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Resumo
 

Os
 
resultados de um ensaio de carga feito num perfil metálico formado a frio de seção cartola 

são apresentados e discutidos neste trabalho. As cargas foram suspensas de modo a evitar a 
restrição lateral do perfil, numa tentativa de simular a ação do vento nas terças que suportam 
as telhas zipadas comumente usadas no Brasil. Após detalhar o procedimento experimental, 
são usados métodos analíticos para determinar as tensões principais, os deslocamentos

 
e é 

feita uma comparação entre a resistência obtida no experimento e a resistência dada pelos 
procedimentos normativos (NBR 14762:2010). É dada uma atenção especial à estabilidade 
global do perfil, nomeadamente à

 
flambagem lateral com torção. Finalmente, é feita uma 

simulação numérica usando o software comercial ANSYS, realizando uma análise
 
elástica linear 

de primeira ordem e uma análise não linear elástica de segunda ordem (análise de colapso).
 
A 

discrepância observada entre a resistência obtida analiticamente e a obtida 
experimentalmente permite concluir

 
que a

 
localização dos pontos de aplicação das

 
cargas na 

seção transversal contribui favoravelmente para a resistência do perfil e esse fator não é 
explorado pela atual norma vigente (NBR 14762:2010

 
–

 
Anexo E).
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Abstract

 

The results of a load test made on a cold formed steel hat section purlin are presented and 
discussed in this paper. Loads were suspended in order to avoid lateral restrictions, as in an 
attempt to simulate wind load in standing seam roofs systems often used in Brazil. After test 
detailing and procedure description, analytical methods are presented to determine the main 
stresses, displacements

 

and a comparison is made between current design codes (NBR 
14762:2010) using several software and load resistance achieved in the test. Special attention 
is given to global elastic critical moment regarding lateral torsional buckling. Finally, a 
numerical analysis is carried out in the code ANSYS, concerning first order linear elastic analysis 
versus nonlinear second order analysis (collapse analysis).

 

The difference between the 
theoretical results and the test results shows that the location of the loads in the transverse 
section can increase the global resistance of the profile and this issue is not considered by the 
current applicable standard (NBR 14762:2010

 

–

 

Annex E). 
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1  INTRODUÇÃO 
 
O mercado da construção faz uso dos perfis formados a frio sobretudo nos galpões 

industriais, onde as terças que suportam as telhas de cobertura e tapamentos verticais apesar 
de terem um papel secundário na estrutura de um edifício, chegam a representar 30% do 
custo total de uma obra [1]. No Brasil, em tempos de crise, onde a indústria da construção é 
uma das mais afetadas pela quebra na demanda, os fabricantes deste tipo de perfis são 
forçados a diminuir os preços unitários, ainda que as usinas tenham tendência a acompanhar a 
inflação e subam regularmente os preços da matéria prima. A forte competitividade gerada 
pelo contexto atual leva a que os engenheiros calculistas dos perfis formados a frio procurem 
soluções que envolvam a menor quantidade possível de aço, mesmo que isso obrigue a usar 
perfis que exijam um maior trabalho de montagem, uma vez que os custos associados à mão-
de-obra permanecem baixos relativamente a outros países. 

Deste modo, torna-se imprescindível a investigação contínua por parte das empresas 
detentoras de patentes, que em conjunto com o meio acadêmico, visam explorar a resistência 
dos perfis no sentido de os tornar mais econômicos e responder adequadamente à 
competividade do mercado. Por esse motivo, apresenta-se neste trabalho os resultados de um 
ensaio de carga feitos sobre um perfil de chapa fina formado a frio de seção cartola, patente 
MadreMax®, realizado na Universidade Estadual de Campinas. 

No Brasil, os perfis MadreMax® são utilizados essencialmente como terças de 
cobertura e tapamentos laterais de galpões industriais apresentando-se como uma alternativa 
às soluções tradicionais de terças em formato Z ou U enrijecido e as treliças espaciais. Estes 
perfis têm o seu formato em cartola, o que lhes confere a possibilidade de acoplamento 
sucessivo entre perfis e a ligação direta às vigas de cobertura (sem necessidade de acessórios) 
garantindo uma maior eficiência na montagem – esta é a principal vantagem relativamente às 
soluções tradicionais referidas anteriormente. 

A demanda por galpões de grande área bruta e pé direito tendo a finalidade, 
sobretudo, de os usar como Centros de Distribuição, obriga à necessidade de projetá-los com 
águas de grande dimensão e uma baixa inclinação com o intuito de evitar a perda de pé-direito 
nas extremidades junto às calhas. Para que o escoamento de água seja eficaz e se faça sem 
criar problemas de infiltração de água em coberturas que muitas vezes têm inclinação inferior 
a 3% é comum a utilização de telhas zipadas. Este tipo de telha tem uma melhor performance 
à estanqueidade pois a sua ligação à terça é intermediada por um clip, o que evita o 
aparafusamento direto com furação da telha. O mecanismo de zipagem deste sistema de 
cobertura permite a livre dilatação térmica da telha, o que faz com que a contribuição da telha 
no travamento da terça seja desprezada pela maioria dos projetistas no cálculo das terças. No 
entanto, estudos recentes vêm tentando explorar alguma contribuição [2].  

No presente trabalho, submeter-se-á um perfil metálico formado a frio de seção 
cartola MadreMax® a duas cargas concentradas verticais aplicadas nos terços do vão, 
provocando deste modo flexão pura no terço central e flexão simples nos terços de 
extremidade, sem que seja considerada algum efeito de contenção lateral pela telha.  

Este experimento não seria novidade se não tivesse considerado as cargas 
concentradas suspensas nos terços de vão, uma vez que na maioria dos artigos revisados o 
carregamento foi aplicado por atuadores hidráulicos que introduzem restrições laterais e 
condicionam o comprimento de flambagem [1]. Em alguns casos, o comprimento de 
flambagem fica restrito à distância entre os pontos de aplicação da carga; em outros, a 
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restrição não é mensurável e merece uma análise mais detalhada, como por exemplo, 
modelando o ensaio por elementos finitos para obter uma carga crítica de instabilidade e a 
partir daí deduzir o comprimento real de flambagem [3]. Desse modo, neste trabalho a 
aplicação das cargas não introduziu nenhuma restrição lateral conduzindo a um comprimento 
de flambagem igual ao do vão livre. O posicionamento das cargas na seção do perfil 
aproximou-se da realidade, uma vez que correspondeu à mesma posição do parafuso auto-
atarraxante e o seu efeito benéfico de “puxar” a terça foi tido em conta no fenômeno de 
flambagem lateral com torção. Uma leitura pormenorizada sobre o efeito da posição da carga 
na estabilidade de um perfil de seção cartola pode ser feita em [4, 5]. 

A principal motivação do presente ensaio centra-se na influência do posicionamento 
das cargas como fator estabilizante para a flambagem lateral com torção, uma vez que os 
métodos analíticos da norma vigente (NBR 14762:2010 – Anexo E), não permitem tirar partido 
deste fator.  

Pretendeu-se também explorar a não linearidade física do material, uma vez que a 
maioria dos projetistas limitam o dimensionamento dos perfis formados a frio ao regime 
elástico do aço. Foram testados 2 corpos de prova instrumentados com extensômetros e 
transdutores, proporcionando assim a aquisição de dados eficaz no decorrer do ensaio. 

Com os resultados obtidos a partir da leitura dos extensômetros e dos transdutores e 
transferidos para o aquisitor de dados, foi possível fazer a determinação de tensões principais 
e a comparação da resistência obtida nos ensaios com a resistência prevista analiticamente. 
Também foi possível comparar os deslocamentos reais com os deslocamentos obtidos 
analiticamente e por análise numérica linear de primeira ordem e não linear de segunda 
ordem no software ANSYS. 
 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Materiais e suas características 

 

 02 Corpos de prova – vigas em perfil cartola formado a frio MadreMax® Perfil 
MMAX 100x1.5, cada um com 2,1 metros de comprimento; caraterísticas mecânicas 
dos perfis: Aço – ZAR 345 Galvanização Z275; Fy (tensão de escoamento) = 345 
MPa; E (módulo de elasticidade) = 200 GPa; ν (coeficiente de Poisson) = 0,3; 

 02 Tambores de PVC, para recepção do carregamento (água e sucata metálica); 

 02 olhais para suspensão das cargas; 

 02 chapas de distribuição das cargas; 

 02 grampos para fixação das vigas nas suas extremidades; 

 01 pórtico de reação em estrutura tubular; 

 01 extensômetro do tipo Kiowa, para aplicação horizontal; 

 03 extensômetros do tipo Kiowa posicionados em roseta; 

 01 transdutor do tipo Mitutoyo nº 7010B 

 01 Aquisitor de Dados do tipo – Sistem 500. 
 
2.2 Descrição do Procedimento 
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Para a determinação da deformação por flexão e percepção do comportamento do 
corpo de prova até à instabilidade, procedeu-se à realização dos seguintes ensaios, diferindo 
apenas no teor do carregamento: 

1º Ensaio – Consistiu na aplicação gradual de duas cargas pontuais até 140 Kg cada, 
num corpo de prova constituído por uma viga metálica formada a frio de seção cartola, 
Madremax® 100x1.5 simplesmente apoiada num pórtico tridimensional (Figura 1). 

 
Figura 1 – Esquema do ensaio (dimensões em metros). 

As cargas encontravam-se distanciadas entre si e das suas extremidades cerca de um 
terço do vão (0,7 m), e foram materializadas por dois tambores que foram sendo carregados 
de água até atingir a capacidade resistente do perfil dada pelo cálculo normativo (NBR 
14762:2010). 

Foram instalados quatro extensômetros do tipo Kiowa: um deles no banzo interior e 
centrado segundo o plano de simetria da seção (Figura 1 – Extensômetro e4). Este 
extensômetro encontrava-se a 0,95 m do apoio de extremidade esquerdo, na zona de 
momento fletor uniforme e permitiu, através das extensões registradas e do cálculo analítico 
das tensões normais, obter o módulo de elasticidade (E) e, deste modo, a comprovação com os 
valores usados correntemente para o aço. Os restantes extensômetros (e1, e2 e e3) compõem 
uma roseta, com a seguinte disposição: vertical e1, oblíquo a 45º e2 e horizontal e3. O ponto 
de encontro da roseta encontrava-se distanciado ao banzo interior do perfil 0,06 m e ainda do 
mesmo ponto ao apoio esquerdo 0,3675 m (Figura 2). Estes extensômetros posicionados em 
roseta permitiram a aquisição de extensões e posterior determinação de direções principais.  
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Figura 2 – Roseta de extensômetros (dimensões em metros). 

Para além dos extensômetros, foi ainda empregue um transdutor do tipo Mitutoyo nº 
7010B, centrado no banzo interior (Figura 1) para leitura dos deslocamentos verticais 
sucessivos registrados no decurso do ensaio. Os carregamentos foram efetuados em 
simultâneo nos dois tambores utilizando idênticos volumes de água e correspondendo a um 
acréscimo sucessivo de cerca de 30 Kg de peso no total (15 kg em cada tambor). 

Encontrando-se os extensômetros e o transdutor devidamente interligados em série 
com um aquisitor de dados, foi possível registrar os deslocamentos e as extensões originadas 
pelos sucessivos carregamentos.  Convém referir que foram aplicados nas extremidades da 
viga grampos destinados a impedir o tombo do perfil (Figura 3).  

 
Figura 3 – Pormenor do apoio (Laboratório de Estruturas da UNICAMP). 

 

Foi possível cumprir o carregamento total proposto (140 kg x 2 – capacidade resistente 
calculada pela NBR 14762), tendo sido inclusivamente ultrapassado e atingido os 180 kg x 2. 
No término do ensaio procedeu-se ao desaperto dos grampos nas extremidades, tendo-se 
verificado que não ocorreu variação significativa de deslocamento e garantiu-se que a 
contribuição do momento fletor residual proveniente da restrição parcial da rotação nos 
apoios não foi significante. Os resultados obtidos motivaram o acréscimo de carregamento no 
2º ensaio, com vista à obtenção das capacidades limites do perfil. Na Figura 4 é possível 
visualizar o aparato experimental no início do 1º teste. 
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Figura 4 – Aparato Experimental – início do 1º ensaio (Laboratório de Estruturas da UNICAMP). 

2º Ensaio – O 2º Ensaio foi em tudo idêntico ao primeiro com exceção do 
carregamento que se elevou até ao colapso e que acabou por ocorrer para uma carga total de 
300 kg x 2. Para tal, foi utilizado um segundo corpo de prova com as mesmas condições de 
apoio e igualmente instrumentado. A diferença no presente ensaio foi justamente no 
acréscimo de carga e no modo como foi executado. Isto é, até ao 7º carregamento foram 
utilizados baldes de água com carregamentos sucessivos de 30 Kg no total e a partir do 8º 
carregamento foi depositada sucata metálica até atingir os 300 Kg em cada tambor. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Parte Experimental 
 

1º Ensaio – Os resultados obtidos no primeiro ensaio (Figura 5) demonstraram que as 
deformações do perfil se enquadravam perfeitamente na fase elástica de Tensão/Deformação 
da Lei de Hooke sem qualquer sinal de instabilidade excedendo as expetativas e concluindo-se, 
deste modo, que a viga mantinha a sua plena capacidade resistente, longe da instabilidade. 
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Figura 5 – Força vs Deslocamento obtido pelo transdutor a meio vão – 1º Ensaio (o patamar horizontal no final do 

gráfico corresponde ao desaperto dos grampos). 

2º Ensaio – Através da Figura 6 é possível visualizar a fase elástica do carregamento e, 
a partir dos 250 kg de carga, uma ligeira diminuição da rigidez. Assim que efetuado o 
carregamento de 300 kg em cada tambor, perfazendo os 600 kg no total, verifica-se a evolução 
da deformação para o mesmo carregamento até atingir o colapso por instabilidade – 
flambagem lateral com torção (Figura 7). 

 

Figura 6 - Força vs Deslocamento obtido pelo transdutor a meio vão – 2º Ensaio. 
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Figura 7 – 2º Ensaio após colapso – flambagem lateral com torção (Laboratório de Estruturas da UNICAMP). 

3.2 Parte Analítica 
 

3.2.1 Obtenção das tensões principais 
 

Dados os resultados das deformações através dos extensômetros e1, e2 e e3, 
determinam-se as tensões principais (σ1, σ2) para a viga do 2º ensaio (Tabela 1). Para esta viga 
as tensões principais medidas na roseta para o último carregamento foram de -86,2 MPa e 
9,3MPa. 

 
 

Tabela 1 - Determinação de tensões principais (σ1 e σ2) para a viga do segundo ensaio. 

Carga (kN) Strain (e1) Strain (e2) Strain (e3) εx εy γxy ɛ1 ɛ2 σ1 (kN/cm2) σ2 (kN/cm2) 

0,12 14 0 -1 -0,000001 0,000014 -0,000013 0,000016 -0,000003 0,34 0,03 

0,27 15 6 -9 -0,000009 0,000015 0,000006 0,000015 -0,000009 0,28 -0,10 

0,42 16 12 -16 -0,000016 0,000016 0,000024 0,000020 -0,000020 0,31 -0,31 

0,57 18 20 -24 -0,000024 0,000018 0,000046 0,000028 -0,000034 0,39 -0,56 

0,72 19 27 -32 -0,000032 0,000019 0,000067 0,000036 -0,000049 0,46 -0,83 

0,87 21 34 -40 -0,00004 0,000021 0,000087 0,000044 -0,000063 0,55 -1,09 

1,02 22 41 -47 -0,000047 0,000022 0,000107 0,000051 -0,000076 0,62 -1,34 

1,17 22 49 -57 -0,000057 0,000022 0,000133 0,000060 -0,000095 0,69 -1,69 

1,32 21 57 -66 -0,000066 0,000021 0,000159 0,000068 -0,000113 0,75 -2,04 

1,47 20 65 -74 -0,000074 0,00002 0,000184 0,000076 -0,000130 0,82 -2,36 

1,77 17 78 -89 -0,000089 0,000017 0,000228 0,000090 -0,000162 0,91 -2,96 
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2,07 9 95 -108 -0,000108 0,000009 0,000289 0,000106 -0,000205 0,98 -3,81 

2,37 3 109 -124 -0,000124 0,000003 0,000339 0,000121 -0,000242 1,06 -4,51 

2,67 -10 126 -142 -0,000142 -0,00001 0,000404 0,000137 -0,000289 1,10 -5,44 

2,82 -21 136 -153 -0,000153 -0,000021 0,000446 0,000146 -0,000320 1,09 -6,06 

2,97 -41 151 -166 -0,000166 -0,000041 0,000509 0,000159 -0,000366 1,07 -6,99 

3,12 -86 172 -183 -0,000183 -0,000086 0,000613 0,000176 -0,000445 0,93 -8,62 

 
Abaixo segue o resultado do Círculo de Mohr das extensões para o último 

carregamento da viga do 2º ensaio (Figura 8). É importante referir que as tensões principais 
apresentadas no último carregamento estão abaixo do limite de escoamento do aço (Fy = 345 
MPa) pois os extensômetros estão colocados na zona próxima à linha neutra e o 
posicionamento longitudinal dos extensômetros na viga está fora da zona de momento fletor 
máximo. 

 
Figura 8 – Círculo de Mohr das extensões. 

Como exercício académico fez-se a representação gráfica das direções principais de 
tensão na Figura 9. 
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Figura 9 – Direções principais de tensão para o ponto de encontro dos extensômetros colocados em roseta. 

3.2.2 Dedução indireta do Módulo de Elasticidade 
 

Com os resultados obtidos através do extensômetro e4 (posicionado na zona de 
momento fletor constante e na fibra mais tracionada - Figura 1) é possível obter os valores das 
deformações ε. Para obter os valores das tensões normais devido ao momento fletor, 
devemos utilizar a Equação 1: 

  (1) 
Onde M é o momento fletor na viga no mesmo ponto em que o extensômetro e4 foi 

posicionado e W é o módulo de resistência à flexão, que para o perfil em questão é de: 11,3 x 
10-6 m³ para a fibra que recebe o extensômetro. Através da equação de ajuste do gráfico da 
Figura 10, o qual relaciona a tensão (MPa) com a extensão, obtemos o módulo de elasticidade 
do aço pelo coeficiente angular (E = 187,8 GPa) para o primeiro ensaio. 

 
Figura 10 –Valores tensão vs deformação – 1º ensaio. 
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É importante referir que o valor obtido E = 187,8 GPa está próximo do usado 
correntemente para o aço (E= 200 GPa) e apenas se deduz este valor para a viga do primeiro 
ensaio porque esta apresentava deformações que se enquadravam na fase elástica de 
Tensão/Deformação. Acrescenta-se que a viga do 2º ensaio o mesmo extensômetro colocado 
na zona de momento fletor máximo registrou uma extensão de 0,103 %, ainda longe do valor 
de deformação “offset” de 0,2 %. 

 
3.2.3 Determinação dos deslocamentos obtidos analiticamente e comparação com os 
obtidos em ensaio 
 

A determinação dos deslocamentos por via analítica recorreu ao programa de análise 
estrutural FTOOL e usou as disposições do Anexo C da norma NBR 14762:2010 para o cálculo 
de deslocamentos. Deste modo, o momento de inércia da seção bruta, Ig=5,95x10-7 m4, foi 
usado no programa, mas os deslocamentos foram amplificados com o fator Ig/Ief, onde Ief 
corresponde à inércia efetiva obtida pela equação (2): 

 (2) 
Onde, 
Mn é o momento fletor solicitante, 
MRser é o momento fletor resistente calculado conforme o Anexo C.4 da NBR 

14762:2010 porém substituindo o produto Wfy por Mn. 
Na Figura 11 apresenta-se a comparação entre os deslocamentos obtidos 

analiticamente e os deslocamentos obtidos experimentalmente. 

 
 

Figura 11 – Comparação dos deslocamentos obtidos analiticamente com os obtidos experimentalmente. 

Observando os gráficos da Figura 11 é possível notar a grande concordância entre 
valores de deslocamentos obtidos analiticamente e experimentalmente até aos 6 mm de 
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deslocamento (1,6 kN de carga). No entanto, a partir desse nível de carga, verifica-se uma 
discrepância entre os valores experimentais e analíticos, permitindo concluir que a fórmula da 
Equação (2) que converte a inércia bruta para a inércia efetiva retorna valores muito 
conservativos face à realidade experimental. 

 
3.2.4 Verificação de segurança normativa e comparação com resistência obtida em ensaio 
 

O modelo de cálculo do ensaio realizado é representado por uma viga simplesmente 
apoiada de 2,1 m de vão com duas cargas concentradas aplicadas nos terços de vão (Figura 
12). 

 
Figura 12 - Modelo de cálculo (medidas em metros). 

O dimensionamento de perfis formados a frio pode ser feito pelo Método das Larguras 
Efetivas (MLE) ou pelo Método da Resistência Direta (MRD) da norma NBR 14762:2010. 
Apresenta-se na Figura 13 a verificação de segurança realizada pelo programa americano CFS 
(Cold Formed Steel) para a carga que provocou o colapso no 2º ensaio. A verificação é feita 
segundo a norma americana AISI S100 (1999) – “North American Specification for the Design 
of Cold Formed Steel Structural Members” e é aplicado o método das larguras efetivas. 
 

 
Figura 13 - Verificação de segurança feita pelo programa CFS. 

Do resultado obtido pelo programa se conclui que a carga que provocou o colapso no 
ensaio é bastante superior (2,56 vezes) à carga que verifica a segurança usando o MLE do 
programa CFS para o dimensionamento do perfil. 
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Foi também usado o Método da Resistência Direta (MRD) da norma NBR 14762 (Anexo 
C) para confirmar que a limitação da capacidade de carga do perfil é a flambagem lateral com 
torção (FLT – Flambagem global na Tabela 2).  
 

Tabela 2 - Verificação de segurança pelo MRD. 

VERIFICAÇÃO À FLEXÃO SIMPLES (My) MMAX 100x1.5 
     

          

          

  
W (m3) 0,0000113 

 
fy (kPA) 345000 

  

          

          

FLAMBAGEM LOCAL 
  

FLAMBAGEM 

DISTORCIONAL   
FLAMBAGEM 

GLOBAL 

          

αl 1,197 
  

αd 1,197 
  

αg 0,23 

Mcrl (kN.m) 4,67 
  

My (kN.m) 3,90 
  

My (kN.m) 3,90 

Mne (kN.m) 0,90 
  

Mcrd (kn.M) 4,667 
  

Mcre (kN.m) 0,90 

λl 0,438 
  

λd 0,914 
  

Mne (kN.m) 0,90 

Mnl (kN.m) 0,90 
  

Mnd (kN.m) 3,24 
  

  

          

          

   
γ 1,1 

     

          

   
Mn 

(kN.m) 
0,90 

     

        
  

   
Mrd = Mn / γ (kN.m) 0,81 

    

 

          

   
rácio 2,73 < 1,00 

 
  

 
Pela observação dos coeficientes αl, αd e αg, respetivamente associados aos 

momentos críticos de flambagem local, distorcional e global, comprova-se que o fenómeno de 
flambagem condicionante é o global (αg), em virtude de o seu coeficiente ser o menor dos 
restantes. 

Para a obtenção dos coeficientes acima (αl, αd e αg) foi feita uma análise de 
estabilidade elástica no programa de elementos finitos ANSYS v12 (Figura 14 e Figura 15). 
Poderia ter sido utilizado o programa de faixas finitas restringidas CUFSM, mas teve-se em 
conta a limitação do mesmo relativamente à furação: a análise por elementos finitos modelou 
o perfil furado ao passo que no CUFSM isso não seria possível. 
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Figura 14 – 1º modo de flambagem (global, 
αg=0,23). 

 

Figura 15 – 2º modo de flambagem (distorcional, 
αd=1,197) 

 
Destaca-se que a análise de estabilidade foi feita por aplicação de um momento fletor 

uniforme, de acordo com o que é preconizado na norma (Figura 16). Neste caso esse momento 
fletor aplicado teve valor igual ao momento de cedência (My), para que o Momento Crítico de 
FLT fosse obtido diretamente por Mcre = αg x My = 0,23 x 3,9 = 0,9 kN.m. 

 

Figura 16 – Momento fletor aplicado para análise de estabilidade no ANSYS (medidas em metros). 

A análise de estabilidade também pode ser feita usando a Teoria de Vigas Generalizada 
(GBT – “Generalized Beam Theory”). No presente caso utilizou-se o programa GBTUL, com a 
desvantagem de o mesmo não poder ter em conta a furação da viga (Figura 17). 
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Figura 17 – Resultados do programa GBTUL (Mcre = 0,997 kN.m, Lflamb = 210 cm). 

O programa permite visualizar o modo de instabilidade em 3D, onde é possível 
constatar o modo de flambagem lateral com torção (Figura 18). 

 

Figura 18 – Modo de instabilidade visualizado no GBTUL (flambagem lateral com torção). 

Da mesma forma, a análise de estabilidade foi feita por aplicação de um momento 
fletor uniforme, de acordo com o que é preconizado na norma. Neste caso esse momento 
fletor aplicado teve valor igual a 1 kN.m, para que o Momento Crítico de FLT fosse obtido 
diretamente por Mcre = αg x 1 = 0,997 x 1 = 0,997 kN.m. É importante referir que o GBT é um 
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método mais versátil pois permite ter em conta a posição das cargas, quer segundo o eixo 
longitudinal da viga, quer a posição da carga no plano da seção [4], embora essa 
potencialidade não tenha sido explorada neste trabalho devido à limitação da versão do 
programa. 

A norma NBR 14762:2010 recomenda o uso do Anexo E para determinar o Momento 
Crítico de Flambagem Lateral Com Torção (FLT) - Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Momento Crítico de FLT – Norma NBR 14762 – Anexo E. 

  
FLT 

 

  
M (-) vão 

 

  
100x1,5 

 

     

   
rx (m) 0,036 

   
ry (m) 0,033 

   
r0 (m) 0,090 

   
Cm 1 

   
Cs -1 

v 0,3 
   Ix (m4) 5,80602E-07 
 

Nex (kN) 259,88 

E (kN/m2) 200000000 
 

Nez (kN) 19,69 

KxLx 2,1 
 

t (m) 0,0015 

   
jy (m) 0,083 

KzLz 2,1 
   Cw (m6) 3,00311E-10 
 

Iy (m4) 4,70374E-07 

G (kN/m2) 76923077 
   

J (mm4) 3,339E-10 
 

βw (m
5
) -8,70241E-09 

   
βf (m

5
) -4,46045E-09 

   
βl (m

5
) 1,36558E-08 

fy (Mpa) 345 
 

xm (m) 0,0553 

   
am (m) 0,0333 

   
bm 0,1 

   
cm 0,03224 

   
x0 (m) 0,072740559 

     

  
Mcre (kNm) 0,95 

  
Na Tabela 4 apresenta-se uma comparação dos valores dos Momentos Críticos de FLT 

obtidos pelos programas apresentados e a comparação com a norma. Salienta-se a coerência 

entre eles. 
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Tabela 4 – Momentos Críticos de FLT – comparação entre programas e norma NBR 14762:2010. 

Momento Crítico de FLT (kN.m) 

ANSYS GBTUL NBR - ANEXO E 

0.90 0.99 0.95 

 
O valor obtido pelo Anexo E da norma (Mcre = 0,95 kN.m) é bastante próximo do valor 

obtido pelo ANSYS (Mcre = 0,90 kN.m) e pelo GBTUL (Mcre = 0,99 kN.m). Como demonstrado 
anteriormente, se forem usados no dimensionamento levam a um valor resistente de cálculo 
bastante baixo (Mrd = 0,81 kN.m), quando comparado com a resistência obtida no ensaio (Mrd 
= 2,20 kN.m). 

Perante a análise feita, é necessário ter em conta a premissa principal que motivou 
este ensaio: as metodologias de dimensionamento atuais não contabilizam o efeito de 
localização dos pontos de aplicação da carga – admite-se que este fator seja o principal 
responsável pela grande disparidade entre a capacidade de carga verificada em ensaio e o 
limite de dimensionamento que a norma impõe. 

Este fato, apenas constatado pela realização do ensaio, oferece uma grande segurança 
no dimensionamento dos perfis metálicos de seção cartola MadreMax® quando sujeitos às 
cargas de vento de sucção e serve de mote para explorar uma maior capacidade de carga 
numa metodologia de dimensionamento a definir futuramente. 

 
3.3 Parte Numérica 

 
No presente trabalho o ensaio experimental foi modelado no programa ANSYS v12, via 

Método dos Elementos Finitos (MEF), tendo por base a modelagem feita em [6]. É importante 
referir as duas análises apresentadas: a primeira, linear (do ponto de vista físico) e de 1ª 
ordem (do ponto de vista geométrico). A segunda, uma análise fisicamente não linear e 
geometricamente de 2ª ordem (Figura 19). 

 

Figura 19 – Classificação dos tipos de análise numérica via MEF. 

Ambas as análises utilizaram um elemento que pode ser encontrado na biblioteca 
interna do ANSYS. Foi utilizado o elemento de casca SHELL281 (Figura 20), ideal para a análise 
não linear de cascas de pequena espessura sujeitas a grandes deformações e rotações. 
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Figura 20 – Elemento Finito SHELL281 (Fonte: [7]). 

O elemento possui 8 nós, com 6 graus de liberdade por nó, translação nos eixos X,Y e Z 
e rotação em torno dos mesmos eixos. 

 
Análise linear de primeira ordem 

 

Esta análise teve em conta a elasticidade linear do aço, onde foi definido um Módulo 
de Elasticidade E = 200 GPa (Figura 21). 

 

Figura 21 – Modelo constitutivo usado na análise linear. 

Análise não linear de segunda ordem 

 

Foi adotado para a terça um modelo constitutivo elasto-plástico multilinear com 
encruamento isótropo e critério de plastificação von Mises. A Figura 21 mostra a correlação 
existente entre o comportamento elasto-plástico com encruamento de aço trabalhado a frio 
(sem patamar de escoamento) e o modelo trilinear adotado. 
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Figura 22 – Modelos constitutivos (Fonte: [6]). 

A curva tensão-deformação limitou-se a três trechos. O primeiro trecho corresponde a 
um modelo elástico linear considerando o módulo de elasticidade do aço (E=200 GPa) até à 
tensão de proporcionalidade (Fp=0,7Fy), o segundo trecho segue retilíneo até o ponto 
referente à resistência ao escoamento (Fy=345 MPa) e deformação 0,5% e o último trecho 
segue retilíneo até ao ponto equivalente à resistência à ruptura (fu=420 MPa) e deformação 
20%. Resumem-se na Tabela 5 as propriedades físicas do material. 

 
Tabela 5 – Propriedades físicas do material. 

Propriedades do Aço 

E (GPa) 200 

fy (Mpa) 345 

fu (Mpa) 420 

 

Para a resolução do sistema não-linear foi utilizado o método iterativo e incremental 
Newton-Raphson Completo (“Newton-Raphson Full”) que atualiza a matriz de rigidez tangente 
a cada iteração. 

O carregamento foi aplicado de forma incremental utilizando-se da ferramenta do 
ANSYS conhecida como “Automatic Load Stepping”. Esta ferramenta faz com que o programa 
atualize automaticamente o incremento de força a ser acrescido. Segundo o manual do ANSYS, 
o incremento de força é diminuído se o número de iterações ultrapassar o limite estabelecido 
pelo usuário (adotado 25), se ocorrer deslocamentos excessivos, ou se o incremento de 
deformações plásticas ultrapassar 15%. 

Foi utilizado o critério de convergência em termos de deslocamentos. O critério de 
convergência verifica se a solução obtida possui a precisão julgada suficiente. Segundo [8], o 
critério de convergência em termos de deslocamentos é dado pela Equação (3): 

 

  (3) 
Em que, 
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  são as correções iterativas dos deslocamentos, 

 são os deslocamentos totais, 

 o valor 10-3. 

 

Condições de contorno e carregamento 
 

Uma das principais dificuldades na modelação foi a melhor representação das 
condições de contorno. Como se pode verificar na Figura 23 a viga está com a sua mesa 
interior apoiada numa chapa e fixa por um grampo. 

 

Figura 23 – Apoio de extremidade – chapa plana com grampo de fixação (Laboratório de Estruturas da UNICAMP).  

Deste modo, a condição de apoio que melhor representou a realidade foi o bloqueio 
ao deslocamento vertical e horizontal numa faixa de nós (Figura 24). 

 

Figura 24 – Modelação das condições de apoio. 

Para que o modelo possa ser corrido e evitar a hipoestaticidade do problema foi 
necessário introduzir uma restrição ao deslocamento segundo o eixo da viga. Essa restrição foi 
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introduzida a meio vão, num nó a meio do banzo interior, de modo a conferir simetria ao 
modelo. 

Foi preciso ter especial cuidado na modelação do carregamento. Apesar de o cálculo 
analítico assumir que as cargas estão concentradas, na realidade elas se distribuem por uma 
área, embora pequena. O mesmo foi feito no modelo numérico: considerou-se uma faixa de 10 
cm de largura na mesa superior e distribuiu-se a carga concentrada por essa área (Figura 25). 
Desse modo evitou-se o grande efeito local inerente à aplicação de uma carga concentrada em 
apenas um nó. 

 

Figura 25 – Modelação da região de carregamento. 

Recorda-se que no ensaio foram previstas chapas de distribuição de carga de modo a 
evitar a grande concentração de tensões (Figura 26). 

 

Figura 26 – Chapa de distribuição de carga (Laboratório de Estruturas da UNICAMP). 

3.3.1 Resultados da análise numérica 

 
Análise linear de primeira ordem 
Apresenta-se na Figura 27 os deslocamentos obtidos numa análise linear de primeira 

ordem. O modelo foi sujeito a uma carga igual à carga última do ensaio (3 kN). 
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Figura 27 - Deslocamentos verticais – análise linear de 1ª ordem (medidas em cm). 

É importante destacar que o deslocamento do nó de meio vão foi de 9,5 mm, ao passo 
que o registrado na realidade foi de 12,77 mm, previamente ao colapso. É de realçar as 
diferenças entre estes valores e constatar a maior rigidez do modelo elástico linear. 

 
Análise não linear de segunda ordem 
 
Apresenta-se na Figura 28 os deslocamentos obtidos numa análise não linear de 

segunda ordem. O modelo foi sujeito a uma carga igual à carga última do ensaio (3 kN), no 
entanto esta foi aplicada gradualmente, com incrementos de carga, fazendo o equilíbrio em 
cada iteração na posição deformada (análise de segunda ordem). 

 

Figura 28 – Deslocamentos verticais – análise não linear de 2ª ordem (medidas em cm). 

No caso desta análise o deslocamento vertical do nó de meio vão aumentou 
relativamente ao da análise linear de primeira ordem, mais ainda ficou longe do obtido no 
ensaio. Na Tabela 6 faz-se a comparação dos valores e na Figura 29 apresenta-se o gráfico que 
compara as três curvas de Forças vs Deslocamento, onde é possível constatar a menor rigidez 
da análise não linear face à análise linear. 
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Tabela 6 – Comparação de deslocamentos a meio vão. 

Deslocamentos meio vão (mm) 

Linear 1ª ordem Não linear 2ª ordem Ensaio 

9.5 10.05 12.78 

 
 

 
 

Figura 29 – Comparação de curvas Força vs Deslocamento. 

4  CONCLUSÃO 
 

Foi realizado um ensaio sobre um perfil metálico de seção cartola MadreMax por 
suspensão de cargas tentando representar ao máximo a realidade da ação do vento de sucção.  

Face aos resultados da parte experimental e sua comparação com os procedimentos 
analíticos atualmente vigentes e modelação numérica, é possível concluir: 

 

 A resistência alcançada em ensaio é bastante superior à resistência estimada 
pelos procedimentos analíticos normativos usados atualmente. 

 

 A motivação inicialmente proposta para o ensaio (analisar a influência do 
posicionamento das cargas na estabilidade do perfil) foi verificada com 
sucesso, tendo-se atingido uma carga de colapso cerca de 2,5 vezes superior à 
carga obtida analiticamente. 

 

 Foram obtidas as tensões principais e as suas direções, resultando em valores 
bastante coerentes. 

 

 Atendendo às propriedades deduzidas indiretamente para o material, 
nomeadamente o módulo de elasticidade de 187,8 GPa na viga do primeiro 
ensaio, obtido através da relação de tensão-deformação, concluímos que essa 
propriedade pode ser considerada como aceitável, dado que o valor de 
referência do módulo de elasticidade para o aço é de 200 GPa. 
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 Existe uma grande concordância entre valores de deslocamentos obtidos 
analiticamente e experimentalmente até aos 6 mm de deslocamento (1,6 kN 
de carga). No entanto, a partir desse nível de carga, verifica-se uma 
discrepância entre os valores experimentais e analíticos, permitindo concluir 
que a fórmula da Equação (2) que converte a inércia bruta para a inércia 
efetiva retorna valores muito conservativos face à realidade experimental. 

 

 As análises numéricas, quer o modelo linear de 1ª ordem, quer o modelo não 
linear de 2ª ordem são mais rígidas do que a realidade verificada em ensaio 
experimental. 

 

 O modelo numérico não linear de 2ª ordem não obteve uma grande perda de 
rigidez face ao modelo linear de 1ª ordem. 

 

 A maior rigidez apresentada nos modelos sugere a calibração das condições de 
apoio ou das propriedades dos materiais, como por exemplo, a alteração do 
modelo trilinear adotado. 
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