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Resumo 
 
As vigas alveolares de eixo curvo são compostas a partir do encurvamento de duas metades 
obtidas pelo corte longitudinal de dois perfis metálicos de seção I com comprimentos distintos. 
Tal processo introduz concentração de tensões em algumas regiões da peça, em especial nas 
zonas próximas às aberturas. Este trabalho busca avaliar a influência dos esforços introduzidos 
durante o processo de fabricação no comportamento estrutural das vigas alveolares curvas. 
Com base na adoção de um critério de deformação excessiva, é estabelecido um limite para 
curvatura máxima dos elementos. Em seguida, são gerados modelos de vigas nos quais são 
inicialmente consideradas as tensões impostas durante a fabricação e modelos nos quais tais 
efeitos são desprezados. O colapso dos modelos é simulado numericamente e a capacidade 
resistente e os deslocamentos das estruturas são avaliados. As simulações são realizadas 
utilizando o Método dos Elementos Finitos através do software Abaqus. A partir dos resultados 
obtidos, é observada uma redução de até 5% na capacidade resistente dos modelos nos quais 
as tensões introduzidas pelo processo de fabricação são consideradas em relação aos modelos 
nos quais elas são desprezadas. Em relação à análise de deslocamentos, para um nível de 
carregamento em serviço, os modelos com os efeitos introduzidos na fabricação chegaram a 
apresentar deslocamentos no centro do vão até 10% superiores aos dos modelos sem 
consideração desses efeitos. 
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Alveolares de Eixo Curvo; Simulação Numérica. 

 
 

Numerical analysis on structural behavior of curved alveolar beams considering 
manufacturing effects 

 
Abstract 
 
Curved alveolar beams are fabricated by bending two halves obtained by the longitudinal cut 
of two I-section steel beams of different length. This process introduces stress concentration at 
some regions of the structure, especially near the web openings. This work investigates the 
influence of these stresses introduced by the manufacturing process in the structural behavior 
of curved alveolar beams. First, based on a maximum plastic deformation criterion, a limit to 
the maximum allowable curvature is defined to the analyzed models. Then, curved beams 
models considering and not considering manufacturing effects are created. The failure of the 
beams is numerically simulated and the strength and the displacements of the structures are 
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assessed. The simulations are carried out using the finite element method through software 
Abaqus. From the results obtained, it was observed a reduction in the strength up to 5% of the 
beams considering the stresses introduced by the manufacturing process when compared with 
the corresponding model without the consideration of these stresses. Regarding the 
displacements analysis, some models with initial stress had displacements oven than 10% 
higher than those obtained in the corresponding models without initial stress. 
 
Keywords: Steel structures; beams with web openings; alveolar beams; curved alveolar beams; 
numerical simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As vigas alveolares surgiram na Europa na década de 1930 como alternativa para 
atender a demanda de perfis com altura superior à dos perfis I laminados produzidos pela 
indústria da época. Elas são produzidas a partir do corte longitudinal de perfis metálicos com 
seção I, segundo um traçado próprio que possibilita separar as duas metades obtidas,   
deslocá-las de certo comprimento e soldá-las. A estrutura resultante contém uma sequência 
de aberturas na alma e apresenta seção com ganho de inércia em relação ao perfil original 
com praticamente o mesmo peso (Figura 1). 

 
Figura 1 - Processo de obtenção de vigas alveolares com abertura hexagonal (fonte: Grünbauer [1]). 

 O surgimento das vigas alveolares foi possível em razão do desenvolvimento da 
tecnologia de solda elétrica, que apresentou grandes avanços na década de 1920. As primeiras 
vigas de altura expandida foram projetadas e fabricadas no início dos anos 1930 pelas 
indústrias Skoda em Pilsner, na República Tcheca. Elas foram utilizadas como viga de cobertura 
em uma fábrica em Doudlevec para vencer um vão livre de 12 metros [1]. 
 No início da produção de vigas alveolares o corte do perfil original era feito de forma 
manual, o que demandava um grande consumo de mão de obra. Ademais, apenas geometrias 
de alvéolos mais simples eram possíveis, como o formato hexagonal (Figura 1) e octogonal. 
Após a Segunda Guerra Mundial, a mão-de-obra nos países industrializados se tornou mais 
cara, onerando os custos associados à produção das vigas alveolares. Por essa razão, por um 
longo período essas estruturas deixaram de ser empregadas como solução estrutural. Todavia, 
avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas na área de automação e comando 
numérico computadorizado permitiram a execução das tarefas de corte e solda para vigas 
alveolares a custos competitivos. Além disso, os avanços possibilitaram o surgimento de 
configurações mais sofisticadas, com aberturas circulares (Figura 2) e sinusoidais, e também a 
fabricação de vigas alveolares de eixo curvo. 

 
Figura 2 - Processo de obtenção de vigas alveolares com abertura circular (fonte: Silveira [2]). 
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 A altura da viga alveolar é cerca de 50% superior à do perfil original, podendo ser ainda 
maior no caso da utilização de uma chapa expansora. Com isso, a inércia da seção transversal, 
proporcional ao cubo da altura, é aumentada em mais de 200%, conduzindo a uma estrutura 
com maior rigidez à flexão. Portanto, as vigas alveolares são apropriadas para vencer grandes 
vãos ou ainda em situações nas quais os deslocamentos sejam o condicionante do 
dimensionamento.  
 Além da boa capacidade de resistência à flexão, as vigas alveolares possuem grande 
apelo estético pela elegância de sua sequência de aberturas. Quando comparadas com as 
soluções em perfis de alma cheia e em treliças, as vigas alveolares conferem uma maior leveza 
visual aos ambientes nos quais são aplicadas. 
 A sequência de aberturas na alma das vigas possibilita a passagem de tubos e dutos 
que fazem parte das instalações das edificações (Figura 3a). Dessa forma, é possível reduzir a 
altura dos pavimentos, gerando economia de material, ou ainda viabilizar a adição de 
pavimentos em prédios com limitação de altura total. 

 
 (a)  (b) 
Figura 3 - Vigas alveolares aplicadas em sistema (a) de piso e (b) de cobertura (fonte: Westok [3]). 

 Outra possibilidade que representa um atrativo para os projetistas atualmente, 
especialmente em sistemas de cobertura, é a viga alveolar de eixo curvo (Figura 3b). Elas são 
obtidas cortando-se dois perfis originais com alvéolos de tamanhos ligeiramente diferentes. As 
metades do perfil com alvéolos maiores irão constituir os dois tês superiores de duas vigas 
curvas e as metades do perfil com alvéolos menores irão constituir os dois tês inferiores dessas 
mesmas vigas (Figura 4a). A (Figura 4b) mostra a fabricação de uma viga castelada curva. 

  
 (a) (b) 

Figura 4 - (a) Esquema de fabricação de uma viga celular com eixo curvo (fonte: Oliveira [4]). (b) 

Fabricação de uma viga castelada curva (fonte: Steelssalg [5]). 
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 No caso das vigas alveolares de eixo curvo, no processo de fabricação, as metades 
obtidas após o corte têm de ser encurvadas para assumir a conformação final. Esse processo 
introduz concentrações de tensões em algumas regiões da peça. Tais tensões podem 
influenciar a estabilidade dos elementos constituintes da viga e promover alterações nos 
modos de colapso da estrutura. É exatamente na investigação desse ponto que se insere este 
trabalho, no qual se busca avaliar a influência das tensões introduzidas durante o processo de 
fabricação sobre a capacidade resistente e sobre os deslocamentos da estrutura. Para tanto, a 
partir de simulações numéricas via Método dos Elementos Finitos, inicialmente será realizado 
um estudo paramétrico para determinação dos limites de flechas admissíveis para vigas 
alveolares de eixo curvo, tendo em vista um critério adotado de deformação plástica excessiva. 
Na sequência, serão simulados modelos de vigas sem e com a consideração das tensões 
residuais introduzidas durante a fabricação. Os resultados para capacidade resistente em 
ambos os casos serão comparados, bem como os deslocamentos máximos para níveis de 
solicitação em serviço. 
 Embora haja alguns estudos sobre vigas alveolares na literatura técnico/científica, a 
difusão do uso das vigas alveolares no Brasil demanda novas pesquisas, uma vez que os aços 
produzidos atualmente pela indústria siderúrgica, bem como a geometria das seções dos 
perfis, possuem características diferentes das que eram correntes em décadas passadas. Essas 
diferenças são responsáveis por mudanças no comportamento estrutural desses elementos e 
exigem uma reavaliação dos modelos para predição de sua capacidade resistente e dos 
critérios de segurança estabelecidos no passado. Além disso, os estudos são ainda escassos na 
avaliação do comportamento de vigas alveolares curvas, tanto na literatura nacional quanto na 
literatura internacional. 

1.1 Tipologias usuais 

 As vigas alveolares podem ser fabricadas em diferentes tipologias, ou seja, com 
diferentes tipos de configuração dos alvéolos, sendo as mais usuais as vigas casteladas e as 
celulares. As vigas casteladas mais comuns apresentam aberturas hexagonais, como mostrado 
na Figura 5a. Por sua vez, as vigas celulares possuem alvéolos em formato circular, como 
ilustrado na Figura 5b. 

    
 (a) (b) 

Figura 5 - (a) Viga castelada com aberturas hexagonais e (b) viga celular (fonte: Silveira [2]). 

 As vigas casteladas podem ainda ter sua altura aumentada por chapas intermediárias, 
formando alvéolos octogonais. Entretanto esse tipo de tipologia tem seu uso limitado pela 
diminuição da sua capacidade resistente em função da instabilidade dos montantes de alma, 
consequência de uma alma excessivamente esbelta. 



                                                                 

________________________________ 
* Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 
Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil. 

6 
 

1.2 Padrões geométricos de vigas alveolares 

 Os diversos padrões geométricos existentes representam uma busca por geometrias 
ótimas, de acordo com os equipamentos de corte e os perfis disponíveis na época de sua 
concepção. Os traçados mais usuais encontrados para vigas alveolares com aberturas 
hexagonais são: padrão Litzka (Figura 6a), Peiner (Figura 6b) e Anglo-saxão (Figura 6c). 

 
(a) 

 
(b) 

 
 (c) 

Figura 6 - Geometria dos padrões (a) Litzka (b) Peiner e (c) Anglo-saxão (fonte: Silveira [2]). 

 O padrão Litzka apresenta aberturas em forma de hexágonos regulares e proporções 
sempre medidas em relação ao passo, divididas em seis partes iguais. Já o padrão Peiner difere 
do Litzka apenas pela largura do montante ou da abertura, que resulta em um ângulo interno 
do alvéolo de 63,4o. Esse traçado também permite que montante e alvéolos possam ser 
medidos em relação ao passo, sempre o dividindo em seis partes iguais. O padrão Anglo-saxão 
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apresenta um ângulo interno de 60o e as propriedades das aberturas são tomadas de forma 
que o passo tenha um valor igual a 1,08 vezes a altura do perfil original. 
 As vigas celulares apresentam maior flexibilidade no que diz respeito ao tamanho das 
aberturas e ao espaçamento entre elas. Existem diversas propostas de relações entre diâmetro 
da abertura e altura da viga e entre o passo e o diâmetro da abertura. Segundo Harper [6], 
essas variáveis são usualmente mantidas dentro de certos limites que oferecem resultados 
compensadores, como pode ser observado na Figura 7. 

 
Figura 7 - Geometria de vigas celulares (fonte: Silveira [2]). 

1.3 Modos de colapso 

 A presença das aberturas nas vigas alveolares conduz a novos tipos de colapso que não 
são comumente observados em vigas de alma cheia. O aumento da esbeltez da alma 
provocado pelo aumento da altura da seção transversal mantendo-se a mesma espessura de 
chapa e a variação das propriedades da seção transversal ao longo do comprimento da viga 
são alguns dos fatores que influenciam diretamente o comportamento da estrutura. 
 Os modos de colapso típico das vigas alveolares são os seguintes: 

 colapso por formação de mecanismo plástico (por flexão e Vierendeel); 

 colapso do montante de alma por cisalhamento; 

 colapso do montante de alma por flexão; 

 colapso por flambagem do montante de alma; 

 colapso por rasgamento da solda de emenda à meia altura do montante de alma; 

 colapso da viga por flambagem lateral com torção (acompanhada de distorção da 
alma)  

 Alguns dos mecanismos de colapso observados em vigas alveolares e que serão 
abordados neste trabalho são expostos em maiores detalhes nos itens a seguir. 

1.3.1 Colapso por formação de mecanismo plástico por flexão 

 Vigas que apresentam vãos longos, com relação altura/vão superior a 20, costumam 
apresentar como modo de colapso o mecanismo plástico por flexão (rótula plástica). Esse 
modo de colapso tem como característica a plastificação dos tês superior e inferior no centro 
do vão. É comum ocorrer em vigas sujeitas a momento fletor puro. Nesse caso, a capacidade 
máxima para uma viga alveolar é dada por: 

 yp fZM '  (1) 

onde Z’ é o módulo plástico da seção tomada em relação à maior abertura do alvéolo. 
 Os primeiros autores a observar a sequência de escoamento devido a esse modo de 
colapso foram Toprac e Cooke [7]. 
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1.3.2 Colapso por mecanismo Vierendeel 

 O mecanismo Vierendeel é causado devido à necessidade de transferência do esforço 
cortante ao longo das aberturas da alma de maneira consistente com a variação do momento 
fletor ao longo da viga. Segundo Tsavdaridis e D’Mello [8], esse tipo de colapso é mais 
observado em vigas alveolares com grandes aberturas e com alvéolos mais espaçados. 
 Esse tipo de falha é um caso especial de formação de mecanismo plástico, entretanto 
o seu condicionante é a presença de força cortante com alta intensidade. Devido aos 
momentos secundários na região do alvéolo, há uma deformação diferencial entre dois 
montantes de alma, levando a formação de rótulas plásticas nos cantos das aberturas. Com 
isso, há formação de um mecanismo de quatro barras hipostático, rotuladas nos nós, o que 
promove a distorção e desconfiguração da geometria do alvéolo (Figura 8).  

 
Figura 8 - Formação do mecanismo de Vierendeel (fonte: Hosain e Speirs [9]). 

1.3.3 Colapso por flambagem do montante de alma 

 O montante de alma de vigas alveolares pode sofrer flambagem devido a esforços de 
compressão ou de cisalhamento, dependendo da geometria das aberturas e também da 
intensidade dos esforços atuantes. Quando o esforço predominante é o momento fletor, 
ocorre a flambagem por compressão. Já a flambagem por cisalhamento ocorre quando a força 
cortante é significativa em relação ao momento. 
 Fazendo-se o equilíbrio de momentos na metade do módulo mostrado na Figura 9a, é 
obtido um esforço cisalhante F ao longo da junta soldada. Tal esforço irá solicitar o montante 
de alma à flexão. Assim, na região próxima ao contorno AB surgirão esforços de tração, 
enquanto na região próxima ao contorno CD surgirão esforços de compressão. Esses esforços 
podem provocar a flambagem do montante de alma em cada uma das metades do módulo, 
surgindo assim um ponto de inflexão na região da solda, conforme representado pela Figura 
9a. Segundo Kerdal e Nethercot [10] este é o mecanismo do colapso por flambagem do 
montante de alma por cisalhamento (Figura 9b). 
 A flambagem do montante de alma por cisalhamento pode ser influenciada pela 
geometria da abertura, em especial pela esbeltez do montante de alma. 
 Na flambagem por compressão, o montante de alma sofre um deslocamento para fora 
do plano da viga sem que ocorra torção como na flambagem por cisalhamento. Normalmente 
esse modo de colapso ocorre no ponto de cargas concentradas, como em pontos de 
carregamento ou em apoios. 
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 (a) (b) 
Figura 9 - (a) Mecanismo de flambagem (fonte: Kerdal e Nethercot [10]). (b) Flambagem do montante de 

alma de uma viga castelada (fonte: Hosain e Speirs [9]). 

 De modo geral, a flambagem das vigas pode ocorrer em regime elástico ou inelástico. 
No primeiro caso, a instabilidade se dá com tensões ainda abaixo da tensão de escoamento do 
material. No segundo, a flambagem se dá após o início do escoamento do material. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Geração dos modelos base de viga alveolar curva 

 As simulações numéricas foram realizadas no software Abaqus v 6.12. Inicialmente, foi 
implementado um plug-in no programa para geração automática dos modelos base de vigas 
alveolares curvas. Esse plug-in foi desenvolvido na linguagem de programação Python e foi 
denominado AlveolarBuilder (Figura 10). 

 
Figura 10 - Caixa de diálogo do plug-in AlveolarBuilder. 
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 As prescrições geométricas para os modelos foram adotadas conforme o trabalho de 
Oliveira [4]. Após a entrada dos dados, o plug-in gera automaticamente as duas metades que 
irão compor a viga curva. Tanto a geometria quanto o carregamento da viga são considerados 
simétricos. Dessa forma, apenas metade da estrutura é modelada. São considerados apenas 
carregamentos concentrados aplicados em montantes de alma. Nos locais de aplicação da 
carga são adicionados enrijecedores de forma a evitar a flambagem local da alma do perfil 
devido à introdução da força concentrada. 
 A partir do modelo criado, o encurvamento da viga pode ser simulado. Na análise são 
consideradas não linearidades físicas e geométricas. Ao final da simulação é obtida a 
geometria curva com os esforços associados ao processo. Em seguida é realizada uma análise 
de autovetor e autovalor para definição dos modos flambagem críticos da estrutura curva 
sujeita às condições de contorno e carregamento prescritos. 

2.2 Análise das vigas alveolares curvas submetidas a carregamento 

 Para geração dos modelos com e sem tensão para avaliação da capacidade resistente e 
dos deslocamentos da viga alveolar curva foi criado um novo plug-in, denominado NonLinear. 
A caixa de diálogo desse plug-in é mostrada na Figura 11. 

 
Figura 11 - Caixa de diálogo do plug-in NonLinear. 

 O plug-in NonLinear permite criar modelos de vigas alveolares curvas a partir dos 
resultados obtidos na simulação de encurvamento. A tensão determinada ao final dessa 
simulação pode ou não ser importada para o novo modelo. Além disso, pode-se prescrever 
imperfeições iniciais na estrutura a partir da deformada obtida para um dos modos de 
flambagem da viga curva, dada em função de um deslocamento máximo unitário, ponderada 
por um fator de multiplicação. Neste trabalho foi utilizado um fator multiplicador 
correspondente a 80% da relação de flecha máxima da alma permitida para perfis soldados, 
igual a h/200, sendo h a diferença entre a altura expandida dg e duas vezes a espessura da 
mesa tf. A porcentagem de 80% foi tomada com base na recomendação da norma EN 1993-1-
5:2006 [11]. 
 As análises do carregamento da viga até o colapso foram realizadas considerando o 
método de Riks, ou método do comprimento de arco. Tal método permite simular o 
comportamento da viga pós-colapso. 
 As cargas foram aplicadas na mesa superior da viga, em pontos que coincidissem com 
os montantes de alma. Nas análises de carregamento foram consideradas vigas com padrão de 
castelação Litzka e com padrão celular. A distância entre os pontos de aplicação das cargas foi 
aproximadamente 1,4 metros para o padrão Litzka, compreendendo dois alvéolos entre 
cargas, e aproximadamente 1,6 metros para o padrão celular, compreendendo três alvéolos 
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entre cargas. Essas distâncias simulam o espaçamento entre as terças indicado para o caso do 
uso de telhas onduladas, tipo de telha flexível e muito utilizado em coberturas arqueadas [12]. 
O posicionamento das cargas para as diferentes tipologias é esquematizado pela Figura 12. 

    
 (a) (b) 
Figura 12 - Indicação das posições de aplicação das cargas para vigas com padrão (a) Litzka e (b) celular. 

2.3 Definição do material 

 O aço de composição das vigas alveolares analisadas foi o ASTM A572 Grau 50, que 
possui tensão de escoamento fy igual a 345 MPa e módulo de elasticidade E igual a 200 GPa. O 
comportamento do material foi tomado como elástico perfeitamente plástico, que apresenta 
um patamar de escoamento conforme representado pela Figura 13. 

 
Figura 13 - Relação tensão x deformação para o material elástico perfeitamente plástico. 

2.4 Condições de contorno 

 As seguintes condições de contorno são utilizadas para a simulação do encurvamento 
da viga de forma a colocar suas metades na posição final (Figura 14a): 

 Restrição transversal da alma nas bordas e no centro do vão (“vínculo de garfo”) para 
impedir problemas com flambagem; 

 Restrição longitudinal das partes no centro do vão, indicando que o centro do vão não 
se desloca longitudinalmente enquanto as partes são dobradas devido a condições de 
simetria; 

 Restrição vertical das mesas dos perfis no meio do vão, indicando que o centro do vão 
não se desloca verticalmente enquanto as partes são dobradas. 

 

 Já para a simulação de carregamento, foi considerado um modelo de viga biapoiada 
com as seguintes condições de contorno (Figura 14b): 
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 Restrição transversal da alma nos apoios (“vínculo de garfo”) para impedir problemas 
com flambagem; 

 Restrição transversal do ponto de aplicação das cargas, simulando o travamento das 
terças nas vigas de cobertura; 

 Restrição longitudinal da viga no centro do vão, indicando que o centro do vão não se 
desloca longitudinalmente durante o carregamento devido às condições de simetria; 

     
 (a) (b) 

Figura 14 - Indicação das condições de contorno na (a) análise de encurvamento e na (b) análise de 

carregamento. 

2.5 Simulação do encurvamento e conexão dos montantes de alma 

 A aplicação da curvatura da viga é feita a partir de elementos conectores wires, do tipo 
CONN3D2. Esses elementos ligam um nó da malha da parte superior da viga até outro nó da 
malha da parte inferior da viga na região dos montantes de alma, sendo que esses nós ficarão 
juntos após o encurvamento. 
 A seção desses conectores é do tipo Translator (Figura 15). Ela permite apenas a 
translação relativa em uma direção entre os pontos conectados, impedindo os cinco outros 
graus de liberdade no espaço. 

 
Figura 15 - Conexão do tipo Translator (fonte: SIMULIA [13]). 

 O encurvamento é então realizado a partir da prescrição dos deslocamentos 
necessários aos conectores para que os nós das partes superior e inferior fiquem na mesma 
posição. Com isso, a viga se encurva e atinge a sua configuração final. 

2.6 Malha de elementos finitos 

 Para a discretização da estrutura foram utilizadas malhas compostas por elementos 
quadrilaterais, com aproximação linear e com quatro pontos de integração. Esse elemento é 
denominado S4 no Abaqus (Figura 16). 
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Figura 16 - Elemento quadrilateral S4 (fonte: adaptado de SIMULIA [13]). 

 A partir de uma análise de sensibilidade, foi adotado um tamanho global dos 
elementos igual a 20 mm. Para os pontos singulares com concentração de tensões, fez-se um 
refinamento da malha de forma a obter de maneira precisa a deformação plástica no local, 
uma vez que essa informação é condicionante para a determinação da flecha máxima (item 
 2.7). Assim, a partir de novos testes de sensibilidade de malha, foram adotados elementos com 
tamanho aproximado de 0,4 mm ao longo do raio de concordância (adotado como 5 mm) nos 
vértices dos alvéolos das vigas casteladas (Figura 17a). Nos alvéolos das vigas celulares, variou-
se o tamanho da malha de 20 mm na região próxima ao montante de alma até 4 mm nos 
pontos mais próximos das mesas superior e inferior do perfil (Figura 17b). 

                 
 (a) (b) 

Figura 17 - Refinamento da malha ao redor do alvéolo em vigas (a) casteladas e (b) celulares. 

2.7 Critério para determinação do limite de flecha imposta durante a fabricação 

 O critério utilizado determinação da flecha máxima permitida para o encurvamento 
das vigas alveolares foi o da deformação plástica excessiva. A máxima deformação plástica 
permitida foi a correspondente ao início do encruamento do aço. Segundo Gere e Goodno 
[14], essa deformação é de 10 a 15 vezes a máxima deformação elástica do material. Para este 
trabalho, foi adotado o limite igual a 10 vezes a máxima deformação elástica do aço 
considerado, o ASTM A572 Grau 50, como deformação plástica máxima admissível, ou seja: 

 elásmáxplás  10,   (2) 

 A máxima deformação elástica (elás) pode ser obtida a partir da tensão de escoamento 
de projeto (fy,d) e do módulo de elasticidade do material (E): 

 3,
10568,1

2000001,1

345 



E

f dy
elás  (3) 

 Substituindo a Eq. (3) na Eq. (2), obtém-se o valor da máxima deformação plástica 
admissível no material no processo de encurvamento: 

 %568,110568,1 2
,  
máxplás  (4) 
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2.8 Definição do nível de carregamento correspondente a deslocamentos de serviço 

 A avaliação da influência das tensões introduzidas devido ao processo de fabricação 
das vigas alveolares nos deslocamentos da estrutura foi realizada a partir dos modelos 
simulados numericamente para a avaliação da capacidade resistente da viga. Para tanto, foi 
necessário estabelecer um nível de carregamento em serviço, para o qual os deslocamentos 
correspondentes fossem obtidos na relação força x deslocamento da estrutura. 
 Conforme Martins [15], o quociente entre carga permanente (FG) e sobrecarga (FQ) 
está entre 2,5 e 3,0 em edifícios comerciais e entre 3,6 e 4,1 em edifícios residenciais. 
Considerando esses ambientes os mais favoráveis à utilização de vigas alveolares curvas, 
tomou-se o maior valor, igual a 4,1, para representar a razão entre carga permanente e 
sobrecarga por se tratar de um valor crítico para a análise de deslocamentos realizada. Dessa 
forma: 

 QG
Q

G FF
F

F
1,41,4   (5) 

 Utilizando uma combinação última normal para a estrutura e comparando com o valor 
de carga última (Fu) determinada para o modelo em que são consideradas as tensões devido 
ao processo de fabricação, tem-se: 

 Rd
a

u
QQGGSd F

F
FFF 

1
  (6) 

 Substituindo os valores dos coeficientes dados pela ABNT NBR 8800:2008 [16] e a Eq. 
(5) na Eq. (6), chega-se a: 

 
1,1

5,11,435,1 u
QQ

F
FF   (7) 

 Tomando a igualdade: 

 
89,174,7
u

G
u

Q

F
F

F
F   (8) 

 Considerando uma combinação frequente de serviço para avaliação dos 
deslocamentos da estrutura, tem-se: 

 QGser FFF 1  (9) 

 Substituindo o valor do coeficiente encontrado na ABNT NBR 8800:2008 [16] e a Eq. (8) 
na Eq. (9) e desenvolvendo, chega-se a: 

 user FF 607,0  (10) 

 Assim, pode-se considerar que a carga em serviço é aproximadamente 60% da carga 
última observada para a estrutura. Os deslocamentos no centro do vão para os modelos com e 
sem tensão devido ao processo de encurvamento foram determinados para esse nível de 
carregamento. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Determinação do limite de flecha imposta durante a fabricação 

3.1.1 Flecha máxima para vigas casteladas 

 A avaliação da flecha máxima admissível para vigas casteladas foi realizada a partir dos 
perfis laminados da Gerdau Açominas [17] constantes na Tabela 1. Buscou-se utilizar perfis 
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com diferentes esbeltezes de alma para fins de comparação. Neste trabalho não foram 
simulados os raios de concordância entre a mesa e a alma desses perfis. 

Tabela 1 - Dados dos perfis utilizados na determinação da flecha máxima para vigas casteladas. 

Designação d  (mm) b f  (mm) t f  (mm) t w  (mm) r  (mm) lw d g  (mm)

W410x38,8 399 140 8,8 6,4 12 59,60 598,50

W410x60,0 407 178 12,8 7,7 12 49,53 610,50

W410x85,0 417 181 18,2 10,9 12 34,92 625,50  

 Para o perfil alveolar foi utilizada uma razão de expansão igual a 1,5. Na Tabela 1 
também é indicada a altura expandida correspondente aos perfis para a razão de expansão 
adotada. Para cada perfil foi variado o padrão de castelação, sendo utilizados os padrões 
Litzka, Peiner e Anglo-Saxão. Para cada um dos padrões, foi variado o valor do vão de forma 
que a relação entre vão e altura do perfil expandido (Lv/dg) assumisse os valores 10, 15 e 20. 
 Com os dados do perfil original, o padrão de castelação, a altura do perfil expandido e 
o vão, foram gerados modelos no Abaqus a partir do plug-in AlveolarBuilder. A flecha foi 
variada até se obter o maior valor tal que a máxima deformação plástica equivalente se 
aproximasse do valor limite determinado no item  2.7. Na Tabela 2 são mostrados os raios 
mínimos de curvatura obtidos para os diferentes padrões de castelação analisados. 

Tabela 2 - Resultados de raio mínimo de curvatura para os padrões castelados 

Raio (m) Média (m) Raio (m) Média (m) Raio (m) Média (m)

10 91,40 84,51 86,13

59,60 15 90,82 84,72 84,72

20 90,55 84,99 85,39

10 95,10 91,38 89,62

46,42 15 92,82 89,65 89,65

20 93,28 91,45 91,90

10 95,92 88,95 90,59

32,72 15 94,11 91,00 91,00

20 93,26 91,52 90,26

85,4

90,4

90,6

Peiner Anglo-Saxãolw

W 410x85,0 94,7 90,5

Litzka
Lv /d gPerfil

W 410x38,8 90,9 84,7

W 410x60,0 94,3 90,8

 

 Nota-se que para todos os padrões de castelação não houve grande diferença entre os 
raios determinados para as diferentes relações Lv/dg para um determinado perfil. Assim, pode-
se considerar que o raio de curvatura mínimo admissível para determinado perfil independe 
do vão. Isso ocorre porque o fator determinante para curvatura máxima é o módulo que se 
repete ao longo da viga. Ou seja, o máximo encurvamento admissível de uma viga castelada 
está ligado ao máximo encurvamento que cada passo de castelação pode admitir. O aumento 
do vão apenas aumenta o número de passos presente na viga. Como não há alteração do 
módulo básico, o raio mínimo continua praticamente constante. 
 Também pode ser observado a partir da Tabela 2 que os padrões de castelação Peiner 
e Anglo-Saxão apresentam comportamentos semelhantes quanto ao encurvamento máximo 
admissível. Já o padrão Litzka apresenta raios admissíveis maiores, o que indica que esse tipo 
de padrão permite flechas menores que os demais. 
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3.1.2 Flecha máxima para vigas celulares 

 A avaliação da flecha máxima admissível para vigas celulares foi realizada a partir dos 
mesmos perfis utilizados para vigas casteladas, cujas características estão presentes na Tabela 
1. Como relações para as vigas celulares foram adotados D/d = 1,1 e p/D = 1,2, valores dentro 
dos limites propostos por Oliveira [4]. Para o padrão de castelação celular também foi utilizada 
uma razão de expansão igual a 1,5 e, para cada perfil, foi variado o vão de forma que a relação 
entre vão e altura do perfil expandido (Lv/dg) assumisse os valores 10, 15 e 20. 
 O mesmo processo descrito no item  2.7 utilizado para vigas casteladas foi repetido 
para as vigas celulares com a finalidade de determinar a mínima curvatura admissível para a 
estrutura. Na Tabela 3 são mostrados os resultados obtidos. 

Tabela 3 - Resultados de raio mínimo de curvatura para o padrão celular 

Raio (m) Média (m)

10 22,16

59,60 15 21,58

20 21,57

10 21,29

46,42 15 21,34

20 21,16

10 19,84

32,72 15 19,76

20 19,84

W 410x85,0

Celular
Perfil lw Lv /d g

21,77

21,26

19,81

W 410x60,0

W 410x38,8

 

 Observa-se que para um mesmo perfil houve uma pequena diferença entre os raios de 
curvatura determinados para determinada relação (Lv/dg) e o valor médio. Portanto, pode-se 
considerar que o raio de curvatura mínimo admissível para determinado perfil seja 
independente do vão pela mesma razão enunciada para as vigas casteladas. 
 A empresa Macsteel Trading [18], na publicação Cellular Beams Design Guide, indica 
um valor geral para o raio de curvatura mínimo das vigas celulares. Segundo a empresa, para 
perfis originais com altura entre 305 mm e 457 mm o raio de curvatura mínimo é igual a 20 m. 
Esse valor está de acordo com os valores médios determinados pelas simulações numéricas 
realizadas neste trabalho. 

3.2 Avaliação da influência das tensões introduzidas devido ao encurvamento na capacidade 

resistente da viga 

 Os perfis utilizados para a avaliação da influência das tensões introduzidas devido ao 
encurvamento na capacidade resistente da viga são os mesmos indicados pela Tabela 1. Para 
cada perfil foram simuladas vigas alveolares com os padrões de castelação Litzka e celular, 
variando a relação Lv/dg em 10, 15 e 20. As vigas foram encurvadas com as flechas máximas 
correspondentes aos raios mínimos determinados no item  3.1 e também com as flechas 
correspondentes a um terço da máxima. Todos os modelos de vigas foram simulados com e 
sem a presença das tensões introduzidas pelo encurvamento. 

 Da Figura 18 até a Figura 23 são mostradas as diferentes curvas carga  deslocamento 
para os vários perfis analisados. Na legenda, o símbolo "1/3" indica os perfis que foram 
simulados com flecha igual a 33% da flecha máxima obtida nos itens anteriores. 
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Figura 18 - Curvas de resistência para o perfil W 410x38,8, padrão Litzka. 
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Figura 19 - Curvas de resistência para o perfil W 410x38,8, padrão celular. 
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Figura 20 - Curvas de resistência para o perfil W 410x60,0, padrão Litzka. 
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Figura 21 - Curvas de resistência para o perfil W 410x60,0, padrão celular. 
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Figura 22 - Curvas de resistência para o perfil W 410x85,0, padrão Litzka. 
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Figura 23 - Curvas de resistência para o perfil W 410x85,0, padrão celular. 
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 A partir dos gráficos é possível observar uma redução da capacidade de carga com o 
aumento do vão, o que era esperado, uma vez que há também o aumento dos esforços 
gerados na viga. 
 Comparando os gráficos para determinado vão, observa-se que a partir de certo nível 
de carga, a curva referente ao modelo com tensão desloca-se para a direita em relação à curva 
do modelo sem tensão. Isso indica que o modelo com tensão é mais flexível, apresentando 
maiores deslocamentos. Esse efeito é semelhante ao causado pelas tensões residuais 
introduzidas pelo resfriamento desigual da seção transversal nos perfis laminados de aço. 
 Para o padrão Litzka, nota-se que o modelo com flecha igual a um terço da máxima se 
aproximou do comportamento dos modelos sem tensão. Isso ocorre pelo fato das flechas 
máximas para vigas padrão Litzka serem reduzidas, sendo ainda menor o seu terço. 
Consequentemente, nesses modelos as tensões introduzidas devido ao encurvamento são 
pequenas fora dos pontos de concentração de tensões (arestas dos alvéolos), exercendo pouca 
influência no comportamento da viga. 
 As cargas máximas observadas para o padrão Litzka foram superiores às observadas 
para o padrão celular. O modo de colapso típico das vigas com abertura circular foi a 
flambagem do montante de alma. Tal fato ocorre porque o montante de alma para o padrão 
celular é mais esbelto, favorecendo o fenômeno de flambagem. Já os colapsos típicos para os 
modelos com padrão Litzka foram o mecanismo Vierendeel, para os vãos menores, e a 
plastificação por flexão com flambagem inelástica no tê acima do alvéolo próximo ao centro do 
vão, para os vãos intermediários e maiores. 
 Na Tabela 4 e na Tabela 5 são mostrados os resultados de capacidade de carga para os 
padrões Litzka e celular, respectivamente. 

Tabela 4 - Resultados de capacidade de carga para o padrão Litzka 

Perfil Lv /d g Fch (mm) R  (m) CCT  (kN) CST  (kN) CCT/CST

48,7 92,0 97,9 102,0 0,960

16,2 276,1 101,1 102,3 0,988

110,8 91,0 49,8 49,8 1,000

36,9 272,7 49,6 49,6 1,000

196,2 91,4 28,0 28,0 0,999

65,4 273,8 27,9 27,9 0,999

48,8 95,4 139,7 142,3 0,981

16,3 286,2 141,7 142,1 0,997

113,1 92,8 82,0 82,1 0,999

37,7 278,2 81,8 81,8 1,000

200,2 93,2 46,1 46,2 0,999

66,7 279,3 46,0 46,0 1,000

50,9 96,2 217,0 219,2 0,990

17,0 288,5 219,6 220,1 0,998

115,8 95,1 117,3 117,4 0,999

38,6 285,0 116,9 116,9 1,000

208,5 93,9 66,0 66,0 0,999

69,5 281,5 65,8 65,8 1,000

W 410x85,0

W 410x38,8

W 410x60,0

10

15

10

15

20

10

15

20

20
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Tabela 5 - Resultados de capacidade de carga para o padrão celular 

Perfil Lv /d g Fch (mm) R  (m) CCT  (kN) CST  (kN) CCT/CST

199,5 22,5 62,6 65,6 0,955

66,5 67,4 63,1 64,9 0,973

472,5 21,6 37,3 39,3 0,949

157,5 64,0 37,5 38,8 0,967

806,7 23,1 26,8 28,2 0,952

268,9 68,2 26,6 27,5 0,969

218,0 21,5 85,6 87,3 0,980

72,7 64,1 85,9 86,8 0,989

482,0 22,0 51,3 52,6 0,975

160,7 65,3 51,4 52,0 0,987

881,4 22,0 37,0 37,9 0,974

293,8 64,9 36,6 37,1 0,986

223,4 22,0 138,0 139,8 0,987

74,5 65,7 137,4 138,2 0,994

493,8 22,5 82,8 83,5 0,991

164,6 66,9 82,5 82,8 0,996

843,0 24,1 59,4 59,9 0,992

281,0 71,3 59,3 59,5 0,997

W 410x38,8

W 410x60,0

W 410x85,0 15

20

10

10

15

20

15

20

10

 

 Nessas tabelas são mostradas as cargas máximas obtidas via simulação numérica para 
os diferentes perfis a partir da variação do vão (Lv/dg) e da consideração ou não das tensões 
devido ao processo de fabricação. São mostradas as cargas máximas para os modelos com 
flecha máxima admissível e com flecha igual a um terço da máxima. Ainda, são indicadas as 
relações entre a carga máxima para o modelo com tensão (CCT) e a carga máxima para o 
modelo sem tensão correspondente (CST), de forma a avaliar a perda de resistência com a 
consideração das tensões devido ao processo de fabricação 
 Na Figura 24 é mostrado um histograma representando as relações entre cargas 
máximas observadas para os modelos com e sem a consideração das tensões introduzidas 
devido ao processo de fabricação. Os modelos avaliados foram tanto os que possuíam flecha 
máxima admissível quanto os que apresentavam um terço dessa flecha. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

ab
so

lu
ta

CCT/CST  
Figura 24 - Relações entre cargas máximas para modelos com tensão (CCT) e sem tensão (CST). 
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 Pelo histograma é possível observar que, para o padrão Litzka, a maior parte das 
relações entre as resistências dos modelos com e sem tensão ficou próxima a 1,00, sendo que 
para alguns casos houve uma redução de até 4% na resistência. Como nesse tipo de castelação 
a flecha máxima admissível é reduzida e, consequentemente, as tensões geradas pelo 
encurvamento são menores, há pouca influência dessas tensões no comportamento da viga. 
Isso justifica valores de resistência aproximadamente iguais para os modelos CCT e CST. 
 Já para o padrão celular, nota-se que a maior parte dos modelos com tensão 
apresentou resistência inferior ao dos modelos sem tensão, sendo observada uma redução de 
até 5%. Pelo fato das vigas para esse padrão apresentarem maior curvatura e desenvolverem 
maiores tensões devido ao processo de encurvamento, há uma maior influência dessas 
tensões na capacidade resistente da estrutura. 

3.3 Avaliação da influência das tensões introduzidas devido ao encurvamento nos 

deslocamentos da viga 

 A avaliação da influência das tensões introduzidas devido ao processo de fabricação 
das vigas alveolares nos deslocamentos da estrutura foi realizada a partir dos mesmos 
modelos simulados para a avaliação da capacidade resistente, conforme mostrado no item 3.2. 
Para determinar o deslocamento em serviço foi utilizada a metodologia descrita no item  2.8. 
 Na Tabela 6 e na Tabela 7 são mostrados os deslocamentos no centro do vão para os 
modelos simulados com (DCT) e sem (DST) a consideração das tensões introduzidas devido ao 
processo de fabricação para os padrões Litzka e Celular, respectivamente. 

Tabela 6 - Deslocamentos para o padrão Litzka 

Perfil Lv /d g Fch  (mm) R  (m) DCT  (mm) DST  (mm) DCT/DST

48,7 92,0 15,7 14,7 1,070

16,2 276,1 15,4 15,2 1,012

110,8 91,0 35,0 33,3 1,048

36,9 272,7 33,6 33,5 1,006

196,2 91,4 58,6 56,8 1,032

65,4 273,8 57,1 57,0 1,003

48,8 95,4 15,0 14,0 1,076

16,3 286,2 14,4 14,3 1,009

113,1 92,8 37,6 35,5 1,060

37,7 278,2 35,9 35,6 1,009

200,2 93,2 61,6 59,2 1,041

66,7 279,3 59,7 59,5 1,004

50,9 96,2 17,2 15,8 1,088

17,0 288,5 16,3 16,1 1,015

115,8 95,1 38,8 36,6 1,061

38,6 285,0 37,1 36,7 1,009

208,5 93,9 63,8 61,2 1,043

69,5 281,5 61,7 61,4 1,005
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Tabela 7 - Deslocamentos para o padrão celular 

Perfil Lv /d g Fch  (mm) R  (m) DCT  (mm) DST  (mm) DCT/DST

199,5 22,5 11,1 10,3 1,077

66,5 67,4 10,9 10,6 1,026

472,5 21,6 27,6 25,6 1,079

157,5 64,0 27,3 26,4 1,031

806,7 23,1 60,7 55,6 1,093

268,9 68,2 58,3 56,4 1,033

218,0 21,5 10,4 9,6 1,086

72,7 64,1 10,2 9,8 1,035

482,0 22,0 24,5 23,0 1,067

160,7 65,3 24,2 23,6 1,024

881,4 22,0 52,4 48,7 1,076

293,8 64,9 50,9 49,4 1,031

223,4 22,0 12,3 11,2 1,103

74,5 65,7 11,7 11,3 1,032

493,8 22,5 29,0 26,7 1,085

164,6 66,9 28,1 27,3 1,028

843,0 24,1 61,5 56,7 1,085

281,0 71,3 59,5 57,9 1,028

W 410x60,0

10

15

20

W 410x85,0

10

15

20

W 410x38,8

10

15

20

 

 Na Figura 25 e na Figura 26 são mostrados os histogramas com a distribuição de 
frequência absoluta das relações de flechas dos modelos com e sem tensão para os padrões 
Litzka e Celular, respectivamente. 
 Pelos resultados encontrados, nota-se que para curvaturas menores e, 
consequentemente, menores níveis de tensão devido ao processo de fabricação, há uma 
menor diferença entre os deslocamentos para os casos com e sem tensão. Para os modelos 
que foram considerados apenas um terço da flecha máxima admissível, essa diferença foi de 
no máximo 2% para o padrão Litzka e de 4% para o padrão celular. 
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Figura 25 - Relações entre deslocamentos no centro do vão para modelos com tensão (DCT) e sem 

tensão (DST) para padrão Litzka. 

Flecha máxima
1/3 da flecha máxima



                                                                 

________________________________ 
* Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 
Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil. 

23 
 

0

1

2

3

4

5

6

1.005 1.015 1.025 1.035 1.045 1.055 1.065 1.075 1.085 1.095 1.105

Fr
q

u
ê

n
ci

a 
ab

so
lu

ta

DCT/DST  
Figura 26 - Relações entre deslocamentos no centro do vão para modelos com tensão (DCT) e sem 

tensão (DST) para padrão celular. 

 Para os modelos com curvatura máxima, os deslocamentos no centro do vão nas 
análises com consideração de tensão (DCT) chegaram a ser cerca de 9% superiores para o 
padrão Litzka e cerca de 10% superiores para o padrão celular quando comparados com as 
análises sem tensão (DST). 
 O padrão Litzka, por necessitar de maiores raios de curvatura, apresentou menores 
relações entre os deslocamentos com e sem tensão do que o padrão celular. Além disso, para 
o padrão Litzka houve diminuição dessa relação com o aumento do vão. Isso ocorre pela 
influência do esforço cortante nos deslocamentos, especialmente nas regiões das 
singularidades do alvéolo, que sofrem com concentração de tensões. Com o aumento do vão, 
o efeito do cisalhamento passa a ser reduzido em relação ao efeito do momento fletor, 
reduzindo também a diferença entre os deslocamentos observados para o modelo com tensão 
e para o modelo sem tensão. 

4 CONCLUSÃO 

 A partir desse trabalho foi possível verificar a influência das tensões introduzidas 
durante o processo de fabricação no comportamento estrutural de vigas alveolares de eixo 
curvo.  
 Inicialmente foram determinadas curvaturas máximas aplicáveis às vigas alveolares a 
partir de um critério de deformação plástica excessiva. Observou-se que o raio de curvatura 
para determinado perfil independe do vão considerado, dependendo apenas das dimensões 
da seção transversal e do padrão de castelação. Foram obtidas flechas máximas maiores para 
o padrão celular em relação aos padrões castelados, uma vez que para esses últimos há 
concentração de tensões nos vértices dos alvéolos, aumentando as deformações que ocorrem 
nessas regiões. 
 Na avaliação da influência das tensões introduzidas devido ao processo de fabricação 
na carga máxima suportada pela estrutura, observou-se que para os padrões Litzka e celular 
pode haver uma redução da capacidade resistente de até 4% e 5%, respectivamente, nos 
modelos em que são consideradas tais tensões em relação aos modelos nos quais não se 
consideram essas tensões. 

Flecha máxima
1/3 da flecha máxima
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 Já os resultados obtidos na avaliação da influência das tensões introduzidas devido ao 
processo de fabricação nos deslocamentos da estrutura mostraram que as vigas tornam-se 
mais flexíveis com a consideração dessas tensões. Ademais, para situações em serviço e 
considerando a curvatura máxima imposta às vigas, os deslocamentos podem ser até 9% e 
10% superiores para os modelos com tensão em relação aos modelos sem tensão para os 
padrões Litzka e celular, respectivamente. 
 Dessa forma conclui-se que a consideração do efeito das tensões introduzidas no 
processo de fabricação das vigas alveolares é essencial para a verificação dos estados limites 
último e de serviço da estrutura. 
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