 
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Sendo definido 𝑙𝑒 o comprimento equivalente, para um pilar rotulado em ambas 

as extremidades, definido no item 15.6 da NBR 6118:2014 [4] como o menor entre os 

dois valores: 

 
𝑙𝑒 = 𝑙0 + ℎ𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 

(6.2.2) 

 
𝑙𝑒 = 𝑙 

(6.2.3) 

onde, 

𝑙0 é a distância entre as faces internas dos elementos estruturais, supostos 

horizontais, que vinculam o pilar na direção considerada; 

ℎ𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 é a altura da seção transversal do pilar, medida no plano da estrutura em 

estudo; 

𝑙 é a distância entre os eixos dos elementos estruturais aos quais o pilar está 

vinculado. 

 

Figura 27 - Comprimento equivalente para um pilar bi-rotulado 

 

No caso de pilar engastado na base e livre no topo, deve-se considerar: 

 𝑙𝑒 = 2 ∙ 𝑙 (6.2.4) 

 

E ainda sendo 𝑖 o raio de giração, definido como: 
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 𝑖 = √
𝐼𝑐
𝐴𝑐

 
(6.2.5) 

onde, 

𝐼𝑐 é o momento de inércia da seção do concreto 

𝐴𝑐 é a área da seção transversal do concreto 

 

A tabela a seguir mostra os valores dos comprimentos equivalentes e 

consequentemente dos índices de esbeltez utilizados nas análises neste trabalho. 

 

Tabela 4 - Comprimentos equivalentes, e seus correspondentes índices de elbeltez, utilizados 
nas análises. 

 

6.3. Taxa de Armadura 

O item 17.3.5.3 a NBR 6118:2014 [4] determina valores-limites para armaduras 

longitudinais de pilares da seguinte maneira: 

 Valores mínimos: 

 
𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = (0,15 𝑁𝑑/𝑓𝑦𝑑) ≥ 0,004 𝐴𝑐 

(6.3.1) 

 

 Valores máximos (inclusive na região das emendas):  

 
𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,08 𝐴𝑐 

(6.3.2) 

onde, 

𝑁𝑑 é o valor da força normal de cálculo; 

𝑓𝑦𝑑 é a tensão de escoamento do aço; 

𝐴𝑐 é a área da seção transversal do pilar. 
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Foram, então, escolhidas taxas de armadura do pilar que variam entre as taxas 

mínima e máxima definidas pela norma. 

A tabela a seguir mostra as taxas utilizadas: 

 

Tabela 5 - Taxas de armadura utilizadas nas análises 
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7 Resultados Encontrados 

7.1. Curvas Momento Fletor – Força Normal – Esbeltez 

Para a construção das curvas, os pilares foram discretizados em 10 elementos 

lineares de mesmo comprimento. Escolhida uma determinada esbeltez e taxa de 

armadura, cada par de esforços reduzidos 𝜈𝑑 e 𝜇𝑑 que conduzia o pilar à ruina 

representava um ponto na curva 𝜈𝑑 x 𝜇𝑑 → 𝜆. 

Sendo 𝜈𝑑 e 𝜇𝑑 a força normal e o momento fletor, respectivamente, reduzidos. 

 𝜈𝑑 =
𝑁𝑑

𝑏 ℎ 𝑓𝑐𝑑
 (7.1.1) 

 𝜇𝑑 =
𝑀𝑑

𝑏 ℎ² 𝑓𝑐𝑑
 (7.1.2) 

 

Primeiramente foi analisado o caso em que o pilar está submetido a uma força 

normal e ao momento fletor mínimo correspondente. O valor do esforço normal foi sendo 

alterado, e consequentemente o valor do momento fletor, até que se encontrasse o 

ponto onde o momento fletor solicitante se igualasse ao momento fletor resistente da 

análise não linear física e geométrica. Dessa maneira foi encontrado o máximo esforço 

normal suportado pelo pilar. O ponto onde os momentos, solicitante e resistente, se 

igualam foi considerado como o ponto com fator de segurança igual à 1. 

Posteriormente os valores de força normal e momento fletor foram sendo 

incrementados manualmente no programa, variando-se o esforço normal e o momento 

fletor, sempre com 𝑁𝑑 < 𝑁𝑚á𝑥, tais que na solução não linear estivessem em cima da 

curva resistente, ou seja, 1,1𝑀𝑛𝑙𝑔𝑓 = 𝑀𝑅𝑑,𝑚á𝑥. Para 𝑁𝑑 > 𝑁𝑚á𝑥 foram liberadas as 

deformações máximas para a análise não linear (continuam valendo para os limites de 

resistência no ELU). Mais uma vez os valores de 𝑁𝑑 e 𝑀𝑑 foram sendo incrementados, 

dessa vez até que a execução do programa fosse paralisada. Estes momentos (para 

𝑁𝑑 > 𝑁𝑚á𝑥) violam o critério da resistência e são definidos pela instabilidade. Em 

seguida, calculavam-se os esforços reduzidos 𝜈𝑑 x 𝜇𝑑 gerando assim as curvas 

desejadas.  
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7.1.1. Variando a Taxa de Armadura 

A seguir é apresentado um gráfico para um pilar com o índice de esbeltez igual 

a 90, para as diversas taxas de armadura. Este valor de índice de esbeltez foi escolhido 

por ser considerardo um valor importante, sendo um limite indicado pela Norma entre a 

obrigatoriedade de se considerar, ou não, os efeitos da fluência na análise. 

Para esta análise em específica, ainda não foi considerada a fluência. 

O gráfico resultante dessas análises é apresentado na figura 28. 

 

Figura 28 - Curvas Momento versus Força Normal para 𝜆 = 90 

 

Os pontos A na figura 28, representam o limite das regiões (𝑁𝑚á𝑥). A curva em 

linha contínua representa o momento onde houve esgotamento da capacidade 

resistente da seção (𝑁𝑑 < 𝑁𝑚á𝑥) e a curva tracejada indica ruina por instabilidade (𝑁𝑑 >

𝑁𝑚á𝑥). 

 

Em seguida, buscando um melhor entendimento, são apresentadas as saídas 

do programa para alguns pontos da curva Momento versus Força Normal, para o pilar 

com índice de esbeltez igual a 90 e taxa de armadura de 1,96%. 

  

 

 

 

 

 

→ Instabilidade do pilar 

→ Esgotamento de resistência da seção 
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𝑵𝒅 𝑴𝒅 𝑴𝑹𝒅 𝟏, 𝟏 × 𝑴𝒏𝒍𝒈𝒇 𝝂𝒅 𝝂𝒅 

-4000 6 95,025 101,82 -1,12 0,006 

-3500 29,5 133,08 158,20 -0,98 0,033 

-3000 50,5 164,15 161,80 -0,84 0,056 

-2724,75 61,30 179,15 179,06 -0,76 0,068 

-2180,4 80 206,25 205,33 -0,61 0,089 

-2165 80,43 206,88 203,72 -0,60 0,090 

-1912 90,3 218,75 216,63 -0,53 0,101 

-1450 115 240,04 239,38 -0,40 0,128 

-1200 133,25 249,13 249,02 -0,33 0,149 

-1000 144 239,64 239,64 -0,28 0,161 

-800 153,3 228,81 228,61 -0,22 0,171 

-577,5 162,21 214,99 215,51 -0,16 0,181 

-110 173 182,49 182,80 -0,03 0,193 

-50 173,95 178,26 178,22 -0,014 0,194 

-10 174,5 175,49 175,35 -0,002 0,195 

Tabela 6 – 𝜈 versus 𝜇 para índice de esbeltez igual a 90 e taxa de armadura igual a 1,96% 

 

Em seguida foram escolhidos 4 pontos da tabela 6 e apresentadas a saída do 

programa (gráfico de momentos fletores, gráfico de deslocamentos, curva de interação, 

rigidez e diagrama momento–curvatura) para estes pares de Força Normal e Momento. 

Através do gráfico da rigidez nas figuras 28 (d), 29 (d), 30 (d) e 31 (d), é possível 

perceber como o pilar vai ficando instável, com a rigidez no ponto intermediário do pilar 

cada vez menor. 

Acompanhando a evolução dos deslocamentos transversais nas figuras 28 (b), 

29 (b), 30 (b) e 31 (b), percebemos que no começo a curva da análise não linear é bem 

próxima da curva com consideração da não linearidade geométrica. Conforme são 

aumentadas as solicitações, essas curvas vão se distanciando. 

Algo também interessante de se perceber; é que para o caso do esforço normal 

menor; é possível identificar no diagrama momento-curvatura (figuras 28 (e), 29 (e), 30 

(e) e 31 (e)) um patamar de escoamento bem definido. 

Os gráficos para estes pontos se encontram nas páginas seguintes. 

 

 

→ Instabilidade do pilar 

→ Esgotamento de  

     resistência da seção 

Ponto A 
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 𝑁𝑑 = 380 𝑘𝑁     𝑀𝑑 = 167,9 𝑘𝑁𝑚  

 
  

 

 

 

Figura 29 - Saída do programa - Ponto na curva de resistência da seção 
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 𝑁𝑑 = −1450 𝑘𝑁     𝑀𝑑 = 115 𝑘𝑁𝑚  

  

 
 

 

 

Figura 30 - Saída do programa - Ponto na curva de resistência da seção 
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 𝑁𝑑 = −2724,75 𝑘𝑁   𝑀𝑑 = 61,307 𝑘𝑁𝑚 

  

 

 

 

Figura 31 - Saída do programa – Ponto de esforço normal máximo e seu respectivo momento 
mínimo 
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 𝑁𝑑 = −3000 𝑘𝑁   𝑀𝑑 = 50,5 𝑘𝑁𝑚 

  

 

 

 

Figura 32 - Saída do programa - Ponto na curva de instabilidade do pilar 
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7.1.2. Variando o Índice de Esbeltez 

Uma segunda análise foi feita, desta vez foi mantida a taxa de armadura de 

1,96% e foram geradas curvas νd x μd para diversos valores de índice de esbeltez. 

Os gráficos resultantes dessas análises são apresentados a seguir.  

 

Figura 33 - Curvas Momento versus Força Normal para taxa de armadura igual a 1,96% 

 

Novamente o ponto de máximo esforço normal (Nmáx) suportado pelo pilar são 

representados pelos pontos A na figura 33. Estes pontos representam o limite entre as 

regiões. Para Nd < Nmáx, a curva em linha contínua representa o esgotamento da 

capacidade resistente da seção e para Nd > Nmáx, a curva vermelha indica ruina do pilar 

por instabilidade. 

A seguir foram plotadas as curvas resistentes sem efeitos não lineares e 

comparadas com as curvas resistentes anteriores que consideram estes efeitos. Foram 

gerados gráficos separadamente para cada índice de esbeltez.  

Os resultados para cada índice de esbeltez são apresentados a seguir. 

 

 

Instabilidade 

do pilar 

Esgotamento de        

resistência da seção 

A 

→ 

→ 
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Figura 34 - Curvas Momento versus Força Normal para λ=30 e taxa de armadura de 1,96% 

 

Figura 35 - Curvas Momento versus Força Normal para λ=40 e taxa de armadura de 1,96% 

 

Figura 36 - Curvas Momento versus Força Normal para λ=50 e taxa de armadura de 1,96% 

 

𝑵𝒎á𝒙 

𝑵𝒎á𝒙 

𝑵𝒎á𝒙 
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Figura 37 - Curvas Momento versus Força Normal para λ=60 e taxa de armadura de 1,96% 

 

Figura 38 - Curvas Momento versus Força Normal para λ=70 e taxa de armadura de 1,96% 

 

Figura 39 - Curvas Momento versus Força Normal para λ=80 e taxa de armadura de 1,96% 

𝑵𝒎á𝒙 

𝑵𝒎á𝒙 

𝑵𝒎á𝒙 
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Figura 40 - Curvas Momento versus Força Normal para λ=90 e taxa de armadura de 1,96% 

 

A curva em linha pontilhada representa a resistência desconsiderando os efeitos 

não lineares. 

Fazendo uma comparação entre esses diversos gráficos, é possível perceber 

que conforme o índice de esbeltez vai aumentando, as duas curvas, considerando e 

desconsiderando os efeitos não lineares, vão se tornando cada vez mais distantes. 

Estes gráficos ajudam a entender como o índice de esbeltez tem grande influência na 

análise dos efeitos de 2ª ordem. 

 

7.2. Comparação com os Métodos Indicados pela NBR 6118:2014 [4] 

Foram comparadas as análises feitas com o programa no Mathcad e alguns 

resultados encontrados anteriormente utilizando métodos indicados pela NBR 

6118:2014 [4]. Estes valores foram retirados do projeto de conclusão, REGALLA [5]. 

Para cada taxa de armadura foi gerada uma tabela que indica o esforço normal 

máximo suportado pelo pilar de acordo com o índice de esbeltez e o método de cálculo 

utilizado. 

As análises realizadas com o programa Mathcad14 são denominadas “Método 

dos Elementos Finitos”. 

 

 

𝑵𝒎á𝒙 
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Os métodos de cálculo analisados são apresentados a seguir. 

Métodos indicados pela NBR 6118:2014 [4]: 

 Pilar-Padrão com curvatura aproximada; 

 Pilar-Padrão com rigidez aproximada; 

 Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 1/𝑟; 

 Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 1/𝑟 considerando o efeito da 

fluência; 

 Método Geral; 

 Método Geral considerando a fluência; 

Problema estudado no Mathcad14:  

 Método dos Elementos Finitos; 

 Método dos Elementos Finitos considerando a fluência. 

Em seguida são apresentados os resultados obtidos para cada taxa de 

armadura.   

7.2.1. Taxa de Armadura de 0,39% 

A tabela 7 e a figura 41 apresentam os resultados gerados para pilar com taxa 

de armadura de 0,39% e análise da fluência com 𝜑 = 1. E a tabela 8 e a figura 42 

apresentam os resultados da análise da fluência com 𝜑 = 2. 

Tabela 7 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de 

armadura de 0,39% e fluência (𝜑 = 1) 

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 1)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 1)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos       

(ϕ = 1)

30 -2530 -2630 -2670 -2627 -2665 -2615 -2683,09 -2627,9

40 -2360 -2525 -2625 -2526 -2615 -2507 -2628,1 -2521,6

50 -2130 -2380 -2555 -2381 -2535 -2360 -2553 -2373,4

60 -1840 -2175 -2455 -2176 -2440 -2169 -2455,4 -2181

70 -1575 -1900 -2340 -1844 -2320 -1913 -2335,4 -1923,8

80 -1340 -1615 -2175 -1164 -2175 -1593 -2188,2 -1600,7

90 -1080 -1325 -1925 -857 -1992 -1325 -2003,3 -1330,3

105 -715 -840 -850 -540 -1642 -1024 -1650,8 -1030

120 -475 -500 -590 -346 -1345 -810 -1354,9 -815

135 -335 -325 -415,5 -245 -1115 -654 -1119,4 -658,5

150 -250 -230 -317,5 -189 -935 -538 -940,4 -542



61 
 

Figura 41 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de 

armadura de 0,39% e fluência (𝜑 = 1) 

 

Tabela 8 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de 

armadura de 0,39% e fluência (φ=2) 

 

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 2)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 2)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos      

(ϕ = 2)

30 -2530 -2630 -2670 -2560 -2665 -2540 -2683,09 -2559,5

40 -2360 -2525 -2625 -2390 -2615 -2375 -2628,1 -2393

50 -2130 -2380 -2555 -2150 -2535 -2150 -2553 -2167,5

60 -1840 -2175 -2455 -1750 -2440 -1857 -2455,4 -1865

70 -1575 -1900 -2340 -1225 -2320 -1535 -2335,4 -1541,3

80 -1340 -1615 -2175 -895 -2175 -1235 -2188,2 -1219,9

90 -1080 -1325 -1925 -415 -1992 -1005 -2003,3 -1014,9

105 -715 -840 -850 -266 -1642 -760 -1650,8 -770,5

120 -475 -500 -590 -235 -1345 -595 -1354,9 -602,5

135 -335 -325 -415,5 -165 -1115 -475 -1119,4 -482,8

150 -250 -230 -317,5 -123 -935 -390 -940,4 -395,2
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Figura 42 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de 

armadura de 0,39% e fluência (φ=2) 

 

Através das figuras 41 e 42 é possível observar diversas diferenças nos 

resultados. Os resultados do Método do Pilar-Padrão com curvatura aproximada se 

aproximaram do Método dos Elementos Finitos com fluência para o caso de 𝜑 = 2, e 

seus resultados ficaram mais conservadores para 𝜆 > 120, entretanto, a Norma 

recomenda o seu uso apenas para pilares com 𝜆 ≤ 90. Os Métodos do Pilar-Padrão com 

rigidez aproximada e o acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 1/𝑟 sem fluência apresentaram 

valores maiores do que os resultados apresentados pelo Método dos Elementos Finitos 

com fluência para o caso de 𝜑 = 2, sendo então contra a segurança. Já quando se 

considera a fluência no Método do Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 1/𝑟, os 

resultados ficam conservadores. Entretanto, quando se compara o Método Geral ao 

Método dos Elementos Finitos, percebe-se que os resultados ficam bem próximos, tanto 

para o caso sem fluência, como para o caso com análise da fluência (𝜑 = 1 𝑒 𝜑 = 2). 

Pode-se perceber que as curvas praticamente se sobrepõem, ficando os valores do 

Método Geral a favor da segurança. 

 



63 
 

7.2.2. Taxa de Armadura de 0,97% 

A tabela 9 e a figura 43 apresentam os resultados gerados para pilar com taxa 

de armadura de 0,97% e análise da fluência com 𝜑 = 1. E a tabela 10 e a figura 44 

apresentam os resultados da análise da fluência com 𝜑 = 2. 

 
Tabela 9 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de armadura de 

0,97% e fluência (φ=1)

Figura 43 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de armadura de 

0,97% e fluência (φ=1) 

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 1)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 1)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos       

(ϕ = 1)

30 -2990 -3070 -3115 -3070 -3110 -3060 -3138,5 -3088

40 -2815 -2960 -3055 -2965 -3040 -2940 -3068,6 -2970,2

50 -2590 -2790 -2965 -2805 -2945 -2780 -2973 -2805,8

60 -2315 -2570 -2845 -2580 -2820 -2570 -2849,5 -2592,8

70 -1990 -2290 -2690 -2250 -2675 -2300 -2698,05 -2317

80 -1700 -1980 -2475 -1775 -2485 -1946 -2509,4 -1936,8

90 -1480 -1680 -2100 -1318 -2243 -1611 -2266 -1616,7

105 -1200 -1310 -1190 -948 -1830 -1238 -1847,6 -1250,9

120 -880 -930 -897,5 -713 -1497 -979 -1511,7 -974,9

135 -660 -650 -696,5 -559,5 -1237 -788 -1249,75 -796,3

150 -500 -470 -557 -453,4 -1034 -648 -1045,2 -654,4
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Tabela 10 - - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de armadura 
de 0,97% e fluência (φ=2) 

 

Figura 44 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de 

armadura de 0,97% e fluência (φ=2) 

 

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 2)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 2)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos      

(ϕ = 2)

30 -2990 -3070 -3115 -3000 -3110 -2990 -3138,5 -3013,2

40 -2815 -2960 -3055 -2820 -3040 -2805 -3068,6 -2834,7

50 -2590 -2790 -2965 -2565 -2945 -2575 -2973 -2598,8

60 -2315 -2570 -2845 -2200 -2820 -2282 -2849,5 -2300

70 -1990 -2290 -2690 -1770 -2675 -1951,5 -2698,05 -1965,3

80 -1700 -1980 -2475 -1385 -2485 -1600 -2509,4 -1632,4

90 -1480 -1680 -2100 -1118 -2243 -1322 -2266 -1328,2

105 -1200 -1310 -1190 -831 -1830 -999 -1847,6 -1005

120 -880 -930 -897,5 -803 -1497 -779 -1511,7 -783,7

135 -660 -650 -696,5 -614,5 -1237 -623 -1249,75 -627,2

150 -500 -470 -557 -431,3 -1034 -509 -1045,2 -512,8
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Através das figuras 43 e 44 é possível observar ainda um grande número de 

diferenças nos resultados, porém estas diferenças são menores que as vistas para a 

taxa de armadura igual a 0,39%. O Método do Pilar-Padrão com curvatura aproximada 

obteve resultados próximos do Método dos Elementos Finitos com fluência para o caso 

de 𝜑 = 2, entretanto, apresentou valores mais elevados no intervalo de 90 > 𝜆 > 120. 

No entanto, a Norma recomenda o seu uso apenas para pilares com 𝜆 ≤ 90. Os Métodos 

do Pilar-Padrão com rigidez aproximada e o acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 1/𝑟 sem 

fluência apresentaram valores maiores do que os resultados apresentados pelo Método 

dos Elementos Finitos com fluência para o caso de 𝜑 = 2, sendo então contra a 

segurança. Porém, essa diferença diminuiu um pouco em relação à análise anterior. 

Quando se considera a fluência no Método do Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 

1/𝑟, os resultados ficam conservadores. Já quando se compara o Método Geral ao 

Método dos Elementos Finitos, percebe-se que os resultados ficam bem próximos, tanto 

para o caso sem fluência, como para o caso com análise da fluência (𝜑 = 1 𝑒 𝜑 = 2). 

Pode-se perceber que as curvas praticamente se sobrepõem, ficando os valores do 

Método Geral a favor da segurança. 

 

7.2.3. Taxa de Armadura de 1,96% 

A tabela 11 e a figura 45 apresentam os resultados gerados para pilar com taxa 

de armadura de 1,96% e análise da fluência com 𝜑 = 1. E a tabela 12 e a figura 46 

apresentam os resultados da análise da fluência com 𝜑 = 2. 

Tabela 11 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de 

armadura de1,96% e fluência (φ=1) 
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Figura 45 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de armadura de 

1,96% e fluência (φ=1) 

 

Tabela 12 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de armadura de 

1,96% e fluência (φ=2)

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 2)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 2)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos      

(ϕ = 2)

30 -3775 -3840 -3890 -3775 -3880 -3760 -3932,3 -3812,2

40 -3600 -3710 -3800 -3575 -3780 -3575 -3836 -3612,8

50 -3370 -3510 -3680 -3295 -3650 -3310 -3703,1 -3351,8

60 -3080 -3240 -3510 -2915 -3480 -2990 -3532,4 -3028,3

70 -2760 -2910 -3290 -2475 -3275 -2625 -3322,4 -2663

80 -2400 -2550 -2970 -2050 -3015 -2270 -3058,8 -2280,8

90 -2060 -2210 -2490 -1695 -2686 -1905 -2724,75 -1923,3

105 -1650 -1770 -1740 -1292 -2172 -1350 -2207,7 -1462,5

120 -1380 -1420 -1272 -1250 -1760 -1130 -1799,3 -1127,8

135 -1150 -1130 -1013 -973,5 -1450 -900 -1482,7 -909,9

150 -900 -850 -831 -771,5 -1210 -730 -1236,95 -744
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Figura 46 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de armadura de 

1,96% e fluência (φ=2) 

 

Nas figuras 45 e 46 é possível observar que para o Método do Pilar-Padrão com 

rigidez aproximada os resultados se mostraram contra a favor da segurança, sendo 

menores que os valores apresentados pelo Método dos Elementos Finitos com fluência, 

para valores com 𝜆 > 80. Uma vez que este método é indicado pela Norma para 𝜆 ≤ 90, 

existem pontos, então, com resultados não seguros. Os resultados obtidos usando o 

Método do Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 1/𝑟 sem fluência se mostraram 

contra a segurança um pouco superiores que o Método Geral, porém, conservadores 

quando comparados ao Método dos Elementos Finitos. Quando considera-se a fluência 

no Método do Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 1/𝑟 os resultados são 

satisfatórios. Da mesma forma que nas análises das taxas de armaduras anteriores, 

pode-se perceber que as curvas do Método Geral e do Método dos Elementos Finitos 

praticamente se sobrepõem, sendo os valores do Método Geral a favor da segurança. 
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7.2.4. Taxa de Armadura de 3,14% 

A tabela 13 e a figura 47 apresentam os resultados gerados para pilar com taxa 

de armadura de 3,14% e análise da fluência com 𝜑 = 1. E a tabela 14 e a figura 48 

apresentam os resultados da análise da fluência com 𝜑 = 2. 

Tabela 13 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de 

armadura de 3,14% e fluência (φ=1) 

 

 
Figura 47 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de armadura de 

3,14% e fluência (φ=1) 

 

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 1)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 1)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos       

(ϕ = 1)

30 -4715 -4760 -4800 -4776,9 -4790 -4757 -4869,9 -4833,7

40 -4525 -4590 -4690 -4625 -4660 -4595 -4741,4 -4668,4

50 -4280 -4350 -4520 -4406 -4490 -4368 -4563,6 -4434

60 -4000 -4030 -4290 -4100 -4260 -4068 -4336,4 -4129,9

70 -3640 -3630 -3990 -3693 -3980 -3700,1 -4055,1 -3753,1

80 -3270 -3220 -3570 -3182 -3640 -3263 -3708,4 -3306,6

90 -2850 -2800 -3040 -2657 -3230 -2805 -3288,467 -2824,9

105 -2280 -2260 -2264 -2013 -2607 -2181 -2653,8 -2188,7

120 -1780 -1830 -1725 -1561 -2110 -1712 -2155,3 -1714,4

135 -1520 -1500 -1355 -1239 -1730 -1379 -1771,7 -1392,1

150 -1300 -1250 -1101 -1011,5 -1445 -1127 -1475,7 -1141,2
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Tabela 14 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de 

armadura de 3,14% e fluência (φ=2) 

 

Figura 48 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de 

armadura de 3,14% e fluência (φ=2) 

 

 

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 2)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 2)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos      

(ϕ = 2)

30 -4715 -4760 -4800 -4700 -4790 -4685 -4869,9 -4763,2

40 -4525 -4590 -4690 -4480 -4660 -4470 -4741,4 -4543,6

50 -4280 -4350 -4520 -4160 -4490 -4185 -4563,6 -4252,3

60 -4000 -4030 -4290 -3750 -4260 -3835,5 -4336,4 -3887,7

70 -3640 -3630 -3990 -3260 -3980 -3433 -4055,1 -3471,7

80 -3270 -3220 -3570 -2770 -3640 -3000 -3708,4 -3029,3

90 -2850 -2800 -3040 -2340 -3230 -2570 -3288,467 -2588,9

105 -2280 -2260 -2264 -1830 -2607 -2014 -2653,8 -2020,2

120 -1780 -1830 -1725 -1432 -2110 -1330 -2155,3 -1569,9

135 -1520 -1500 -1355 -1159 -1730 -1255 -1771,7 -1259,9

150 -1300 -1250 -1101 -1094,5 -1445 -1030 -1475,7 -1038,7
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Para a taxa de armadura igual a 3,14% os resultados são bem parecidos com os 

da análise para a taxa de armadura de 1,96%. As tabelas 13 e 14 mostram que os 

resultados para os Métodos do Pilar-Padrão com curvatura aproximada e com rigidez 

aproximada ficaram superiores que os encontrados para o Método dos Elementos 

Finitos com fluência. Para o Método do Pilar-Padrão acoplado a diagramas 𝑁, 𝑀, 1/𝑟 

com e sem fluência os valores ficam menores que os encontrados para o Método dos 

Elementos Finitos, sendo então, a favor da segurança. Mais uma vez, pode-se perceber 

que as curvas do Método Geral e do Método dos Elementos Finitos praticamente se 

sobrepõem, com os valores do Método Geral a favor da segurança. 

 

7.2.5. Taxa de Armadura de 3,93% 

A tabela 15 e a figura 49 apresentam os resultados gerados para pilar com taxa 

de armadura de 3,93% e análise da fluência com 𝜑 = 1. E a tabela 16 e a figura 50 

apresentam os resultados da análise da fluência com 𝜑 = 2. 

 

Tabela 15 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de armadura de 

3,93% e fluência (φ=1) 

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 1)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 1)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos       

(ϕ = 1)

30 -5340 -5360 -5410 -5391 -5400 -5370 -5496,2 -5463,7

40 -5150 -5175 -5275 -5223 -5250 -5189 -5345,2 -5279,9

50 -4900 -4920 -5075 -4979 -5040 -4939 -5138,1 -5019,2

60 -4600 -4550 -4815 -4641 -4775 -4604 -4873 -4680,4

70 -4250 -4115 -4470 -4195 -4460 -4197 -4545,6 -4262,6

80 -3850 -3650 -3985 -3642 -4065 -3719 -4146,1 -3773,5

90 -3400 -3185 -3415 -3075 -3605 -3221 -3675,52 -3260

105 -2775 -2575 -2600 -2362 -2900 -2544 -2962,3 -2479,9

120 -2200 -2100 -2010 -1846 -2350 -1997 -2403 -1849,9

135 -1749 -1720 -2072 -1472 -1930 -1609 -1969,9 -1628,6

150 -1500 -1440 -1545 -1200 -1610 -1319 -1641,7 -1326,8
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Figura 49 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de 

armadura de 3,93% e fluência (φ=1) 

 

Tabela 16 - Valores de Força Normal máxima suportada pelo pilar para a taxa de 

armadura de 3,93% e fluência (φ=2) 

 

λ / 

Método

Pilar-

Padão 

(curvatura 

aprox.)

Pilar-

Padão 

(rigidez 

aprox.)

Pilar-

Padrão 

(N,M,1/r) 

Pilar-Padrão 

(N,M,1/r) 

com fluência 

(ϕ = 2)

Método 

Geral

Método 

Geral 

com 

fluência 

(ϕ = 2)

Método 

dos 

Elementos 

Finitos

Método 

dos 

Elementos 

Finitos      

(ϕ = 2)

30 -5340 -5360 -5410 -5325 -5400 -5310 -5496,2 -5402,3

40 -5150 -5175 -5275 -5085 -5250 -5075 -5345,2 -5171,6

50 -4900 -4920 -5075 -4760 -5040 -4775 -5138,1 -4857,1

60 -4600 -4550 -4815 -4315 -4775 -4405 -4873 -4468,9

70 -4250 -4115 -4470 -3790 -4460 -3960 -4545,6 -3999,7

80 -3850 -3650 -3985 -3265 -4065 -3475 -4146,1 -3516,3

90 -3400 -3185 -3415 -2785 -3605 -2999 -3675,52 -3023

105 -2775 -2575 -2600 -2172 -2900 -2370 -2962,3 -2380,4

120 -2200 -2100 -2010 -1722 -2350 -1875 -2403 -1875,9

135 -1749 -1720 -2072 -1660 -1930 -1500 -1969,9 -1519,2

150 -1500 -1440 -1545 -1304 -1610 -1230 -1641,7 -1224,6
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Figura 50 - Curvas de Força Normal versus Índice de Esbeltez para a taxa de 

armadura de 3,93% e fluência (φ=2) 

 

Através das figuras 49 e 50, percebe-se que para a taxa de armadura máxima 

admitida pela Norma, os diferentes métodos de cálculo apresentam resultados mais 

parecidos e aceitáveis. Os Métodos do Pilar-Padrão com curvatura aproximada e com 

rigidez aproximada apresentam alguns valores contra a segurança, entretanto, esses 

resultados estão fora da faixa de análise recomendada pela Norma, uma vez que esta 

indica que esses métodos devem ser usados para 𝜆 ≤ 90. Da mesma maneira, para 

outros resultados que se afastaram um pouco da segurança, os pontos não estão 

seguindo as recomendações dadas pela Norma. 
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8.  Considerações Finais 

8.1. Conclusões 

Através dos exemplos aqui apresentados, pode-se identificar que quanto mais 

esbelto for o pilar, maiores serão os deslocamentos transversais devidos aos momentos 

de primeira ordem e consequentemente a força normal, inicialmente centrada, adquire 

uma excentricidade em cada seção. Essa excentricidade da força normal produz um 

acréscimo de momento que faz aumentar os deslocamentos e novamente os momentos. 

Se a seção transversal do pilar tiver capacidade resistente suficiente, os acréscimos de 

deslocamentos em cada iteração serão cada vez menores, convergindo para um valor 

final. Se não, o pilar irá à ruptura por instabilidade. 

Através dos gráficos e tabelas apresentados no capítulo 7, percebe-se que os 

resultados obtidos para o Método Geral, sem e com consideração da fluência, são muito 

próximos dos resultados obtidos com o Método dos Elementos Finitos.  

O programa no Mathcad14 que neste trabalho foi testado apresentou uma boa 

resposta dentro do que era esperado, demonstrando que o método dos elementos 

finitos, por considerar além do deslocamento transversal, a rotação em cada nó 

(diferentemente do Método Geral indicado na Norma NBR 6118:2014 [4]) é um método 

mais preciso e mais próximo da realidade 

8.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Para trabalhos futuros sugere-se o estudo da flexão composta oblíqua, que é 

caracterizada por apresentar resultantes de momento na seção transversal em torno de 

dois eixos distintos. Neste caso, a obtenção dos momentos de segunda ordem em cada 

direção é diferente, pois depende de valores distintos de rigidez e esbeltez. A Norma 

NBR 6118:2014 [4] cita a consideração de momentos concomitantes, em uma seção, 

nas duas direções. Entretanto, o estudo desses momentos em seções diferentes pode 

ser interessante e mais próximo da realidade.  

Pode-se deixar também como sugestão um estudo mais aprofundado dos casos 

onde ocorreu instabilidade da coluna antes de atingirmos a resistência máxima da seção 

para o esforço normal aplicado com seu momento mínimo correspondente. Tais casos 

apareceram para: consideração da fluência, pilares mais esbeltos e menores taxas de 

armadura. E, por fim, sugere-se também uma análise com pilares discretizados em mais 

de dez elementos, no método dos elementos finitos. 
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