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1. Introdução 

Na verificação do estado limite último das estruturas reticuladas em concreto armado 

se tem sempre os pilares solicitados à flexão oblíqua composta, seja devido a 

momentos fletores transmitidos pelas vigas ou lajes ou devido a imperfeições 

construtivas ou por ações normais ao eixo da peça comprimida, atuantes entre seus 

pontos de vinculação.  A NBR 6118:2004 permite que, no projeto, se substitua as 

imperfeições construtivas locais pela consideração de um momento mínimo de 1ª 

ordem dado no item 11.3.3.4.3. Os efeitos das ações horizontais que atuam sobre a 

estrutura global, como a ação do vento, são determinados no cálculo da estrutura 

global reticulada e são considerados nos esforços transmitidos às extremidades de 

cada lance de pilar pelas vigas e lajes.  

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 comportamento não linear dos materiais. A NBR 6118:2004 no item 

15.3 estabelece um limite de esbeltez abaixo do qual se podem  desconsiderar os 

efeitos locais de 2ª ordem.  

A NBR 6118:2004 item 15.8.3 apresenta alguns métodos para a determinação dos 

efeitos de 2ª ordem.  
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O método geral se aplica tanto ao caso de flexão normal composta quanto para 

flexão oblíqua composta e será detalhado ao longo deste trabalho. Esse método é 

obrigatório para pilares com índice de esbeltez λ > 140, segundo a NBR 6118:2004. 

É o processo mais exato que se dispõe até o momento mas é trabalhoso e só viável 

com o uso de programas de computador. 

Os métodos aproximados “pilar-padrão com curvatura aproximada” e “pilar-padrão 

com rigidez κ aproximada” são permitidos para λ ≤ 90, seção retangular constante e   

armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo. Esses métodos consideram de 

maneira mais imediata a solicitação de flexão normal composta.  

O método do “pilar-padrão acoplado a diagramas M – N – 1/r”, permitido pela NBR 

6118:2004 para pilares com índice de esbeltez λ ≤ 140, é aplicado de maneira mais 

imediata para barras solicitadas à flexão normal composta. Esse processo é mais 

preciso que os dois métodos aproximados citados anteriormente, por considerar a 

relação “momento – curvatura” específica para a seção de concreto armado da peça, 

considerando não só as dimensões da seção bruta como também a armadura em 

área de aço e distribuição das barras, além de poder considerar a relação momento 

curvatura levando em conta a solicitação de flexão obliqua composta. Isto é, pode-se 

assim determinar a curvatura em dada direção levando em consideração a flexão 

existente na direção ortogonal. Mas é ainda aproximado por considerar a deformada 

final do eixo longitudinal como uma curva senoidal,  ainda que utilizando para 

curvatura da seção crítica, e apenas desta, valores obtidos de diagramas M – N – 

1/r. 

O método do “pilar-padrão com rigidez adimensional aproximada” é permitido para 

pilares  de seção retangular submetidos à flexão obliqua composta, quando λ ≤ 90 

nas duas direções principais. Nesse caso aplica-se o método do pilar-padrão em 

cada direção isoladamente. Os momentos totais, 1ª ordem mais 2ª ordem, podem 

ser considerados como sendo os momentos de 1ª ordem amplificados. A 

amplificação dos momentos de 1ª ordem em cada direção é diferente, pois depende 

de valores distintos de rigidez e esbeltez. Com o método do pilar-padrão acoplado a 

diagramas M – N – 1/r a precisão melhora, pois permite considerar as curvaturas em 

cada direção causadas pela solicitação de flexão obliqua composta. Entretanto, a 

consideração dos diagramas M – N – 1/r é trabalhosa e depende da utilização de 

programas de computador. 
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No método do “pilar-padrão com rigidez aproximada”, os momentos de 2ª ordem são 

considerados através de um coeficiente de amplificação dos momentos de 1ª ordem, 

utilizando uma expressão aproximada que fornece a rigidez secante adimensional 

obtida para a solicitação de flexão normal composta. Essa amplificação dos 

momentos de 1ª ordem é feita em cada direção principal, isoladamente, como se se 

tratasse de flexão normal composta. Ou seja, para a amplificação dos momentos de 

1ª ordem em uma dada direção principal, a expressão aproximada da rigidez 

secante adimensional do texto da NBR 6118/2004 item 15.8.3.3.3 não leva em 

consideração a atuação do momento fletor atuante na direção ortogonal. A 

consideração desse momento é objeto de analise neste trabalho. 

Uma vez obtida a distribuição de momentos totais de 1ª e 2ª ordem, em cada 

direção, a verificação da capacidade resistente da peça é feita em cada seção ao 

longo do eixo da peça através do emprego de diagramas de envoltórias de 

momentos resistentes para a armadura escolhida, levando em consideração a força 

normal solicitante (diagramas Nd – Mxd – Myd). A NBR 6118:2004 no seu item 

17.2.5.2 permite que a verificação da capacidade resistente de peças solicitadas à 

flexão obliqua composta seja feita por uma expressão aproximada de iteração em 

substituição ao emprego dos diagramas de envoltórias de momentos resistentes. 

Nas peças solicitadas, em cada seção, à flexão obliqua composta, a deformada do 

eixo assume uma curva no espaço tri-dimensional e não plana.  

Este trabalho enfoca a análise de peças bi-apoiadas e em balanço solicitadas à 

flexão obliqua composta levando em conta os efeitos de segunda ordem (não 

linearidade geométrica) e a não linearidade física tanto do concreto quanto do aço, 

principalmente para seções retangulares. 

2. Métodos de Cálculo dos Efeitos de Segunda ordem em Pilares  

2.1. Pilares em Balanço 

2.1.1. Dados do pilar exemplo 

A sistemática de cálculo dos esforços solicitantes de cálculo incluindo os esforços de 

segunda ordem e verificação da segurança de um pilar engastado na base e livre no 

topo será apresentada utilizando um exemplo numérico. 
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Dados numéricos do pilar: 

Concreto C25: fck =2,5 kN/cm2 γc = 1,4 

   fcd = 2,5 / 1,4 = 1,786 kN/cm2 

Aço CA-50:  fyk = 50 kN/cm2 γs = 1,15 Es = 21.000 kN/cm2 

   fyd = 50 / 1,15 = 43,48 kN/cm2 

   σs,2%o= 42 kN/cm2 

Geometria:  hx = 60 cm; hy = 30 cm; L = 360 cm 

Armadura:    12 φ 20 mm; As = 12 * 3,14 = 37,68 cm2 ; d’ = 4 cm 

Cobrimento da armadura longitudinal do pilar:  c = d’ - φ/2 = 3 cm 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.1: Esquema do pilar exemplo 
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  NSd = 0,7.Nud = 0,7 x 4315 = 3.021 kN 

  θ = 30 graus 

Os momentos últimos considerados NSd e θ dados, são (obtidos do programa 

“Flexão Oblíqua composta”): 

  Muxd = 77,86 kN.m 

  Muyd = 134,87 kN.m 

Na base do pilar se considerará MBase = 60%.Mud: 

  MBxd = 0,6.Muxd = 0,6 x 77,86 = 46,72 kN.m 

  MByd = 0,6.Muyd = 0,6 x 134,87 = 80,92 kN.m 

No topo do pilar se considerará como dado MTopo = 40%.MBase: 

  MTxd = 0,4.MBxd = 0,4 x 46,72 = 18,69 kN.m 

  MTyd = 0,4.MByd = 0,4 x 80,92 = 32,37 kN.m 

  HTxd = (MBxd – MTxd) / L = (46,72 – 18,69) / 3,6 = 7,79 kN 

  HTyd = (MByd – MTyd) / L = (80,92– 32,37) / 3,6 = 13,49 kN 

Resumindo, as cargas consideradas são: 

  NSd = 3.021 kN  940,0
786,13060

3021
.

===
xxfA

N

cdc

Sdν  

  MTxd = 18,69 kN.m 

  MTyd = 32,37 kN.m 

  HTxd = 7,79 kN 

  HTyd = 13,49 kN 

2.1.2. Solução através da “Integração Numérica com rigidez secante aproximada 

da NBR 6118” e considerando o desacoplamento das flexões 
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Figura 2.2: Carregamento e diagramas de primeira ordem para a direção 
x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Carregamento e diagramas de primeira ordem para a direção 
y. 

A expressão da rigidez adimensional aproxima apresentada no item 

15.8.3.3.3 da ABNT NBR 6118/2004 é: 
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Neste trabalho o momento Md,tot será substituído por MRd 
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O momento resistente considerando a flexão normal composta na direção x, obtido 

dos ábacos de iteração é (desacoplamento das flexões): 

  MRxd = 257,51 kN.m 
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O momento resistente considerando a flexão normal composta na direção y, obtido 

dos ábacos de iteração é (desacoplamento das flexões):: 

  MRyd = 144,11 kN.m 

Assim 
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As rigidezes secantes são 

  (EI)xx,sec  = κxx.Ac.hx
2.fcd = 51,45 x 1800 x 602 x 1,786 

  (EI)xx,sec  = 595.445.256 kN.cm2 

  (EI)yy,sec  = κyy.Ac.hy
2.fcd = 53,99 x 1800 x 302 x 1,786 

  (EI)yy,sec  = 156.210.347 kN.cm2 

As curvaturas em cada seção são dadas por 
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As rotações em cada seção são obtidas da integração numérica dos diagramas de 

curvaturas. 

Os deslocamentos transversais são obtidos da integração numérica dos diagramas 

de rotações. 

 As tabelas a seguir apresentam o cálculo dos deslocamentos por integração 

numérica com rigidez secante aproximada. Na iteração “j” os momentos de 1ª ordem 

na seção “i” são corrigidos em função dos deslocamentos da iteração anterior 

  MSdi,j = MSdi,1 + NSd.[a6,(j-1) – ai,(j-1) ]  

Na primeira tabela aparecem os momentos de 1ª ordem. 
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Seção zi Mdx,i 1/rx ϕx,i ax,i Mdy,i 1/ry ϕy,i ay,i
i (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm)

Iteração = 1
6 360 1.699,09 2,8535E-06 1,8750E-03 0,39 2.942,73 1,8838E-05 1,2378E-02 2,55
5 300 2.166,49 3,6384E-06 1,6803E-03 0,28 3.752,13 2,4020E-05 1,1092E-02 1,85
4 240 2.633,89 4,4234E-06 1,4384E-03 0,19 4.561,53 2,9201E-05 9,4954E-03 1,23
3 180 3.101,29 5,2084E-06 1,1494E-03 0,11 5.370,93 3,4383E-05 7,5879E-03 0,72
2 120 3.568,69 5,9933E-06 8,1339E-04 0,05 6.180,33 3,9564E-05 5,3695E-03 0,33
1 60 4.036,09 6,7783E-06 4,3025E-04 0,01 6.989,73 4,4746E-05 2,8402E-03 0,09
0 0 4.503,49 7,5632E-06 0 0,00 7.799,13 4,9927E-05 0 0,00  

Seção zi Mdx,i 1/rx ϕx,i ax,i Mdy,i 1/ry ϕy,i ay,i
i (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm)

Iteração = 2
6 360 1.699,09 2,8535E-06 2,2871E-03 0,48 2.942,73 1,8838E-05 2,2747E-02 4,90
5 300 2459,41 4,1304E-06 2,0776E-03 0,35 5685,82 3,6399E-05 2,1089E-02 3,59
4 240 3183,76 5,3469E-06 1,7932E-03 0,23 8191,44 5,2439E-05 1,8424E-02 2,40
3 180 3864,37 6,4899E-06 1,4381E-03 0,14 10408,35 6,6630E-05 1,4852E-02 1,40
2 120 4493,49 7,5464E-06 1,0170E-03 0,06 12285,31 7,8646E-05 1,0494E-02 0,64
1 60 5063,36 8,5035E-06 5,3554E-04 0,02 13771,11 8,8158E-05 5,4898E-03 0,16
0 0 5566,21 9,3480E-06 0 0,00 14814,52 9,4837E-05 0 0,00  

Seção zi Mdx,i 1/rx ϕx,i ax,i Mdy,i 1/ry ϕy,i ay,i
i (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm)

Iteração = 3
6 360 1.699,09 2,8535E-06 2,2432E-03 0,48 2.942,73 1,8838E-05 3,2171E-02 7,05
5 300 2269,73 3,8118E-06 2,0433E-03 0,35 7363,81 4,7140E-05 3,0192E-02 5,18
4 240 3056,05 5,1324E-06 1,7750E-03 0,23 11428,78 7,3163E-05 2,6583E-02 3,48
3 180 3789,68 6,3644E-06 1,4301E-03 0,14 14979,86 9,5895E-05 2,1511E-02 2,03
2 120 4459,36 7,4891E-06 1,0144E-03 0,06 17877,55 1,1445E-04 1,5201E-02 0,93
1 60 5054,68 8,4889E-06 5,3511E-04 0,02 20003,87 1,2806E-04 7,9257E-03 0,24
0 0 5566,21 9,3480E-06 0 0,00 21265,58 1,3613E-04 0 0,00  

As duas últimas iterações são: 

Seção zi Mdx,i 1/rx ϕx,i ax,i Mdy,i 1/ry ϕy,i ay,i
i (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm)

Iteração = 65
6 360 1.699,09 2,8535E-06 2,4156E-03 0,51 2.942,73 1,8838E-05 1,3059E-01 29,48
5 300 2541,24 4,2678E-06 2,2020E-03 0,37 24826,00 1,5893E-04 1,2526E-01 21,80
4 240 3352,72 5,6306E-06 1,9050E-03 0,25 45162,82 2,8912E-04 1,1181E-01 14,69
3 180 4103,08 6,8908E-06 1,5294E-03 0,14 62686,41 4,0129E-04 9,1102E-02 8,60
2 120 4785,60 8,0370E-06 1,0816E-03 0,07 76305,21 4,8848E-04 6,4409E-02 3,94
1 60 5388,99 9,0503E-06 5,6893E-04 0,02 85170,91 5,4523E-04 3,3398E-02 1,00
0 0 5903,26 9,9140E-06 0 0,00 88731,27 5,6802E-04 0 0,00  

Seção zi Mdx,i 1/rx ϕx,i ax,i Mdy,i 1/ry ϕy,i ay,i
i (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm) (kN.cm) (1/cm) (rad) (cm)

Iteração = 66
6 360 1.699,09 2,8535E-06 2,4156E-03 0,51 2.942,73 1,8838E-05 1,3062E-01 29,48
5 300 2541,24 4,2678E-06 2,2020E-03 0,37 24831,38 1,5896E-04 1,2528E-01 21,81
4 240 3352,72 5,6306E-06 1,9050E-03 0,25 45173,21 2,8918E-04 1,1184E-01 14,69
3 180 4103,08 6,8908E-06 1,5294E-03 0,14 62701,09 4,0139E-04 9,1124E-02 8,60
2 120 4785,60 8,0370E-06 1,0816E-03 0,07 76323,19 4,8859E-04 6,4424E-02 3,94
1 60 5388,99 9,0503E-06 5,6893E-04 0,02 85190,97 5,4536E-04 3,3406E-02 1,00
0 0 5903,26 9,9140E-06 0 0,00 88752,04 5,6816E-04 0 0,00  

Resultaram como valores finais: 

 NSd = 3.021 kN 

 MSxd,tot = 59,0326 x 1,1 = 64,94 kN.m  ax,final = 0,51 cm 

 MSyd,tot = 887,5204 x 1,1 = 976,27 kN.m  ay,final = 29,48 cm 
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2.1.3. Solução através da “Integração Numérica com rigidez secante obtida de 

diagrama momento-curvatura” e considerando o desacoplamento das 

flexões  

Mxd - 1/rx

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900

1/rx (%o)

M
xd

 (k
N

.m
)

GamaF3=1,0

GamaF3=1,1

Reta MRd/GamaF3

Rigidez secante

 

Myd - 1/ry

0

50

100

150

200

250

0,0000 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000 0,1200 0,1400 0,1600 0,1800

1/ry (%o)

M
yd

 (k
N

.m
)

GamaF3=1.0

GamaF3=1.1

Reta MRd/GamaF3

Rigidez Secante

 

Do diagrama “Mxd – 1/rx” 
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Do diagrama “Myd – 1/ry” 
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As primeiras iterações são: 

Verificação: Estável
Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay

(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)
Iteração: 1,00

7 16,99 1,93256E-06 0,00122 0,25 29,43 1,16E-05 0,00731 1,50
6 21,24 2,41586E-06 0,00109 0,18 36,79 1,45E-05 0,00653 1,08
5 25,49 2,89916E-06 0,00093 0,12 44,14 1,74E-05 0,00557 0,72
4 29,74 3,38245E-06 0,00074 0,07 51,50 2,03E-05 0,00444 0,42
3 33,99 3,86575E-06 0,00052 0,03 58,86 2,32E-05 0,00313 0,19
2 38,24 4,34904E-06 0,00028 0,01 66,22 2,61E-05 0,00165 0,05
1 42,49 4,83234E-06 0,00000 0,00 73,58 2,9E-05 0,00000 0,00  

Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay
(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)

Iteração: 2,00
7 16,99 1,93256E-06 0,00140 0,29 29,43 1,16E-05 0,01106 2,35
6 23,14 2,63186E-06 0,00126 0,21 48,18 1,9E-05 0,01014 1,71
5 29,05 3,30399E-06 0,00108 0,14 65,51 2,58E-05 0,00880 1,14
4 34,67 3,94351E-06 0,00087 0,08 81,11 3,2E-05 0,00706 0,67
3 39,96 4,545E-06 0,00061 0,04 94,71 3,73E-05 0,00498 0,31
2 44,87 5,10301E-06 0,00032 0,01 106,01 4,18E-05 0,00261 0,08
1 49,34 5,61212E-06 0,00000 0,00 114,73 4,52E-05 0,00000 0,00  

As duas últimas iterações são: 

Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay
(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)

Iteração: 9,00
7 16,99 1,93256E-06 0,00143 0,30 29,43 1,16E-05 0,01577 3,42
6 23,49 2,67144E-06 0,00129 0,22 61,77 2,44E-05 0,01469 2,51
5 29,72 3,38037E-06 0,00111 0,14 91,74 3,62E-05 0,01287 1,68
4 35,62 4,05138E-06 0,00089 0,08 118,18 4,66E-05 0,01039 0,98
3 41,12 4,67697E-06 0,00063 0,04 140,08 5,52E-05 0,00734 0,45
2 46,16 5,2501E-06 0,00033 0,01 156,59 6,17E-05 0,00383 0,11
1 50,68 5,76436E-06 0,00000 0,00 167,09 6,59E-05 0,00000 0,00  
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Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay
(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)

Iteração: 10,00
7 16,99 1,93256E-06 0,00143 0,30 29,43 1,16E-05 0,01581 3,43
6 23,49 2,67144E-06 0,00129 0,22 61,88 2,44E-05 0,01473 2,51
5 29,72 3,38037E-06 0,00111 0,14 91,95 3,62E-05 0,01291 1,68
4 35,62 4,05138E-06 0,00089 0,08 118,47 4,67E-05 0,01042 0,98
3 41,12 4,67697E-06 0,00063 0,04 140,44 5,54E-05 0,00736 0,45
2 46,16 5,2501E-06 0,00033 0,01 156,99 6,19E-05 0,00384 0,12
1 50,68 5,76436E-06 0,00000 0,00 167,51 6,6E-05 0,00000 0,00  

Esforços Solicitantes totais finais de Cálculo:
Seção NSd MSxd MSyd Teta

(kN) (kN.m) (kN.m) (rad)
7 3.323,10 18,69 32,37 0,5236
6 3.323,10 25,84 68,07 0,3628
5 3.323,10 32,69 101,14 0,3126
4 3.323,10 39,18 130,32 0,2921
3 3.323,10 45,23 154,48 0,2848
2 3.323,10 50,77 172,69 0,2860
1 3.323,10 55,75 184,26 0,2938  

Esforços Resistentes de Cálculo:
Seção NRd MRxd MRyd Teta

(kN) (kN.m) (kN.m) (rad)
7 3.021,00 77,87 134,86 0,5236 Verifica
6 3.021,01 53,09 139,79 0,3630 Verifica
5 3.021,00 45,53 140,77 0,3128 Verifica
4 3.021,00 42,45 141,12 0,2922 Verifica
3 3.021,00 41,38 141,24 0,2850 Não Verifica
2 3.021,00 41,54 141,22 0,2861 Não Verifica
1 3.021,00 42,71 141,09 0,2939 Não Verifica  

Tela de dados e resultados do programa “Flexão Oblíqua Composta” 
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2.1.4. Solução através da “Integração Numérica com rigidez pontual obtida de 

diagrama momento-curvatura” e considerando a flexão obliqua composta 

A rigidez (EI)yθ para cada terno de valores (Nd, Mxd, Myd) é obtida dos pontos do 

gráfico momento-curvatura  da figura abaixo. Do gráfico se percebe que as curvas 

praticamente coincidem. Ou seja, os momentos Mxd = 40 kN.m e Mxd = 50 kN.m 

praticamente não influem na rigidez da direção Y. Para este caso também se tem a 

reta que define a rigidez secante praticamente coincidindo com a curva, portanto, é 

de se esperar que os resultados obtidos neste item sejam muito próximos dos 

obtidos para a rigidez secante. 
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As três primeiras iterações são: 

Verificação: Não Verifica
Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay

(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)
Iteração: 1,00

7 16,99 1,86646E-06 0,00118 0,24 29,43 1,13E-05 0,00713 1,46
6 21,24 2,33539E-06 0,00106 0,18 36,79 1,41E-05 0,00637 1,06
5 25,49 2,80578E-06 0,00090 0,12 44,14 1,69E-05 0,00544 0,70
4 29,74 3,27796E-06 0,00072 0,07 51,50 1,98E-05 0,00433 0,41
3 33,99 3,75226E-06 0,00051 0,03 58,86 2,26E-05 0,00306 0,19
2 38,24 4,22902E-06 0,00027 0,01 66,22 2,55E-05 0,00162 0,05
1 42,49 4,70862E-06 0,00000 0,00 73,58 2,84E-05 0,00000 0,00  
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Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay
(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)

Iteração: 2,00
7 16,99 1,86646E-06 0,00136 0,28 29,43 1,13E-05 0,01079 2,30
6 23,08 2,54044E-06 0,00123 0,21 47,90 1,84E-05 0,00990 1,67
5 28,94 3,19663E-06 0,00106 0,14 64,99 2,5E-05 0,00860 1,12
4 34,53 3,83913E-06 0,00085 0,08 80,39 3,11E-05 0,00691 0,65
3 39,79 4,44394E-06 0,00060 0,04 93,85 3,64E-05 0,00489 0,30
2 44,67 5,01211E-06 0,00032 0,01 105,06 4,1E-05 0,00257 0,08
1 49,14 5,54213E-06 0,00000 0,00 113,75 4,45E-05 0,00000 0,00  

Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay
(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)

Iteração: 3,00
7 16,99 1,86646E-06 0,00141 0,30 29,43 1,13E-05 0,01291 2,78
6 23,38 2,57565E-06 0,00128 0,22 53,83 2,07E-05 0,01195 2,04
5 29,52 3,26903E-06 0,00110 0,14 76,43 2,95E-05 0,01045 1,37
4 35,34 3,95038E-06 0,00088 0,08 96,57 3,75E-05 0,00844 0,80
3 40,78 4,59109E-06 0,00063 0,04 113,65 4,45E-05 0,00598 0,37
2 45,79 5,23116E-06 0,00033 0,01 127,15 5,02E-05 0,00314 0,09
1 50,30 5,88896E-06 0,00000 0,00 136,62 5,44E-05 0,00000 0,00  

As duas últimas iterações são: 

Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay
(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)

Iteração: 6,00
7 16,99 1,86646E-06 0,00149 0,32 29,43 1,13E-05 0,01558 3,41
6 23,54 2,59735E-06 0,00135 0,23 60,71 2,34E-05 0,01454 2,51
5 29,84 3,32202E-06 0,00117 0,16 89,75 3,48E-05 0,01279 1,69
4 35,81 4,02706E-06 0,00095 0,09 115,48 4,52E-05 0,01039 0,99
3 41,39 4,80638E-06 0,00069 0,04 136,92 5,44E-05 0,00740 0,46
2 46,49 5,75628E-06 0,00037 0,01 153,21 6,22E-05 0,00390 0,12
1 51,04 6,6598E-06 0,00000 0,00 163,65 6,79E-05 0,00000 0,00  

Seção Mx CurvX RotX ax My CurvY RotY ay
(KN.m) (1/cm) (Rad) (cm) (kN.m) (1/cm) (Rad) (cm)

Iteração: 7,00
7 16,99 1,86646E-06 0,00150 0,32 29,43 1,13E-05 0,01595 3,50
6 23,58 2,60157E-06 0,00137 0,24 61,60 2,37E-05 0,01490 2,57
5 29,91 3,33137E-06 0,00119 0,16 91,47 3,55E-05 0,01312 1,73
4 35,91 4,05288E-06 0,00097 0,09 117,94 4,62E-05 0,01067 1,02
3 41,52 4,88124E-06 0,00070 0,04 139,96 5,58E-05 0,00761 0,47
2 46,64 5,86527E-06 0,00038 0,01 156,63 6,4E-05 0,00402 0,12
1 51,20 6,80947E-06 0,00000 0,00 167,20 6,99E-05 0,00000 0,00  

Os esforços totais finais de cálculo são os da última iteração multiplicados por γf3 = 

1,1. 

Esforços Solicitantes totais finais de Cálculo:
Seção NSd MSxd MSyd Teta

(kN) (kN.m) (kN.m) (rad)
7 3.323,10 18,69 32,37 0,5236
6 3.323,10 25,94 67,76 0,3656
5 3.323,10 32,90 100,62 0,3160
4 3.323,10 39,50 129,73 0,2956
3 3.323,10 45,67 153,95 0,2884
2 3.323,10 51,30 172,29 0,2894
1 3.323,10 56,32 183,92 0,2971  
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A análise da segurança é feita encontrando-se os pares de momentos MRxd e MRyd 

para cada valor de θ da tabela dos esforços totais finais de cálculo. 

Esforços Resistentes de Cálculo:
Seção NRd MRxd MRyd Teta

(kN) (kN.m) (kN.m) (rad)
7 3.021,00 77,87 134,86 0,5236 Verifica
6 3.021,00 53,52 139,73 0,3658 Verifica
5 3.021,00 46,03 140,71 0,3162 Verifica
4 3.021,00 42,98 141,06 0,2957 Verifica
3 3.021,00 41,90 141,18 0,2885 Não Verifica
2 3.021,00 42,06 141,16 0,2896 Não Verifica
1 3.021,00 43,21 141,04 0,2973 Não Verifica  

 

 

2.1.5. Análise dos resultados obtidos 

Para este caso os resultados encontrados com a rigidez secante obtida de gráfico 

momento-curvatura praticamente coincidem com os encontrados com as curvaturas 

obtidas pontualmente. 

No capítulo 3 são analisados milhares de casos de pilares onde se verificou a 

segurança para os resultados obtidos com a rigidez secante obtida de gráfico 
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momento curvatura e com as curvaturas obtidas pontualmente daqueles gráficos. 

Sempre comparando os resultados desses dois processos de cálculo. 

No capítulo 4 são destacadas as conclusões. 

3. Análise de Resultados 

3.1 Geração de exemplos de pilares para análise 

Para finalizar este trabalho foram gerados exemplos de pilares em balanço e bi-

apoiados para comparação dos métodos de cálculo utilizando “integração numérica 

com desacoplamentos das solicitações de flexão” e “integração numérica 

considerando a flexão oblíqua composta sem desacoplamento”. 

O objetivo é de se propor a solução dos pilares solicitados a flexão oblíqua 

composta como se se tratasse de duas flexões normais compostas independentes. 

Depois de encontrados os efeitos de 2ª ordem em cada direção é considerada a 

flexão oblíqua composta para a verificação da segurança da peça. 

A finalidade de se fazer assim é que para a flexão normal composta já existem 

ábacos de iteração que fornecem para determinadas distribuições de armadura em 

seções retangulares, as rigidezes em função da força normal solicitante e da taxa 

mecânica de armadura. Para flexão oblíqua não. Ainda, para o cálculo dos efeitos de 

2ª ordem com a utilização de computadores o tempo de processamento na flexão 

normal composta é muito menor. Se esse desacoplamento pode ser feito se ganha 

em praticidade.  

Os milhares de exemplos rodados, no programa de computador desenvolvido ao 

longo deste trabalho, permitem uma análise e conclusão segura de como proceder 

ao desacoplamento com segurança e sem prejudicar demasiadamente a economia. 

Foram gerados exemplos para pilares em balanço e biapoiados. 

a) Pilares em balanço 

Os pilares em balaço têm dimensões da seção transversal hx e hy com hx ≥ hy. 

A dimensão hy assume os valores 14, 19, 25 e 30 cm. 

A dimensão hx assume valores que variam de um mínimo a um máximo sendo  

  hx,mín = 25 cm 

  hx,máx = 5.hy 

e  ∆hx = (hx,máx - hx,mín) / 3      (12.1) 
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O comprimento de flambagem (Le) e o próprio comprimento (L) do pilar são 

calculados pelo programa em função do índice de esbeltez (λ) por: 

  
46,3

. y
e

h
L

λ
=         (12.2) 

  L = 0,5.Le        (12.3) 

A distribuição da armadura dentro da seção transversal será considerada 

composta de 4 barras associadas aos vértices, nx barras distribuídas nas faces 

de comprimento hx e  ny barras distribuídas nas faces de comprimento hy. A 

quantidade mínima associada a um lado é definida pelo programa de modo a 

respeitar um espaçamento máximo de centro a centro de barras de 40 cm. A 

quantidade máxima associada a um lado é definida pelo programa de modo a 

respeitar um espaçamento mínimo entre faces de barras de 2,5 cm. Além das 

quantidades mínima e máxima o programa considera uma quantidade média 

entre a mínima e a máxima. 

As forças normais consideradas são funções da força normal última do pilar em 

compressão centrada dada por: 

   Nud = 0,85.fcd.Ac + σs,2%o.As     (12.4) 

As forças normais consideradas são: 

   NSd,min = 0,4.Nud 

   NSd,máx = 0,8.Nud 

   NSd,méd = 0,5.(NSd,mín + NSd,máx) 

   ∆NSd = 0,5.(NSd,máx - NSd,mín)    (12.5) 

A inclinação do eixo de solicitação θ, é considerada variando de θmín = 15° à θmáx 

= 75° com incrementos ∆θ = 15°. 

Para cada força normal solicitante considerada, o programa calcula os momentos 

resistentes (Muxd e Muyd) do estado limite último. As solicitações de flexão são 

consideradas para a seção da base, em cada direção principal de inércia, como 

sendo 

   MBd,min = 0,2. Mud 

   MBd,méd = 0,5. Mud 

   MBd,máx = 0,8. Mud      (12.6) 

As cargas no topo do pilar são: 

  Força normal:   NSd 
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  Momentos aplicados:  MTxd e MTyd 

  Forças horizontais aplicadas: HTxd e HTyd 

Os momentos aplicados no topo assumem os valores: 

   MTd,min = 0,2.MBd 

   MTd,méd = 0,6.MBd 

   MTd,máx = 1,0.MBd      (12.7) 

As forças horizontais aplicadas no topo assumem os valores: 

   HTd = (MTd – MBd) / L     (12.8) 

3.2. Argumentação para a análise dos resultados 

Os resultados que o programa fornece para análise são referentes às solicitações 

totais (1ª ordem + 2ª ordem) na base do pilar, por ser a seção mais solicitada. 

Cada pilar é resolvido por dois processos de determinação dos efeitos de 2ª 

ordem, quais sejam: 

a) Integração numérica com a consideração da rigidez secante e do 

desacoplamento das flexões nas direções principais de inércia X e Y. 

b) Integração numérica com a consideração das curvaturas obtidas 

pontualmente dos diagramas momento-curvatura, construídos para a 

solicitação de flexão oblíqua composta, sem o desacoplamento das 

flexões. 

É de se destacar que o processo (b) com a consideração da flexão oblíqua 

composta é o processo mais confiável. O outro é uma aproximação.  

O processo (a) só merece confiança quanto à segurança se fornecer um 

coeficiente de segurança maior ou igual ao processo (b). 

Para cada processo de cálculo são obtidos os coeficientes de segurança dados 

pelas relações: 

  
aprocessodRd

Sd

totalresistenteMomento
totaltesoliciMomento

M
M

−









−−
−−

=






 tan
   (12.9) 

  
bprocessoaRd

Sd

totalresistenteMomento
totaltesoliciMomento

M
M

−









−−
−−

=






 tan
   (12.10) 

onde 

  22
SydSxdSd MMM +=       (12.11) 



 

I - 17 

  22
RydRxdRd MMM +=       (12.12) 

As relações (12.9) e (12.10) indicam a condição de segurança da seção da base 

do pilar, respectivamente para o processo com desacoplamento das flexões e 

com acoplamento.  

Pelo processo (a) descrito acima a condição de segurança é dada por: 

  0,1<








dRd

Sd

M
M

        (12.13) 

Pelo processo (b) descrito acima a condição de segurança é dada por: 

  0,1<








aRd

Sd

M
M

        (12.14) 

O objetivo deste trabalho resultará da análise dos resultados  dos milhares de 

pilares resolvidos e analisados tendo em vista o gráfico da figura 12.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 12.1: Gráfico  (MSd/MR d)d – (MSd/MRd)a 

Além dos valores de (MSd/MRd)d e (MSd/MRd)a o programa forneceu a região do 

gráfico da figura 12.1 onde está o ponto P, de coordenadas: 
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Interpretação do gráfico da figura 12.1: 

- A reta “s” separa o gráfico em três grandes regiões.  
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- A grande região definida pelas regiões A1, B1 e B2 corresponde aos pontos P 

para os quais a abscissa representada pela relação 
aRd

Sd
M

M





  é maior que a 

ordenada. Ou seja, a segurança com o processo com acoplamento das 

flexões, onde se considera a flexão oblíqua composta, é menor que no outro 

caso. 

- As regiões B1 e B2 correspondem a situações em que não existe segurança 

(ver  eq. (12.13)) quando se considera a flexão oblíqua composta. Entretanto 

considerando o desacoplamento se chegaria a conclusão de haver segurança 

para o pilar, já que, 0.1<






dRd

Sd
M

M . Para essas situações do ponto P é 

desaconselhável o desacoplamento das flexões pois se chegaria a uma 

conclusão errôneas da segurança do pilar. A quantidade de casos de pilares 

para os quais o ponto P se localiza nas regiões B1 e B2 deveria ser nula para 

que o processo (a), com desacoplamento, pudesse ser empregado livremente. 

- A região A1 indica as posições em que estando o ponto P os dois processos 

garantem segurança ao pilar. Mesmo que a segurança dada pelo processo (b), 

flexão oblíqua composta, seja menor que a obtida pelo processo (a), com 

desacoplamento, a segurança do pilar está garantida. Portanto é uma região 

aceitável para o processo com desacoplamento. 

- A grande região definida pelas regiões A2 e C corresponde aos pontos P para 

os quais a ordenada representada pela relação 
dRd

Sd
M

M





  é maior que a 

abscissa. Ou seja, a segurança indicada pelo processo com desacoplamento 

das flexões, onde se consideram duas flexões normais compostas, é menor 

que no outro caso. Mas nestes casos a peça tem total segurança já que pelo 

processo mais exato se tem 0,1≤






aRd

Sd
M

M . 

- A região A2 é a mais interessante para se obter resultados, já que, os dois 

processos indicam segurança para o pilar e ainda a segurança indicada pelo 

processo (b), mais exato, é maior que a que se encontra pelo processo 

aproximado. 

- Na região C estão os pontos P para os quais se vai contra a economia. Para 

esses pontos o processo aproximado indica não haver segurança para o pilar, 
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embora o processo exato, com a consideração da flexão oblíqua composta, 

garanta a segurança. Portanto são pontos que dão falsa indicação de 

insegurança. 

- Região D. Nessa região os dois processos indicam falta de segurança. Neste 

caso também se pode admitir estar trabalhando com o processo aproximado 

(a), já que, se vai concluir a falta de segurança no pilar da mesma forma que 

se concluiria se estivesse trabalhando com o processo mais exato. Ou seja, se 

chegaria à mesma conclusão. Os dois processos, aqui são equivalentes. 

- Regiões A1 e A2. Nessas duas regiões também é indiferente trabalhar com um 

ou outro processo pois, os dois levam à mesma conclusão, qual seja, o pilar 

tem segurança. 

3.3. Resultados obtidos do processamento 

Foram resolvidos 75.023 pilares pelos dois processos descritos no item anterior. As 

quantidades de resultados encontrados em cada região do gráfico da figura 12.1 

foram: 

Região A1  → 115 resultados   (0,153%) 

Região A2 → 17.988  resultados (23,977%) 

Região B1 → 4  resultados   (0,005%) 

Região B2 → Nenhum  

Região C → 9.282  resultados (12,372%) 

Região D → 47.634  resultados (63,493%) 

4. Conclusão 

Da observação dos resultados tem-se a conclusão de que a solução de pilares 

solicitados à flexão oblíqua composta comprovadamente pode ser obtida 

considerando o desacoplamento das duas flexões, calculando os efeitos de 2ª 

ordem em cada direção independentemente, como duas flexões normais compostas, 

e ao final compor os momentos fletores da seção mais solicitada para a análise da 

segurança, que pode ser feita através de ábacos de iteração Nd – Mxd - Myd. 

 


