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Resumo/Abstract 

 

Uma rotina de dimensionamento é 

baseada em várias verificações calculadas 

com base nos parâmetros previstos em 

norma. Esta sequência de contas, em 

especial para estruturas de madeira, 

apresenta vários coeficientes 

ponderadores das características do 

material. Visando auxiliar outros 

estudantes, propôs-se neste trabalho 

organizar a rotina de cálculo necessária a 

um dimensionamento de elementos 

lineares carregados axialmente sem 

excentricidade em uma planilha no Excel, 

e automatizá-la utilizando a ferramenta 

Visual Basic for Application (VBA). 

Palavras-chave: Automação, 

Dimensionamento, Estruturas, Excel, 

Madeiras, VBA. 

 

A design routine to structures is based in 

various verifications that were calculated 

based on normative parameters. This 

sequency of operations, specially the 

equations to design wood elements, have 

lots of variables that ponderates all the 

features of the material studied. Trying to 

help others students, the following work 

organizes a routine for a usual design of 

wood linear members with axial loads 

using one spreadsheet on Excel, and 

automate it with the tool Visual Basic for 

Applications (VBA). 

Keywords: Automation, Design, 

Structures, Excel, VBA, Wood. 

Introdução 

 

Segundo [1], estruturalmente a madeira 

compete com o concreto e o aço, embora exista 

preconceito quanto à sua durabilidade e 

resistência por aqueles que não conhecem bem 

este material. Tal paridade com os outros 

materiais deve-se ao profundo conhecimento 

desenvolvido pelos estudos feitos na área, que 

levam em conta uma grande gama de variáveis 

oriundas das particularidades da madeira. 

Projetar uma estrutura parte do princípio de 

identificar e quantificar os esforços, os 

materiais e as limitações de projeto envolvidas 

na construção de uma edificação. Portanto, é 

necessário que o projetista efetue um grande 

número de cálculos, como os requeridos por [2] 

para o caso de dimensionamento de elementos 

estruturais em madeira. Com o objetivo de 

facilitar, agilizar e assegurar esta tarefa, surgiu 

a ideia de automatizar tal rotina de cálculos em 

uma planilha no Microsoft Excel que, além de 

operar funções básicas como simples operações 

matemáticas, pode ser programado para 

executar complexas rotinas de cálculo. 
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O Microsoft Excel é amplamente 

utilizado pela eficácia na produção e 

organização de planilhas automatizadas 

com uma interface intuitiva, que auxilia 

por exemplo nos cálculos do 

dimensionamento de elementos 

estruturais, que devido ao tamanho 

volume de informações envolvidas no 

processo, se tornam tarefas lentas e 

minuciosas. É de suma importância que o 

projetista seja preciso em seus cálculos e 

verificações, além de fazê-los em tempo 

hábil de projeto. Devido à estas 

necessidades e utilizando-se da 

ferramenta Visual Basic Application 

(VBA) contida no Excel, foi 

desenvolvida uma planilha que permite 

ao usuário efetuar rapidamente os 

cálculos necessários ao dimensionamento 

de barras de madeira submetidas à 

esforços axiais simples, como tração e 

compressão centradas, além de mostrar 

ao usuário alguns parâmetros de 

comparação com os índices da norma, 

com a vantagem de diminuir a 

possibilidade de falha humana nos 

cálculos. 

 

Materiais e Métodos 

 

No Brasil a madeira possui grande 

destaque para a construção de coberturas 

e o principal sistema estrutural utilizado é 

o de treliças planas. Conhecidas na 

prática como tesouras, as treliças são estruturas 

formadas por elementos de barras unidas umas 

as outras por nós. 

Outra particularidade das treliças é que seus 

elementos, conhecidos como barras, são 

submetidos apenas a esforços de tração ou 

compressão, em geral centrados. 

O documento normativo brasileiro [2], que 

baliza o dimensionamento de elementos 

estruturais de madeira é baseado no critério de 

segurança semi-probabilístico dos Estados 

Limites, segundo [2] os elementos estruturais 

devem ser verificados quanto aos Estados 

Limites Últimos (relacionados com a 

estabilidade e ruína parcial ou completa da 

estrutura) e os Estados Limites de Serviço 

(relacionados com o desconforto do usuário, 

como vibrações e deslocamentos excessivos). 

Quanto ao ELS, os elementos tracionados 

devem possuir esbeltez (λ) limite de 173, afim 

de evitar o surgimento de vibrações excessivas 

em consequência de ações transversais não 

previstas em seu dimensionamento. 

Quanto ao ELU para elementos tracionados, 

devem ser verificadas a ruptura das fibras da 

seção transversal líquida do elemento, ou na 

seção transversal bruta, quando não houver 

furos ou entalhes. Sua condição de segurança é 

expressa pela Equação (1). 

 

           𝜎𝑡0,𝑑 = 𝑓𝑡0,𝑑 

 

(1) 

 

Onde 𝜎𝑡0,𝑑 é a tensão solicitante de cálculo 

decorrente do esforço de tração e 𝑓𝑡0,𝑑 é a 
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resistência de cálculo à tração, 

sendo que a tensão calculada leva em 

consideração a área líquida da seção, 

descontando as áreas projetadas de furos 

ou entalhes proveniente da instalação de 

elementos de ligação. Assim, a equação 

para a determinação da tensão solicitante 

de cálculo é dada pela Equação (2). 

 

        𝜎𝑡0,𝑑 =
𝑁𝑡,𝑑

𝐴𝑙𝑖𝑞

 
(2) 

 

 

Onde 𝐴𝑙𝑖𝑞 é a área líquida da seção 

transversal e 𝑁𝑡,𝑑 é o esforço normal de 

tração solicitante de cálculo. 

Considera-se neste item somente 

barras de seção retangular com 

dimensões de b x h (Equação 3). 

 

                𝐴𝑙𝑖𝑞 = 𝐴 − 𝐴𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠 (3) 

 

Para ligações pregadas, considera-se o 

diâmetro do furo igual o diâmetro do 

prego. Já para ligações com parafusos 

passantes considera-se o diâmetro do furo 

igual ao diâmetro do parafuso mais um 

acréscimo de 1 mm. 

Para os elementos comprimidos, a 

esbeltez (λ) deve receber uma atenção 

particular já que a compressão pode levar 

ao aparecimento do fenômeno de 

flambagem, portanto o limite de esbeltez 

neste é menor que o adotado na 

verificação de ELS de elementos 

tracionados, seu valor é 143. Além deste fator, 

a Equação (4) deve ser  satisfeitas.  

 

𝜎𝑁𝑐,𝑑

𝐾𝑐𝑥 . 𝑓𝑐0,𝑑

≤ 1    𝑒  
𝜎𝑁𝑐,𝑑

𝐾𝑐𝑦 . 𝑓𝑐0,𝑑

≤ 1   (4) 

 

Com: 

 

𝐾𝑐𝑥 =
1

𝑘𝑥 + √(𝑘𝑥)2 − (λ𝑟𝑒𝑙,𝑥)2
 

𝐾𝑐𝑦 =
1

𝑘𝑦 + √(𝑘𝑦)2 − (λ𝑟𝑒𝑙,𝑦)2
 

 

 

    (5) 

Em que: 

 

𝐾𝑥 = 0,5 ∗ [1 + 𝛽𝑐(λ𝑟𝑒𝑙,𝑥 − 0,3) + (λ𝑟𝑒𝑙,𝑥)
2

] 

𝐾𝑦 = 0,5 ∗ [1 + 𝛽𝑐(λ𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + (λ𝑟𝑒𝑙,𝑦)
2

] 

   (6) 

 

 

Nas Equações (6), 𝛽𝑐 é o fator que leva em 

consideração o possível desalinhamento dos 

elementos estruturais, para madeira maciça, 

serrada e peças roliças 𝛽𝑐 = 0,2 e para MLC, 

LVL ou CLT 𝛽𝑐 = 0,1 . Na Equação (5) e 

Equação (6), 𝐾𝑐𝑥, 𝐾𝑐𝑦, 𝐾𝑥 e 𝐾𝑦 são coeficientes 

admensionais que reduzem a capacidade de 

carga do elemento estrutural em função de suas 

propriedades geométricas. 

A implementação da rotina de cálculo foi 

realizada por meio do software Excel e da 

linguagem de programação Visual Basic for 

Applications, com a finalidade de automatizar 

as rotinas de cálculo, contribuindo com o 

aprendizado dos alunos [3]. 

Usando o VBA como ferramenta no 

Excel, pode-se automatizar uma enorme 

variedades de problemas inerentes à 
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engenharia, tornando-os mais eficientes e 

garantindo segurança nos resultados por 

fazer com que o software resolva os 

cálculos necessários de maneira precisa. 

Após cada entrada e iteração na planilha 

ser devidamente revisada, o Excel garante 

a precisão no resultado. 

 

Metodologia 

 

Para a automação do 

dimensionamento de elementos 

estruturais de madeira, submetidos à 

esforços axiais simples, de tração e 

compressão, foi desenvolvido o software 

WOODIM. 

Com base nas recomendações do 

documento normativo brasileiro [2], o 

programa foi criado conforme o 

organograma da Figura 1. 

 

 

 

Figura 1: Organograma do Woodim. 

 

As telas de dimensionamento de elemento 

tracionado (Figura 2) e dimensionamento de 

elemento comprimido (Figura 3), são 

compostas de caixas de seleção que coletam a 

entrada de dados com suas devidas unidades 

específicas e caixas que retornam os valores dos 

cálculos feitos para a verificação do 

dimensionamento. 

 

Figura 2: Dimensionamento de elemento tracionado. 
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Resultados 

 

Os resultados obtidos através do 

programa são precisos e concisos com a 

literatura e satisfazem um nível de 

precisão e agilidade que é necessário no 

dia a dia de um calculista. Os exemplos a 

seguir são usados para atestar a eficácia 

do software e foram extraídos de [4]. 

Problema 1 - A seguinte situação 

ilustra um nicho de emprego do software 

Woodin para verificação de um elemento 

tracionado por uma força permanente 

com intensidade de 40kN, condições de 

vinculação rótula-rótula, madeira serrada 

D30 sem classificação e com 12% de 

umidade. A peça sofre desconto das áreas 

vazadas onde passam os parafusos no 

valor de 1300mm² e possui vão teórico de 

1,50m. 

 

 

A figura 2 ilustra a tela de dimensionamento 

do software WOODIM e os respectivos 

resultados. 

Problema 2 - Neste exemplo, consideremos 

um pilar de uma residência  unifamiliar 

construído em MLC classe C30 com teor  e 

umidade classe 1, 4m de comprimento, e secção 

quadrada de lados de 15cm. O pilar é 

biarticulado nas extremidades e submetido à 

uma carga vertical centrada de 20kN, mais uma 

carga de uso da estrutura também centrada e de 

20kN. Considere que o pilar é contraventado 

em um dos eixos com um apoio simples na 

metade de seu comprimento. 

Na Figura 3, os resultados do 

dimensionamento do elemento comprimido 

feito pelo Woodim são apresentados. 

 

Discussão 

 

Figura 3: Dimensionamento de elemento comprimido. 
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Os resultados gerados pelos cálculos 

da planilha condizem os apresentados 

pela literatura estudada, fonte dos 

exemplos escolhidos para comparação. 

O programa serviu de apoio para um 

trabalho acadêmico da disciplina de 

Estruturas de Madeiras dos quais os 

autores participaram, tal motivo foi a 

inspiração para a redução do tempo de 

resolução dos problemas apresentados no 

dimensionamento de elementos de 

telhados e aumentar a produtividade do 

projetista agilizando os cálculos e 

paralelamente, restringem as 

possibilidades de erros no procedimento. 

No decorrer deste trabalho foi 

apresentada a metodologia utilizada para 

o dimensionamento de elementos de 

madeiras submetidos à esforços axiais 

simples em atendimento às 

recomendações dno documento 

normativo brasileiro [2]. 

 

Conclusão 

 

O algorítmo desenvolvido demonstrou 

resultados precisos com os apresentados 

pela literatura consultada, comprovando a 

praticidade e acuidade da ferramenta para 

dinamizar a marcha do dimensionamento 

de elementos estruturais de madeira 

submetidos à esforços axias centrados. 

Devido a sua praticidade, o software 

WOODIM, tornou-se uma excelente 

ferramenta de ensino, contribuindo com o 

aprendizado dos alunos, em nível de graduação, 

além de ser utilizado também por profissionais 

da área. 
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