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1. Introdução 

 

PDOP - Programa para dimensionamento otimizado de pilares 

 

Programa para dimensionamento de pilares retangulares com índice de esbeltez λ ≤ 90, 

submetidos à flexão composta oblíqua, esforços cortantes e torsores, respeitando todos os 

critérios estabelecidos pela NBR 6118:2003. Inclui: 

 

- Cálculo das combinações de carregamentos 

- Cálculo das excentricidades 

- Dimensionamento da armadura longitudinal para resistir aos efeitos da combinação de 

carregamentos mais desfavorável. 

- Dimensionamento da armadura transversal (estribos) para resistir aos efeitos da combinação de 

carregamentos mais desfavorável. 

- Detalhamento das armaduras longitudinais e estribos 

- Escolha automática otimizada entre todas as soluções possíveis, através da variação das 

dimensões e dos arranjos das armaduras, em função de alguns critérios de consumo de material 

e mão de obra. 

- Saídas gráficas dos resultados através da construção de diagramas bi e tridimensionais e 

relatórios de cálculo. 

 

 Este programa foi desenvolvido em visual basic 6.0, durante a Dissertação de Mestrado 

do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil - PPGEC da Universidade Federal de Santa 

Catarina, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. O 

programa recebeu algumas alterações à partir da entrega do texto final da dissertação, 

principalmente nos seguintes aspectos: 

 

- Incluída a possibilidade de variar as dimensões da seção no cálculo otimizado 

- Incluídas mais possibilidades de configuração para critérios de cálculos das excentricidades. 
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 Por causa destas modificações e também algumas outras, podem haver pequenas 

diferenças entre este manual e o texto da dissertação, no que se refere ao funcionamento do 

PDOP. Para versão 2.0 vale o que está escrito neste manual. 

 Este manual tem objetivo de mostrar o funcionamento do programa, com explicações que 

não constam no texto da dissertação. Para maior entendimento dos conceitos e métodos de 

cálculo é necessário que o leitor também possua o texto da dissertação. 

 

Nomes dos objetos de um programa 

 

Durante as explicações alguns objetos são citados pelos nomes dados aos objetos no 

Visual Basic 6.0, conforme mostra a FIGURA 1.1. 

 

 

FIGURA 1.1 - Nomes dos objetos do Visual Basic 6.0 

 

 



 

Manual do PDOP - Programa para dimensionamento otimizado de pilares 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Mestrando, autor e programador: Alberto Smaniotto                             Orientador: Daniel Domingues Loriggio   

3 

 

1.1 Instalação 

  

Antes de realizar a instalação do programa ler o arquivo “Instruções de Instalação.txt” do 

CD de instalação. 

  

IMPORTANTE: Utilizar resolução da placa de vídeo igual a 1024 x 768 ou superior. 

 

 

Os arquivos usados pelo programa são: 

 

Na pasta raiz: 

 

- PDOP.exe � Programa executável 

- 3D ComeçoA.txt � Usado internamente pelo programa para gerar a superfície tridimensional - 

ver item 3.14.  

- 3D ComeçoB.txt � Usado internamente pelo programa para gerar a superfície tridimensional - 

ver item 3.14. 

- 3D Final.txt � Usado internamente pelo programa para gerar a superfície tridimensional - ver 

item 3.14. 

- 3D Prisma01.txt � Usado internamente pelo programa para gerar a superfície tridimensional - 

ver item 3.14. 

- 3D Prisma02.txt � Usado internamente pelo programa para gerar a superfície tridimensional - 

ver item 3.14. 

- EberickVirgula.txt � Usado internamente pelo programa para leitura dos dados dos arquivos 

“Eberick Ações Com Escadas.txt”, “Eberick Ações Sem Escadas.txt” e “Eberick Cálculo 

Detalhado.txt”. 

- Preferências.txt � Contém todos os dados e valores das caixas de seleção, caixas de 

combinação, caixas de textos...etc do PDOP. É usado sempre que o programa é aberto e ao 

carregar as preferências quando estiver em uso. 
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Na pasta “Resultados”:  

 

- Eberick Ações Com Escadas.txt � Ações do Eberick para serem importadas no PDOP. 

- Eberick Ações Sem Escadas.txt � Ações do Eberick para serem importadas no PDOP. 

- Eberick Cálculo Detalhado.txt � Dados do pilar do Eberick para serem importadas no PDOP 

- Relatório de Cálculo da Armadura Transversal.txt 

- Relatório de Combinações.txt 

- Relatório de Dimensionamento da Armadura Longitudinal.txt 

- Relatório Diagrama.txt 

- Relatório Pilar.txt 

- Z Preferências � Arquivo de segurança - ver capítulo 6. 

 

Os arquivos que têm o nome “Relatório...” são os relatórios de cálculo gerados pelo 

PDOP - ver 2.19 e) . 
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2. Janela principal 

 

 

FIGURA 2.1 - Janela principal 
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2.1 Menu  

 

a) Abrir...: carrega todos os dados de um arquivo .TXT que deve ter o mesmo formato que o 

arquivo “Preferências.txt”. 

b) Salvar como...:  salva todos os dados em um arquivo .TXT no mesmo formato do arquivo 

“Preferências.txt”. 

c) Salvar: salva os dados no último arquivo aberto. 

d) Importar pilar do Eberick com escadas: carrega as preferências e em seguida os dados dos 

arquivos “\Resultados\Eberick Cálculo Detalhado.txt” e “\Resultados\Eberick Ações Com 

Escadas.txt”. Os dados são: 

 

� arquivo “Eberick Ações Com Escadas.txt” ou “Eberick Ações Sem Escadas.txt” 

 

- Esforços solicitantes para preencher as colunas N, MS,x(Base), MS,x(Topo), MS,y(Base), M S,y(Topo), 

VS,x, VS,y, e TS da janela “Ações e Combinações” (capítulo 4). 

 

� arquivo “Eberick Cálculo Detalhado.txt” 

 

- hx 

- hy 

- cnom 

- fck 

- vínculo nas direções x e y (rótula-rótula ou engaste-livre) 

- comprimento equivalente nas direções x e y 

- comprimento do pilar (menor valor entre os comprimentos equivalentes nas direções x e y) 

- número de barras nas faces b e h 

- bitola das barras longitudinais (φ) 

- bitola dos estribos (φt) 

 

 Procedimento para criar o arquivo “\Resultados\Eberick Cálculo Detalhado.txt”: 
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- configurar o Eberick para gerar relatórios em formato RTF 

- Ainda no Eberick, gerar o Relatório “Cálculo detalhado” do pilar desejado. 

- O relatório deverá ser aberto no Microsoft Word (o Eberick faz isso automaticamente). 

Com o arquivo aberto selecionar todo o texto (Ctrl+a ou Ctrl+t) e copiar (Ctrl+c). 

- Abrir o arquivo “\Resultados\Eberick Cálculo Detalhado.txt” no bloco de notas (notepad),  

selecionar todo o texto (Ctrl+a ou Ctrl+t) e colar (Ctrl+v). 

- Salvar o arquivo. 

 

Procedimento para criar o arquivo “\Resultados\Eberick Ações Com Escadas.txt”: 

 

- configurar o Eberick para gerar relatórios em formato RTF 

- Ainda no Eberick, gerar o Relatório “Combinações”. Quando a janela do relatório de 

combinações abrir, deve ser selecionado APENAS um pilar e todos os casos de 

carregamento. Selecionar uma ou mais combinações não fará diferença. 

 - O relatório deverá ser aberto no Microsoft Word (o Eberick faz isso automaticamente). 

Com o arquivo aberto selecionar todo o texto (Ctrl+a ou Ctrl+t) e copiar (Ctrl+c). 

- Abrir o arquivo “\Resultados\Eberick Ações Com Escadas.txt” no bloco de notas (notepad), 

selecionar todo o texto (Ctrl+a ou Ctrl+t) e colar (Ctrl+v). 

- Salvar o arquivo. 

 

As ações são lidas na seqüência do arquivo .TXT, independente da nomenclatura. Os 

nomes das ações na janela “Ações e Combinações” do PDOP devem estar na mesma ordem 

das ações do relatório de combinações do Eberick. Os coeficientes γ e ψ, tipo de ação e 

grupos devem ser informados pelo usuário na janela “Ações e combinações” do PDOP  

(capítulo 4). 

O termo “com escadas” significa que o pórtico da estrutura do Eberick tem um nível 

intermediário em cada pavimento (geralmente usado para lançar os patamares de escadas). 

Então: se a estrutura modelada no Eberick possuir um nível intermediário entre cada 

pavimento, deve ser utilizado o comando “Importar pilar do Eberick com escadas” e deve-

se trabalhar com o arquivo “Eberick Ações Com Escadas.txt”. Caso a estrutura não possua 
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nenhum nível intermediário entre os pavimentos, deve ser utilizado o comando “Importar 

pilar do Eberick sem escadas” e deve-se trabalhar com o arquivo “Eberick Ações Sem 

Escadas.txt” 

As unidades do PDOP devem ser configuradas conforme o que estiver configurado 

no Eberick. 

O PDOP funciona para relatórios criados utilizando o Eberick V5 Revisão 4b [v. 

5.0.159]. Para outras versões esta ferramenta de importação de dados pode não funcionar. 

 

e) Importar Pilar do Eberick Sem Escadas: semelhante à alínea d). 

 

A única diferença da alínea d) é que são carregadas as ações do arquivo 

“\Resultados\Eberick Ações Sem Escadas.txt” ao invés do arquivo  “\Resultados\Eberick 

Ações Com Escadas.txt. O arquivo “\Resultados\Eberick Ações Sem Escadas.txt” é criado da 

mesma maneira que o  arquivo “\Resultados\Eberick Ações Cem Escadas.txt”, porém a 

estrutura modelada no Eberick não pode possuir níveis intermediários nos lances. 

 

f) Sobre: informações sobre o programa. 

 

2.2 Seção Retangular 

 

a) hx: dimensão da seção na direção x. 

b) hy: dimensão da seção na direção y. 

c) : diminui (-) ou aumenta (+) as dimensões da seção com o valor da caixa de texto 

(no caso é 10) e realiza o dimensionamento direto. 

d) no de barras nas faces hx: ny - quantidade de barras nas faces hx. 

e) no de barras nas faces hy: nx - quantidade de barras nas faces hy. 

f) : retira ou adiciona barras longitudinais e realiza o dimensionamento direto. 
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2.3 Comprimento e Travamento 

 

a) l: comprimento do pilar. Usado para o cálculo do comprimento das barras longitudinais, 

quantidade de estribos, volume de concreto e para o cálculo de ea (excentricidade acidental) 

pelo critério das imperfeições geométricas locais. 

b)  - Define se a vinculação na direção x é rótula-rótula ou engaste-livre. 

c)  - Define se a vinculação na direção y é rótula-rótula ou engaste-livre. 

d) lex - comprimento equivalente na direção x. Usado para o cálculo do índice de esbeltez. 

e) ley - comprimento equivalente na direção y. Usado para o cálculo do índice de esbeltez. 

f) λ1x - valor limite λ1 do índice de esbeltez na direção x, para a combinação informada na caixa 

de texto “Comb.” (item 2.15 f)). 

g) λ1y - valor limite λ1 do índice de esbeltez na direção y, para a combinação informada na caixa 

de texto “Comb.” (item 2.15 f)). 

h) λx - índice esbeltez do pilar na direção x. 

i) λy - índice esbeltez do pilar na direção y. 

 

2.4 Cobrimento 

 

O cobrimento nominal cnom pode ser calculado automaticamente em função da classe de 

agressividade ambiental (CAA) e do valor de ∆c ou pode ser definido pelo usuário se a caixa de 

seleção “manual” for ligado. 

A NBR 6118:2003 exige que o cobrimento de uma determinada bitola seja sempre maior 

que seu próprio diâmetro. Nos casos em que o cobrimento da barra longitudinal é menor do que 

seu próprio diâmetro φ, o cobrimento é automaticamente alterado (para cima) se a opção 

“aumentar cobrimento automaticamente” da janela “Configurações” (item 3.15) estiver ligada. 
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2.5 Bitolas (mm) 

 

Informa qual bitola será utilizadas no pilar. Ao dar duplo clique em uma das bitolas o 

dimensionamento direto é realizado. 

 

2.6 Esforços solicitantes de cálculo 

 

Existem duas maneiras de trabalhar com os esforços solicitantes: 

 

1o - Com a caixa de seleção “Combinações” desligado. 

 

Os esforços solicitantes devem ser informados na própria caixa de grupo “Esforços 

solicitantes” com os valores de cálculo (já majorados). Neste caso existe somente uma 

combinação de carregamento, sendo que a verificação às solicitações normais é realizada pelo 

método rigoroso (item 3.1) .  

O valor de “Coeficiente de majoração de Nd (Carregamento único, cálculo de M0)” da 

janela de configurações (item 3.6) é o valor do coeficiente de majoração que foi supostamente 

usado para majorar os esforços solicitantes. Este valor é usado para o cálculo de M0 do item 

17.4.2.2 da NBR 6118:2003. Para o cálculo de M0, o esforço normal deve calculado com γ = 1,0, 

sendo assim, NS pode ser obtido dividindo o valor de cálculo pelo coeficiente de majoração de 

cargas que supostamente foi usado para se obter os valores de cálculo ( NS = NSd / γ). 

 

2o - Com a caixa de seleção “Combinações” ligado. 

 

Os esforços solicitantes de cada caso de carregamento devem ser informados na janela 

“Ações e combinações” com os respectivos valores dos coeficientes de majoração de cada caso 

de carregamento - ver capítulo 4. Para acessar a janela “Ações e Combinações” é só clicar no 

botão “Ações” da janela principal. Neste caso o PDOP calcula todas as combinações de 

carregamento internamente. O texto ao lado direito da caixa de seleção “combinações” informa o 
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número combinações de carregamentos encontrados. As combinações e os valores dos esforços 

podem ser visualizados pelo relatório de combinações, que possui os dados do arquivo 

“Relatório de Combinações.txt”. 

 Esta caixa de grupo também é usada para saída de resultados. Depois de realizar o 

dimensionamento, os valores dos carregamentos da combinação informada em 2.15 f) são 

apresentados nas caixas de texto desta caixa de grupo, com o número de casas decimais 

definidos conforme mostra o item 2.8. 

 As unidades dos esforços são definidos nesta mesma caixa de grupo e serão usadas 

inclusive nas saídas de resultados e nos relatórios. 

 

   

2.7 fck 

 

Entrada do valor da resistência característica do concreto fck e unidade. 

 

2.8 Casas decimais 

 

Usado para definir o número de casas decimais dos valores de esforço normal N, 

momento fletor M, esforço corante V, momento torsor T e excentricidades e nas saídas de 

resultados e relatórios. 

 

2.9 Erros de cálculo 

 

Os erros são divididos em 4 grupos: 

 

a) Dados - Estes erros ocorrem quando um ou mais dados de entradas estão incoerentes. Estes 

erros devem ser obrigatoriamente informados porquê o cálculo é encerrado. 
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b) Norma - Erros referentes a algumas prescrições da NBR 6118:2003: 

- fck < 20 MPa 

- CAA = II e fck < 25 MPa 

- CAA = III e fck < 30 MPa 

- CAA = IV e fck < 35 MPa 

- fck > 50 MPa 

- dmáx > 1,2 cnom 

- b/h >5 ou b/h < 5 (pilar parede) 

- Ac < 360 cm2 

- λx > 90 e/ou λy > 90 

- cobrimento do estribo menor que φt 

- cobrimento das barras longitudinais menor que φ 

- φ > 1/8 da menor dimensão da seção 

- φt < φ/4 

- espaçamento entre faces das barras longitudinais menor do que o espaçamento mínimo 

- espaçamento entre eixos das barras longitudinais maior do que o espaçamento máximo 

- taxa de armadura longitudinal > 4% Ac fora da região de emendas 

- taxa de armadura longitudinal < mínimo 

 

c) Transv - erros referentes ao dimensionamento da armadura transversal. Ocorre quando o pilar 

não têm resistência às solicitações de esforço cortante e/ou momento torsor. 

- VSd,máx > VRd2 

- TSd,máx > TRd2 

- VSd,máx/VRd2 + TSd,máx/TRd2 > 1 

- he > 2 c1 (depende da configuração em 3.10) 

- st < st,mín configurado 

 

d) Long - erros referentes ao dimensionamento da armadura longitudinal. Ocorre quando o pilar 

não tem resistência às solicitações normais. 

- NSd,máx > NRd,máx 

- NSd,mín < NRd,mín 
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- Se a relação MRd / MSd < 1 em pelo menos uma combinação de carregamento para qualquer 

seção do pilar (base, topo ou seção intermediária). 

- Se a taxa de armadura longitudinal for insuficiete para garantir a condição TSd�TRd,4. Neste 

caso o problema acontece devido ao momento torsor e não devido às solicitações normais. 

 

 A caixa de grupo “Mostrar mensagens de Erro” na janela “Configurações” (item 3.9) é 

usado para determinar se a janela de erros deve ser apresentada durante o dimensionamento 

direto. Se for assim, ao ocorrer cada situação de erro apresentada anteriormente é mostrado uma 

janela explicando o motivo do erro. Isto pode se tornar cansativo, pois o cálculo pode ser 

interrompido várias vezes. O usuário pode configurar para que as mensagens de erros não sejam 

mostradas. Se for assim o usuário será informado se o arranjo pode ser usado pela situação das 

caixas de texto da caixa de grupo “Erros de cálculo”, que são escritos com “OK” e ficam azuis 

quando não ocorre nenhum erro e são escritos com “Erro” e ficam vermelhos em caso contrário. 

Nos casos de erro o usuário pode clicar nos botões da caixa de grupo “Erros de cálculo” para 

saber o motivo. Ao clicar nestes botões o PDOP realiza dimensionamento direto novamente e 

quando for preciso irá mostrar a janela de erro, independente da configuração da caixa de grupo 

“Mostrar mensagens de Erro” da janela “Configurações”. 

 

2.10 Processamento / Dimensões variáveis 

Por falta de espaço na janela principal, duas caixa de grupo foram colocados no mesmo 

lugar (uma “atrás” da outra), conforme mostra a FIGURA 2.2. 

 

 
FIGURA 2.2 – Duas caixa de grupo no mesmo local 
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Selecionando a opção “tempo”, serão apresentados alguns dados referentes ao tempo de 

processamento, que são: 

 

- Otimizado - tempo total: tempo total despendido no dimensionamento otimizado. 

- Otimizado - tempo dimens.: tempo de dimensionamento despendido durante o 

dimensionamento otimizado. 

- Otimizado - num. verific.: quantidade de arranjos em que a verificação da resistência às 

solicitações normais foi realizada durante o dimensionamento otimizado. 

- Otimizado - num. Iter. LN: quantidade de vezes que o processo iterativo da linha neutra foi 

utilizado durante o dimensionamento otimizado. 

- Otimizado - Iterações: Quantidade de iterações realizadas durante o dimensionamento 

otimizado. 

- Direto - tempo total: tempo total despendido no dimensionamento direto. 

- Direto - tempo dimens.: tempo de dimensionamento despendido no dimensionamento direto. 

- Direto - num. Iter. LN: quantidade de vezes que o processo iterativo da linha neutra foi 

utilizado durante o dimensionamento direto. 

- Direto - Iterações: Quantidade de iterações realizadas durante o dimensionamento direto. 

 

 Selecionando a opção “seção” e ligando a caixa de seleção “Variar dimensões da seção” é 

possível realizar o dimensionamento de várias seções diferentes através do dimensionamento 

otimizado. Para isto é necessário definir a menor e a maior dimensão desejada para cada direção 

e o passo da variação. No exemplo da FIGURA 2.2, seriam testadas as seguintes seções: 20x20, 

20x25, 30x20, 30x25, 40x20 e 40x25. Note que hx varia de 10 em 10 cm, começando em 20 cm 

e terminando em 40 cm, enquanto hy varia de 20 até 25 cm de 5 em 5 cm. 

 Para cada seção são testadas todas as bitolas de estribos e da armadura longitudinal 

definidas conforme mostra o item 3.5 e para cada bitola são testados todos os arranjos possíveis 

das armaduras.  
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2.11 Resultados dos momentos / Resultados das excentricidades 

 

a) Se a caixa de combinação “Momentos” estiver ligada são apresentados os valores dos 

momentos solicitantes e momentos resistentes nas direções x e y e a relação MRd/MSd para a 

combinação  de carregamento informada em 2.15 f). Se a relação MRd/MSd < 1, o fundo da 

caixa de texto fica vermelho indicando que o pilar não apresenta resistência suficiente às 

solicitações normais. Se MRd/MSd ≥ 1 o fundo da caixa de texto fica azul indicando que a 

segurança é suficiente. 

b) Se a caixa de combinação “Excentricidades” estiver ligada são apresentados os valores das 

excentricidades nas direções x e y para combinação informada em  2.15 f). 

 

A FIGURA 2.3 apresenta um exemplo dos resultados. A coluna “ea” indica em qual 

direção a excentricidade acidental é considerada atuando. As 6 situações para cada combinação 

de carregamento, que devem ser verificadas, correspondem às 3 seções (base, intermediária e 

topo) sendo que para cada seção podem existir dois casos de atuação de ea (x ou y) conforme 

mostra a TABELA 3.1. A relação (momento resistente / momento solicitante) destas 6 situações 

são as caixas de texto com fundo azul e/ou vermelho da FIGURA 2.3 

Nos casos em que ea atuar simultaneamente nas duas direções principais x e y, a 

verificação da resistência pode ser verificada para apenas 3 situações, que são as 3 seções do 

pilar (base, intermediária e topo). Para efeitos de programação fica mais cômodo verificar 

efetivamente as 6 situações citadas no parágrafo anterior. Neste caso o PDOP verifica estas 6 

situações, porém encontra valores de excentricidades totais idênticos numa mesma seção porque 

a totalidade das excentricidades acidentais estarão sendo consideradas. Em outras palavras pode-

se dizer que no caso em que ea atua simultaneamente nas duas direções, o PDOP verifica e 

apresenta os resultados das 3 situações de verificação necessárias, duas vezes. 
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 caixa de combinação “Momentos” ligada caixa de combinação “Excentricidades” ligada  

FIGURA 2.3 - Resultados em Momentos ou Excentricidades 

 

Seção: indica a seção do pilar (Topo, Intermediária ou Base) 

ea: direção de atuação da excentricidade acidental ea 

MRd: é o momento resistente 

MSd: é o momento solicitante 

MRd / MSd: é a relação entre momento resistente e o momento solicitante 

ei: excentricidade inicial 

ea: excentricidade acidental 

e2: excentricidade de 2ª ordem 

etot: excentricidade total, igual a ei + ea + e2 

x e y: direção das excentricidades e momentos 
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2.12 Valores mínimos e máximos 

a) NRd,máx: esforço normal de compressão resistente máximo (carga squash) 

b) NRd,mín: esforço normal de tração resistente máximo 

c) NRd,máx: esforço normal solicitante de cálculo máximo dentre todas as combinações 

d) NRd,mín: esforço normal solicitante de cálculo mínimo dentre todas as combinações. Quando 

NSd,mín < 0 esta caixa de texto fica em vermelho, indicando tração. 

e) Nd,MrdMáx: aparece quando é usado o 3o processo de verificação da resistência e representa o 

valor do esforço normal de cálculo onde se obtém o valor do momento resistente máximo. 

 ∆Nd: aparece quando é usado o 4o processo de verificação da resistência, apresentando o 

valor do intervalo Nd entre cada diagrama de iteração 

f) α Nd,MRdMáx(graus): aparece quando é usado o 3o processo de verificação e quando a caixa de 

combinação “Calcular para alfa específico” (item 3.2) da janela “Configurações” estiver 

ligada. Neste caso apresenta o valor de α definido na caixa de texto à direita da caixa de 

combinação citada anteriormente. 

∆Nd,MRdMáx/NRd,Máx (%): aparece quando é usado o 3o processo de verificação e quando a 

caixa de combinação “Usar valor médio entre os eixos x e y” (item 3.2) da janela 

“Configurações” estiver ligada. Neste caso apresenta a diferença entre Nd,MRdmáx calculado 

para α = 0o e Nd,MRdmáx calculado para α = 90o dividido por NRd,máx em %. 

g) VSdx,máx: esforço cortante máximo na direção x dentre todas as combinações de 

carregamentos  

h) VSdy,máx: esforço cortante máximo na direção y dentre todas as combinações de 

carregamentos 

i) TSd,Máx: momento torsor máximo dentre todas as combinações de carregamentos 

 

A coluna “Comb” apresenta quais são as combinações que proporcionam os esforços 

solicitantes máximos. 
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2.13 Custos (R$) 

 

a) Aço: Custo total dos estribos e da armadura longitudinal. É calculada em função do peso do 

aço, peso linear (R$/kg - valores internos no PDOP, iguais aos valores das tabelas da 

GERDAU) e preço linear que pode ser definido pelo usuário na janela de configurações. 

b) Conc.: Preço total de concreto em função das dimensões e comprimento do pilar e do preço 

do concreto. 

c) Total: Preço do aço e do concreto somados.  

d) Desperdício: é calculado pela equação (2.1). 

 

 )(

)(
)(

iCusto

MenorCustoiCusto
ioDesperdíci

−
=

   
(2.1)

 

Para maiores informações consultar o item 5 a) 

 

2.14 Soluções 

 

a) botão “Dimensionamento Otimizado”: Realiza o dimensionamento otimizado, onde são 

testados todos os arranjos de armaduras possíveis (existe um número finito de soluções) com 

as bitolas selecionadas na janela de configurações (item 3.5). Ainda se for optado por realizar 

o dimensionamento otimizado com variação da seção transversal (ver item 2.10), serão 

testados todos os arranjos possíveis para cada dimensão da seção. Se o PDOP não encontrar 

nenhuma solução, encerra o cálculo depois de mostrar mensagem de erro. Se encontrar uma 

ou mais soluções, apresenta a tabela “Resultados” se a caixa de seleção “Mostrar tabela após 

o cálculo” da janela “Configurações” (item 3.8) estiver ligado. Se estiver desligado o PDOP 

adota automaticamente a 1a solução ordenada na janela “Resultados” sem mostrar esta janela. 

b) Ver todas: Abre a janela “Resultados” 

c) Botões – e +: altera a solução conforme a ordem apresentada na janela “Resultados”. Se der 

duplo clique na caixa de texto entre os botões – e +, o PDOP também apresenta a solução. 

 



 

Manual do PDOP - Programa para dimensionamento otimizado de pilares 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Mestrando, autor e programador: Alberto Smaniotto                             Orientador: Daniel Domingues Loriggio   

19 

 

2.15 Resultados do diagrama 

 

 

FIGURA 2.4 - Configurações do diagrama de iteração (gráfico plotado utilizando o 4o processo de verificação da 

resistência com total de 4 diagramas) 

 

Considerações: 

 A caixa de grupo “Diagrama de Iteração” da FIGURA 2.4 se encontra na janela 

“Configurações” 

Os pontos pretos do diagrama são os valores dos momentos resistentes de cada diagrama 

de iteração calculados pelo processo iterativo da linha neutra. Pontos coloridos transparentes são 

momentos resistentes. Pontos coloridos cheios são momentos solicitantes (seção da base do pilar 

fica em cor verde, intermediária em amarelo e topo em azul). Ainda têm os diagramas de 

iteração, obtidos “ligando” os pontos dos momentos resistentes calculados pelo processo 

iterativo da linha neutra e as retas em cinza que indicam o plano de atuação dos momentos 

solicitantes. 

 

a) Mouse no ponto 1 � Indica sobre qual diagrama está o mouse quando ele está em cima de 

um dos pontos de algum diagrama de iteração. No caso da FIGURA 2.4 está sobre o 1o 

diagrama intermediário entre NSd,mín e NSd,máx (usado no 4o processo de verificação). Pode ser 
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o número da combinação para 1o processo de verificação; NSd,mín ou NSd,máx para 2o processo 

de verificação; NSd,mín, Nd,Mrdmáx ou NSd,máx para 3o processo de verificação; NSd,mín, NSd,máx, 1
o, 

2o, 3o, 4o... intermediário para 4o processo de verificação. 

Mouse no Ponto 2 � Indica a direção da excentricidade acidental quando o mouse está sobre 

algum dos pontos MSd ou MRd. 

b) Mouse no ponto 1 � Indica o valor da inclinação da LN α. 

Mouse no ponto 2 � Indica a seção (base, intermediária ou topo). 

c) Mouse no ponto 1 � Indica o valor adimensional da profundidade da LN encontrada para o 

pondo to diagrama de iteração em que o mouse está em cima. 

d) Apresenta os valores dos momentos solicitantes e resistentes quando a caixa de combinação 

“Momentos” da caixa de grupo “Resultados dos Momentos ou Resultados das 

Excentricidades” (item 2.11) está ligada ou apresenta as excentricidades quando a caixa de 

combinação “Excentricidades” estiver ligada. Valores para direção x. 

e) Igual d), só que para direção y. 

f) Aqui o usuário indica de qual combinação de carregamentos ele deseja ver os resultados. Os 

resultados desta combinação que serão apresentados na janela principal: esforços na caixa de 

grupo “Esforços solicitantes de Cálculo” (item 2.6) , resultados de momentos ou 

excentricidades na caixa de grupo “Resultados dos Momentos ou Resultados das 

Excentricidades” (item 2.11), valor de λ1 na caixa de grupo “Comprimento e Travamento” 

(item 2.3) e valores de αb (item 2.16). 

Ao clicar na caixa de seleção “Crítica” o PDOP altera para a combinação crítica às 

solicitações normais, que é aquela que proporciona o menor valor da relação MRd / MSd. 

g) Nome da combinação de carregamento escolhida em f). 

h) Aumenta ou diminui o diagrama, mantendo fixo a origem dos eixos Mdx x Mdy. 

i) Incremento da inclinação da linha neutra � ∆α. Este valor não é usado somente para 

visualização dos resultados, ele influencia diretamente os resultados do dimensionamento às 

solicitações normais. Quanto maior seu valor, menor o número de ternos dos diagramas de 

iteração, mais rápido é o tempo de processamento e menos preciso são  os resultados, nunca 

contra a segurança. Quanto menor o incremento da inclinação da linha neutra, os diagramas 

de iteração se tornam mais próximos aos diagramas idealizados “reais”. 
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j) Útil nos casos em que se deseja comparar diagramas ou combinações de carregamento. Ao 

desenhar um novo diagrama, a escala é mantida. 

k) Útil nos casos em que se deseja comparar diagramas ou combinações de carregamento. Ao 

desenhar um novo diagrama os antigos permanecem desenhados, conforme mostra a 

FIGURA 2.5. 

 

 
a) Verificando várias combinações para mesma seção  b) Verificando várias seções e arranjo para mesma  

e arranjo (caso do 4o processo de verificação) combinação (caso do 1o processo de verificação) 

FIGURA 2.5 - Usando a ferramenta “Manter diag. antigo” 

 

l) O maior valor das escalas nos eixos x e y serão 25, 50, 75 ou 100 quando esta caixa de 

seleção estiver ligada. 

m) Desenha ou não os pontos pretos dos diagramas de iteração (ver FIGURA 2.6). 

n) Desenha os diagramas de iteração em 1 quadrante ou nos 4 quadrantes (ver FIGURA 2.6). 

Independente desta configuração o PDOP só calcula os momentos resistentes no 1º quadrante 

e realiza a verificação da resistência admitindo valores positivos para os momentos 

solicitantes. Tal procedimento é válido porque existe dupla simetria da seção transversal e 

arranjo da armadura. Para a confecção do diagrama nos outros três quadrantes o PDOP 

apenas inverte os sinais dos momentos. 



 

Manual do PDOP - Programa para dimensionamento otimizado de pilares 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Mestrando, autor e programador: Alberto Smaniotto                             Orientador: Daniel Domingues Loriggio   

22 

 

 

FIGURA 2.6 - Opções de desenho dos diagramas de iteração 

 

o) Diagrama com fundo branco ou preto (ver FIGURA 2.7) 

p) Diâmetro dos pontos dos diagramas de iteração (ver FIGURA 2.7) 

q) Diâmetro dos pontos dos momentos solicitantes ou resistentes (ver FIGURA 2.7) 

r) Desenha ou não as linhas cinzas que indicam a direção dos momentos solicitantes (ver 

FIGURA 2.7) 

s) No caso da FIGURA 2.7 b), após realizada a verificação das seis situações indicadas na 

TABELA 3.1 para uma determinada combinação, o PDOP encerra o cálculo dos pontos do 

diagrama de iteração para esta combinação. Pode ser configurado para calcular todos os 

pontos, apenas o último ponto (em cima do eixo Mdx) ou encerrar o cálculo. Encerrando o 

cálculo os resultados da verificação da segurança serão os mesmos e o tempo de 

processamento será menor. Esta configuração só vale para o dimensionamento direto. No 

dimensionamento otimizado o PDOP nunca calcula pontos desnecessários dos diagramas de 

iteração. 



 

Manual do PDOP - Programa para dimensionamento otimizado de pilares 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Mestrando, autor e programador: Alberto Smaniotto                             Orientador: Daniel Domingues Loriggio   

23 

 

 

 
 a) Configuração 1 b) Configuração 2 

FIGURA 2.7 - Configurações do diagrama de iteração. (caso do 1o processo de verificação) 

 

 

O diagrama de iteração representa uma fatia horizontal (plano Mdx x Mdy) da superfície 

resistente conforme mostra a FIGURA 2.8. Esta figura apresenta a superfície sendo rotacionada 

até ser vista “de cima para baixo”, coincidindo com a vista dos diagramas no plano Mdx x Mdy. 
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FIGURA 2.8 - Rotacionando a superfície resistente até a vista “de cima”, que pode ser representada pelos 

diagramas de iteração no plano Mdx x Mdy. 
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2.16  ααααb 

 

Valor de αb do item 15.8.2 da NBR 6118:2003 para a combinação de carregamento 

indicada em 2.15 f). 

 

2.17 Verif. 

 

Altera as configurações da caixa de grupo “Verificação da Resistência” da janela 

“Configurações” (item 3.1). Tem a simples função de alterar entre os processos de verificação de 

maneira mais rápida, sem precisar abrir a janela de configurações. 

 

2.18 Detalhamento da seção 

 

Detalhamento da seção transversal do pilar. 

Quando o PDOP é aberto ou quando o botão “Carrega Preferências” (2.19) é clicado, esta 

figura apresenta as convenções de sinais e direções adotadas no programa. 

 

2.19 Botões 

 

a) Carrega Preferências: carrega todos os dados do arquivo “Preferências.txt”. Toda vez que o 

PDOP é aberto, este arquivo é usado para carregar os dados. Compreende TODAS as caixas 

de texto, caixas de combinação, caixas de seleção..., de todas as janelas.    

b) Salva Preferências:  salva todos os dados nos arquivos “Preferências.txt” e “\Resultados\ Z 

Preferências.txt”. 

c) Sai: Sai do programa.  
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d) Superfície 3D: Gera o arquivo “\Resultados\ 3D Superfície.dxf”. Para maiores detalhes ver 

item 3.14.  

e) Relatórios: São gerados os relatórios em arquivos .TXT, que são: 

 

- “\Resultados\ Relatório de Cálculo da Armadura Transversal.txt” 

- “\Resultados\Relatório de Combinações.txt” 

- “\Resultados\Relatório de Dimensionamento da Armadura Longitudinal.txt 

- “\Resultados\Relatório Diagrama.txt 

- “\Resultados\Relatório Pilar.txt 

 

Após a criação destes arquivos, a janela “Relatórios” é aberta se a caixa de seleção 

“Mostrar relatórios no programa depois de criar os arquivos .TXT” (item 3.12) estiver ligado. Os 

dados dos relatórios podem ser lidos nesta janela, não havendo necessidade de usar um programa 

externo. 

 

f) Diagrama: Abre a janela “Diagrama de Iteração” que têm as mesmas funções apresentadas 

no item 2.15, com algumas exceções. O tamanho dos diagramas desta janela é maior. 

g) Configurações: Abre a janela “configurações” 

h) Dimensiona: Realiza o dimensionamento. O PDOP pode funcionar basicamente de 2 

maneiras: 

1ª - Dimensionamento direto: quando o botão “Dimensiona” da janela principal é usado. O 

PDOP testa a seção e o arranjo definido pelo usuário na janela principal. 

2ª - Dimensionamento otimizado: quando o botão “Dimes. Otimizado” é usado. Serão 

testadas várias dimensões da seção transversal ou apenas uma (ver item 2.10) e várias bitolas 

e arranjos das armaduras (ver item 3.5). Para cada seção TODOS os arranjos possíveis de 

cada bitola são testados. As soluções encontradas são apresentadas em um tabela conforme 

mostra o capítulo 5. 
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3. Janela “Configurações” 

 

 

FIGURA 3.1 - Janela “Configurações” 
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3.1 Verificação da Resistência 

 

Define o processo de verificação da resistência referente às solicitações normais. São os 4 

processos de verificação apresentados no capítulo 3 do texto da dissertação. 

Como o processo de dimensionamento às solicitações normais é de verificação, subtrai-se 

a área de aço calculada para resistir  ao momento torsor (item 17.5.1.6 b) da NBR 6118:2003) da 

armadura considerada para a verificação da resistência às solicitações normais. A área 

descontada da armadura longitudinal é calculada considerando o maior momento torsor entre 

todas as combinações de carregamento. O PDOP subtrai a mesma porção de área de cada barra 

longitudinal, que é igual ao valor da armadura calculada para resistir ao momento torsor dividido 

pelo número total de barras longitudinais. O usuário define pela caixa de seleção “Diminuir 

As(torção)” se a área da armadura longitudinal deve ser realmente descontada. 

Para o cálculo de NRd,máx e NRd,mín o PDOP não realiza este procedimento de subtração da 

área da armadura longitudinal. 

Dependendo do número total de combinações o PDOP pode alterar automaticamente o 

processo de verificação durante o dimensionamento. Isso irá ocorrer nos casos em que o número 

total de combinações é menor ou igual ao número de diagramas de iteração que seriam 

necessários para efetuar a interpolação dos resultados através dos processos aproximados. Nestes 

casos o PDOP altera automaticamente para o 1o processo de verificação (rigoroso). 

O PDOP altera do 3o para o 2o processo de verificação nos casos em que Nd,MRdmáx ficaria 

fora do intervalo NSd,mín - NSd,máx. 

 

3.2 Precisões 

 

O processo iterativo da linha neutra finaliza quando se encontra o equilíbrio das forças 

normais. A força resistente de cálculo NRd deve ser igual ao esforço normal solicitante de cálculo 

NSd, a menos de uma tolerância, para que o equilíbrio seja satisfeito. A interpretação gráfica 

desta tolerância pode ser visualizada na FIGURA 3.2. 
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FIGURA 3.2 - Tolerância de | NSd - NRd | 

 

O 3o processo de verificação utiliza outras precisões para o cálculo de Nd,MRdmáx conforme 

mostra a FIGURA 3.3. 

 

 

FIGURA 3.3 - Precisões para o cálculo de Nd,MRdmáx, usado somente no 3o processo de verificação 
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O cálculo de Nd,MRdmáx é efetuado para uma determinada inclinação da linha neutra α se a 

caixa de combinação “Calcular para alfa específico” estiver ligada ou  toma Nd,MRdmáx como o 

valor médio calculado para α = 0o e α = 90o se a caixa de combinação “Usar valor médio entre 

eixos X e Y” estiver ligada. 

 

3.3 Excentricidades 

 

A NBR 6118:2003 não apresenta de forma clara e objetiva como devem ser calculadas as 

excentricidades no caso da flexão composta oblíqua. Os critérios para o cálculo das 

excentricidades devido as imperfeições geométricas locais, incluindo o critério do momento 

mínimo e também o cálculo das excentricidades de 2a ordem, são descritos considerando o caso 

da flexão composta normal. Somente no item 15.8.3.3.3 a norma trata do caso da flexão 

composta oblíqua, deixando assim algumas dúvidas de interpretação cuja as principais são: 

 

- No item 11.3.3.4 a norma apresenta o critério das imperfeições geométricas locais e o critério 

do momento mínimo para a consideração do efeito do desaprumo ou da falta de retilineidade do 

pilar, porém para o cálculo dos efeitos de 2ª ordem pelo método do pilar padrão com rigidez κ 

aproximada, a norma considera apenas o critério do momento mínimo. 

- Não está claro se as excentricidades acidentais devem ser consideradas atuando em apenas uma 

direção ou em outra, ou se devem ser consideradas atuando simultaneamente nas duas direções 

no caso da flexão composta oblíqua.  

 

O PDOP calcula os valores da excentricidade inicial (ei), excentricidade acidental (ea) 

para consideração do desaprumo ou da falta de retilineidade do eixo da peça durante a 

construção, excentricidade de 2ª ordem (e2) pelo método do pilar padrão com rigidez κ 

aproximada (item 15.8.3.3.3 da NBR 6118:2003) e a excentricidade total que é a soma destas 

anteriores. Para maiores informações o leitor deverá ler o texto da dissertação e a NBR 

6118:2003. Este manual tem objetivo de esclarecer ao usuário como o PDOP funciona e é isto 

que será apresentado a seguir. 
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Como a norma deixa margem para diferentes interpretações, não havendo consenso total 

sobre o assunto, fica a critério do usuário definir como as excentricidades devem ser calculadas. 

As opções de configuração do PDOP estão apresentadas na FIGURA 3.4 

  

 
a) Cálculo conforme os critérios do texto da dissertação b) Cálculo conforme os critérios do Eberick V5 R4 

FIGURA 3.4 - Configuração do cálculo das excentricidades 

 

a) Caixa de seleção “Pilar com carga transversal significativa. (Cálculo de αb)”  

 

Se o pilar tiver carga transversal significativa o valor de αb deve ser igual a 1,0 segundo a 

NBR 6118:2003. O que a norma não apresenta é como avaliar se tal carga é ou não significativa, 

ficando a critério do usuário definir isto, de forma direta.  

 

b) Caixa de grupo “Critério” 

 

As excentricidades que devem ser previstas devido ao efeito do desaprumo ou da falta de 

retilineidade do eixo do pilar, são chamadas de excentricidades acidentais neste trabalho. 

Segundo a NBR 6118:2003 elas podem ser calculadas pela consideração de imperfeições 

geométricas locais ou através do critério do momento mínimo. Se forem calculadas pela 

consideração de imperfeições geométricas locais o valor de ea será sempre maior do que zero 

independente do valor da excentricidade inicial. Se ea for calculada pelo critério do momento 

mínimo então seu valor será aquilo que falta para “completar” o momento mínimo se a 
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excentricidade inicial (ei) for menor do que o mínimo. Se ei for maior do que o valor mínimo, 

então ea será igual a zero. 

No PDOP, quando a caixa de seleção “Calcular conforme o Eberick V5 R4” estiver 

desativada, também são apresentadas as opções “Mais econômico” e “Mais seguro”. Com uma 

destas opções selecionadas o programa calcula a excentricidade acidental pelos dois métodos 

(momento mínimo e imperfeições geométricas locais) e adota o menor valor no caso da opção 

“Mais econômico” ou o maior valor no caso da opção “Mais seguro”, individualmente para cada 

direção (x e y) e cada seção do pilar (base, intermediária e topo). Desta maneira é possível que 

para uma determinada combinação de carregamento as excentricidades acidentais sejam 

calculadas seguindo critérios diferentes para diferentes seções ou até mesmo para as duas 

direções principais de uma mesma seção. Embora seja garantido que pelo menos um dos dois 

critérios apresentados pela norma esteja sendo respeitado, ao final é possível se ter um tipo de 

“mistura” entre tais critérios, cabendo ao usuário definir se o resultado pode ser considerado 

válido. 

Elementos reticulados esbeltos submetidos à compressão podem sofrer o efeito da 

deformação transversal da peça. Em decorrência das deformações causadas pelos esforços 

solicitantes iniciais, calculados com o elemento na sua posição indeformada, pode haver um 

acréscimo significativo nos momentos solicitantes devido ao deslocamento do elemento. Este 

efeito pode ser previsto através da consideração de uma excentricidade adicional de 2ª ordem 

(e2). A NBR 6118:2003 apresenta um processo aproximado de cálculo de tais excentricidades 

(método do pilar padrão com rigidez κ aproximada) onde deve ser respeitado o critério do 

momento mínimo. Por este motivo quando for necessário calcular efeitos de 2ª ordem em alguma 

seção do pilar (seção intermediária no caso de pilares bi-rotulados e seções da base e 

intermediária no caso de pilares engastados na base e livres no topo), entende-se que é necessário 

adotar o critério do momento mínimo para o cálculo das excentricidades acidentais para que 

sejam respeitadas as exigências impostas pelo cálculo de e2. Conforme os itens 11.3.3.4.3, 

15.8.3.3.3 e 15.8.3.3.5 da NBR 6118:2003 também entende-se que o momento mínimo deve ser 

respeitado simultaneamente nas duas direções principais do pilar. Como no PDOP o momento 

mínimo é levado em conta através da consideração de uma excentricidade acidental, faz-se com 

que ea atue simultaneamente nas duas direções principais nas seções do pilar onde existem os 

efeitos de 2ª ordem. Para as seções onde não atuam os efeitos de 2ª ordem o usuário tem a opção 
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de definir quais critérios utilizar através das configurações da caixa de grupo “Excentr. Acidental 

nas seções onde não atua e2”. 

 

c) Caixa de grupo “Direções”  

 

Conforme a antiga NBR 6118:1978, item 4.1.1.3, o cálculo ou verificação de pilares 

devia ser feito para a flexão composta oblíqua com a consideração uma excentricidade acidental 

na direção x, direção y ou na mesma direção do plano de atuação do esforço normal, conforme 

mostra a FIGURA 3.5. 

 

 

FIGURA 3.5 - 3 Situações de cálculo da excentricidade acidental no caso da flexão composta oblíqua em uma 

determinada seção, segundo critérios da NBR 6118:1978 

 

A NBR 6118:2003 trata do assunto apenas para o caso da flexão composta normal 

deixando algumas dúvidas quanto às direções de atuação das excentricidades acidentais no caso 

da flexão composta oblíqua. 

No PDOP é possível configurar se as excentricidades acidentais devem ser consideradas 

atuando simultaneamente nas duas direções ou apenas em uma ou outra direção. No caso das 

excentricidades atuarem simultaneamente, tem-se um total de 3 situações de cálculo para cada 

combinação de carregamento (uma para cada seção do pilar – base, intermediária e topo) e caso 

contrário serão 6 situações (ver a TABELA 3.1) pois em cada uma das três seções devem ser 

feitas duas verificações: uma considerando que ea atua na direção x e outra que ea atua na direção 

y, conforme mostra a FIGURA 3.6 b). 
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a) Esforço normal excêntrico b) ea atuando na direção x ou y c) ea atuando nas duas direções  

   simultaneamente 

FIGURA 3.6 - Direção de atuação da excentricidade acidental 

 

Na caixa de grupo “Direções” o usuário define como devem ser consideradas as 

excentricidades acidentais em cada seção do pilar onde e2 não atua. O PDOP considera que a 

excentricidade acidental atua conforme mostra a FIGURA 3.6 b) ou c). 

 

d) Caixa de seleção “Calcular conforme o Eberick V5 R4”  

 

Esta alternativa de cálculo foi criada para que os resultados numéricos do trabalho da 

dissertação pudessem ser comparados aos resultados obtidos pelo Eberick. Se estiver ativada o 

usuário ainda tem a possibilidade de decidir se as excentricidades acidentais devem ser 

calculadas pelo critério das imperfeições geométricas locais ou pelo critério do momento mínimo 

através da caixa de grupo “Excentr. acidental em qualquer seção do pilar”, conforme mostra a 

FIGURA 3.4 b). 

Se a caixa de seleção “Calcular conforme o Eberick V5 R4” estiver ligada, as 

excentricidades totais serão calculadas adotando-se exatamente os mesmos critérios do Eberick 

V5 R4, com exceção da excentricidade devido à fluência (ecc) que é calculada pelo Eberick e 

será sempre nula no PDOP (pode ser desprezada para pilares com λ � 90). Os critérios adotados 

pelo Eebrick são descritos abaixo: 

 

� Sempre considera a atuação da excentricidade de 2ª ordem (e2), até mesmo nos casos em que 

λ é menor que λ1. Quando λ é menor que λ1 os efeitos de 2ª ordem locais podem ser desprezados 

segundo a NBR 6118:2003. Na realidade os efeitos de 2º ordem não deixam de existir nestes 
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casos, porém são pouco significativos. Partindo desta idéia o Eberick sempre adiciona a parcela 

de excentricidade de 2ª ordem, independente da relação entre λ e λ1, já que os cálculos são fácil 

e automaticamente realizados pelo computador.  

 

� O Eberick considera ea e e2 atuando somados, somente na direção x ou somente na direção y 

independente dos valores de esbeltez do pilar. Então se o usuário pretende utilizar os mesmos 

critérios do eberick a caixa de combinação “Considerar atuando em uma ou em outra direção (x 

ou y)” da FIGURA 3.4. ficará automaticamente ativada. 

 

� A excentricidade acidental será calculada pelo critério definido pelo usuário (imperfeições 

geométricas locais ou momento mínimo) mesmo na seção onde atuam as excentricidades de 2ª 

ordem.  

 

* Algumas sensíveis diferença entre os valores dos momentos solicitantes finais calculados pelo 

PDOP e pelo Eberick poderão ocorrer e são justificados no texto da dissertação. 

 

e) Resumo dos possíveis critérios de cálculo disponíveis no PDOP 

 

As diferenças entre os critérios apresentados no texto da dissertação e os critérios 

utilizados pelo Eberick, no que se refere ao cálculo das excentricidades e por conseqüência dos 

momentos solicitantes finais, são mostradas na TABELA 3.1 que apresenta basicamente um 

resumo de como é realizado o cálculo das excentricidades no PDOP. 
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* Nestes casos as excentricidades acidentais são calculadas pelo critério do momento 

mínimo independentemente da configuração do usuário. 

 

OBS: para pilares com vinculação engaste-livre os efeitos de 2ª ordem acontecem na seção 

intermediária e seção da base. Nestes casos, para a seção da base passam a valer os mesmo 

critérios da seção intermediária presentes na TABELA 3.1. 

 

DICA:  

O usuário pode desejar que o PDOP não acrescente nenhuma excentricidade adicional 

sobre a excentricidade inicial do esforço normal. Os valores de entrada dos momentos 

solicitantes já seriam os esforços finais de cálculo à serem verificados. Sendo esta a intenção 

então a excentricidade acidental (ea) e a excentricidade de 2ª ordem (e2) que sempre são 

calculadas pelo PDOP, devem ser nulas.  

Para que ea seja igual a zero o PDOP deve ser configurado para calcular as 

excentricidades acidentais pelo critério das imperfeições geométricas locais e o comprimento do 

pilar l (item 2.3) deve ser igual a zero.  

Para que e2 seja nulo basta tomar a seção do topo do pilar. No topo não existe efeito de 2ª 

ordem, seja o pilar bi-rotulado ou engastado na base e livre no topo. Para que e2 seja nulo em 

qualquer uma das três seções, basta que lex e ley (item 2.3) sejam iguais a zero.  

  

3.4 Concreto 

 

Define o preço do concreto usado para o cálculo do custo de material. 
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3.5 Vergalhões 

 

Somente os vergalhões assinalados  serão testados no dimensionamento otimizado. A 

resistência de cada bitola é função do aço escolhido nas caixas de combinação, a não ser que a 

caixa de seleção “Resistência característica de todas as bitolas igual a” esteja assinalado, caso 

onde o valor de fyk é definido pelo usuário. O objetivo é permitir que exemplos encontrados em 

livros menos recentes possam ser comparados aos resultados do PDOP. 

As áreas das bitolas podem ser calculadas em função do diâmetro ou podem ser utilizados 

os valores tabelados nos catálogos da Gerdau. Tais valores são apresentados na TABELA 3.2. 

 

TABELA 3.2  - Área das bitolas 

φ Área Tabelada Área calculada πr2

mm (cm2) (cm2)
4,2 - 0,139
5,0 0,200 0,196
6,0 - 0,283
6,3 0,315 0,312
7,0 - 0,385
8,0 0,500 0,503
9,5 - 0,709

10,0 0,800 0,785
12,5 1,250 1,227
16,0 2,000 2,011
20,0 3,150 3,142
25,0 5,000 4,909
32,0 8,000 8,042  

 

3.6 Ações 

 

A caixa de seleção “Coeficiente de majoração de NSd (Carregamento único, cálculo de 

M0)” é comentado no item 2.6. . 

Quando a menor dimensão do pilar é inferior a 19 cm a NBR 6118:2003 exige que as 

cargas sejam majoradas por um coeficiente adicional γn. Esta majoração de cargas só será 

realizada automaticamente pelo PDOP quando o usuário utilizar a janela “Ações e combinações” 

(ver item 2.6) para a entrada de dados dos esforços solicitantes. Se o usuário estiver entrando 



 

Manual do PDOP - Programa para dimensionamento otimizado de pilares 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Mestrando, autor e programador: Alberto Smaniotto                             Orientador: Daniel Domingues Loriggio   

39 

 

com os valores de cálculo (caixa de seleção “Combinações” desligada) cabe a ele majorar os 

esforços solicitante pelo coeficiente γn.  

 

3.7 Coeficientes γγγγc e γγγγs 

 

São os coeficientes de minoração da resistência dos materiais (aço e concreto). 

 

3.8 Cálculo otimizado 

 

a) Dimensionar armadura longitudinal somente com a maior bitola dos estribos: 

 

Diminuindo a bitola dos estribos, mantendo-se o cobrimento, as armaduras longitudinais 

se afastam do C.G. e a seção ganha um pequeno aumento na inércia e consequentemente da 

capacidade de resistência às solicitações normais. Como essa diferença é muito pequena ou 

insignificante, pode não ser necessário testar um arranjo da armadura longitudinal previamente 

verificado com φt maior. Isso pode economizar bastante tempo de processamento no 

dimensionamento otimizado, com resultados que nunca serão contra a segurança e em raros 

casos contra a economia. Se o usuário desejar um cálculo mais preciso e consequentemente mais 

demorado, esta caixa de seleção deve ser desligada. 

O processo de cálculo do dimensionamento otimizado possui um laço que varia a bitola 

dos estribos começando pela de maior diâmetro, testando arranjo por arranjo até acabar com a 

bitola de menor diâmetro. Se esta caixa de seleção estiver ligada, quando a segurança às 

solicitações normais não é satisfeita para um determinado arranjo da armadura longitudinal com 

um determinado φt (solução a) da FIGURA 3.7), o PDOP nem testa as outras soluções com 

estribos de menor diâmetro (solução b) da FIGURA 3.7), que casualmente poderiam atender a 

segurança.  
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Solução a): maior φt e menor relação MRd / MSd                Solução b) menor φt e maior relação MRd / MSd  

FIGURA 3.7 - Recurso para diminuir o tempo de processamento no dimensionamento otimizado 

 

b) Mostrar tabela após o cálculo:  

 

A janela “Resultados” poderá ser apresentada logo após o dimensionamento otimizado ou 

então os dados da 1a solução desta janela serão repassados para janela principal e o 

dimensionamento direto será realizado novamente mostrando automaticamente os resultados 

desta solução. Se o usuário pretende adotar a solução automática sem se preocupar em interagir 

com o computador para obter a solução “ótima”, basta configurar a janela “Resultados” do 

capítulo 5 uma vez e depois deixar esta caixa de seleção sempre desligada. 

  Mesmo que seja configurado para janela “Resultados” não ser aberta imediatamente após 

o dimensionamento otimizado, nada impede que ela seja aberta em qualquer momento usando o 

botão “Ver todas” (item 2.14). 

3.9 Mostrar mensagens de erro 

 

Ver item 2.9. 
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3.10 Torsão 

 

Segundo o item 17.5.1.4.1 da NBR 6118:2003, o valor de he usado para dimensionamento 

de elementos lineares é dado pelas seguintes equações: 

 

he ≤ A / u (3.1) 

he ≥ 2c1 (3.2) 

  

O PDOP calcula he como sendo igual a A / u (equações (3.1)) e depois verifica a equação 

(3.2). Se a condição não for respeitada, admite-se a que a peça não apresenta segurança adequada 

se a caixa de seleção “Ignorar a condição   2c1 >= he” estiver desligada.  

Geralmente os esforços de torção atuantes nos pilares são tão pequenos que podem ser 

desprezados. Baseado nisso, a consideração da equação não precisaria necessariamente ser 

considerada na grande maioria dos casos usuais. Entende-se que esta é uma verificação que se 

aplica principalmente no dimensionamento de vigas. 

 

3.11 Espaçamento 

 

O diâmetro máximo característico do agregado graúdo deve ser informado para 

verificação do cobrimento e cálculo do espaçamento mínimo entre as faces das barras 

longitudinais. 

 

3.12 Relatórios 

 

Ao clicar no botão “Relatórios” da janela principal os seguintes arquivos são gerados na 

pasta “\Resultados”: 

 

- “Relatório de Cálculo da Armadura Transversal.txt” 
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- “Relatório de Combinações.txt” 

- “Relatório de Dimensionamento da Armadura Longitudinal.txt” 

- “Relatório Diagrama.txt” - coordenadas (N; Mx; My) dos ternos dos diagramas de iteração. 

- “Relatório Pilar.txt” - dados do pilar, arranjo, materiais e precisões de cálculo. 

 

Se a caixa de seleção “Mostrar relatórios no programa depois de criar os arquivos .TXT” 

estiver ligada, a janela “Relatórios” será aberta, onde é possível ler os dados dos arquivos .TXT 

no ambiente interno do PDOP. Se a caixa de seleção estiver desligada será necessário usar um 

programa externo para ler os relatórios, como por exemplo o bloco de notas (notepad). 

 

3.13 Diagrama de iteração 

 

Ver item 2.15. 

 

3.14 Superfície 3D 

 

Gera o arquivo “\Resultados\ 3D Superfície.dxf”. É a superfície resistente tridimensional 

em formato .DXF que pode ser aberta em vários programas de CAD. As figuras mostradas neste 

manual foram abertas no Autocad e salvas no formato .DWG. Depois disto os arquivos .DWG 

foram abertos no programa 3D Studio Max, que têm ferramentas de zoom, rotação e renderização 

mais avançadas que o Autocad. Como exemplo a FIGURA 2.8, FIGURA 3.8 e FIGURA 3.9 

deste manual possuem imagens que foram feitas à partir destes arquivos. O procedimento é 

simples: 

 

- Clicando no botão “Superfície 3d” o arquivo “\Resultados\ 3D Superfície.dxf” é criado. 

- O arquivo deve se aberto no Autocad (recomenda-se utilizar a ferramentas de visualização 3d 

Orbit”). 

 Se o leitor possuir o programa 3D Studio Max e desejar imagens de melhor qualidade 

(melhores ferramentas de visualização e renderização) prossiga com as seguintes etapas. 
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- Salvar o arquivo aberto no Autocad em formato .DWG. 

- Importar o arquivo .DWG no programa 3D Studio Max. 

 

Os layers são numerados de acordo com o número da combinação de carregamentos. 

Desta forma o usuário consegue identificar a combinação de carregamento de cada esfera do 

gráfico. 

 As configurações para criação do arquivo “3D Superfície.dxf” do PDOP são 

demonstradas com o exemplo da FIGURA 3.8.  

 

FIGURA 3.8 - Diferentes configuração da superfície 3D do arquivo “3D Superfície.dxf”. 
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Para que mais de um arquivo “3D Superfície.dxf” seja gerado na mesma escala os valores 

de “Esforço normal máximo”, “Momento fletor máximo” e “Comprimento dos eixos Md” não 

podem ser automáticos e devem ser constantes. Este recurso é útil quando se deseja comparar 

superfícies resistentes de diferentes seções ou arranjos, como mostra a FIGURA 3.9 

 

 

FIGURA 3.9 - Comparação da resistência de duas seções diferentes 

 

OBS: Os nomes dos eixos não são escritos no arquivo “3D Superfície.dxf”. 

 

3.15 Caso onde Cnom < φφφφ 

 

Ver item 2.4 
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3.16 Estribos 

 

 

Se os espaçamento calculado para os estribos for menor do que o mínimo configurado 

“Espaçamento mínimo entre eixos” o PDOP admite que o pilar não apresenta segurança 

adequada. 

Sempre que os espaçamentos são calculados o seu valor deve ser arredondado até um 

valor que possa ser medido em obra. Esta é a função da caixa de combinação que está à direita 

de “Espaçamento múltiplo de”. 

A forma dos ganchos dos estribos são usados para o cálculo do comprimento de cada  

ramo de estribo. 

A NBR 6118:2003 exige uma taxa mínima de armadura transversal para elementos 

submetidos à esforços cortantes. O usuário pode definir se esta taxa deve ou não ser calculada e 

define qual deve ser o valor de bw. Entende-se que bw deve ser igual a menor dimensão. 

 

3.17 Barras longitudinais 

 

Define se as esperas do pilares devem ser calculadas. As esperas não devem ser 

calculadas se o pilar não tiver continuidade (na cobertura por exemplo). No PDOP as esperas são 

usadas para o cálculo do comprimento, peso e custo total das armaduras e para o detalhamento 

da solução. 
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4. Janela “Ações e Combinações” 

 

Existem duas opções para entrada de dados dos esforços solicitantes no PDOP. A 

primeira, é entrar com uma única ação de carregamento, já majorada, na janela principal, 

conforme mostra o item 2.6. 

A segunda maneira é entrar com cada ação de carregamento, para que o PDOP faça as 

combinações de acordo com a NBR 6118:2003 e/ou NBR 8681:2003. Para isso, basta ligar a 

caixa de seleção “Combinações” e em seguida clicar no botão “Ações” (encontra-se na caixa de 

grupo “Esforços solicitantes de cálculo” da janela principal) para que a janela dos dados de 

entrada das ações seja aberta. A janela é a seguinte: 

 

 

FIGURA 4.1 - Janela de entrada de dados das ações no PDOP - janela “Ações e Combinações”. 
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A janela “Ações e Combinações” funciona da seguinte maneira: 

 

- 1a Coluna: no - ordem das ações (1 até 20). 

- 2a Coluna: Ligado: liga ou desliga a ação. 

- 3a Coluna: Nome: nome da ação. 

- 4a Coluna: Ind.: Indicação da ação usada nos relatórios e saídas de resultados; 

- 5a até 12a Coluna: Valores dos 8 tipos de esforços, conforme mostra a FIGURA 4.2 

 

 

FIGURA 4.2 - Esforços solicitantes 
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No PDOP o valor do esforço normal é considerado constante, diferente do que mostra a 

FIGURA 4.2. A variação do esforço normal em um lance de pilar ocorre apenas devido ao seu 

peso próprio que tem valor relativamente muito pequeno e pode ser desprezado. 

 A FIGURA 4.2 é válida para pilar bi-rotulado. No caso de pilares engastados na base e 

livre no topo, os valores dos momentos devem ser informados para a base e para o centro do 

pilar. 

 

- 13a Coluna, γf,desf: coeficiente γf desfavorável da tabela 11.1 da NBR 6118:2003 ou das tabelas 

da NBR 8681. 

- 14a Coluna: γf,fav.: coeficiente γf favorável para ações permanentes, da tabela 11.1 da NBR 

6118:2003 ou das tabelas da NBR 8681 

- 15a até 17a Coluna: Ψ0, Ψ1, Ψ2: coeficiente γf2 para ações variáveis, da tabela 11.2 da NBR 

6118:2003 ou das tabelas da NBR 8681. Neta versão o PDOP não utiliza o valor de Ψ1 para 

nada. Este dado é usado apenas para combinações de serviço. 

- 18a e 19a Coluna: Ação (g) ou (q): define se a ação é permanente ou variável; 

- 20a e 21a Coluna: Ação dir. ou ind.: define se a ação é direta ou indireta; 

- 22a Coluna: Grupos não simlt.: usada para definir grupos de ações que nunca agem 

simultaneamente na estrutura. No grupo 1 da FIGURA 4.1 estão os esforços devido ao vento e 

o desaprumo. O atuação do vento ou desaprumo agem somente em uma ou em outra direção, 

pois, não haverá vento para esquerda e para direita ao mesmo tempo. O mesmo ocorre com o 

desaprumo. Segundo a NBR 6118:2003, o vento e o desaprumo não precisam ser considerados 

agindo simultaneamente e por isso foram colocados no mesmo grupo.  

- 23a Coluna: Grupos (g) mesma direção: usada para definir grupos de ações permanentes que 

supostamente agem sempre na mesma direção. Se isso realmente acontecer, para um mesmo 

grupo, não é necessário considerar as combinações em que uma ação é favorável e outra 

desfavorável. É o caso do peso próprio (vigas, pilares e lajes) e a carga adicional, (alvenaria, 

enchimento...). Como se supõe que têm mesma direção (para baixo), não é necessário criar 

combinações com 1,0G1 + 1,4G2 ou 1,4G1 + 1,0G2, por exemplo, mas apenas 1,0G1 + 1,0G2 

ou 1,4G1 + 1,4G2. 

- Coef. de ponderação γf - Comb. de Ações: ao clicar numa das 3 alternativas (Normais, 

Especiais ou de construção, ou Excepcionais), a 3a e 4a coluna (Nome e Ind.) serão preenchidas 
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exatamente como está na da FIGURA 4.1, inclusive na mesma ordem e as colunas 13 e 14 

(γf,desf. e γf,fav.) serão preenchidas de acordo com o tipo de combinação escolhido com os 

valores da tabela 11.1 da NBR 6118:2003. 

 

- Fatores de combinação Ψ - Tipos de edificação: ao clicar numa das 3 alternativas 

(Residenciais, Comerciais ou Biblioteca...), a 3a e 4a coluna (Nome e Ind.) serão preenchidas 

exatamente como está na da FIGURA 4.1, inclusive na mesma ordem e as colunas 15, 16 e 17 

(Ψ0, Ψ1, Ψ2) serão preenchidas de acordo com o tipo de edificação escolhido com os valores da 

tabela 11.2 da NBR 6118:2003 

- Combinações últimas (ELU): as equações apresentadas na tabela 11.3 da NBR 6118:2003 

podem ser divididas dependendo do tipo de combinação (Normais, Especiais ou de construção 

ou Excepcionais). As equações para combinações Normais e Especiais ou de construção são 

exatamente iguais, a diferença é que para as combinações normais, a NBR 6118:2003 permite 

que sejam desprezadas as combinações que consideram γg reduzido (γg = 1,0). Se a caixa de 

seleção “Considerar γg favorável” estiver ligada, serão geradas as combinações de 

carregamento que consideram γg reduzido e em caso contrário não.  

Já para combinações especiais ou de construção, a NBR 6118:2003 permite que Ψ0j seja 

substituído por Ψ2j nos casos em que Fg1k ou Fg1exc atuarem em tempo muito pequeno ou 

tiverem probabilidade de ocorrência muito baixa. Isso pode ser configurado pela caixa de 

seleção “Substituir Ψ0 por Ψ2”. 

- Redução da carga acidental: em casos específicos, a carga acidental pode ser reduzida 

conforme mostra a TABELA 4.1. 
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TABELA 4.1  - Redução das cargas acidentais (Tabela 4 da NBR 6120) 

 

 

- Botão Ok: volta à janela principal. 

- Botão Zerar tudo: limpa todos os textos da janela. 

 

As funções para importar ações do Eberick já foram comentadas no item 2.1. Se os dados 

forem importados à partir da janela “Ações e Combinações” somente o arquivo “Eberick Ações 

Com Escadas.txt” ou o arquivo “Eberick Ações Sem Escadas.txt” serão utilizados, ou seja, 

apenas os valores dos esforços solicitantes serão importados. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

a)  As unidades das ações, são determinadas nas caixa de combinação da caixa de grupo 

“Esforços solicitantes de cálculo” (item 2.6). 

b)  Os Momentos no “Topo” serão alterados automaticamente para “Centro”, nos casos em que 

o vínculo do pilar for “engaste-livre”. 
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5. Janela “Resultados” 

 

 

 

FIGURA 5.1 - Tabela de resultados do dimensionamento otimizado 
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a) Tabela com os dados de cada solução. Possui as seguintes colunas 

 

Slç é solução; 

Preço - (R$) é o custo total do material do pilar, incluindo o concreto, armadura longitudinal e 

estribos; 

Preço - Desp.(%) é o desperdício que cada solução apresenta em relação a solução mais 

econômica, calculado pela equação (5.1). 

 

)(

)(
)(

iCusto

MenorCustoiCusto
ioDesperdíci

−
=

 
(5.1)

 

 

onde i é a solução. 

 

 Supondo que a solução mais econômica tem um custo total de R$ 80 em material e uma 

solução i um custo de R$ 120. A solução i estaria desperdiçado 120-80 = 40 R$ em relação à 

mais econômica. 40/120 representa que 33 % de R$ 120 é “desperdício”. 

 

Seção - hx é a dimensão da seção na direção x - alínea a) do item 2.2; 

Seção - hy é a dimensão da seção na direção y - alínea b) do item 2.2; 

Seção - Ac é a área da seção transversal do pilar  

Aço - Peso (kg) é o peso total do aço, que inclui a armadura longitudinal e estribos; 

φ - Quant. é o número de barras longitudinais 

φ - Bitola é a bitola das barras longitudinais; 

φ - nX é o número de barras longitudinais em uma das faces hx - alínea e) do item 2.2 

φ - nY é o número de barras longitudinais em uma das faces hy - alínea d) do item 2.2 

φt - Quant. é o número total de estribos; 

φt - Bitola é a bitola dos estribos; 

φt - s (cm) é o espaçamento entre eixos de estribos medido no sentido longitudinal do pilar; 
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φt - N3 é a quantidade de estribos suplementares na direção x 

φt - N4 é a quantidade de estribos suplementares na direção y 

Seg. - Mrd/Msd é a relação momento resistente / momento solicitante na seção crítica da  

combinação de carregamento crítica, ou seja, o menor valor encontrado entre MRd / MSd entre 

todas as combinações de carregamentos na seção crítica. Quando o valor não aparece, significa 

que a segurança não foi efetivamente verificada porque já se sabia que seria suficiente devido ao 

recurso da pré-verifiação do PDOP (recurso descrito no texto da dissertação). 

 

b) Critérios de ordenação das soluções. 

 

Na FIGURA 5.1 o primeiro critério escolhido é a bitola das barras longitudinais, o 

segundo é a bitola dos estribos e o terceiro é o preço. Os resultados são ordenados conforme as 

opções de 1 a 6. Quando os valores coincidem em um critério, passa a valer o próximo. Na 

FIGURA 5.1 as soluções estão ordenadas começando por φ = 10 mm até 16 mm 

consecutivamente e quando apresentam mesmos φ, as soluções estão ordenadas em função de φt, 

de 5 mm até 6,3 mm consecutivamente. Quando as soluções apresentam mesmo φ e φt passa a 

valer o critério do preço. 

 

c) Desperdício máximo 

 

Se ligado a tabela só apresenta as soluções com desperdício menor ou igual ao definido.  

 

d) Mostrar apenas a solução mais econômica para mesmas bitolas de barras longitudinais e 

estribos 

 

Tem função de evitar que sejam apresentadas soluções que provavelmente não trariam 

vantagem nenhuma. Tomando como exemplo as soluções 1 até 6 da FIGURA 5.1, onde φ = 10 

mm e φt = 5 mm. Com esta caixa de seleção ligada seria apresentado apenas a solução 1, que é a 

mais econômica entre todas as soluções em que φ = 10 mm e φt = 5 mm. 

Caso seja utilizada a variação da seção no cálculo otimizado, apresentado no item 2.10, 

esta caixa de seleção fica desabilitada. 
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e) Mostrar apenas a solução mais econômica para mesmas bitolas de barras longitudinais 

 

Se ligada serão apresentas apenas as soluções mais econômicas para cada bitola das 

barras longitudinais. É semelhante à alínea d), com a diferença de que para mesmas bitolas de 

barras longitudinais só é apresentada a solução mais econômica entre todas as bitolas dos 

estribos. Como exemplo, as soluções 1 até 8 da FIGURA 5.1, que utilizam φ = 10 mm, se a 

caixa de seleção estivesse ligada só seria apresentada a solução 1 que é a mais econômica entre 

elas (R$ 118,91).  

Caso seja utilizada a variação da seção no cálculo otimizado, apresentado no item 2.10, 

esta caixa de seleção fica desabilitada. 

 

f) Mostrar todas as soluções, ordenadas na seqüência de cálculo do programa 

 

Com esta caixa de seleção ligada serão apresentadas todas as soluções que têm a devida 

segurança, ordenadas conforme a seqüência de cálculo realizada pelo PDOP.  

 

g) Soluções possíveis 

 

É o número total de soluções possíveis. Incluem TODAS as soluções, inclusive as 

“antieconômicas” que podem não estar sendo apresentadas na planilha de resultados. 

 

h) Soluções apresentadas 

 

É o número total de soluções apresentadas. São eliminados alguns arranjos conforme as 

alíneas anteriores. 

 

i) Detalhamento da solução 

 

Indica qual solução está sendo parcialmente detalhada. 
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j) Detalhamento parcial da solução selecionada pelo usuário 

 

Na própria tabela de resultados é possível visualizar o arranjo das soluções dando duplo 

clique em uma delas (na tabela onde aparecem os dados das soluções – balão a) da FIGURA 

5.1). Na FIGURA 5.1 está detalhada a solução 2 que é a mesma que está selecionada. 

 

k) Fica vermelho quando NSd,mín é negativo indicando tração. 
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6. Resumo da seqüência de cálculo do PDOP 

 

Neste capítulo é apresentada a seqüência de cálculo do PDOP e seu funcionamento. Os 

critérios adotados no programa são os mesmos apresentados ao longo do texto da dissertação. 

Todo o código do PDOP está organizado numa sub-rotina principal que tem um começo 

comum, tanto para o dimensionamento direto (testa 1 arranjo de armadura) como para o 

dimensionamento otimizado (testa várias seções e vários arranjos de armadura), que são os 

quadros 1 até 3 da FIGURA 6.1. A partir deste ponto o código se divide em duas partes, um para 

o dimensionamento direto e outro para o dimensionamento otimizado, sendo que a seqüência do 

segundo caso é mais interessante. 

No dimensionamento otimizado as sub-rotinas estão organizadas de maneira mais 

apropriada, pois serão usadas várias e várias vezes e não convém calcular dados desnecessários 

ou dados que já estão na memória. Além disso a sua organização visa a possibilidade de tomar 

diferentes caminhos em locais apropriados, depois de certas verificações, para economizar tempo 

de processamento. Outra importante diferença é que no dimensionamento direto o PDOP lê os 

dados da seção e do arranjo da armadura, enquanto que no dimensionamento otimizado as 

dimensões da seção, o diâmetro das bitolas e a quantidade de barras vão variando conforme vão 

sendo testadas as várias soluções.  A seqüência do processo otimizado está resumida no 

fluxograma da FIGURA 6.1 e descrita logo na seqüência. 
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FIGURA 6.1 - Fluxograma da seqüência do dimensionamento otimizado. 
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1 Leitura dos dados de entrada 

 

Leitura de vários dados de entrada e cálculo de algumas variáveis usadas no 

dimensionamento, que são: 

 

− Leitura das unidades usadas para entrada de dados e saída de resultados para esforço normal, 

momento fletor, esforço cortante, momento torsor, fck e Es; 

− Leitura dos tipos de vínculo nas direções x e y, diâmetro, peso linear e preço linear de todas as 

bitolas de aço e tipo de verificação da resistência adotado; 

− Leitura de hx, hy, l, lex, ley, fck, γc, γs, ∆α, dmáx, PrecNd, Es, cnom, st,mín, st,múltiplo; 

− Cálculo da menor dimensão, γn para pilares com menor dimensão < 19 cm, coordenadas x e y 

dos vértices da seção em relação ao C.G. e área da seção de todas as bitolas de aço; 

− Cálculo de Ac, λx, λy, fcd, σcd,  fct,m,  fctk,inf  e  fctd, nTernos; 

 

OBS: A leitura de hx, hy, cálculo das coordenadas x e y dos vértices da seção, Ac, λx e λy serão 

refeitas no cálculo otimizado para cada seção. 

 

2 Leitura das ações e cálculo das combinações de ações 

 

A leitura das ações pode ser de duas maneiras: uma única ação com valores de cálculo 

(esforços já majorados) ou várias ações com seus respectivos valores de γf,desf, γf,fav, Ψ0, Ψ1 

e Ψ2, conforme o que foi visto no item 2.6. Da segunda maneira o PDOP já calcula todas as 

combinações de ações nesta mesma etapa. As ações são NS,(i), MS,x(Topo)(i), MS,x(Base)(i), MS,y(Topo)(i), 

MS,y(Base)(i), VS,x(i), VS,y(i) e TS,(i) onde i é a ação. Os valores de cálculo têm nomenclatura 

semelhante, basta trocar o coeficiente S por Sd, onde S significa “solicitante” e d representa “de 

cálculo”. Muda também o coeficiente (i), que neste caso representa combinação ao invés de ação. 

 

3 Verificações 
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Algumas prescrições normativas já podem ser verificadas. Tais verificações estão 

descritas na FIGURA 6.1. Se alguma prescrição não for obedecida, o PDOP encerra após emitir 

uma mensagem de erro. Erros em relação ao fck podem ser ignorados. 

 

4 Variação de hy 

 

1o laço: variação da dimensão das faces hy seção conforme visto no item 2.10 

 

5 Variação de hx 

 

2o laço: variação da dimensão das faces hx seção conforme visto no item 2.10 

 

6 Verificações da TABELA – A 

 

Serão verificadas as 3 situações da Tabela A. Toma-se o caminho da direita se ocorrer 

pelo menos uma das situações apresentadas na tabela, dependendo da vontade do usuário. 

 

7 Cálculo das excentricidades 

 

Nesta etapa são calculados todas as excentricidades conforme descrito no texto da 

dissertação. Os valores das excentricidades não dependem do arranjo nem da bitola da armadura, 

por isso podem ser calculadas logo no começo, apenas uma vez, independente do arranjo que 

será usado posteriormente. 

 

8 Variação da bitola das barras longitudinais 

 

3o laço: φ inicia pelo vergalhão de maior diâmetro, decrescendo até o de menor diâmetro. 

  

9 Verificação do diâmetro máximo das barras longitudinais 
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A NBR 6118:2003 estabelece um limite máximo do diâmetro das barras longitudinais, 

que é função da menor dimensão do pilar. Se o valor de φ for maior do que este limite, toma-se o 

caminho da direita e conseqüentemente serão testadas soluções com φ menor. 

 

10 Variação da bitola dos estribos 

 

4o laço: φt inicia pelo vergalhão de maior diâmetro, decrescendo até o de menor diâmetro. 

 

11 Cálculos 

 

− Constantes relativas ao aço, em função de φ e φt. As constantes são:  fyk, fyd, εyd, σ2, fywk e fywd. 

− lb (comprimento das esperas). 

− Verificação do cobrimento das barras longitudinais e estribos. Segundo o item 7.4.7.5 a) da 

NBR 6118:2003 o cobrimento nominal de uma determinada barra deve ser no mínimo maior 

que seu próprio diâmetro. Se tal exigência não for satisfeita, podem ocorrer duas situações: se 

estiver configurado que para nestes casos a solução não deve ser aceita, toma-se um dos 

caminhos da direita, testando-se o próximo φ ou φt que terá menor diâmetro. O caminho de 

baixo será seguido se estiver configurado para que o cobrimento seja corrigido (valor múltiplo 

de 0,5 imediatamente superior a φ ou φt). O caminho de baixo será seguido de qualquer 

maneira sempre que o cobrimento de φ e φt for maior que seus respectivos diâmetros. 

− Número máximo e mínimo de barras nas faces hx e hy para que os espaçamentos máximo entre 

eixos e mínimo entre faces das barras sejam respeitados. 

 

12 Dimensionamento do pilar aos esforços cortantes e torsores. Cálculo do espaçamento 

quantidade e comprimento dos estribos 

 

Verificação e dimensionamento da armadura transversal do pilar aos esforços cortantes e 

torsores. 

Se TRd2 < TSd,Máx (maior momento torsor entre todas as combinações) toma-se o caminho 

da direita superior, finalizando sem nenhuma solução para uma determinada seção transversal 
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definida pelos dois primeiros laços, já que TRd2 representa o limite dado pela resistência das 

diagonais comprimidas de concreto que independem do arranjo da armadura. 

O caminho da direta central será seguido se acontecer pelo menos uma das situações da 

tabela B da FIGURA 6.1. Esta tabela apresenta 4 situações que dependem de VRd2x e/ou VRd2y . O 

valor de VRd2, ao contrário de TRd2, depende das bitolas da armadura, pois é calculado em função 

de d (altura útil da seção) que por sua vez depende do diâmetro das barras longitudinais e dos 

estribos, já que o cobrimento é mantido constante. Por este motivo não se toma o caminho da 

direita superior quando ocorre uma destas quatro situações. 

O limite φt ≤ ¼ φ deve ser respeitado se o tipo de aço dos estribos for diferente do aço 

das barras longitudinais e o parênteses “(depende da configuração)” é comentado no item 3.10. 

O caminho da direita inferior será seguido se o espaçamento calculado para φt for inferior 

ao mínimo configurado, já que não adiantaria testar o restante das bitolas dos estribos, pois 

quanto menor o diâmetro do estribo menor serão os espaçamentos. 

 

13 Variação de ny (número de barras nas faces hy) 

 

5º laço: ny começa por 2 ou o número mínimo até o número máximo de barras, ambos 

calculados na alínea 11.   

 

14 Variação de nx (número de barras nas faces hx) 

 

6o laço: nx começa por 2 ou o número mínimo até o número máximo de barras, ambos 

calculados na alínea 11. 

Toma-se o caminho da direita se já for conhecido que a solução não apresenta capacidade 

de resistir às solicitações normais (artifício da pré-verifiação comentada no texto da dissertação).  

Repare que programa não encerra os laços das variações do número de barras 

longitudinais (alíneas 13 e 14) mesmo quando já foi encontrado soluções que atendam a 

segurança e tenham menor número total de barras longitudinais do que as próximas soluções que 

serão testadas, para mesmas bitolas. É praticamente certo que as soluções que virão na seqüência 

serão menos econômicas que as já calculadas, exceto quando as barras longitudinais 

acrescentadas diminuírem bruscamente o número estribos suplementares. Poderia ser criado 
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algum artifício para encerrar estes laços, partindo para a próxima bitola, entretanto, para estas 

outras soluções não será realizado a verificação da resistência às solicitações normais, que é a 

etapa que consome maior tempo de processamento do programa. 

 

15 Cálculos 

 

− Coordenadas x e y das barras longitudinais em relação ao C.G. da seção transversal, usadas no 

processo iterativo da linha neutra. 

− Cálculo do número de barras longitudinais e área de aço total 

− Cálculo de NRd,máx (esforço normal resistente à compressão centrada) e NRd,mín (esforço normal 

resistente à tração centrada). Estes valores devem ser comparados com o esforço solicitante 

máximo (NSd,máx) e mínimo (NSd,mín) , pois o pilar deverá resistir a estes esforços mesmo sem 

nenhum momento aplicado. Se o pilar não resistir toma-se o caminho da direita aumentando o 

número de barras longitudinais. 

− Verificação da taxa mínima e máxima conforme o item 17.3.5.3 da NBR 6118:2003. Se a taxa 

mínima não for respeitada, toma-se o caminho da direta central aumentando o número de 

barras. Se a taxa for maior do que o máximo toma-se o caminho da direta inferior, que aumenta 

ny, porém recomeça o 4o laço com o nx igual ao mínimo. 

 

Continuado a partir daqui, pode-se tomar 2 caminhos: o caminho da esquerda se for 

conhecido que o pilar tem capacidade de resistir às solicitações normais com o arranjo usado e o 

caminho de baixo se ainda não for conhecido. 

 

16 Verificação da resistência às solicitações normais, por 1 dos 4 processos de verificação 

 

A verificação da resistência será realizada por 1 dos 4 processos propostos no texto da 

dissertação. 

 

17 Define para quais outras soluções a segurança estará ou não garantida 
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Pré-verificação: define se algumas outras soluções terão ou não a capacidade de resistir às 

solicitações normais atuantes. 

Toma o caminho da direita se a segurança em 16 não for verificada. Se a solução não 

resiste às solicitações normais então não deve ser armazenada. 

 

18 Dimensionamento dos estribos suplementares 

 

Neste ponto é definido quais barras longitudinais necessitam da colocação de estribos 

suplementares (ganchos). 

 

19 Cálc. Do custo total dos materiais 

 

Nesta etapa é somado o custo do volume de concreto e o preço dos estribos e das barras 

longitudinais. O preço do concreto e de cada bitola é dado de entrada do programa na janela de 

configurações. 

 

20 Armazenamento dos dados da solução 

 

Os dados específicos de cada solução que atende as exigências da norma e resiste aos 

esforços solicitantes vão sendo armazenados na memória. 

  

21 Cálculo do menor custo em aço entre todas as soluções 

 

O PDOP varre todas as soluções e guarda o valor do menor custo total de materiais entre 

todas elas. Posteriormente serão determinados quanto desperdício cada solução apresenta em 

relação a esta solução que é a mais econômica, em relação ao consumo de concreto e aço 

somados. 

 

22 Apresentação da tabela com todas as soluções, conforme preferências do usuário 
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Enfim é apresentada uma tabela com TODOS os resultados possíveis. Esta tabela possui 

recursos para ordenar os resultados conforme os critérios de otimização definidos pelo usuário, 

apresentados no capítulo 5, facilitando a visualização geral e a escolha do detalhamento final. 

 

23 Saída de resultados 

 

Alguns resultados são dados na janela principal e vários outros nos relatórios de cálculo, 

que são arquivos texto (.TXT). Também são apresentados mais três resultados gráficos, que são:  

− Detalhamento da seção com os dados necessários para execução 

− Desenho em escala do diagrama de iteração de qualquer combinação de carregamento 

escolhida na janela principal. Corresponde a fatia horizontal da superfície resistente incluído 

desenho dos momentos resistentes e solicitantes. 

− Superfície resistente tridimensional, incluindo superfície resistente idealizada “real”, retas de 

interpolação usadas nos processos simplificados e momentos solicitantes. É um arquivo de 

imagem vetorial 3D, no formato .DXF. A FIGURA 2.8, FIGURA 3.8 e FIGURA 3.9 deste 

manual apresentam estes gráficos gerados pelo PDOP. 
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7. Bugs e problemas conhecidos 

 

 
Se o número total de soluções encontrados no dimensionamento otimizado fosse igual a 1 

ou 31 a tabela da janela “Resultados” não funcionaria. Nestes casos o PDOP repete uma das 

soluções para que fiquem então 2 ou 32 soluções e assim as elas serão apresentadas sem nenhum 

problema. O único incoveniente é que existirão 2 soluções idênticas na planilha de resultados. 

Se por algum motivo o usuário não conseguir mais abrir o PDOP (quando der erro ao 

tentar abrir), substitua o arquivo “Preferências.txt” da pasta raiz pelo arquivo “Z 

Preferências.txt” da pasta “\Resultados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


