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Resumo 
Neste trabalho apresenta-se um modelo numérico de elementos finitos para simulação do 
comportamento estrutural de vigas alveolares mistas de aço e concreto susceptíveis ao 
colapso por flambagem do montante de alma por cisalhamento. Foram modeladas duas vigas 
celulares mistas pertencentes a um programa experimental. Os resultados obtidos por meio 
do modelo numérico proposto apresentam excelente concordância com resultados 
experimentais disponíveis na literatura. O modelo numérico desenvolvido é adequado para a 
simulação do comportamento estrutural de vigas alveolares mistas, visto que este foi capaz de 
representar a interação total entre aço e concreto, caracterizar a carga máxima dos modelos 
experimentais e caracterizar modos de colapso existentes na literatura. 
 
Palavras-chave: Vigas alveolares mistas; Vigas casteladas; Simulação numérica; Método dos 
elementos finitos. 

 
NUMERICAL MODEL TO EVALUATE THE BEHAVIOR OF COMPOSITE CELLULAR BEAMS 

 
Abstract 
This paper presents a finite element numerical model to simulate the structural behavior of 
composite cellular beams susceptible to failure by web post shear buckling. Two composite 
cellular beams of an experimental program were modeled. The results obtained by the 
proposed numerical model show excellent agreement with experimental results available in 
the literature. The proposed numerical model is appropriate for simulation of structural 
behavior of composite cellular beams, since it was able to describe the interaction between 
steel and concrete, determine the ultimate capacity of experimental models and simulate the 
possible failure modes. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
As vigas alveolares geralmente são obtidas a partir de perfis I de aço laminados cortados ao 
meio, no sentido longitudinal, segundo um traçado simétrico, de modo que as duas metades 
obtidas podem ser reposicionadas e soldadas de modo a formar uma viga com uma sequência 
de aberturas, com altura e inércia superiores à do perfil original (Figura 1).  

 

Figura 1 - Fabricação de uma viga castelada: corte com máquinas de Comando Numérico 

Computadorizado (CNC) e soldagem (Gemperle [1]). 

Originalmente o corte era artesanal e utilizava-se um traçado que originava alvéolos 
hexagonais. Essas vigas usualmente são chamadas de vigas casteladas pelo fato de a seção 
cortada lembrar o formato das muralhas dos castelos. Atualmente, com as facilidades de 
automação computadorizada, podem-se fazer outros padrões de corte, produzindo-se vigas 
alveolares com diversas tipologias, dentre as quais se destacam as vigas celulares que possuem 
alvéolos circulares (Figura 2). 

 

Figura 2 - Fabricação de viga celular: corte com máquinas CNC e soldagem  

 (fonte: www.asdwestok.co.uk – acessado em 30/04/2012). 

O esquema de fabricação das vigas casteladas é mostrado na Figura 3-a. Eventualmente pode-
se aumentar ainda mais a altura da viga introduzindo-se chapas intermediárias, como 
mostrado na Figura 3-b, obtendo-se uma viga com aberturas octogonais.  
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Figura 3

 

-

 

Esquema do procedimento utilizado na fabricação de vigas casteladas:

 

(a) sem chapa intermediária e (b) com chapa intermediária 

 

(fonte: www.grunbauer.nl/eng/wat.htm

 

-

 

acessado em 28/07/2013).

 

A presença das aberturas na alma das vigas alveolares modifica seu comportamento estrutural 
em relação às vigas de alma cheia. Essa mudança de comportamento está relacionada ao 
aumento da esbeltez da alma da viga, a fenômenos de instabilidade devido à borda livre dos 
alvéolos

 

e a perturbações na distribuição de tensões devido à variação da inércia da seção ao 
longo do vão, bem como mudanças abruptas de geometria. Todos esses aspectos têm 
influência no comportamento estrutural das vigas alveolares, de modo que elas podem exibir 
modos de colapso distintos daqueles apresentados pelas vigas de alma cheia.

 

Embora tenham sido realizados diversos estudos no passado

 

sobre vigas alveolares, avanços 
tecnológicos recentes têm possibilitado o desenvolvimento de aços mais resistentes e perfis 
com chapas mais finas. Eventualmente, uma combinação dessas duas características pode 
ocasionar a manifestação de modos de colapso que não ocorriam com os perfis mais antigos e, 
portanto, não são contemplados nos estudos

 

feitos no passado. Além disso, a fabricação de 
perfis laminados no Brasil teve início recentemente, em 2002, e alguns desses perfis possuem 
esbeltez de alma superior à dos perfis típicos da época em que as vigas alveolares foram 
inicialmente utilizadas.

 

Recentemente, tem-se observado uma busca crescente por critérios e procedimentos de 
projeto aplicáveis às vigas alveolares no Brasil. Em função dessa necessidade, e da 
inadequação dos modelos mais antigos disponíveis na literatura, um grupo de pesquisadores

 

do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa (DEC-UFV) e do 
Departamento de Engenharia de Estruturas da Universidade Federal de Minas Gerais (DEES-
UFMG) tem empreendido uma ampla investigação sobre o tema, envolvendo estudos teóricos, 
numéricos e experimentais (ABREU

 

[2]; BEZERRA

 

[3]; SILVEIRA

 

[4]; VIEIRA

 

[5]; OLIVEIRA

 

[6]; 
FERRARI

 

[7]; VIEIRA

 

[8]). A presente contribuição técnica é um produto dessas investigações.

 

Discussões detalhadas sobre os modos de colapso que podem ocorrer nas vigas alveolares 
podem ser encontradas nos trabalhos citados.
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A maioria dos modelos de cálculo disponíveis na literatura são conservadores, em função da 
abordagem adotada à época de seu desenvolvimento, notadamente hipóteses de distribuição 
elástica de tensões no contexto do Método das Tensões Admissíveis. Com as ferramentas de 
análise numéricas e modelos matemáticos sofisticados disponíveis atualmente é possível 
realizar novos estudos, obtendo-se soluções mais realistas que propiciam um melhor 
aproveitamento do aço, contribuindo para a evolução da solução tanto no tocante à 
competitividade como à sustentabilidade. 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver modelos de elementos finitos para simulação de 
vigas alveolares mistas de aço e concreto, que constituem ferramentas poderosas para o 
estudo do comportamento estrutural desses elementos. 

2  METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do modelo numérico para simulação do comportamento estrutural de 
vigas alveolares mistas de aço e concreto, utilizou-se o programa computacional ABAQUS [9], 
um software para simulação de problemas de engenharia baseado no Método dos Elementos 
Finitos, amplamente utilizado em diferentes áreas da engenharia.  

2.1 Discretização do Modelo 

Inicialmente foi elaborado um modelo geométrico tridimensional no ABAQUS, contendo todos 
os componentes típicos de uma viga mista de aço e concreto, quais sejam: o perfil de aço, a 
laje de concreto e os conectores de cisalhamento (Figura 4).  
 

 

Figura 4 – Aspecto do modelo geométrico tridimensional para uma viga alveolar mista. 

Para a discretização do modelo foram utilizados dois tipos de elementos disponíveis na 
biblioteca do ABAQUS/Standard. Para a laje de concreto, foram utilizados elementos tipo 
sólido C3D8R, que são elementos lineares de oito nós com três graus de liberdade por nó e 
integração reduzida (não há necessidade de representar o steel-deck no modelo). Para 
representar o perfil de aço foram utilizados elementos de casca fina (SHELL), que representam 
a superfície média das chapas de aço. A malha da viga foi gerada utilizando-se elementos S4R 
(elementos de casca fina de quatro nós, com seis graus de liberdade por nó e integração 
reduzida) e elementos S3R (elementos de casca fina lineares de três nós com seis graus de 
liberdade por nó) de modo a possibilitar a modelagem das bordas curvas dos alvéolos.  
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Na Figura 5 estão apresentados os elementos C3D8R, S4R e S3 da biblioteca do 
ABAQUS/Standard, utilizados para construção do modelo de elementos finitos.  
 

 

Figura 5 - Elementos finitos utilizados no modelo numérico: (a) elemento C3D8R;  

(b) elemento S4R; (c) elemento S3 (Simulia, 2009). 

No sistema de coordenadas adotado para todos os modelos, o eixo z é o eixo longitudinal da 
viga, y é o eixo vertical, ou seja, o eixo ortogonal a z contido no plano da alma do perfil de aço, 
e x é o eixo ortogonal à alma do perfil. 
Para a laje de concreto foi gerada uma malha estruturada de elementos finitos com dimensão 
média de 50 mm, conforme mostrado na Figura 6.  
 

 

Figura 6 - Aspecto geral da malha de elementos finitos da laje de concreto. 

Para a viga alveolar de aço foi gerada uma malha livre, como a mostrada na Figura 7. 
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Figura 7 - Aspecto geral da malha de elementos finitos da viga alveolar de aço. 

A malha da viga foi gerada utilizando-se uma técnica denominada quad-dominated, em que 
são utilizados predominantemente elementos S4R mas em algumas regiões são incorporados 
elementos S3R (Figura 8). Essa técnica facilitou a modelagem dos alvéolos circulares inseridos 
nos painéis retangulares do perfil. 
 

 

Figura 8 - Detalhe da malha de elementos finitos com destaque para a presença de  

alguns elementos S3, incorporados automaticamente pelo gerador  

de malha do ABAQUS para atender à geometria do modelo. 

Embora uma malha livre possa ocasionar problemas numéricos em determinados casos, o que 
pode ser contornado usando-se uma malha estruturada, um estudo de sensibilidade de malha 
revelou que, para o caso de uma viga alveolar de aço, uma malha livre com elementos de 
aproximadamente 10 mm fornece resultados tão bons quanto uma malha estruturada de 
resolução similar. Como a malha estruturada exigiria um trabalho maior de modelagem, sem 
nenhuma vantagem adicional, adotou-se a malha livre. 
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2.2 Modelos constitutivos dos materiais 

Para o aço, adotou-se um modelo material com comportamento elastoplástico sem 
encruamento, associado ao critério de escoamento de von Mises.  
Para representar o comportamento mecânico do concreto foi utilizado o Modelo de Dano com 
Plasticidade, implementado no ABAQUS[9]. Esse modelo constitutivo permite caracterizar a 
relação tensão × deformação do concreto, especialmente a perda de rigidez a partir do ponto 
de sua resistência máxima, como observado em ensaios. 
O módulo de elasticidade do concreto pode ser descrito pela seguinte equação, de acordo com 
a EN 1992-1-1:2004 [10]: 

 

3,0

10
22 








 cm

cm

f
E  (1) 

em que fcm é o valor médio da resistência à compressão cilíndrica do concreto, em MPa, e Ecm é 
dado em GPa. O coeficiente de Poisson do concreto foi admitido com valor igual a 0,2. 
Os principais parâmetros plásticos a serem informados para o Modelo de Dano com 
Plasticidade são o ângulo de dilatância (ψ) e a razão entre as resistências à compressão no 
estado biaxial e uniaxial (σb0/ σc0). 
Segundo Malm [11], o ângulo de dilatância mede a inclinação que o potencial plástico alcança 
para altas tensões de confinamento e baixos valores do ângulo de dilatância produzem um 
comportamento frágil no concreto, enquanto altos valores produzem um comportamento 

dúctil. De acordo com o autor, o valor ideal está entre 35 e 38. Neste trabalho admitiu-se um 

ângulo de dilatância ψ = 36. 
Para a razão entre as resistências à compressão no estado biaxial e uniaxial foi admitido o 
valor (σb0/σc0) = 1,16. Os outros parâmetros foram admitidos iguais a zero. 
Na Figura 9 são mostradas as curvas representativas do comportamento do concreto à 
compressão (Figura 9a) e à tração (Figura 9b). 
 

 

 
Tensão 

Deslocamento  

(a) (b) 

Figura 9 - (a) curva admitida para o concreto comprimido [EN 1992-1-1:2004];  

(b) curva tensão×deslocamento pós-pico admitida para o concreto tracionado. 
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Para o concreto comprimido admite-se comportamento elástico linear até cerca de 40% da 
resistência média à compressão do concreto (0,4fcm), de acordo com a EN 1992-1-1:2004 [10]. 
Para tensões acima desse valor o comportamento à compressão é representado por uma 
parábola de 2º grau que evolui da tensão de 0,4fcm até alcançar a deformação última do 
concreto (εcu1), dada pela EN 1992-1-1:2004 [10] como: 

 
 nk

nkn

fcm 21

²







 (2) 

em que:   
1c

cn



 ; 

cm

c
cm

f
Ek 105,1


 ; 

c    é a deformação do concreto à compressão; 

1c   é a deformação do concreto à compressão para a tensão máxima (fcm); 

cmE  é o módulo de elasticidade secante do concreto. 

 
O efeito tension stiffening na fase pós-pico da curva pode ser especificado por meio de uma 
relação tensão×deformação pós-falha ou por aplicação de um critério de energia de fratura. 
De acordo com a documentação do ABAQUS [9], em casos com pouca ou nenhuma armadura 
a abordagem através da relação tensão×deformação muitas vezes provoca resultados 
sensíveis à malha. Por isso preferiu-se utilizar o critério de energia de fratura neste trabalho. 
Com essa abordagem o comportamento frágil do concreto foi caracterizado por uma resposta 
tensão×deslocamento, como pode ser visto na Figura 9b, ao invés de uma resposta 
tensão × deformação. O deslocamento é determinado por abertura de fissura, o que não 
depende do comprimento do elemento nem do tamanho da malha. Neste trabalho admitiu-se 
para esse deslocamento máximo um valor de 0,50 mm. Os demais pontos foram tomados de 
forma a manter a natureza da curva tensão×deslocamento (Figura 9b). Os pares estão 
mostrados na Tabela 1, em que fctm é a resistência média à tração do concreto. 

Tabela 1 – Dados para definição do tension stiffening. 

σt (MPa) u (mm) 

fctm 0,00 
0,60 fctm 0,05 
0,30 fctm 0,15 
0,05 fctm 0,50 

 

Os valores de resistência média à tração (fctm) foram tomados de acordo com a 
EN 1992-1-1:2004 [10], pela seguinte equação: 

 
)3/2(

30,0 ckctm ff   (3) 

 
)MPa(8 ckcm ff

 (4) 

com fctm e fck dados em MPa (fck é resistência característica à compressão cilíndrica do 
concreto aos 28 dias). 
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2.3 Interação entre Aço e Concreto 

Uma das características mais importantes de um modelo numérico de viga mista é a simulação 
da interação entre a laje de concreto e a viga de aço.  
Até o momento em que este artigo foi escrito, apenas a situação de interação completa entre 
o aço e o concreto havia sido considerada. Para isso, a interação entre as malhas da laje e do 
perfil foi definida aplicando-se uma restrição do tipo Tie disponibilizada pelo ABAQUS. Esta 
restrição garante compatibilidade de deslocamento entre os nós ou superfícies conectadas. 
Para efeito de uma viga mista, este artifício garante a transmissão de todo o fluxo de 
cisalhamento na interface entre a laje de concreto e a viga de aço. 
 
2.4 Estratégias de Análise 

2.4.1 Análise de flambagem elástica 

Para simular o comportamento das vigas alveolares mistas de maneira realista, nas quais 
podem ocorrer fenômenos de instabilidade no perfil de aço, é necessário considerar a 
influência das imperfeições iniciais do perfil.  
 
Como estratégia geral de análise, decidiu-se por realizar numa primeira fase uma análise de 
flambagem elástica, por meio da qual se obtém o modelo geométrico com uma configuração 
deformada que é admitida como representativa da distribuição de imperfeições iniciais na viga 
de aço. Numa segunda fase, tomando-se por base o modelo geométrico com as imperfeições 
iniciais na viga de aço, realiza-se uma análise considerando a não-linearidade do material bem 
como a não-linearidade geométrica.  

2.4.2 Análise não-linear material e geométrica 

Com a realização de uma análise não-linear material e geométrica, é possível simular o 
comportamento do modelo durante todas as fases do carregamento. Neste tipo de análise 
considera-se o comportamento dos materiais por meio dos respectivos modelos constitutivos 
e a influência dos deslocamentos sobre as solicitações, à medida que o carregamento é 
introduzido incrementalmente.   
Tendo em vista que nas vigas alveolares mistas podem surgir fenômenos de instabilidade, 
como a flambagem dos montantes de alma, toma-se, como ponto de partida para a análise 
não-linear, o modelo geométrico com imperfeições iniciais na viga de aço, obtido a partir da 
análise de flambagem elástica realizada previamente. Como estratégia de análise, decidiu-se 
pela aplicação do carregamento em duas etapas: na primeira, para a fração do carregamento 
último em que se sabe que a rigidez do modelo se manterá positiva, é utilizado o Método de 
Newton-Raphson. Nessa etapa, o carregamento é aplicado em pequenos incrementos até 
aproximadamente 75% da carga última esperada para o modelo. Na segunda etapa o 
equilíbrio é obtido pelo Método de Riks, que é capaz de obter o equilíbrio do modelo no ramo 
descendente da curva carga   deslocamento após o pico de carga.  

2.4.3 Imperfeições iniciais 

Na fase de calibração do modelo, o valor de imperfeição inicial que levou à melhor 
concordância com os resultados experimentais usados como referência foi h/1000, sendo h a 
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altura da alma. Não obstante, a ABNT

 

NBR5884 especifica uma tolerância de fabricação para a 
imperfeição da alma igual a h/200 e a EN

 

1993-1-5:2006

 

[12], em seu Anexo C, recomenda que 
se adote nos modelos numéricos de estruturas de aço 80% da tolerância de fabricação 
considerada nas normas relacionadas ao estudo.

 

3 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

Para validação do modelo numérico foram simulados dois experimentos de vigas alveolares 
mistas, com aberturas simétricas, cujas características e resultados experimentais estão 
disponíveis na literatura, a saber, duas vigas celulares mistas denominadas Beam

 

1A e 
Beam

 

1B ensaiadas por Nadjai (apud

 

Bake [13]). 

 
 

 
 

 

Figura
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Características geométricas da viga

 

Beam 1A (dimensões em milímetros).

 

Os modelos experimentais possuem vão entre apoios de 4500 mm, grau de interação de 100% 
entre a viga de aço e a laje de concreto e um conector de cisalhamento por nervura da forma 
de aço incorporada. A viga celular de aço é composta por aço S355 e a resistência à 
compressão do concreto da laje é de 35 MPa. As demais características desses modelos podem 
ser encontradas na Tabela 2.

 

No modelo numérico, para o aço da viga alveolar admitiu-se um comportamento elasto-
plástico perfeito, com Módulo de Elasticidade de 210000 MPa e coeficiente de Poisson de 
0,30. Para o concreto, admitiu-se um modelo constitutivo elasto-plástico, considerando o 
Modelo de Dano, com Módulo de Elasticidade de 30120 MPa e coeficiente de Poisson de 0,20. 

 

O modo de colapso observado nos dois modelos numéricos também foi flambagem do 
montante de alma por cisalhamento, condizente com o observado nos modelos experimentais. 

 

Outras características dos modelos numéricos Beam 1A e Beam 1B estão listadas na Tabela

 

3.

 



                                                                   

 
  

 
11 

 

 

 
 

 

Figura
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-
 
Características geométricas da viga Beam 1B

 
(dimensões em milímetros).

 

Tabela 2
 
–
 
Características dos modelos experimentais

 
para calibração do modelo numérico.

 

 
Beam 1A 

 
Beam 1B

 

Carregamento
 

2 cargas concentradas
 

1 carga concentrada
 

Carga máxima (kN)
 

370
 

430
 

 

Tabela
 
3
 
–
 
Características dos modelos numéricos.

 

 
Beam 1A 

 
Beam 1B

 

Modo
 
de flambagem 

escolhido 
 1º modo

 
4º modo

 

1º passo de carga (kN)
 

0 -
 
300

 

0 –
 
350

 

2º passo de carga (kN)
 

300 –
 
400

 
350 –

 
400

 

Carga máxima (kN)
 

356,3
 

394,5 
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3.1 Resultados do modelo numérico Beam 1A 

O modo de colapso observado nos dois modelos/ experimentais foi a flambagem do montante 
de alma por cisalhamento. Na Figura 12 são apresentadas as curvas carga × flecha no centro do 
vão para os modelos experimental e numérico Beam 1A. A carga máxima obtida no ensaio foi 
de 370 kN, enquanto que a obtida na simulação numérica foi de 356,3 kN, que representa 
96,3% do valor experimental.  
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Ulster-A1 (Pmáx = 356.3 kN)

 

Figura 12- Curvas carga × flecha para os modelos Beam 1A (experimental e numérico). 

A distribuição das tensões de von Mises na viga alveolar de aço para o nível de carga máxima 
alcançado no modelo numérico é apresentada na Figura 13. Nota-se que em diversas regiões 
da viga a tensão atuante atinge o limite de escoamento do aço, com valor de 308 MPa, com 
efeito mais acentuado nas regiões onde o esforço cortante é importante. 
 

 

Figura 13 - Distribuição de tensões de von Mises (kN/m²) na viga alveolar de aço para o nível de 

carga máxima alcançado no modelo numérico Beam 1A. 
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A distribuição das tensões na direção do eixo z (S33) na laje de concreto para o nível de carga 
máxima alcançado no modelo numérico é apresentado na Figura 14. Nota-se que nas regiões 
da laje onde foram aplicados os carregamentos atingiu-se uma tensão máxima de compressão 
de 16,65 MPa, valor bem abaixo da resistência do concreto à compressão de 35 MPa. 
 

 

Figura 14 - Distribuição de tensões S33 na laje de concreto, em kN/m², para o nível de  

carga máxima alcançado no modelo numérico Beam 1A.  

Na Figura 15 apresenta-se a distribuição de deslocamentos na direção do eixo x da viga mista 
(perpendicular ao plano da alma) para um nível de carga pós-colapso, correspondente a 95% 
da carga máxima alcançada no modelo numérico.  

 

 

Figura 15 - Distribuição de deslocamentos (m) na direção perpendicular ao plano da alma  

da viga para um nível de carga pós-colapso correspondente a 95% da  

carga máxima alcançada no modelo numérico Beam 1A. 
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Pode-se observar que a parte superior dos montantes mais solicitados se desloca para fora do 
plano da alma, em um sentido, e que a parte inferior dos montantes se desloca para fora do 
plano da alma no sentido contrário, indicando colapso por flambagem do montante de alma 
por cisalhamento. Nota-se ainda que os montantes, além de se deslocarem para fora do plano 
da alma em sentidos opostos, sofrem efeito de torção. 

3.2 Resultados do modelo numérico Beam 1B 

Na Figura 16 apresentam-se as curvas carga × flecha no centro do vão para os modelos 
experimental e numérico Beam 1B. A carga máxima obtida no ensaio foi de 430 kN e a obtida 
do modelo numérico foi de 394,5 kN (91,7% do valor experimental). 
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Figura 16 - Curvas carga × flecha para os modelos Beam 1B (experimental e numérico). 

A distribuição das tensões de von Mises na viga mista para o nível de carga máxima alcançado 
no modelo numérico é apresentada na Figura 17. Nota-se que em algumas regiões da viga o 
aço atingiu a resistência ao escoamento, com valor de 308 MPa. 
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Figura 17
 
-
 
Distribuição de tensões de von Mises, em kN/m²,

 
na viga alveolar de aço para o 

 

nível de carga máxima alcançado no modelo numérico Beam 1B.
 

A distribuição das tensões S33 na laje de concreto para o nível de carga máxima alcançado no 
modelo numérico é apresentada

 
na Figura 18. Nota-se que nas regiões da laje de concreto 

onde foram aplicados os carregamentos atingiu-se uma tensão de compressão de 
aproximadamente 25

 
MPa, valor inferior à

 
resistência do concreto à

 
compressão de 35

 
MPa.

 
 

 

Figura 18
 
-
 
Distribuição de tensões

 
S33, em kN/m²,

 
na laje para o nível de carga máxima 

 

alcançado no modelo numérico Beam 1B.
 

Na Figura 19
 
apresenta-se a distribuição de deslocamentos na direção do eixo x

 
da viga para 

um nível de carga pós-colapso correspondente a 95% da carga máxima alcançada no modelo 
numérico. De acordo com a distribuição de deslocamentos no eixo x, pode-se observar que a 
parte superior dos montantes mais solicitados se desloca para fora do plano da alma em um 
sentido, enquanto a parte inferior se desloca para fora do plano da alma no sentido contrário, 
indicando colapso por flambagem do montante de alma por cisalhamento. Nota-se que

 
uma 

vez que, além de deslocarem-se
 

para fora do plano da alma em sentidos opostos, os 
montantes sofrem efeito de torção.
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Figura 19
 
-
 
Distribuição de deslocamentos

 
(m) na direção do eixo x

 
da viga mista para 

 

um nível de carga pós-colapso correspondente a 95% da carga máxima 
 

alcançada no modelo numérico Beam 1B.
  

4 
 
CONCLUSÃO

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que o modelo numérico desenvolvido neste 
trabalho é capaz de representar o comportamento estrutural de vigas alveolares mistas de aço 
e

 
concreto com interação total, susceptíveis ao colapso por flambagem do montante de alma 

por cisalhamento. O modelo foi capaz de:
 
representar a interação total entre aço e concreto;

 

caracterizar a carga máxima dos modelos experimentais;
 
caracterizar o modo

 
de colapso por 

flambagem do montante de alma por cisalhamento.
 

As estratégias adotadas para simular a interação completa entre aço e concreto no modelo 
numérico foram capazes de representar adequadamente os fenômenos observados nos 
modelos experimentais. 

 

Nos casos utilizados no estudo de validação, o modelo numérico apresentou modos de colapso 
muito parecidos com os observados nos modelos experimentais.

 

As simulações realizadas, que envolveram análise de estabilidade e análise não-linear, 
demonstraram a aplicabilidade da metodologia de modelagem desenvolvida para simulação 
de vigas alveolares mistas, abrangendo, inclusive, modos de colapso complexos como o de 
flambagem do montante de alma por cisalhamento.
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