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1. RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar os parâmetros de cálculo para pilares de 

concreto armado do grupo I (resistência até 50 MPa) e avaliar a possibilidade de 

redução de uma das dimensões da seção transversal do pilar, para valores abaixo 

do estipulado na norma NBR6118(2014).  A análise será baseada em construções 

de pequeno porte (casas térreas e sobrados com pé direito de até 6 metros de 

altura) que usualmente possuem carregamentos baixos e mesmo com a redução da 

largura da seção transversal os esforços atuantes não chegam a ultrapassarem os 

esforços resistentes do pilar. Desta forma, espera-se analisar a real influência que 

esta redução na largura da seção pode causar nos pilares deste tipo de edificação 

em relação à segurança e durabilidade comparados aos pilares que possuem a 

seção transversal dentro dos limites de norma. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil a execução de obras de construção civil de pequeno porte é, na maioria 

das vezes, delegada a profissionais cujo conhecimento foi adquirido de forma 

empírica, resultando em um cenário pessimista do ponto de vista da segurança e 

durabilidade. 

Grande parte das edificações residenciais é construída utilizando mão-de-obra 

desqualificada e sem acompanhamento técnico especializado, mesmo assim, não 

apresentam graves problemas estruturais, devido às baixas cargas em serviço deste 

tipo de edificação. 

A utilização de elementos de alvenaria com espessura de 9 cm, induzem a 

confecção de pilares de 9 cm de largura, não atendendo ao limite estabelecido pela 

norma NBR 6118 (2014) Projeto de estruturas de concreto - Procedimento, que 

limita a largura mínima a 14 cm, porém a norma NBR 15575 (2013), Edificações 

habitacionais – Desempenho – Requisitos para sistemas estruturais, estabelece que 

em residências de até seis metros de altura, a partir do respaldo da fundação até a 

cobertura, não há a necessidade de atendimento às dimensões mínimas para pilares 

conforme especificado pela ABNT NBR 6118 (2014), desde que as condições de 

segurança sejam respeitadas. 
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3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é analisar como a diminuição da largura dos pilares para 

valores inferiores aos estipulados pela ABNT NBR 6118 (2014) pode influenciar na 

segurança e durabilidade dos mesmos para edificações de pequeno porte. 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente, uma revisão bibliográfica apresentará todas as informações pertinentes 

ao dimensionamento de pilares de concreto armado, como por exemplo: os métodos 

existentes de dimensionamento de pilares, os coeficientes de minoração das 

resistências e majoração das cargas, as características físicas e o comportamento 

do concreto, a vida útil de elementos de concreto armado, as características 

geométricas dos pilares e de suas armaduras. 

Posteriormente será feito o dimensionamento dos pilares de uma edificação 

residencial com o auxilio do software TQS, considerando que todos os pilares 

tenham as dimensões mínimas preconizadas pela ABNT NBR 6118 (2014). Em uma 

segunda etapa, esses pilares terão suas larguras reduzidas para dimensões que não 

atendam a norma, porém atenda integralmente as demais exigências.  

Os resultados obtidos serão analisados e comparados nos seguintes itens: 

segurança, durabilidade, economia e viabilidade construtiva. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os pilares são os elementos responsáveis por transmitir as cargas da estrutura para 

as fundações. Esses elementos são solicitados predominantemente à flexo 

compressão, pois além dos esforços verticais surgem solicitações de flexão devidas, 

principalmente, as cargas excêntricas aplicadas em sua seção transversal ou 

mesmo pela transmissão de momentos fletores atuantes nas vigas para os pilares. 

Tratando-se de segurança, a ABNT NBR 6118 (2014) preconiza a utilização do 

estado-limite ultimo que consiste em majorar as cargas atuantes e minorar os 

esforços resistentes dos materiais. Este conceito se baseia em estudos semi-

probabilísticos,  já que os valores das ações atuantes na estrutura e as resistências 

dos materiais podem sofrer variações em relação ao seu valor médio. 

Em residências, em muitos casos as cargas utilizadas para cálculo são super 

estimadas, o que explica o não aparecimento de problemas estruturais graves em 
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pilares com largura inferior ao preconizado, porém ao se analisar os casos extremos 

de pilares com 9 cm de largura a conclusão é que a carga máxima suportada, sem 

que haja a flambagem e aparecimento de efeitos de segunda ordem, é baixa.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A redução da menor dimensão do pilar, além das considerações de esforços 

atuantes, é limitada também pelas questões geométricas, como: o diâmetro das 

armaduras transversais e longitudinais, espaçamento entre as barras longitudinais, 

cobrimento mínimo das armaduras, área mínima de concreto na seção transversal 

etc.  

No dimensionamento, os pilares com seções reduzidas apresentam um elevado 

coeficiente de majoração das cargas e alto índice de esbeltez. Com aumento da 

esbeltez, esforços adicionais são criados, conhecidos como esforços de segunda 

ordem. O aparecimento desses esforços faz com que a carga inicial que poderia ser 

aplicada ao pilar seja reduzida, muitas vezes impossibilitando a sua utilização, já que 

a carga adicional criada pela redução da seção pode apresentar a mesma ordem de 

grandeza da carga real aplicada. Desta forma, o dimensionamento de pilares com 

seção reduzida só é possível para carregamentos relativamente baixos. 
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