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1. RESUMO 

Por observar-se a falta de aplicativos computacionais disponíveis e gratuitos do 

gênero, desenvolveu-se um aplicativo computacional para dimensionamento de 

blocos de concreto armado sobre estacas submetidos à flexão composta oblíqua.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O uso de ferramentas computacionais para cálculo e dimensionamento de estruturas 

em escritórios de projetos é cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Desde que 

o usuário tenha conhecimento técnico para fazer a entrada de dados correta no 

software e analisar seus resultados, além de apresentar segurança para o 

dimensionamento, os aplicativos computacionais aumentam a produtividade dos 

escritórios, já que análises complexas antes realizadas manualmente, hoje, podem 

ser feitas rapidamente através dessas ferramentas.  

Neste contexto, e observando a falta de aplicativos computacionais gratuitos de fácil 

acesso e operação, direcionados para o dimensionamento de blocos sobre estacas, 

o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional 

capaz de dimensionar blocos rígidos sobre estacas.  

Por definição, blocos sobre estacas são elementos estruturais de volume, usados 

para transmitir às estacas as ações provenientes da superestrutura. Os blocos sobre 

estacas se dividem em dois tipos: rígidos ou flexíveis. Sendo considerado neste 

trabalho, apenas o dimensionamento de blocos rígidos.  

Segundo a norma brasileira NBR 6118:2014, os modelos estruturais aceitos para 

cálculo e dimensionamento de blocos são os modelos tridimensionais, lineares ou 

não, e os modelos de bielas e tirantes. Neste trabalho será explorado apenas o 

modelo estrutural de bielas e tirantes. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional capaz 

de dimensionar blocos rígidos sobre estacas, submetidos à flexão composta oblíqua. 

Posteriormente, disponibilizá-lo online para estudantes e pesquisadores. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia adotada neste trabalho se dividirá nas seguintes fases:  

1. Pesquisa bibliográfica  



2. Desenvolvimento do modelo de cálculo  

3. Desenvolvimento do aplicativo computacional  

4. Validação do aplicativo  

5. Considerações finais  

O objetivo da pesquisa bibliográfica é a obtenção de embasamento teórico através 

de estudos sobre o método de cálculo adotado.  

A fase seguinte, desenvolvimento do modelo de cálculo, foi obtida com base na 

pesquisa bibliográfica. 

Simultaneamente com a definição dos modelos de cálculo, desenvolveu-se a 

interface gráfica do aplicativo. Em seguida será desenvolvido o algoritmo na 

linguagem de programação adotada, o Java.  

A validação do aplicativo tem a finalidade de comprovar a veracidade dos resultados 

obtidos através do programa.  

Finalmente, serão feitas as considerações finais para conclusão do trabalho. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O aplicativo em si será desenvolvido na linguagem Java. Os dados de entrada do 

aplicativo serão divididos em setores, que são brevemente explicados abaixo. 

- Geometria: Neste setor o usuário deve informar todos os dados relacionados à 

geometria do bloco, como por exemplo, altura do bloco, diâmetro da estaca, 

dimensões do bloco e do pilar. 

- Materiais: Aqui o usuário deve inserir dados relacionados ao tipo de concreto e aço 

a ser utilizados no bloco sobre estacas. 

- Esforços: Nesta seção o usuário informa as combinações desejadas dos esforços 

característicos de força normal, momento fletor na direção x, momento fletor na 

direção y, resistência nominal da estaca. 

Após inserir estes dados o programa calculará a armação do bloco e um exibirá uma 

planta com a disposição das armaduras. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até este momento foi obtido o modelo de cálculo pelo método das bielas e tirantes 

para blocos sobre 2, 3 e 4 estacas submetidos à flexão composta oblíqua. 

Também já foi desenvolvido o layout do aplicativo, que pode ser observado na figura 

abaixo. 



 

Figura 1 - Interface gráfica do aplicativo (layout) 

 A meta para finalização do aplicativo é outubro de 2015. 
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