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1 RESUMO 

 

Com a crescente demanda em tecnologia e a criação de estruturas no 

mercado da engenharia civil, são utilizados softwares com métodos lógicos e 

padronizados em seus cálculos, com maior agilidade e precisão nos resultados. O 

objetivo do trabalho foi desenvolver um arquivo eletrônico gerando um algoritmo 

capaz de dimensionar a seção transversal e a área de aço do pilar.  Adotando como 

base o método do pilar padrão e aplicado na plataforma da Microsoft Excel, com as 

inúmeras possibilidades relacionadas ao assunto, restringiu-se o programa em 

pilares de canto, central, extremidades, com seções transversais quadradas ou 

retangulares e carregamento concentrado na seção transversal. A interface foi 

desenvolvida de uma forma didática com um memorial de calculo explicativo para 

auxiliar na compreensão dos resultados, exibindo todas as equações utilizadas. Com 

os resultados parciais obtidos o programa mostrou-se eficaz obtendo índice de 

esbeltez, seção transversal e efeitos de 2° ordem de acordo com a norma e para 

validação dos resultados de cálculo serão realizadas comparações com os softwares 

PCalc, desenvolvido pelo Eng. Civil Sander David Cardoso. 

 

2 INTRODUÇÃO 

  

 Os softwares utilizam uma metodologia de pórticos espaciais em sua base de 

cálculo com um alto nível de precisão, que é composto por problemas matemáticos 

complexos. Para a realização do dimensionamento de pilares em concreto armado é 

necessária analisar as seções do pilar, sua geometria e a resistência dos materiais 

utilizados. A NBR 6118 (2014) normatiza como seção transversal mínima de 360 cm² 

e a menor seção do pilar de 19 cm podendo acrescentar um coeficiente de 

majoração para pilares de ate 12 cm. Recebendo apenas cargas de compressão, 

eles estão sujeitos a flambagem, onde o estado de deformação da estrutura influi 

nos esforços internos, esse efeito é considerado como efeito de segunda ordem. 

 Os pilares são uma das principais estruturas de uma edificação conduzindo 

as cargas provenientes da estrutura para a fundação. Ele é composto de elementos 

para resistir à compressão no caso o concreto e elemento para resistir à tração 

normalmente utilizando o aço com restrição de uso em ate 4% da seção transversal 

para área de aço. 
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3 OBJETIVOS 

  

  Desenvolver um algoritmo de implementação computacional que aplicado 

aos pilares de concreto armado, realize cálculos e dimensionamento de pilares 

estruturais através do método do pilar padrão em uma plataforma didática. E para 

validação comparar com o programa PCalc. 

 

4 METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi desenvolvido sobre a plataforma do software Excel, da empresa 

Microsoft, como um algoritmo capaz de realizar o tratamento de informações para o 

dimensionamento de pilares com diferentes características. Utilizando os conceitos 

básicos de índice de esbeltez, área da seção transversal, armadura longitudinal, 

armadura transversal e os efeitos de segunda ordem (flambagem). 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Através de uma interface didática o usuário insere dados correspondentes às 

características do pilar desejado, resultando no dimensionamento da seção 

transversal, área de aço transversal e longitudinal. Com o memorial de cálculo 

detalhado o usuário tem a possibilidade de analisar o comportamento da estrutura. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Para analisar os resultados, parametrizaram-se algumas situações iguais em 

dois softwares como tipo de pilar, seção transversal, carregamento e altura útil. Para 

o comparativo, foi apresentado um caso de pilar retangular de extremidade com uma 

seção de 19 cm por 23 cm, sob um carregamento de 500 kN/m das vigas que 

descarregam sobre ele, com altura útil de 300 cm. A interface demonstrada na figura 

6.1 mostra como foi adotado o dimensionamento do pilar. Através dos resultados 

parciais foram obtido índice de esbeltez, área da seção transversal, efeito de 2° 

ordem, e também o momento fletor maximo e mínimo e o calculo automático das 

dimensões mínimas em relação à carga e norma.  
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Para comparação dos resultados foi utilizado o software PCalc, um programa 

de análise de estruturas de pilares. 

 

Figura 6.1- Dimensionamento de pilar de extremidade – A. 

 

Fonte: autor, 2019. 

 

Tabela 6.1 – Comparação dos resultados obtidos 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PCALC VALOR EXCEL DIFERENÇA 

1.1 Área da seção transversal 437 437 0 

1.2 Momento Fletor Mínimo X NÃO APRESENTA 15,33 - 

1.3 Momento Fletor Mínimo Y NÃO APRESENTA 14,49 - 

1.4 Índice de Esbeltez X 45 45 0 

1.5 Índice de Esbeltez Y 55 55 0 

1.6 Momento Fletor Total Maximo X NÃO APRESENTA 995,67 - 

1.7 Momento Fletor Total Maximo Y NÃO APRESENTA 1862,7 - 

 Fonte: autor, 2019. 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ABNT–Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas  

de concreto - Procedimento. Segunda edição. Rio de Janeiro, 2014. 

CARVALHO, R. C.; FIGUEIREDO FILHO, J. R. Calculo de detalhamento de Estruturas 

 Usuais de Concreto Armado Segundo a NBR 6118:2014. 4.ed. São Carlos: 

 EdUFSCar, 2017. 

CARVALHO, R. C.; PINHEIRO, L. M. Calculo de detalhamento de Estruturas Usuais de 

 Concreto Armado. 2.ed. São Paulo: Pini, 2013, v.2. 

PINHEIRO, L. M. Fundamentos do concreto e projeto de edificios. 2.ed. São Carlos: 

 EdUFSCar, 2007. 


