
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

ANDREZZA NUNES CAVALCANTE 

 

 

 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIMENSIONAMENTO DE PILAR MISTO 

TOTALMENTE ENVOLVIDO POR CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018  



 

 

 

ANDREZZA NUNES CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIMENSIONAMENTO DE PILAR MISTO TOTALMENTE 

ENVOLVIDO POR CONCRETO 

 

 

 

Monografia submetida à Coordenação do curso 

de Engenharia Civil da Universidade Federal do 

Ceará, como requisito parcial para obtenção do 

Título de Engenheiro Civil. 

 

Orientador: Prof. Dr. João Batista Marques de 

Sousa Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 
Biblioteca Universitária 

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

 

 
 

C364n Cavalcante, Andrezza Nunes. 
Noções gerais de dimensionamento de pilar misto totalmente envolvido por concreto / Andrezza 

Nunes Cavalcante. – 2018. 

63 f. : il. color. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, 
Curso de Engenharia Civil, Fortaleza, 2018. 

Orientação: Prof. Dr. João Batista Marques de Sousa Júnior. 
 

1. Dimensionamento. 2. Pilar misto totalmente envolvido por concreto. 3. nbr 8800. I. Título. 

   CDD 620 

  



 

 

 

 

ANDREZZA NUNES CAVALCANTE 

 

 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIMENSIONAMENTO DE PILAR MISTO 

TOTALMENTE ENVOLVIDO POR CONCRETO 
 

 

 

 

Relatório final, apresentado a Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para 

obtenção do Título de Engenheiro Civil. 

 

Fortaleza, 28 de Junho de 2018. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. João Batista Marques de Sousa Júnior 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Augusto Teixeira de Albuquerque 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo Melo Bezerra 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Maria Anunciada, onde quer que esteja, meu 

eterno amor. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sit down. Be humble.” 

(HUMBLE. – Kendrick Lamar) 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

À Deus, por me dar saúde mental e física para alcançar meus objetivos, por me dar 

forças para defender meus direitos e por me levantar a cada vez que caio. 

Aos meus pais, Adália e Pedro Paulo, meus amores mais puros e profundos, por me 

darem a vida, todo o amor do mundo e não me deixarem faltar nada. Vocês são o motivo de 

todos os meus passos. Eu não imagino um mundo sem vocês. 

Ao meu irmão, Edglêy, amor da minha vida, por sempre me apoiar, defender-me, 

amar-me e me guiar durante todo meu caminho. Não há palavras suficientes para descrever meu 

amor por você. 

À minha avó, Maria Anunciada, por sempre me iluminar, proteger-me e me inspirar. 

Espero que esteja orgulhosa de mim. Eu vou te amar para sempre. 

Ao meu afilhado, Vinícius, por ser minha inspiração de continuar lutando todos os 

dias pelo seu futuro. 

Aos meus amigos de infância, Bruna e Felipe, por estarem comigo desde do 

primeiro dente de leite até o último cabelo grisalho. Vocês são os irmãos que eu pude escolher, 

onde só o sangue nos separa. A definição de amizade verdadeira. 

Ao meu fiel amigo, companheiro e cúmplice das batalhas diárias, Caetano, por me 

mostrar que uma amizade sincera e infinita vale mais que milhões de meios amigos. Você 

mudou a minha vida. 

Às minhas amigas, Lara, Julianne, Ingred, Lívia, Luiza e Amanda, por me 

mostrarem nos momentos difíceis quem merece estar nos momentos felizes. Que o nosso 

mundo em heptágono seja interligado para sempre, não só em nossas peles, mas em nossas 

almas. 

 

  



 

 

 

RESUMO 

A partir do desenvolvimento de estruturas provindas da conjunção entre o aço e o 

concreto, chamadas de estruturas mistas, a engenharia estrutural teve um grande avanço, devido 

a exploração das principais e mais vantajosas características de cada um desses materiais, como 

a capacidade resistente do aço e a robustez do concreto. Este sistema formado por elementos 

mistos de aço e de concreto passou a ser utilizado como uma solução econômica e racional para 

edifícios de múltiplos pavimentos. 

Dentre os elementos mistos que compõem o sistema estrutural, como vigas, lajes e 

pilares mistos, esta monografia focará nos pilares e, mais precisamente, nos pilares mistos 

totalmente envolvidos por concreto. 

Os pilares mistos são estruturas formadas por um ou mais perfis de aço, trabalhando 

junto com o concreto, armado ou simples, submetidos à compressão ou à flexocompressão. 

Desenvolveu-se uma análise crítica da bibliografia disponível a respeito do assunto 

abordado, buscando a compreensão das propriedades e do comportamento dos pilares mistos 

totalmente envolvidos por concreto e, assim, realizar um estudo das principais normas técnicas 

vigentes para o dimensionamento dos pilares. 

As normas técnicas utilizadas nesta monografia são a NBR 8800 (2008), AISC 360 

(2016) e o Eurocode 4: Part 1-1 (2004). A norma brasileira possui dois métodos de 

dimensionamento – método I e método II –, os quais baseiam-se na norma americana e na 

norma europeia, respectivamente. A escolha do método utilizado fica a critério do engenheiro 

estrutural. 

Por fim, realiza-se uma comparação da norma nacional em relação às normas 

internacionais e aspira-se disseminar o conhecimento a respeito das estruturas mistas e, 

principalmente, dos pilares mistos totalmente revestido por concreto. 

Pode-se concluir que apesar dos pilares mistos totalmente envolvidos por concreto 

possuem uso escasso no Brasil, assim como é escasso também sua bibliografia em português, 

ele é uma estrutura inovadora e que traz novas vantagens para a construção civil. 

 

 

Palavras-chave: estrutura mista, pilar misto totalmente envolvido por concreto, 

dimensionamento, NBR 8800, AISC 360, EUROCODE 4.  



 

 

 

ABSTRACT 

From the development of structures, which are the resulting from the combination 

of steel and concrete, called composite structures, structural engineering has made great 

advances due the exploitation of the main and most advantageous characteristics of each of 

these materials, such as the resistant capacity of the steel and the robustness of the concrete. 

This system, consisted of mixed elements of steel and concrete, has come to be used as an 

economical and rational solution for buildings of multiple floors. 

Among the composite elements that are part of the structural system, such as beams, 

slabs and columns, this dissertation will focus on the columns and, more precisely, on the 

encased composite columns. 

The composite columns are structures formed by one or more steel sections, 

working together with the concrete, reinforced or simple, subjected to compression or flexo 

compression. 

A critical analysis of the available bibliography on the subject was developed, 

seeking to understand the properties and behavior of the encased composite columns and, 

therefore, to carry out a study of the main technical standards about the design of the columns. 

The technical standards used in this dissertation are NBR 8800 (2008), AISC 360 

(2016) and Eurocode 4: Part 1-1 (2004). The Brazilian standard has two sizing methods – 

method I and method II –, which are based on the American standard and the European 

standard, respectively. The choice of method used is at the discretion of the structural engineer. 

Finally, a comparison of the national standard with international standards is made 

and it is hoped to disseminate the knowledge about composite structures and, more precisely, 

encased composite columns. 

It can be concluded that although the escased composite columns have scarce use 

in Brazil, as well as its bibliography in Portuguese, it is an innovative structure that brings new 

advantages to the structural engineering 

 

 

 

Key words: composite structures, encased composite columns, design, NBR 8800, ASIC 360, 

EURODE 4. 
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1 INTRODUÇÃO 

As estruturas de aço são, intensamente, utilizadas em diversos empreendimentos 

modernos mundialmente, pois possuem um sistema construtivo rápido, preciso e altamente 

industrializado, pois aproveita-se do fato que o aço é um material capaz de resistir a esforços 

de tração, de compressão e de cisalhamento. 

Nas estruturas de concreto armado, mais comumente utilizadas no Brasil, o aço das 

armaduras tem a função de resistir aos esforços de tração, no caso das vigas, e de reforçar a 

resistência a compressão, no caso dos pilares. 

De acordo com Queiroz, Pimenta e Martins (2012), as estruturas mistas possuem a 

finalidade de utilizar o que há de melhor no aço e no concreto, e começaram a aumentar seu 

espaço na construção civil a partir da década de 60, quando foram desenvolvidas técnicas e 

opções de projeto e de construção que melhoraram a utilização dessas estruturas. 

Assim, segundo Queiroz, Pimenta e Martins (2012), o sistema misto de aço e de 

concreto se conceitua a partir do momento que elementos de aço trabalham junto com o 

concreto – geralmente, armado –, possibilitando a formação de pilares, de vigas, de lajes ou de 

ligações mistas. A estrutura mista se forma quando vários sistemas mistos são utilizados juntos 

em uma construção.  

Portanto, a conexão entre o aço e o concreto pode se dar através de elementos 

mecânicos, como conectores e mossas, ou por atrito. Em casos mais simples, pode-se apresentar 

em forma de aderência ou de repartição de cargas. 

Segundo Salmon e Jonhson (1996), certos critérios são estabelecidos para alcançar 

o objetivo de cada tipo de dimensionamento, no caso do dimensionamento de estruturas, visa-

se mínimo custo, peso, tempo de construção, trabalho, custo de mão-de-obra e máxima 

eficiência de operação para o contratante. 

Assim, o processo de dimensionamento pode ser composto por duas partes: 

funcional e estrutural. A parte funcional se trata de assegurar que o resultado seja satisfatório, 

ou seja, que esteja em locais adequados com boa ventilação, facilidade em relação ao transporte, 

com elevadores, escadas, e luz satisfatória. A parte estrutural garante que a estrutura em si, e 

seus membros, possuem o tamanho e os materiais adequados a fim de garantir que a construção 

suporte todas as cargas impostas a ela com segurança. 

Conforme Queiroz, Pimenta e Martins (2012), as estruturas mistas possuem 

algumas vantagens perante as estruturas de aço e de concreto. Assim, em relação às estruturas 

de concreto armado, as estruturas mistas saem em vantagem porque podem dispensar formas e 
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escoramentos, possuem uma redução no tempo de construção da obra, assim como uma redução 

do peso próprio e do volume da estrutura, e, consequentemente, redução com custo de fundação, 

além de aumentar a precisão das dimensões da construção. 

Em relação às estruturas de aço, as estruturas mistas saem em vantagem porque 

reduzem, consideravelmente, os insumos de aço utilizados, as proteções contra incêndio e 

corrosão e aumentam a rigidez da estrutura. 

Nesta monografia o foco serão os pilares mistos totalmente revestidos por concreto, 

que como já citado, utilizam o aço para reforçar a resistência a compressão, portanto, o perfil 

de aço pode contribuir em até 90% – de acordo com a ABNT NBR 8800:2008: Projeto de 

Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios –, ao contrário da 

estrutura de concreto armado, em que pode contribuir, no máximo, até 40%.  

Existem diferentes tipos de pilares mistos, sujeitos à flexo-compressão, os que 

possuem aço envolvido por concreto e os pilares preenchidos. Quando o concreto está 

envolvendo, o aço pode ser envolvido totalmente (Figura 1-a) ou parcialmente ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-b). Quando o pilar é preenchido, o concreto pode ser envolvido por um 

perfil tubular retangular ( 

javascript:__doPostBack('ctl00$cphPagina$gvNorma$ctl02$cmdNumero','')
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Figura 1-c) ou redondo ( 
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Figura 1-d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tipos de Pilares Mistos 
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FONTE: ABNT NBR 8800:2008: Projeto de Estruturas de Aço 

e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios 

 

A desvantagem dos pilares revestidos por concreto é a necessidade de formas e a 

desvantagem dos pilares preenchidos é a falta de proteção contra incêndio que o concreto 

proporciona.  

Cada tipo de modelo do pilar possui suas características e procedimentos 

específicos. O presente trabalho envolverá o dimensionamento apenas dos pilares totalmente 

revestidos por concreto. 

1.1 A pesquisa 

Baseando-se na revisão preliminar da literatura, e na própria experiência do autor e 

seu orientador nas áreas de estrutura de construção civil, chegou-se à seguinte Questão de 

Pesquisa: 

Qual a melhor forma de disseminar o conhecimento e facilitar o cálculo de pilar 

misto totalmente envolvido por concreto? 

Analisando-se esta questão, pode-se disseminar o conhecimento sobre os pilares 

mistos, incluindo as vantagens e as desvantagens, tendo oportunidade de aumentar o uso deste 

sistema. Isso levou ao Objetivo Geral da Pesquisa que é o de “efetuar um estudo teórico, 

javascript:__doPostBack('ctl00$cphPagina$gvNorma$ctl02$cmdNumero','')
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analítico e comparativo sobre a solução mista de aço e de concreto para elementos de 

edificações submetidos a flexocompressão”. Para detalhar a forma de atingir este objetivo geral, 

foram então definidos os seguintes Objetivos Específicos: 

a) Fazer uma revisão bibliográfica sobre os aspectos construtivos, as opções de 

configuração, e os critérios de análise e dimensionamento de pilares mistos de 

aço e concreto totalmente revestidos por concreto. 

b) Analisar as normas vigentes (NBR, AISC, Eurocode) para o dimensionamento 

de pilares mistos de aço e concreto totalmente revestidos por concreto. 

1.2 Justicativa 

O mercado da engenharia civil necessita buscar, constantemente, sistemas 

estruturais inovadores a fim de aumentar a qualidade e a durabilidades das construções, assim 

como diminuir os custos, o tempo de execução e os prejuízos ao meio ambiente. 

Portanto, as estruturas mistas surgiram em tentativa de alcançar os objetivos 

estruturais de maneira mais consistente e satisfatória. 

O sistema estrutural misto de aço e de concreto, consagrado mundialmente, ainda 

não se disseminou totalmente em território brasileiro, sendo, portanto, ainda pouco utilizado. 

Entretanto, observa-se o aumento da demanda por parte das construções de edifícios de 

múltiplos pavimentos, visto que as obras que utilizam este tipo de sistema se aproveitam das 

melhores características tanto do aço, quanto do concreto. 

O pilar misto totalmente revestido por concreto se destaca dos sistemas 

convencionais – pilares totalmente de concreto ou de aço – por apresentarem maior economia 

e qualidade, e, assim, torna-se uma evolução dentro do mercado. 

Por fim, objetivando ampliar os estudos a respeito do sistema misto, esta 

monografia visou, especificadamente, uma análise crítica e o dimensionamento dos pilares 

mistos totalmente envolvidos por concreto. 

1.3 Metodologia 

Esta monografia apresenta uma análise das características e o dimensionamento dos 

pilares totalmente revestido por concreto, proposto pelas normas brasileira (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas: NBR 8800: Projeto de estrutura de aço e estruturas mistas de 

aço e concreto de edifícios), europeia (EUROCODE 4: Design of composite steel and concrete 

structure. Part 1-1: General rules and rules for building) e americana (ANSI/AISC 360-16. 

Specification for Structural Steel Buildings). 
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A partir da análise crítica de cada detalhe das devidas normas, montou-se um roteiro 

básico e simplificado para cada método utilizado, a fim de resumir o passo-a-passo do cálculo 

do dimensionamento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Concreto 

O concreto é o material mais utilizado na construção civil no Brasil, composto de 

água, de cimento, de agregado miúdo e de agregado graúdo, que contém, principalmente entre 

o encontro da argamassa – agregado miúdo, cimento e água – com o agregado graúdo, 

microfissuras. 

É um componente que precisa ser meticulosamente preparado a fim de evitar a 

formação destas microfissuras e dos espaços vazios. É comprovado, através de ensaios em 

laboratórios, que o concreto resiste bem à compressão, mas não tão bem a tração. Por isso, 

quando se utiliza deste material na construção civil, ele é utilizado na forma de concreto armado 

ou de concreto protendido. 

O concreto armado é uma estrutura que utiliza armaduras de aço para fortalecer a 

resistência à compressão e desenvolver uma resistência a tração nesse material. 

O concreto protendido surgiu a partir do desenvolvimento de técnicas para 

aumentar a resistência do concreto, ou seja, a armadura sofre um pré-alongamento a fim de que 

os esforços sejam auto equilibrados, permitindo que o concreto desenvolva todo seu potencial 

para compressão e o aço para tração, minimizando a formação de fissuras causadas por tração. 

2.2 Aço 

O aço é um material composto de liga ferro-carbono com elementos adicionais e é 

bem versátil, pois resiste tanto a tração quanto a compressão. 

Ainda conforme Queiroz, Pimenta e Martins (2001), analisa-se o comportamento 

do aço submetido à tração e à compressão. Assim, a tração sofrida pelo aço pode ou não conter 

patamar de escoamento. O aço do perfil estrutural, laminados de armadura e das chapas para 

forma estão sujeitos a um patamar de escoamento e o aço trefilados de armadura e de conectores 

não estão. Quando este material está sujeito ao patamar, limita-se um escoamento convencional 

de acordo com a tensão correspondente. 

A compressão sofrida pelo aço ocorre de forma similar a tração, pois há 

escoamento, entretanto, não é considerada a resistência última a compressão, como ocorre na 

tração. 
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2.3 Estruturas mistas 

De acordo com Johnson (1994), nas primeiras estruturas em aço que foram 

envolvidas por concreto, objetivou-se proteger a estrutura metálica em caso de incêndio, 

entretanto, percebeu-se que o aço envolvido por concreto reduzia a esbeltez da estrutura, assim 

como aumentava sua carga de flambagem. 

As estruturas mistas são formadas quando o concreto trabalha em conjunto com o 

perfil de aço formando pilares, vigas e lajes mistas.  

A utilização desse sistema aumenta o potencial da estrutura para resistir a 

compressão e a tração, em comparação ao sistema composto somente por aço ou por concreto.  

Queiroz, Pimenta e Martins (2001) indicam as limitações dos pilares de concreto 

armado, pois a norma NBR 6118:1978 – Estruturas de concreto armado para edifícios só 

permite a utilização de uma taxa de armadura entre 0,8% e 6%, ou seja, o aço contribui entre 

17% e 61%, enquanto que no pilar misto, a contribuição do aço pode ser entre 20% e 90%, 

podendo ainda apresentar diferentes formatos de perfis e estando presente nas armaduras, 

conectores de cisalhamento, parafusos e formas metálicas. 

As vigas mistas podem ter perfis metálicos conectados a uma laje apoiada sobre 

eles ou em sua parte inferior, podendo ser executadas com ou sem escoramento – na fase de 

concretagem da laje. 

Em Oehlers e Bradford (1999), determina-se que a resistência de peças mistas, com 

perfis de aço de seção compacta é determinada a partir das propriedades plásticas da seção, nas 

quais são atingidas a partir dos diagramas de tensão do perfil de aço e do concreto. Para isso, o 

perfil de aço precisa alcançar a plastificação total sem sofrer flambagem local. 

Ainda de acordo com Oehlers e Bradford (1999), o deslocamento e tensão nos 

sistemas mistos submetidos às ações nominais, no patamar elástico, são determinados através 

das propriedades elásticas das seções transformadas, as quais são avaliadas a partir da redução 

das larguras dos componentes de concreto. Para isso, o perfil de aço precisa alcançar o início 

do escoamento sem sofrer flambagem local. 

Faz-se necessário uma análise estrutural do sistema misto, verificando seus 

processos e passos de construção, principalmente, em relação ao aço, antes e durante a 

concretagem, e às estruturas mistas prontas, após a concretagem, evitando, portanto, falha na 

obtenção dos potenciais máximos que esse tipo de estrutura pode oferecer. 
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2.3.1 Pilar misto revestido totalmente por concreto 

O pilar misto é um elemento que sofre compressão pura ou compressão e flexão e 

é formado por um perfil de aço em I ou H total ou parcialmente envolvido por concreto ou por 

um tubo de aço circular ou retangular. 

Segundo Rocha e Da Silva (2015), a mistura do concreto com o aço nos pilares 

provém encontrar a melhor solução estrutural através da exploração das características do aço 

e do concreto quando sujeitos a uma simples compressão ou a força de compressão axial e 

momento fletor simultaneamente. 

Em Fukumoto (1997), observou-se que o comportamento de colapso do pilar misto 

é influenciado pela interação entre o perfil de aço e o concreto. Obtendo, através da contenção 

mútua entre os dois elementos, resultado da sua interação, melhora no desempenho do pilar 

misto.  

Para aumentar a capacidade resistente do pilar misto através da interação entre o 

aço e o concreto, tirando-se proveito de cada membro em suas respectivas características de 

tensão-deformação, pode-se utilizar, de acordo com Galambos e Surovek (1998), o perfil de 

aço para problemas de flambagem local e o concreto como limitante global. 

Conforme Vasconcellos (2004), o aço e o concreto passam a trabalhar juntos após 

o endurecimento do concreto, no qual há caracterização de comportamento misto no pilar. Pois, 

após o endurecimento, é transferido, gradativamente, para o aço, as deformações adicionais do 

concreto, produzidas a partir dos efeitos de retração e da fluência. 

Assim, os primeiros estudos a respeito de pilares revestido por concreto ocorre 

desde os anos 60, quando Joness e Rizk estudaram o comportamento de pilares totalmente 

revestidos por concreto, levando em consideração o comprimento, as dimensões da seção 

transversal e o volume, e chegaram à conclusão que este tipo de pilar contribuía 

consideravelmente para o aumento da capacidade de resistir as cargas, em comparação com os 

pilares de aço. 

De acordo com Queiroz, Pimenta e Martins (2001), ainda que se considere que o 

pilar está apenas sujeito a compressão, sabe-se que este também está carregado por momentos 

fletores correspondentes às imperfeições iniciais não previstas. Os efeitos de segunda ordem – 

força nominal de compressão na estrutura deformada – alteram estes momentos fletores e, 

também, os que já foram previstos em análise – translações dos nós ou a cargas transversais ao 

eixo do pilar. 
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Ainda de acordo com Queiroz, Pimenta e Martins (2001), a plastificação da seção 

transversal crítica gera o colapso de um pilar comprimido e flexionado devido a força de 

compressão e de momento combinadas. Considera-se, ainda, que as seções planas se 

mantenham planas e que haja interação completa na interface do aço e do concreto até atingir a 

plastificação total da seção. Portanto, limita-se a deformação do concreto durante a compressão 

pura por 0,2% e, para que o perfil de aço culmine com o escoamento em uma deformação menor 

que esta, evitando a falha prematura do concreto e deixando de conter o perfil de aço contra 

flambagem global ou local, limita-se a tensão de escoamento do perfil em 410 MPa. 

O pilar totalmente envolvido por concreto necessita ter dupla simetria e sua seção 

deve ser invariável ao longo do comprimento, seu sistema pode conter um ou mais perfis 

laminados, soldados ou formados a frio. Este tipo deve conter armaduras longitudinais e 

transversais a fim de garantir a integridade do concreto quando for submetido às forças 

solicitantes. Caso haja uso de telas soldadas, estas não podem ser consideradas no cálculo de 

resistência do pilar. Estas armaduras – as quais ajudam a conexão de vigas e pilares, dando 

continuidade das barras, permitindo grande eficiência estrutural do pilar – assim como seus 

espaçamentos, cobrimentos e estribos, devem ser determinadas de acordo com a norma 

referente ao concreto armado (NBR 6118). 

A concretagem deste pilar misto deve ser realizada após a montagem do perfil de 

aço, pois há necessidade do uso de formas, sendo este o que possui mais trabalho na hora da 

execução. Esta característica é uma das desvantagens do totalmente envolvido por concreto. 

Como citado anteriormente nesta monografia, as vantagens são que o concreto 

protege o pilar contra situações de incêndio e diminui a ação da corrosão, reduzindo, também, 

a ocorrência da flambagem global e local. 

Algumas construções da era moderna realizam, inicialmente, a montagem da 

estrutura inteira somente com os perfis de aço – calculado para sustentar apenas as cargas 

construtivas – a fim de acelerar o processo de desenvolvimento da obra, e apenas depois, realiza 

a execução da concretagem dos pilares.  
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3 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA NORMA BRASILEIRA ABNT - NBR 

8800:2008 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS 

MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS 

Apesar das estruturas mistas terem criado força na década de 60, não havia nenhuma 

norma brasileira que abordasse inteiramente as peculiaridades e as especificações sobre as 

estruturas mistas – até a norma decretada em 2008. Anteriormente, o dimensionamento dos 

pilares mistos havia sido introduzido, brevemente, na norma ABNT NBR 14323:1999 – 

Dimensionamento de estruturas de aço em situação de incêndio. 

O dimensionamento de pilares mistos – e seus diversos tipos – apresenta-se, na 

norma brasileira, através de dois modelos simplificados, os quais foram baseados no ASI/AISC 

(2005): Specification for Structural Steel Building – modelo I – e no Eurocode 4: Design of 

composite steel and concrete structured – Part 1:1: General rules and rules for building (2004) 

– modelo II.  

3.1 Generalidades 

Antes do início do desenvolvimento do dimensionamento, a norma admite que 

algumas características básicas devem ser aceitas e consideradas.  

Portanto, a norma NBR 8800:2008 exige que o concreto deva possuir densidade 

normal e os pilares mistos com seções transversais totalmente revestidos com concreto devem 

ter perfil de aço I ou H soldado ou laminado. 

3.2 Hipóteses básicas 

Neste método, algumas hipóteses necessitam ser aceitas e utilizadas. Portanto: 

a) deve haver interação completa entre o concreto e o aço sem que haja 

necessidade de elementos especiais, como conectores de cisalhamento, sendo 

garantida através da aderência na superfície (com exceção em relação a região 

de introdução de cargas), ou seja, o perfil de aço e o concreto necessitam 

trabalhar em conjunto, sem que haja deslizamento relativo na superfície de 

contato dos dois materiais; 

b) as imperfeições adotadas para a determinação da resistência de barras de aço 

submetidas à compressão axial são consistentes com as adotadas na 

determinação da força axial de compressão, ou seja, para os pilares mistos, 

pode-se considerar a curva para o fator de redução associado a resistência à  
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compressão dos pilares de aço, coeficiente χ (item 3.5), sem perder demasiada 

precisão. Sendo determinado através do índice de esbeltez reduzido do pilar 

misto, não podendo superar 2,0 (item3.3-d));  

c) o estado-limite último predominante não poderá ser a flambagem local para 

força axial e momento fletor, portanto o perfil de aço no pilar misto não poderá 

sofrer flambagem local e, para atender esta condição, o cobrimento do concreto 

– no caso dos pilares totalmente revestidos por concreto – deve respeitar as 

condições estabelecidas no item 3.4. 

3.3 Limites de aplicabilidade 

De acordo com a norma, os pilares mistos necessitam de alguns limites de 

aplicabilidades que devem ser obedecidos, como: 

a) as seções transversais dos pilares mistos devem ter dupla simetria e ser 

constante ao longo do comprimento do pilar; 

b) o concreto utilizado deve possuir densidade normal; 

c) o fator de contribuição do aço, igual a 

 δ =  
𝐴𝑎 ×𝑓𝑦𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
  (1) 

O fator deve ser superior a 0,2 e inferior a 0,9. Caso o fator de contribuição do aço 

seja igual ou inferior a 0,2, o pilar deverá ser dimensionado como um pilar de concreto e caso 

seja igual ou superior a 0,9, o pilar deverá ser dimensionado como um pilar de aço; 

Onde: 

Aa = área da seção transversal do perfil de aço. 

fyd = resistência de cálculo ao escoamento do aço.  

Npl,Rd = força axial resistente de cálculo da seção transversal à plastificação total. 

d) a esbeltez do pilar, novo reduzido, λrel, para o plano de flexão considerado, 

especificado especialmente para os pilares mistos e não pode ser maior que 2,0. 

Sendo λrel igual a: 

 
𝜆𝑜, 𝑚 =  √

𝑁𝑝𝑙,𝑅

𝑁𝑒
  (2) 

 

Onde, a força axial resistente nominal de cálculo da seção transversal à plastificação 

total, Npl,R, é igual a: 
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𝑁𝑝𝑙, 𝑅 = (𝑓𝑦 × 𝐴𝑎) + (∝ × 𝑓𝑐𝑘 × 𝐴𝑐) + (𝑓𝑦𝑠 × 𝐴𝑠)  (3) 

E, a força axial de flambagem elástica, entre as forças que provocam a flambagem 

em relação aos eixos x e y da seção transversal do pilar misto, Ne, é igual a: 

 𝑁𝑒 =  
𝜋2(𝐸𝐼)𝑒

(𝐾𝐿)²
  

 

(4) 

Com:  

KL é o comprimento de flambagem do pilar.  

(EI)e é a rigidez efetiva à flexão da seção transversal mista, sendo apresentada pela 

soma das rigidezes do perfil de aço, do concreto e da armadura longitudinal, expressa por: 

 (𝐸𝐼)𝑒 = (𝐸𝑎 × 𝐼𝑎) + (0,6 × 𝐸𝑐, 𝑟𝑒𝑑 × 𝐼𝑐) + (𝐸𝑠 × 𝐼𝑠) (5) 

O fator 0,6 pretende simular a fissuração do concreto. 

 (EA)e é a rigidez axial efetiva à compressão: 

 (𝐸𝐴)𝑒 = (𝐸𝑎 × 𝐼𝑎) + (𝐸𝑐, 𝑟𝑒𝑑 × 𝐴𝑐) + (𝐸𝑠 × 𝐴𝑠) (6) 

Onde: 

Ia é o momento de inércia da seção transversal do perfil de aço em relação ao eixo 

de flexão da flambagem. 

Aa é a área da seção transversal do perfil de aço. 

Is é o momento de inércia da seção transversal da armadura do concreto em relação 

ao eixo de flexão da flambagem. 

As é a área da seção transversal da armadura do concreto. 

Ic é o momento de inércia da seção transversal do concreto em relação ao eixo de 

flexão da flambagem. 

Ac é a área da seção transversal do concreto não fissurado. 

Ea é o módulo de elasticidade do aço estrutural. 

Es é o módulo de elasticidade do aço da armadura. 

Ec,red é o módulo de elasticidade reduzido do concreto, no qual considera o efeito 

da fluência, dado por: 

 𝐸𝑐, 𝑟𝑒𝑑 =  
𝐸𝑐

1+𝜑 (
𝑁𝑔,𝑠𝑑

𝑁𝑠𝑑
)
  (7) 
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Onde: 

Ec é o módulo de elasticidade do concreto. 

𝜑 é o coeficiente de fluência do concreto, no qual, simplificadamente, admite-se 

que esse coeficiente é igual a 2,5 nos pilares total ou parcialmente revestidos com concreto. 

Nsd é a força axial solicitante de cálculo. 

Ng,sd é a parcela da força axial solicitante de cálculo devida à ação permanente e à 

ação decorrente do uso de atuação quase permanente. 

Admite-se, simplificadamente, que a razão 
𝑁𝑔,𝑠𝑑

𝑁𝑠𝑑
 é 0,6. 

Portanto, pode-se assumir que a equação (7) é igual a 0,4 × Ec. 

e) as seções transversais totalmente envolvidas por concreto devem ter a área da 

armadura longitudinal – a fim de garantir a integridade do concreto – não deve 

ser menor que 0,3% da área do concreto e não deve ser maior que 4%, 

ocasionalmente utilizadas a fim de aumentar a capacidade resistente do pilar em 

situação de incêndio e deve ter pelo menos uma  barra da armadura longitudinal 

próxima às vértices da seção transversal; 

f) a razão entre a altura e a largura das seções transversais mistas retangulares deve 

estar situadas entre 0,2 e 5,0; 

g) a barra longitudinal deve ter espaçamento máximo menor ou igual a duas vezes 

a menor dimensão da seção transversal do pilar misto, mas que não exceda 400 

milímetros; 

h) as barras da armadura longitudinal devem ter diâmetro mínimo de 10 milímetros 

e máximo de 1/8 da menor dimensão do pilar; 

i) o espaçamento da armadura longitudinal e a distância entre a barra da armadura 

e o perfil de aço devem ser igual ou superior a 20 milímetros ou o diâmetro da 

barra ou 1,2 vez a dimensão máxima do agregado graúdo; 

j) caso a concretagem seja feita com o pilar já montado – no caso dos pilares 

totalmente revestidos por concreto –, deve-se comprovar que o perfil de aço 

resiste isoladamente às ações aplicadas antes de o concreto atingir 75% da 

resistência característica à compressão especificada; 

k) armadura transversal também deve ser colocada, através de estribos, ao longo 

do pilar e entre o cruzamento com vigas e com lajes, tendo diâmetro mínimo de 

5 milímetros ou de ¼ de diâmetro das barras de armaduras longitudinal, sendo 

escolhido o que for maior; 
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l) o espaçamento entre estribos deve ser igual ou menor a 200 milímetros ou a 

menor dimensão da seção transversal ou 12 vezes o diâmetro das barras da 

armadura longitudinal – quando possuir aço CA-50 –, assumindo que este 

espaçamento é medido na direção do eixo do pilar misto. 

3.4 Flambagem local dos elementos de aço 

Inicialmente, as resistências de todos os materiais devem ser atingidas sem que 

ocorra flambagem local dos elementos componentes do perfil do aço da seção transversal.  

O elemento de aço sujeito a compressão possui a desvantagem de estar disposto a 

sofrer flambagem. Há dois tipos de flambagem em membros compostos por aço, o local e o 

lateral distorcido. 

A flambagem, geralmente, excede o momento fletor e causa catastrófica falha do 

membro composto, portanto há necessidade de uma análise para garantir que este efeito não 

ocorra. 

Para que este fenômeno não ocorra, baseando nas variáveis apresentadas na  
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Figura 1, de acordo com a NBR 8800 (2008), alguns parâmetros devem ser 

obedecidos. Cada tipo de pilar misto tem seu parâmetro diferente e para os pilares envolvidos 

totalmente por concreto os cobrimentos do perfil de aço devem estar dentro dos limites 

(analisando a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, alínea a): 

40 mm ≤ cy ≤ 0,3 d 

cy ≥ 
bf

6
 

40 mm ≤ cx ≤ 0,3 bf 

3.5 Pilares submetidos à compressão axial 

A força axial resistente de cálculo de pilares mistos axialmente comprimidos 

sujeitos à instabilidade por flexão, de acordo com a norma NBR 8800:2008 é dado por: 

 𝑁𝑅𝑑 =  𝜒 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 (8) 

Onde Npl,Rd é a força axial de compressão resistente de cálculo da seção transversal 

à plastificação total, calculada a partir: 
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 𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 𝑁𝑝𝑙, 𝑎, 𝑅𝑑 + 𝑁𝑝𝑙, 𝑐, 𝑅𝑑 + 𝑁𝑝𝑙, 𝑠, 𝑅𝑑 (9) 

 

Com: 

 𝑁𝑝𝑙, 𝑎, 𝑅𝑑 = 𝑓𝑦𝑑 × 𝐴𝑎 (10) 

   
 𝑁𝑝𝑙, 𝑐, 𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑓𝑙 × 𝐴𝑐 (11) 

   
 𝑁𝑝𝑙, 𝑠, 𝑅𝑑 = 𝑓𝑠𝑑 × 𝐴𝑠 (12) 

   

Onde: 

Aa é a área da seção transversal do perfil de aço. 

As é a área da seção transversal da armadura longitudinal. 

Ac é a área da seção transversal do concreto. 

fcdl é igual do produto α × fcd, no qual α é um coeficiente igual a 0,95 para seções 

tubulares circulares preenchidas com concreto e 0,85 para as demais seções. 

E χ é o fator de redução associado à resistência à compressão fornecido em função 

do índice de esbeltez reduzido λ0,m, já calculado no item 3.3-d). 

Para λ0 ≤ 1,5: 

 

 

(13) 

Para λ0 > 1,5: 

 χ =  
𝑄 ×𝐴𝑔 ×𝑓𝑦

𝑁𝑒
  (14) 

 

No qual Ne é a força axial de flambagem elástica: 

a) Para flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia x da seção 

transversal: 

 𝑁𝑒𝑥 =  
𝜋²×𝐸×𝐼𝑥

(𝐾𝑥 ×𝐿𝑥)²
  (15) 

   

b) Para flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia y da seção 

transversal: 

 𝑁𝑒𝑦 =  
𝜋²×𝐸×𝐼𝑦

(𝐾𝑦 ×𝐿𝑦)²
  (16) 

   

c) Para flambagem por torça em relação ao eixo longitudinal z: 
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 𝑁𝑒𝑧 =
1

𝑟0²
 × [

𝜋2×𝐸×𝐶𝑤

(𝐾2 ×𝐿2)2 + 𝐺𝐽]  

 

(17) 

 

Onde: 

KxLx é o comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo x (com Kx 

sendo dado pela Tabela 1). 

Ix é o momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo x. 

KyLy é o comprimeno de flambagem por flexão ao eixo y (com Ky sendo dado pela 

Tabela 1). 

Iy é o momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo y. 

K2L2 é o comprimento de flambagem por torção (com Kz sendo 1 quando ambas as 

extremidades da barra possuírem rotação em torno do eixo longitudinal impedida e 

empenamento livre e 2 quando umas da extremidade da barra possuir torração em torno do eixo 

longitudinal e empenamento livros, e, a outra extremidade, rotação e empenamento impedidos). 

E é o módulo de elasticidade do aço. 

Cw é a constante de empenamento da seção transversal. 

Tabela 1: Coeficiente de flambagem por flexão de elementos isolados 
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FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 

8800: Projeto de estrutura de aço e estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios. Rio de Janeiro, 2008. 

3.6 Pilares submetidos à flexo-compressão 

Este item aborda os efeitos combinados de força axial de compressão e de momento 

fletor em relação a um ou aos dois eixos de simetria da seção transversal. Todos os pilares 

devem estar atendendo as demandas dos itens 3.3 e 3.4. 

Pode-se utilizar um modelo de cálculo mais simplificado – denominado de modelo 

de cálculo I – ou um modelo de cálculo mais rigoroso – denominado modelo de cálculo II. 

Ambos constam na norma NBR 8800:2008 e serão apresentados a seguir. 

3.7 Modelo de cálculo I 

Verifica-se os efeitos da força axial de compressão e dos momentos fletores a partir 

de determinadas limitações, considerando que o pilar está carregado de modo que não ocorra 

torção. 

Portanto: 

a) quando a relação entre a força axial solicitante de cálculo de tração ou de 

compressão e a força axial resistente de cálculo de tração ou de compressão for: 

 𝑁𝑠𝑑

𝑁𝑟𝑑
 ≥ 0,2  (18) 

   
 𝑁𝑠𝑑

𝑁𝑟𝑑
+  

8

9
 (

𝑀𝑥,𝑠𝑑

𝑀𝑥,𝑟𝑑
+ 

𝑀𝑦,𝑠𝑑

𝑀𝑦,𝑟𝑑
)  ≤   1,0  

 

(19) 

  

b) quando a relação entre a força axial solicitante de cálculo de tração ou de 

compressão e a força axial resistente de cálculo de tração ou de compressão for: 

 𝑁𝑠𝑑

𝑁𝑟𝑑
< 0,2  (20) 

   
 𝑁𝑠𝑑

2×𝑁𝑟𝑑
+ (

𝑀𝑥,𝑠𝑑

𝑀𝑥,𝑟𝑑
+ 

𝑀𝑦,𝑠𝑑

𝑀𝑦,𝑟𝑑
)  ≤   1,0  (21) 

   

Onde: 

Nsd é a foça axial solicitante de cálculo de tração ou de compressão. 



35 

 

 

Nrd é a força axial resistente de cálculo de tração ou de compressão (Calculada no 

item 3.5. 

Mx,Sd e My,Sd são os momentos fletores solicitantes de cálculo, respectivamente, em 

relação aos eixos x e y da seção transversal. 

Mx,Rd e My,Rd são os momentos fletores resistentes de cálculo, respectivamente, em 

relação aos eixos x e y da seção transversal.  

3.8 Momentos fletores resistentes de cálculo 

São dados pelos momentos fletores de plastificação de cálculo em relação ao eixo 

x e ao eixo y, respectivamente, Mpl,x,Rd e Mpl,y,Rd: 

𝑀𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 𝑓𝑦𝑑 × (𝑍𝑎 − 𝑍𝑎𝑛) + [0,5 × 𝑓𝑐𝑑1 × (𝑍𝑐 − 𝑍𝑐𝑛) + 𝑓𝑠𝑑 × (𝑍𝑠 − 𝑍𝑠𝑛) (22) 

Onde: 

Za = módulo de resistência plástico da seção do perfil do aço. 

Zs = módulo de resistência plástico da seção da armadura do concreto. 

Zc = módulo de resistência da seção de concreto, considerado não-fissurado. 

Zan, Zcn e Zsn = módulos de resistência plásticos (calculados no item 3.9.1.1.1.1) 

fcdl definido no item 3.6. 

O momento fletor máximo resistente de plastificação de cálculo, Mmáx,pl,Rd em 

relação ao eixo x e ao eixo y, respectivamente, Mmáx,pl,x,Rd e Mmáx,pl,y,Rd, de seções mistas 

duplamente simétricas: 

 𝑀𝑚á𝑥, 𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = (𝑓𝑦𝑑 × 𝑍𝑎) + (0,5 × 𝑓𝑐𝑑𝑙 × 𝑍𝑐) + (𝑓𝑠𝑑 × 𝑍𝑠) (23) 

3.8.1 Módulos de resistência plásticos  

3.8.1.1 Para seções i ou h revestidas total ou parcialmente com concreto  

 
𝑍𝑠 =  ∑ |𝐴𝑠𝑖 × 𝑒𝑖|

𝑛

𝑖−1

 
(24) 

  

onde ei é a distância do eixo da barra da armadura de área Asi ao eixo de simetria 

relevante da seção. 

a) eixo x (Tabela 2) 

 𝑍𝑐 =  
𝑏𝑐×ℎ𝑐²

4
− 𝑍𝑎 − 𝑍𝑠  (25) 
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Figura 2: Seção I ou H revestida com concreto fletida 

em relação ao eixo x 

 

 

FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: Projeto de 

estrutura de aço e estruturas mistas de aço e concreto 

de edifícios. Rio de Janeiro, 2008. 

a.1) linha neutra plástica na alma do perfil de aço (hn ≤ 
𝑑

2
 – tf): 

 ℎ𝑛 =  
(𝐴𝑐×𝑓𝑐𝑑𝑙)−{𝐴𝑠𝑛×[(2×𝑓𝑠𝑑)−𝑓𝑐𝑑1]}

(2×𝑏𝑐×𝑓𝑐𝑑1)+{2×𝑡𝑤×[(2×𝑓𝑦𝑑)−𝑓𝑐𝑑1]}
  (26) 

   
 𝑍𝑎𝑛 = 𝑡𝑤 × ℎ𝑛² (27) 

 

 𝑍𝑠𝑛 =  ∑ |𝐴𝑠𝑛𝑖 × 𝑒𝑦𝑖|𝑛
𝑖−1    (28) 

   
 𝑍𝑐𝑛 = (𝑏𝑐 × ℎ𝑛2) − 𝑍𝑎𝑛 − 𝑍𝑠𝑛 (29) 

Onde: 

Asn = soma das áreas das barras da armadura na região de altura 2×hn. 

Asni = área de cada barra da armadura na região de altura 2×hn. 

eyi = distância do eixo da barra da armadura ao eixo x. 
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a.2) linha neutra plástica na mesa do perfil de aço (
𝑑

2
 – tf < hn ≤ 

𝑑

2
 ): 

ℎ𝑛 =
(𝐴𝑐×𝑓𝑐𝑑1)−[𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑−𝑓𝑐𝑑1)]+[(𝑏𝑓−𝑡𝑤)(𝑑−2𝑡𝑓)(2𝑓𝑦−𝑓𝑐𝑑1)]

(2𝑏𝑐×𝑓𝑐𝑑1)+(2𝑏𝑓−𝑓𝑐𝑑1)
  (30) 

   
 

𝑍𝑎𝑛 = 𝑏𝑓 × ℎ𝑛² ×
(𝑏𝑓−𝑡𝑤)(𝑑−2𝑡𝑓)²

4
  (31) 

   

 Zsn e Zcn calculam-se como a.1). 

a.3) linha neutra plástica fora do perfil de aço (
𝑑

2
 < hn ≤ 

ℎ𝑐

2
 ) – só para a Figura 2 

 

 

 

Figura 2: Seção I ou H revestida com concreto fletida 

em relação ao eixo x 

-a: 

 ℎ𝑛 =
(𝐴𝑐×𝑓𝑐𝑑1)−[𝐴𝑠𝑛(2𝑓𝑠𝑑−𝑓𝑐𝑑1)]−[𝐴𝑠(2𝑓𝑦𝑑−𝑓𝑐𝑑1)]

2𝑏𝑐×𝑓𝑐𝑑1
  (32) 

 

 𝑍𝑎𝑛 = 𝑍𝑎 (33) 

Zsn e Zcn calculam-se como a.1). 

3.9 Modelo de cálculo II 

Verifica-se os efeitos da força axial de compressão e dos momentos fletores através 

de duas expressões: 

 𝑁𝑠𝑑 ≤ 𝑁𝑟𝑑   (34) 

 

 𝑀𝑥,𝑡𝑜𝑡,𝑆𝑑

𝜇𝑥×𝑀𝑐,𝑥
+  

𝑀𝑦,𝑡𝑜𝑡,𝑆𝑑

𝜇𝑦×𝑀𝑐,𝑦
  ≤   1,0  

 

(35) 

Onde: 

𝜇x é um coeficiente igual a: 

a) para Nsd ≥ Nc: 

 𝜇𝑥 = 1 −
𝑁𝑠𝑑−𝑁𝑝𝑙,𝑐,𝑅𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑−𝑁𝑝𝑙,𝑐,𝑅𝑑
  (36) 

b) para 
𝑁𝑐

2
 ≤ Nsd < Nc: 
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 𝜇𝑥 = (1 −
𝑀𝑑,𝑥

𝑀𝑐,𝑥
) (

2×𝑁𝑠𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑐,𝑅𝑑
− 1) +  

𝑀𝑑,𝑥

𝑀𝑐,𝑥
  

(37) 

c) para 0 ≤ Nsd < 
𝑁𝑐

2
: 

 𝜇𝑥 = 1 +  
2 𝑁𝑠𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑐,𝑅𝑑
(

𝑀𝑑,𝑥

𝑀𝑐,𝑥
− 1)  

(38) 

𝜇y é um coeficiente calculado exatamente como 𝜇x, só altera a grandeza para y. 

Npl,c,Rd é definido no item 3.5. 

Npl,Rd é a força axial resistente de cálculo da seção transversal à plastificação total, 

calculada no item 3.5. 

Nsd é a força axial solicitante de cálculo. 

Mc,x e Mc,y são os momentos fletores resistentes de plastificação de cálculo em 

relação aos eixos x e y, e dados por 0,9×Mpl,x,Rd e 0,9×Mpl,y,Rd, respectivamente. Mpl,x,Rd e 

Mpl,y,Rd foram calculados no item 3.8. 

Md,x e Md,y são os momentos fletores máximos resistentes de plastificação de 

cálculo em relação aos eixos x e y, e dados por 0,8×Mmáx,pl,x,Rd e 0,9×Mmáx,pl,y,Rd, 

respectivamente. Mmáx,pl,x,Rd e Mmáx,pl,y,Rd foram calculados no item 3.8. 

Caso Md,x seja menor que Mc,x, então Md,x deve ser igual a Mc,x. A mesma condição 

serve para o eixo y. 

Mx,tot,Sd e My.tot.Sd são os momento fletores solicitantes de cálculos totais em relação 

aos eixos x e y, respectivamente (calculados no item 3.9.1.1.1.1). 

3.9.1.1.1.1 Momentos fletores solicitantes de cálculo totais 

Os momentos fletores solicitantes totais são calculados pelas equações (39) e (40). 

 𝑀𝑥, 𝑡𝑜𝑡, 𝑆𝑑 = 𝑀𝑥, 𝑆𝑑 + 𝑀𝑥, 𝑖, 𝑆𝑑 (39) 

 

 𝑀𝑦, 𝑡𝑜𝑡, 𝑆𝑑 = 𝑀𝑦, 𝑆𝑑 + 𝑀𝑦, 𝑖, 𝑆𝑑 (40) 

Onde: 

Mx,Sd e My,Sd são momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos x 

e y, respectivamente. 

Mx,i,Sd e My,i,Sd são dados pelas equações (41) e (42), respectivamente: 

 𝑀𝑥, 𝑖, 𝑆𝑑 =  
𝑁𝑠𝑑×𝐿𝑥

200×(1−
𝑁𝑠𝑑

𝑁𝑒2,𝑥
)
  (41) 

   



39 

 

 

 𝑀𝑦, 𝑖, 𝑆𝑑 =  
𝑁𝑠𝑑×𝐿𝑦

150×(1−
𝑁𝑠𝑑

𝑁𝑒2,𝑦
)
  

 

(42) 

Onde: 

L = comprimento destravado do pilar entre contenções laterais. 

Ne2,x = 
π²(EI)e,x

𝐿𝑥²
 e Ne2,y = 

π²(EI)e,y

𝐿𝑦²
, no qual os subscritos x e y se referem à flexão 

em relação aos eixos da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, com (EI)e,x e (EI)e,y calculados no item 3.3. 

Com os valores inseridos nas equações 43 e 44, deve-se considerar o momento 

devido às imperfeições ao longo do pilar em relação apenas a um dos eixos, o que levar ao 

resultado mais desfavorável. Portanto, se Mx,i,Sd ≠ 0, My,i,Sd = 0, e vice-versa.  
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4 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA NORMA EUROPEIA EUROCODE 4: 

DESIGN OF COMPOSITE STEEL AND CONCRETE STRUCTURES – PART 1-

1: GENERAL RULES AND RULES FOR BUILDINGS 

A norma europeia sobre estruturas mistas foi divulgada, pela primeira vez, em 1994 

e atualizada, em sua mais recente versão, dez anos depois, em 2004.  

Em sua estrutura, o EUROCODE 4 está dividido em duas partes, sendo a primeira 

parte dividida em duas. A primeira parte se trata das estruturas mistas de aço e de concreto, na 

qual a parte 1-1 trata sobre as estruturas gerais e a parte 1-2, sobre as estruturas em exposição 

ao fogo. A segunda parte se trata das regras sobre as estruturas de pontes. 

Como o foco desta monografia é pilares mistos totalmente revestidos por concreto, 

sem analisar a presença de incêndio, a atenção será voltada para a parte 1-1 desta norma. 

Inserido na norma e, mais precisamente, no item 6.7 (Composite columns and 

composite compression members, ou seja, pilares mistos e membros mistos submetidos à 

compressão), encontra-se dois tipos de métodos para cálculo de dimensionamento de pilares, o 

método I – geral – e o método II – simplificado. 

4.1 Generalidades 

De acordo com o Eurocode 4: part 1-1, o desenvolvimento do dimensionamento 

dos pilares mistos e dos membros mistos submetidos à compressão, podem ser parcial ou 

totalmente revestidos por concreto ou de concreto totalmente revestido por aço. Como assim é 

representado na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 
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Figura 3: Seções de pilares mistos 

 

FONTE: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – 

Part 1-1: general rules and rules for buildings. Bruxelas, 2004. 

As estruturas desenvolvidas precisam ter classe de aço de S235 a S460 – estas 

descrições são referentes às resistências características mínimas em cilindros, sendo a letra ‘S’ 

a indicação que o aço é estrutural e normatizado pelo Eurocode e os números seguintes a letra 

representam a resistência ao escoamento mínimo em MPa – e densidade normal (usualmente 
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admitida de 2000 a 2600 kg/m³) do concreto das classes de força C20/25 a C50/60 – estas são 

referentes às resistências características mínimas em cubos – e que sejam pilares isolados. 

A contribuição do aço, que deve ser maior igual a 0,2 e menor igual a 0,9, é definida 

como: 

 δ =  
𝐴𝑎 ×𝑓𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
  (45) 

Onde: 

Aa = área da seção da estrutura de aço. 

fd = resistência de cálculo ao escoamento do aço.  

Npl,Rd = força axial resistente de cálculo da seção transversal à plastificação total. 

Na qual, é calculada a partir da capacidade plástica de cada componente: 

 
𝑁𝑝𝑙, 𝑅 = (𝑓𝑦 × 𝐴𝑎) + (∝ × 𝑓𝑐𝑘 × 𝐴𝑐) + (𝑓𝑦𝑠 × 𝐴𝑠) 

(46) 

 

No qual: 

fy = a resistência ao escoamento do aço; 

Aa = a área da seção transversal de aço; 

Ac = a área da seção da estrutura de concreto; 

fck =  a resistência à compressão do concreto; 

fys = a resistência ao escoamento do aço da armadura; 

As = a área da armadura longitudinal total. 

Para pilares com seções retangulares totalmente revestidas por concreto, ∝ é 

definido como 0,85. 

O método I, também conhecido como método geral, é atribuído a membros com 

seções transversais não-simétricos ou não-uniformes em todo comprimento do pilar e o método 

II, também conhecido como método simplificado, é atribuído a membros com dupla simetria e 

seção transversal uniforme ao longo do comprimento do pilar. 

A influência da flambagem local da seção de aço será considerada no 

dimensionamento. 

4.2 Método geral  

Ainda de acordo com o Eurocode 4: Part 1-1, o dimensionamento para estabilidade 

da estrutura deve levar em consideração os efeitos de segunda ordem, incluindo tensões 

residuais, imperfeições geométricas, instabilidade local, rompimento do concreto, fissura do 

concreto e escoamento da estrutura do aço e de reforço. O dimensionamento deve assegurar 
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que não haja instabilidade mesmo ocorrendo as mais desfavoráveis combinações de ação no 

estado limite último e que as resistências individuais das seções transversais sujeitas a 

deformação, força longitudinal e de compressão não sejam excedidas. 

Assim, os efeitos de segunda ordem devem ser considerados em qualquer direção 

que a falha possa ocorrer, caso estes interfiram significantemente na estabilidade da estrutura, 

as força internas devem ser determinadas através de análise elásticas e plásticas, as seções 

planas devem continuar planas e a força de tensão do concreto pode ser ignorada, retração e 

efeitos de fluência devem ser considerados, caso estes reduzam significantemente a estabilidade 

estrutural. Simplificadamente, efeitos de fluência e de retração podem ser ignorados, caso os 

efeitos de deformação de primeira ordem, devido a influência das deformações e da força 

longitudinal a partir dos carregamentos permanentes, não seja maior que 10% em relação às 

situação em que eles não são considerados.   

4.3 Método simplificado 

4.3.1 Generalidades 

Este método possui algumas limitações que necessitam ser obedecidas e admitidas 

para que o pilar seja dimensionado de maneira correta, portanto é utilizado apenas em membros 

com simetria dupla e seção transversal contínua ao longo do comprimento do pilar. Portanto, 

este não poderá ser utilizado caso a estrutura de aço contiver duas ou mais seção desconectadas. 

O cobrimento do concreto máximo para pilares totalmente revestidos por concreto, 

devem ser: 

cz = 0,3h cy = 0,4b (47) 

 

Sendo h e b mostrados na  
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Figura 3. 

A armadura longitudinal não poderá exceder 6% da área do concreto e, para as 

seções transversais retangulares mistas, deve-se manter um limite ente 0,2 e 5,0 em relação a 

razão entre a altura e a largura. 

Para início de análise, verifica-se as condições limitantes do índice de esbeltez, λ, 

que deverá ser menor ou igual a 2.  

Sendo definido como: 

 
λ = √

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘

𝑁𝑒
  

(48) 

Onde: 

Npl,rk = valor caracteristico da resistência plástica a compressão, dado no item 4.1. 

Ne = força normal crítica elástica para modo de flambagem relevante, calculada 

através da regidez axial efetiva (EI)eff, dada por: 

 

Ne = 
𝜋2(𝐸𝐼)𝑒

𝐾𝐿²
 

(49) 

Sendo: 

 
(EI)e = (Ea × Ia) + (Es × Is) + (Ke × Ecm × Ic) 

(50) 

No qual: 

Ke é o fator de correção, será adotado como 0,6. 

Ia é o momento de inércia da seção transversal do perfil de aço em relação ao eixo 

de flexão da flambagem. 

Is é o momento de inércia da seção transversal da armadura do concreto em relação 

ao eixo de flexão da flambagem. 

Ic é o momento de inércia da seção transversal do concreto em relação ao eixo de 

flexão da flambagem. 

Ea é o módulo de elasticidade do aço estrutural. 

Es é o módulo de elasticidade do aço da armadura. 

Ecm é o módulo de elasticidade reduzido do concreto, no qual considera o efeito da 

fluência, dado por: 

 𝐸𝑐, 𝑟𝑒𝑑 =  
𝐸𝑐

1+𝜑 (
𝑁𝑔,𝑒𝑑

𝑁𝑒𝑑
)
  (51) 
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Onde: 

Ec é o módulo de elasticidade do concreto, previamente definido pelo Eurocode 2: 

Part 1-1 (2003) como: 

 
Ec = 9,5 (fck + 8)1/3 (52) 

Sendo fck a resistência do concreto em MPa e Ec dado em kN/mm². 

𝜑 é o coeficiente de fluência do concreto, no qual, simplificadamente, admite-se 

que esse coeficiente é igual a 2,5 nos pilares total ou parcialmente revestidos com concreto. 

Nsd é a força normal solicitante de cálculo. 

Ng,sd é a parcela da força axial solicitante de cálculo devida à ação permanente e à 

ação decorrente do uso de atuação quase permanente. 

Admite-se, simplificadamente, que a razão 
𝑁𝑔,𝑠𝑑

𝑁𝑠𝑑
 é 0,6. 

4.3.2 Métodos de análise e imperfeições do membro 

A verificação da estrutura deve ser baseada na análise elástica linear de segunda 

ordem. 

Para determinação das forças internas, o valor do rigidez à flexão, (EI)eff,II, deve ser 

calculada como: 

 
(EI)eff,II = Ko (Ea × Ia + Es × Is + Kc,II × Ecm × Ic) (53) 

Onde Kc,II é o fator de correção, adotado como 0,5, e Ko como fator de calibramento, 

adotado como 0,9. 

A influência das imperfeições geométricas e estuturais devem ser levadas em 

consideração pelas imperfeição geométrica equivalentes. No caso dos pilares mistos, a 

impefeição equivalente dos membros da estrutura são dados através da Tabela 2, na qual L é o 

comprimento do pilar. 

 

Tabela 2: Curva de  flambagem e imperfeições da estrutura de pilares 

mistos 
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FONTE: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete 

structures – Part 1-1: general rules and rules for buildings. Bruxelas, 

2004. (Traduzido pelo autor) 

Ao longo do comprimento do pilar, os efeitos de segunda ordem podem ser 

considerados caso o maior efeito de momento de primeira ordem, MEd, for multiplicado por um 

fator k, definido como: 

 k = 
𝛽

1− 
𝑁𝑒𝑑

𝑁𝑒𝑟,𝑒𝑓𝑓

 ≥ 1,0 (54) 

No qual: 

Ncr,eff  é a força crítica normal do eixo relevante e da flexão efetiva da rigidez 

correspondente, de acordo com o comprimento efetivo a partir do comprimento do pilar. 

  𝛽 é o fator de momento efetivo, dado na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Fator 𝛽 para determinação dos momentos da teoria 

da segunda ordem  
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FONTE: Eurocode 4: Design of composite steel and 

concrete structures – Part 1-1: general rules and rules for 

buildings. Bruxelas, 2004. (Traduzido pelo autor) 

 

4.3.3 Resistência dos membros sujeitos a compressão axial  

Análise de segunda ordem deve ser utilizada para verificação dos membros, no qual 

será levado em consideração a imperfeição da estrutura. 

A curva de interação, simplificadamente, pode ser substituída por um diagrama 

poligonal. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 exemplifica a tensão plástica distribuída, sendo de A até D para pilares 

totalmente envolvidos por concreto. 
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Figura 4: Curva de interação simplificada e distribuição de tensão 

correspondente 

 

FONTE: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete 

structures – Part 1-1: general rules and rules for buildings. Bruxelas, 

2004. (Traduzido pelo autor) 

 

Para a parte da estrutura submetida a compressão axial, simplificadamente, o valor 

da força normal, NEd, deve satisfazer a expressão: 

 𝑁𝑒𝑑

𝜒 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
 ≤ 1,0 (55) 

   

Onde: 

Npl,Rd é a capacidade plástica da seção mista, definida no item 4.1. 
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𝜒 é o fator de redução para a flambagem relevante, previamente fornecido na norma 

Eurocode 3: Part-1-1 (2005) como: 

 𝜒 = 
1

∅+ √∅2− 𝜆²
 onde 𝜒 ≤ 1,0 (56) 

 

   ∅ = 0,5 (1 + α (λ – 0,2) + λ²) (57) 

   

As curvas da flambagem relevantes para as seções transversais dos pilares mistos 

foram dados na Tabela 2. 

4.3.4 Resistência dos membros submetidos a compressão e flexão uniaxial 

A partir da curva de interação, demonstrada na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4, deve satisfazer a equação:  

 𝑀𝑒𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑
 = 

𝑀𝑒𝑑

𝜇 ×𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
 ≤ αm (58) 

 Onde: 

αm é 0,9 para classe de aço entre S235 e S355, e 0,8 para classe de aço entre S420 e 

S460. 

Med é o maior momento final ou o máximo momento fletor ao longo do 

comprimento do pilar, e inclui as imperfeições e os efeitos de segunda ordem, caso necessário. 

Mpl,N,Rd é a resistência da deformação plástica ao levar em consideração a força 

normal, Ned, dado através da equação (59). 

 Mpl,N,Rd = µd × Mpl,Rd (59) 

 No qual: 

Mpl,Rd é o momento resistente plástico, dado pelo ponto B, na  
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Figura 4. 

O momento resistente plástico, Mpl,Rd, para o plano de deformação considerado, 

referencia o valor de µd = µdy ou µdz, de acordo com a Figura 5. Quando o momento de 

deformação Med depende, diretamente, da ação da força normal, os valores de µd podem ser 

maiores que 1,0, assim, exemplificamente, quando um excentricidade da força normal, NEd, 

resulta o momento MEd. Caso contrário, faz-se necessidade de uma verificação de acordo com 

o item 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Projeto para compressão e flexão biaxial 
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FONTE: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete 

structures – Part 1-1: general rules and rules for buildings. 

Bruxelas, 2004. (Traduzido pelo autor) 
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5 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA NORMA AMERICANA ANSI/AISC 360-16 

– SPECIFICTION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS 

A norma americana ANSI/AISC 360 – criada e distribuída pelo American Institute 

of Steel Construction, ou seja, Instituto Americano de Construção em Aço, em tradução livre – 

teve duas versões anteriores, em 2005 e em 2010, e a mais atualizada liberada em 2016.  

Anteriormente, os pilares de concreto e mistos estavam integrados na norma ACI 

318 – criada e distribuída pelo American Concrete Institute, isto é, Instituto Americano de 

Concreto, em tradução livre –, entretanto, em 2010, existia algumas especificações ainda 

utilizadas provindas da ACI 318, porém, nesta mais nova atualização, a norma 360-16 a 

desconsidera inteiramente. 

Os pilares mistos se encontram no capítulo I do AISC (2016), juntamente com 

outras estruturas mistas. Neste capítulo, aborda-se os pilares preenchidos por concreto e 

totalmente revestidos por concreto, entretanto não são incluídos os pilares parcialmente 

revestidos por concreto.  

5.1 Generalidades 

De acordo com a norma, AISC 160-16, os elementos que compõem o pilar misto 

devem obedecer algumas limitações para que os métodos determinados possam ser aplicados 

corretamente.  

Para o concreto com densidade normal, a resistência à compressão do concreto, f’c, 

deve ser entre 21MPa e 69 MPa, e para o concreto com densidade baixa, deve ser entre 21 MPa 

e 41 MPa. Caso seja utilizado um valor maior nas propriedades do concreto para calcular a 

rigidez, se não for justificado por testes e por análises, este valor não poderá ser utilizado nos 

cálculos da força resistente. 

A seção de aço utilizada no cálculo da força dos membros mistos deve ter tensão 

de escoamento mínimo de, no máximo, 525 MPa.  

A Norma permite o uso do Load and Resistance Factor Design – mais conhecido 

como LRFD – no qual aplica-se fatores de carga às cargas de nível de serviço, de modo que 

eles sejam comparáveis com segurança às forças resistentes dos membros, as quais são, 

geralmente, inelásticas, mantendo as cargas reais (de serviço) na região elástica. É um método 

de dimensionamento dos componentes, no qual os esforços resistentes igualam ou excedem os 

valores requeridos do componente submetido às combinações de carregamentos, ou seja, trata-

se do cálculo através dos estados limites. A Norma também permite o Allowable Stregth Design 
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– mais conhecido como ASD – que é um método de dimensionamento dos componentes, na 

qual os esforços resistentes igualam ou excedem os esforços requeridos do componente 

submetido à combinações de carregamentos nominais, isto é, trata-se do cálculo baseado nos 

esforços resistentes admissíveis. Entretanto, como o dimensionamento dos pilares na norma 

brasileira é baseado nos estados limites, será utilizado o LRFD. 

Os métodos de dimensionamento respeitam o detalhamento e as propriedades dos 

materiais do concreto e da armadura presentes nas normas do Applicable Building Code, ou 

seja, Código de Aplicação dos Edifícios, em tradução livre. 

Como este capítulo da norma aborda vários métodos de dimensionamento, a fim de 

abranger todas as estruturas mistas, como vigas e lajes, os métodos de cálculo da capacidade 

resistente dos pilares mistos são o método de distribuição plástica de tensões e o método de 

compatibilidade de deformações.   

5.2 Método de distribuição plástica de tensões 

Ainda de acordo com AISC (2016), a força normal deve ser calculada de forma que 

os componentes de aço devem ter força Fy, tratando-se de tensão ou de compressão, e os 

componentes de concreto submetidos a compressão devido a força axial ou a flexão, devem ter 

força normal calculada por 0,85f’c, no qual f’c é a força de compressão especifica do concreto 

em MPa, para pilares totalmente revestidos por concreto. 

5.3 Método de compatibilidade de deformações 

A distribuição das deformações ao longo da seção deve ser considerada linear e 

tendo, no máximo, a deformação do concreto comprimido igual a 0,003 mm/mm. Este método 

pode ser utilizado para determinação da força normal para seções irregulares e para estruturas 

nas quais o aço não tenha comportamento elastroplástico. 

5.4 Força axial 

5.4.1 Limitações 

Para aplicar os métodos de dimensionamento do pilar misto totalmente revestido 

por concreto, deve-se obedecer alguns limites, para que os resultados obtidos sejam coerentes. 

Portanto, a seção transversal do aço deve ser, no mínimo, 1% da seção total da 

estrutura mista. O concreto deve ser reforçado com barras longitudinais contínuas e armaduras 

transversais, podendo conter estribos ou ganchos, e, caso haja ganchos, a barra utilizada deve 
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ser, no mínimo, de 10 mm com espaçamento de, no máximo, 300 mm entre as armaduras, ou 

uma barra de 13 mm, com espaçamento maior de 400 mm entre as armaduras. Pode haver um 

reforço de fio deformado ou soldado de área equivalente. O espaçamento máximo dos ganchos 

laterais deve ser 0,5 vezes o tamanho da menor dimensão do pilar. 

Assim como, o raio de reforço mínimo contínuo, ρsr, deve ser 0,004, onde: 

 ρsr = 
𝐴𝑠𝑟

𝐴𝑔
 (60) 

No qual: 

Asr é a área das barras de reforço contínuas em mm². 

Ag é a área bruta do componente misto em mm². 

5.5 Resistência à compressão 

Como já foi dito nesta monografia, será utilizado o método LRFD, portanto a força 

de compressão dos pilares mistos totalmente revestido por concreto, de acordo com a norma 

AISC (2016) é dada por φcPn. Deverá ser determinado o estado limite de flambagem de acordo 

com a esbeltez do pilar. 

No qual, para LRFD: 

Φc = 0,75 

E quando 
𝑃𝑛𝑜

𝑃𝑒
 ≤ 2,25: 

 Pn = Pno(0,658Pno/Pe) (61) 

Ou quando 
𝑃𝑛𝑜

𝑃𝑒
 > 2,25: 

 Pn = 0,877Pe (62) 

Onde: 

 Pno = FyAs + FysrAsr + 0,85f’cAc (63) 

Pe é a carga crítica da flambagem elástica definida por: 

 Pe = π² 
(𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓)

𝐿𝑐²
 (64) 

Ac é a área do concreto em mm². 

As é a área da seção transversal de aço em mm². 

Ec é o módulo de elasticidade do concreto, MPa, dado por: 

 Ec = 0,043wc1,5√𝑓′𝑐 (65) 

EIeff é a rigidez efetiva da seção mista, em Nmm², dado por: 

 EIeff = EsIs + EsIsr + C1EcIc (66) 
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No qual: 

C1 é o coeficiente para cálculo da rigidez efeitiva da seção mista, definido como: 

 C1 = 0,25 + 3(
𝐴𝑠+𝐴𝑠𝑟

𝐴𝑔
) ≤ 0,7 (67) 

Es é o módulo de elasticidade do aço = 200.000 MPa. 

Fy é a tensão de escoamento mínimo da seção de aço, em MPa. 

Fysr é a tensão de escoamento mínimo do aço das armaduras, em MPa. 

Ic é o momento de inércia da seção de concreto em relação ao eixo neutro elástico 

da seção mista, em mm4. 

Is é o momento de inércia da seção do perfil de aço em relação ao eixo neutro 

elástico da seção mista, em mm4. 

Isr é o momento de inércia da armadura em relação ao eixo neutro elástico da seção 

mista, em mm4. 

K é o fator de comprimento efetivo. 

L é o comprimento lateral do membro, em mm. 

Lc é igual a KL = comprimento efetivo do componente, em mm. 

f’c é a força especifica de compressão do concreto, em MPa. 

wc é a densidade do concreto, sendo limitado por 1500  ≤ wc ≤ 2500 kg/m³. 

5.6 Requisitos para o detalhamento 

Os limites determinados são aplicados apenas para componentes totalmente 

revestidos por concreto, no caso dessa monografia, trata-se dos pilares. 

Portanto, haverá um espaçamento, de no mínimo 1,5 vezes o diâmetro das barras 

da armadura, entre o eixo central do perfil de aço e a armadura longitudinal, que, entretanto, 

não poderá ser menor que 3,8 cm. 

5.7 Flexão 

Ainda de acordo com a norma AISC (2016), a força de flexão disponível dos pilares 

totalmente revestidos por concreto deve ser de acordo com: 

Φb = 0.90 (LRFD) 

E a equação que determina o dimensionamento pela flexão dada por: 

 φb × M (68) 
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No qual a força nominal à flexão, Mn, poderá ser calculada a partir do método da 

compatibilidade de deformações, para o estado limite de plastificação total da seção mista, ou 

através da distribuição plástica de tensões na seção mista. Os membros que estiveram 

envolvidos por concreto deverão ter conectores de aço presente. 

5.8 Membros submetidos à flexão e à compressão 

Para verificação da estabilidade do pilar sujeito a flexão e compressão em membros 

mono ou duplamente simétricos, deve-se analisar as forças a fim de impedir que esta deforme 

o membro, em qualquer eixo, ou seja, x ou y. Para esta análise, a norma AISC (2016) sugere 

que seja compreendidas e aplicadas as equações presentes no capítulo H, item 1.1, da mesma 

norma.  

Portanto, as equações (69) e (70) devem limitar as forças axiais dos membros: 

Quando 
𝑃𝑟

𝑃𝑐
 ≥ 0,2: 

 𝑃𝑟

𝑃𝑐
 + 

8

9
(

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
 + 

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1,0 (69) 

Quando 
𝑃𝑟

𝑃𝑐
 < 0,2: 

 𝑃𝑟

2 𝑃𝑐
 + 

8

9
(

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
 + 

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1,0 (70) 

Onde: 

Pr é a força axial requerida, usando o método LRFD, em N. 

Pc é a força axial disponível, em N, e igual a φcPn. 

Sendo o fator de resistência à compressão, φc, igual a 0,90.  

Mr é o momento de flexão requerida, usando o método LRFD, em Nmm. 

Mc é o momento de flexão disponível, em Nmm = φbMn. 

Sendo o fator de resistência à flexão, φb, igual a 0,90. 

Para os momentos Mr e Mc, as letras x e y representam o eixo de atuação. 
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6 COMPARAÇÃO DA NORMA BRASILEIRA COM AS NORMAS AMERICANA 

E EUROPEIA 

Ao aprender e analisar sucintamente o método de cálculo das normas brasileira – 

(NBR 8800), europeia (Eurocode 4: Part 1-1) e americana (AISC 2016), verificou-se os 

aspectos semelhantes que a norma brasileira possui com estas devidas normas internacionais. 

A norma brasileira é, claramente, baseada nestas duas normas, sendo cada um de 

seus dois métodos focado em apenas uma delas.  

Portanto, pode-se verificar que a norma nacional se baseia mais intensamente na 

norma europeia, atribuindo suas principais e mais básicas limitações semelhantes a esta. A 

norma brasileira limita, que para o dimensionamento de pilar misto de aço e de concreto seja 

calculado corretamente, o concreto deve ter densidade normal e a contribuição do aço (δ), a 

força axial resistente nominal de cálculo da seção transversal à plastificação total (Npl,R) e o 

índice de esbeltez (𝜆) – dentro da equação do índice de esbeltez, há necessidade de calcular a 

força de flambagem elástica (Ne), a rigidez efetiva (EA) e o módulo de elasticidade reduzido 

do concreto (Ec,red) – são calculados através da mesma equação. 

O método II da norma europeia é aplicado para pilares de dupla simetria e que 

possuem seção transversal uniforme ao longo do comprimento do pilar, sendo, portanto, estas 

características aplicadas para os dois métodos de cálculo da norma brasileira.  

Assim, o método II da norma brasileira é baseado inteiramente no método II da 

norma europeia, calculando-se através das mesmas equações. 

Em relação a norma americana, as características básicas adotadas pela norma 

brasileira são as forças axial solicitante de cálculo (Nsd, para a norma brasileira, e Pr, para a 

norma americana) e axial solicitante de cálculo devida a ação permanente (Nrd, brasileira, Pc, 

americana), entretanto, diferentemente das equações idênticas retiradas da norma europeia, a 

norma brasileira apenas baseia-se na americana, calculando estas variáveis de maneira mais 

simplificada. 

Por fim, o método I da norma nacional é baseado inteiramente na norma americana, 

utilizando as mesmas equações e limitações. Entretanto, a norma brasileira contém os passo-a-

passo finais de maneira mais explicativa e completa, estendendo-se detalhadamente até os 

resultados finais. 
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7 ROTEIRO SIMPLIFICADO DE CÁLCULO 

7.1 Norma Brasileira 

Inicialmente, ao realizar um cálculo de dimensionamento, obtém-se, previamente, 

algumas informações. Ou seja, é fornecido os valores da força axial solicitante de cálculo, Nsd, 

o limite de escoamento do aço, fy, o coeficiente característico do concreto à compressão, fck, o 

módulo de elasticidade do concreto, Ec, o módulo de elasticidade do aço, Ea, e as dimensões 

geométricas do concreto e aço no pilar totalmente revestido por concreto.  

1- A partir desses valores, calcula-se os esforços solicitantes de cálculo. Sendo a 

força axial solicitante já dada, os momentos fletores solicitantes dos eixos em 

questão, podendo ser x, y ou z, Mx,sd, My,sd e Mz,sd, os quais são calculados a 

partir de fy e fck. 

2- Calcula-se os valores em relação as propriedades da seção, ou seja, a área do 

perfil de aço, Aa, o momento de inércia do aço nos eixos solicitantes, Iax, Iay ou 

Iaz, a área da seção do concreto, Ac, e o momento de inércia do concreto nos 

eixos requeridos, Icx, Icy ou Icz. 

3- Baseado nesses valores, calcula-se a resistência da seção mista à plastificação 

total pela força normal nominal, Npl,R, e de cálculo, Npl, Rd. 

4- Em seguida, determina o valor da rigidez efetiva à flexão (cargas de longa 

duração), (EI)e, para todos os eixos requeridos. 

5- Encontra-se o valor dos parâmetros de esbeltez do pilar (cargas de curta 

duração), ou seja, o índice de esbeltez do pilar, 𝜆, – precisando ser menor que 

2,0 –  e a força axial de flambagem, Ne, para todos os eixos.  

6- A partir do valor do índice de esbeltez, calcula-se o fator de contribuição do 

aço, δ, e verifica se este está dentro dos limites, ou seja, 0,2 > δ > 0,9, caso seja 

menor que 0,2, o pilar deverá ser dimensionado como pilar de concreto e caso 

seja superior a 0,9, deverá ser dimensionado como pilar de aço. 

7- A partir dos valores de escoamento do aço, do módulo de elasticidade e dos 

tamanhos da seção, verifica-se se o cobrimento está dentro dos limites 

propostos. 

8- Calcula-se a resistência de cálculo à compressão axial, Nrd. 

9- Caso seja realizado pelo método I, determina-se a resistência de cálculo à 

plastificação total pelo momento fletor relativo aos eixos solicitantes, Mpl, Rd. 
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10- Caso seja realizado pelo método II, verifica-se os efeitos da força axial de 

compressão e dos momentos fletores, de acordo com suas equações limitantes 

e, por fim, calcula-se os momentos fletores solicitantes de cálculo totais, para 

seus respectivos eixos. 

7.2 Norma Europeia 

Assim como na norma brasileira, alguns dados são fornecidos para realização do 

dimensionamento, isto é, sabe-se, previamente, os valores da força axial solicitante de cálculo, 

Nsd, o limite de escoamento do aço, fy, o coeficiente característico do concreto à compressão, 

fck, o módulo de elasticidade do concreto, Ec, o módulo de elasticidade do aço, Ea, e as 

dimensões geométricas do concreto e aço no pilar totalmente revestido por concreto. 

1- A partir das dimensões geométricas do pilar, encontra-se os valores de 

cobrimento a fim de verificar se estes estão dentro dos limites estabelecidos no 

item 4.3.1. 

2- Ao satisfazer as condições de cobrimento, calcula-se a área do concreto, Ac, e a 

área do aço, Aa. 

3- Para cada eixo requerido, ou seja, x, y ou z, calcula-se o momento de inércia do 

aço, Ia, e o momento de inércia do concreto, Ic. 

4- Com as informações necessárias dadas, encontra-se a resistência da seção mista 

à plastificação total pela força normal nominal, Npl,R, e de cálculo, Npl, Rd. 

5- Obtendo a capacidade de resistência da seção mista à plastificação total pela 

força de cálculo, calcula-se o valor da contribuição do aço, δ, o que deve estar 

dentro dos limites estabelecidos, ou seja, maior que 0,2 e menor que 0,9. 

6- Calcula-se o módulo de elasticidade reduzido do concreto, Ecm, a fim de utilizá-

lo no cálculo do valor de flexão da rigidez, (EI)eff,II, para todos os eixos 

solicitados. 

7- Verifica-se se a limitação estabelecida no item 4.3.3, no qual determinará o 

valor da força normal, Ned. 

8- Utiliza-se a curva de iteração da Figura 4 para determinar a resistência da 

deformação plástica, Mpl,N,Rd, e o momento final máximo, Med. 

9- A partir desses dois valores, calcula-se o momento da deformação plástica, 

Mpl,Rd. 
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7.3 Norma Americana 

Assim como as normas brasileira e americana, são fornecidos, inicialmente, alguns 

valores para início do dimensionamento dos pilares mistos totalmente revestidos por concreto, 

como a força axial solicitante de cálculo, Nsd, o limite de escoamento do aço, fy, o coeficiente 

característico do concreto à compressão, fck, o módulo de elasticidade do concreto, Ec, o módulo 

de elasticidade do aço, Ea, e as dimensões geométricas do concreto e aço da seção transversal 

do pilar. 

1- Verifica-se se as propriedades do concreto e do aço estão de acordo com os 

determinados pela norma AISC 360 (2016), ou seja, se a resistência à 

compressão do concreto e o escoamento do aço estão dentro do limite, de acordo 

com o item 5.1. 

2- Realiza-se uma escolha de métodos de acordo com a norma, ou seja, entre o 

método ASD – Allowable Stregth Design – ou o método LRFD – Load and 

Resistance Factor Design. Essa monografia utiliza o método LRFD. 

3- Calcula-se a área do aço, Aa, e a área do concreto, Ac, e os momentos de inércia 

dos eixos solicitantes do aço, Is, do concreto, Ic, e das barras de reforço, Isr. 

4- Deve-se determinar a área das barras de reforço, Asr, através do raio de reforço 

mínimo contínuo, ρsr, que deverá ser igual a 0,004, e da área bruta do 

componente misto, Ag, a fim de determinar os espaçamentos necessários de 

acordo com a norma. 

5- Em seguida, calcula-se a força de resistência à compressão, Pn, a qual ainda será 

multiplicada pelo valor φc do método LRFD. 

6- A partir da força de compressão, determina-se o valor da carga crítica de 

flambagem, Pe, 

7- Calcula-se o módulo de elasticidade do concreto, Ec, e, com todas as outras 

várias já averiguadas, determina-se a rigidez efetiva da seção mista, EIeff. 

8- Por fim, encontra-se os valores de momento de flexão requerida, Mr, e o 

momento de flexão disponível, Mc, de acordo com seus eixos requeridos.  
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8 CONCLUSÃO 

Os pilares mistos totalmente revestidos por concreto – sendo bem utilizados nas 

construções modernas, atualmente – garantem uma boa proteção contra incêndio, diminuição 

do uso de insumos metálicos, diminuição do peso próprio e do volume, consequentemente, 

redução das fundações, aumentam a rigidez à flexão dos pilares, tendendo a contribuir na 

estabilização horizontal de edifícios. 

Verificou-se as vantagens e as desvantagens do pilar totalmente revestido por 

concreto em relação aos pilares de concreto e de aço, assim como determinadas situações nas 

quais o pilar misto seria dimensionado como um destes.  

A norma NBR 8800:2008 – Projeto de Estruturas de Aço e Estruturas Mistos de 

Aço e Concreto, permite analisar o pilar misto através de dois modelos de cálculo (I e II), 

baseados em duas normas internacionais, a ANSI/AISC 360-16: Specification for Structural 

Steel Buildings – norma americana – e o EUROCODE 4: Design of composite steel and 

concrete structure. Part 1-1: General rules and rules for building – norma europeia – 

respectivamente, dimensionando-os através de limitações pré-estabelecidas. 

Esta monografia foi desenvolvida para analisar os métodos de dimensionamento 

em cada uma das normas citadas, comparando as normas americana e europeia com a brasileira 

e verificando o que cada uma das normas internacionais proporcionou para a norma nacional.   

O desenvolvimento das três normas limita as seções transversais a seções simétricas 

e uniformes ao decorrer do comprimento do pilar.  

No Brasil, a utilização deste tipo de estrutura é bem limitada, portanto, o 

conhecimento a respeito também é limitado. A quantidade de bibliografias disponíveis em 

português é bem limitada, tendo, basicamente, a norma brasileira da ABNT como principal 

fonte. 

Assim, o intuito desta monografia é disseminar o conhecimento e contribuir para 

que outros trabalhos a respeito deste assunto, mas abrangendo outras especializações, sejam 

realizados de forma mais conclusiva e, por fim, possa ser feito uma expansão sobre as estruturas 

mistas e, mais precisamente, os pilares mistos. 
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