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Resumo 
O sistema de cobertura objeto deste estudo é uma especialização do tipo geral “perfis abertos de aço 
formados a frio”. Como elemento executado com chapa fina, seus critérios de verificação incluem 
análise de estabilidade elástica para determinação de cargas críticas e modos de flambagem local (L) e 
distorcional (D); como produto destinado à instalação em regiões tropicais, está sujeito a pressão 
negativa por ação de vento. Seu desempenho é relacionado (i) à adequação entre a geometria de sua 
seção transversal e a tecnologia de conformação a frio disponível, (ii) à maximização da área de 
cobertura e (iii) à maximização da resistência à momentos fletores positivos e negativos. Sabe-se que 
nenhuma solução pode extremizar simultaneamente estes três objetivos e que fornecedores oferecem 
catálogos finitos de perfis. Este artigo demonstra que pequenos ajustes na geometria destes elementos 
podem alterar significativamente seus momentos críticos e indica sugestões para o aprimoramento de 
perfis usuais. O estudo foi possível graças ao acoplamento de sistemas generativos para vigas-calha com 
propriedades pré-determinadas e de um solver para análise de estabilidade elástica linear baseado no 
Método das Faixas Finitas.   
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Generative systems and buckling behavior of thin-walled stiffened deep 
channel CFS: applications for orthotropic roofing system 

 
Abstract 
This study is addressed to a specialized type of "cold formed open steel section". As example of thin 
sheet member, its verification criteria include elastic stability analysis to determine critical loads, local  
(L) and distortional (D) buckling modes; as a product intended for installation in tropical regions, it is 
subject to negative pressure wind action. Its performance is related to (i) the match between cross 
section geometries and the available cold forming technology , (ii) maximizing the coverage area and (iii) 
maximizing resistance to positive and negative bending moments. It is known that no solution can 
maximize simultaneously these three objectives and that which sellers offer finite catalog profiles. This 
article demonstrates that small adjustments to the geometry of these elements can significantly alter 
their critical moments and makes suggestions for the improvement of the usual profiles. The study was 
possible thanks to the coupling of generative systems for orthotropic roofings with predetermined 
properties and a solver for linear buckling analysis based on Finite Strip Method. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Estima-se que estruturas metálicas respondam por 20% do mercado de coberturas de grandes 
vãos no Brasil. Entre os produtos padronizados que se estabeleceram nas últimas décadas, os 
executados em perfis formados a frio (PFF) com chapas finas se destacam pela variedade 
potencialmente infinita de seções transversais. Esta flexibilidade beneficia fabricantes de 
estruturas metálicas, arquitetos e projetistas de estruturas. A tipologia de PFF conhecida como 
viga-calha, objeto deste estudo, é opção competitiva para o projeto de coberturas com vãos 
entre 15 e 20m. 
Como elemento executado com chapa fina, seus critérios de verificação incluem análise de 
estabilidade elástica para determinação de momentos fletores críticos e modos de flambagem 
local (L) e distorcional (D); como componente de sistemas de cobertura instalados em regiões 
tropicais, estão sujeitas a múltiplas condições de carregamento, inclusive pressão negativa por 
ação de vento. Este artigo demonstra como pequenas alterações de geometria afetam 
significativamente seus momentos críticos.  
O desempenho destes componentes de cobertura é relacionado (i) à adequação entre a 
geometria dos perfis e a tecnologia de conformação a frio disponível, (ii) à maximização da 
relação entre área de chapa metálica e a projeção horizontal de cada viga (Lb/Ls na Fig. 1) e (iii) 
à maximização da resistência à momentos fletores positivos e negativos. Sabe-se que 
nenhuma solução pode extremizar simultaneamente estas três funções e que fornecedores 
oferecem catálogos finitos de perfis. Portanto, a otimização de vigas-calha é um compromisso 
entre estes três objetivos conflitantes, a variedade potencialmente infinita de seções 
transversais tecnicamente viáveis e a padronização requerida pela produção em larga escala. 
 

 
Figura 1: (a) Bobinas de aço, (b) vigas-calha em aço conformadas a frio e (c) sistema estrutural para 

coberturas de grandes vãos 

Este artigo trata de procedimentos semiautomáticos para a especificação da seção transversal 
de vigas-calha, apresentados em três subseções: (i) caracterização geométrica de vigas-calha, 
(ii) definição das funções-objetivo e (iii) estudo de interação entre variáveis geométricas e 
desempenho mecânico, avaliado com base em momentos críticos de flambagem elástica. O 
método é dito semiautomático porque as soluções mais adequadas são obtidas pela geração 
computacional de centenas de modelos, intercalada por etapas intermediárias que dependem 
de análise racional e decisões do engenheiro projetista. 
Estes estudos estão embasados nos procedimentos normativos para estimativa da resistência 
pelos princípios do Método da Resistência Direta (MRD), o que significa que a análise de 
estabilidade elástica dos perfis trapezoidais com paredes enrijecidas deve ser efetuada com 
apoio de análise numérica (Método das Faixas Finitas - MFF). Não foram considerados os 
métodos aproximativos, baseados na combinação de elementos de placa e elementos de 
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mola, tal como proposto pelo Método da Largura Efetiva, encontrados em normas brasileiras e 
europeias para dimensionamento de elementos trapezoidais (PFF) com enrijecedores 
intermediários [1,2]. 
 
2. SISTEMA ESTRUTURAL E MÉTODOS DE ANÁLISE 
 
Todos os perfis abertos de aço formados a frio (PFF) partilham certas características que os 
identificam como tal. Em ciência da computação, o estabelecimento destes atributos define o 
tipo PFF, dotado de (i) propriedades constantes ou essenciais, (ii) propriedades variáveis ou 
acidentais4 e (iii) métodos para avaliar seu desempenho. Define-se como “instanciamento” o 
processo pelo qual são atribuídos valores às propriedades acidentais de um tipo.  
A definição de um tipo genérico de PFF, baseado em suas operações de fabricação, foi 
estabelecido por Franco et al [3]. Os perfis “cantoneira”, “U enrijecido”, “Z” e “cartola” são 
exemplos de subtipos bem conhecidos do tipo “PFF”. Define-se um subtipo pela “herança” das 
características de outro, quando parte das propriedades acidentais do tipo geral são 
convertidas em essenciais.  
O objeto de estudo deste trabalho é o subtipo de PFF conhecido como “viga-calha”. Suas 
propriedades essenciais e acidentais serão definidas na subseção 2.1; métodos de avaliação de 
seu desempenho (momentos críticos, modos de flambagem e taxa de cobrimento) serão 
discutidos na subseção 2.2; o cerne deste trabalho é explicitar a relação entre a variação das 
características acidentais das vigas-calha e o seu desempenho através de gráficos de tendência 
e desenvolver técnicas para o aprimoramento dos perfis disponíveis no mercado, tal como 
apresentado nas subseções 3.1 e 3.2. 
 
2.1 Definição geométrica da seção transversal de vigas-calha 
 
As propriedades essenciais e acidentais de viga-calha são definidas nesta seção. Note-se que 
estas especificações estão voltadas para os objetivos desta investigação e podem ser 
adaptadas conforme a necessidade para uso em outros estudos.  São consideradas 
propriedades essenciais das vigas-calha: (i) seção transversal simétrica, conforme Figura 2, (ii) 
duas mesas superiores, (iii) uma mesa inferior, (iv) duas almas inclinadas, (v) dois enrijecedores 
de aba verticais com 25 mm de largura de parede e (vi) geração por operações de dobra sobre 
uma chapa com largura Ls= 1200 mm. São consideradas características acidentais desta viga-

calha: (i) o ângulo entre alma e mesas, (ii) a largura das mesas e das almas, (iii) quantidade, 
distribuição e conformação dos enrijecedores intermediários e (iv) a espessura t da parede da 
chapa. 
 

                                                           
4 Propriedades “essenciais” ou “acidentais” são termos usuais na definição de tipos, tanto na literatura 
relativa à ciência da computação quanto à gramática da forma 
(https:\\en.wikipedia.org/wiki/Ontology_%28information_science%29) 
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Figura 2: Seções de vigas de aço formadas a frio: (a) sem enrijecedores intermediários e (b) com 

enrijecedores intermediários. 

 
Este estudo assume que existem três tipos de enrijecedores intermediários, conforme 
apresentado na Figura 3. Suas propriedades essenciais são: (i) todos os enrijecedores 
triangulares (Fig. 3(b)) possuem paredes com mesma largura; (ii) enrijecedores trapezoidais 
(Fig. 3(c)) possuem paredes inclinadas com larguras iguais entre si e diferentes da parede 
intermediária.  

 
Figura 3: Enrijecedores intermediários: (a) de duas dobras, (b) de três dobras e (c) de quatro dobras. 

 
As propriedades acidentais dos enrijecedores intermediários são apresentados na Figura 4, 
onde (a-d) ilustra a variação da largura das paredes e (e-g) apresenta variação do ângulo das 
paredes inclinadas em relação à alma ou mesas do perfil. Em cada instância, enrijecedores de 
mesmo tipo partilham os valores de suas características acidentais; por outro lado, 
enrijecedores de tipos diferentes não possuem propriedades acidentais em comum (largura e 
inclinação das paredes). Como anteriormente apontado, este sistema generativo é uma 
especialização da Gramática de Forma originalmente desenvolvida para todo e qualquer PFF 
com base em regras de fabricação [3]. 

 
Figura 4: Propriedades acidentais de enrijecedores com duas, três e quatro dobras: variação da largura 

da parede dos elementos (a-d); ângulo entre elementos de placa (e-g). 
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As propriedades físicas do material são consideradas características essenciais na parte deste 
estudo baseado em análise de estabilidade elástica. Assume-se que que o material das vigas-
calha é um aço com propriedades elásticas usualmente previstas na literatura: módulo de 
elasticidade (E) equivalente a 200 GPa e coeficiente de Poisson (ν) igual a 0,3.  
 
 2.2 Medidas de desempenho 
 
Os métodos de avaliação de desempenho de vigas-calha, incluindo-se projeção horizontal de 
cobertura, esforços solicitantes e momentos críticos serão discutidos nesta subseção. 
 
2.2.1. Projeção horizontal 
Toda viga-calha PFF é obtida por operações de dobra a partir de uma bobina com largura 
constante (Ls), conforme Figura 1(a). Após conformação a frio, a projeção horizontal da viga 
assume a dimensão Lb (Fig. 1(b)). Uma das medidas de eficiência deste componente é a taxa de 
cobrimento da viga (Lb/ Ls), pois está relacionado à economia de material e à redução do peso 
próprio do sistema. Vigas com elevada inclinação das almas tendem a apresentar maiores 
momentos resistentes e menor taxa de cobrimento. 
 
2.2.2 Modos de flambagem da seção transversal 
Os modos de flambagem foram identificados com a auxílio do Método da Faixas Finitas, 
através de sua implementação computacional CFSM [4]. Todos os modelos foram criados de 
acordo com as seguintes hipóteses: (i) o elemento de viga é simplesmente apoiado, sem 
restrição quanto ao empenamento em suas extremidades (ii) a viga resultante da dobra de 
uma única chapa é modelada isoladamente; (iii) os enrijecedores de aba foram modelados 
com o dobro da espessura da chapa e tiveram deslocamentos horizontais impedidos, 
conforme Figura 5 e (iv) foi adotado um raio de dobra nulo entre as paredes, a fim de evitar 
instabilidades numéricas no solver de estabilidade elástica. Estas são as condições idealizadas 
para induzir um comportamento de flambagem equivalente ao de um sistema ortótropo, tal 
como ilustrado nas Figuras 6 e 7. 

 
Figura 5: (a) viga calha sem enrijecedores; (b) conectores de aba típicos entre vigas-calha adjacentes e 

(c) condição de apoio admitida na análise de estabilidade elástica. 

 
A análise de estabilidade foi efetuada para duas direções de momento fletor (ambas 
orientadas em relação ao eixo horizontal que contém o centroide da seção, obviamente): (i) 
em decorrência de carregamento transversal no sentido da gravidade, típico de peso próprio 
combinado com lâmina de água e (ii) por efeito de sucção devido à ação de vento. Os 
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momentos fletores que provocam compressão na mesa superior da viga são identificados 
neste artigo por MTC, onde o índice sobrescrito significa top compression; analogamente, a 
compressão na mesa inferior é induzida pelo momento MBC, onde BC denota bottom 
compression. Adicionalmente, assume-se que os efeitos de ação do vento são a principal ação 
variável a ser calculada no projeto de estruturas de cobertura (o carregamento por neve não 
foi computado). Como ambos os momentos solicitantes são avaliados no presente estudo, 
resulta que MBC é mais importante para considerações práticas.  
A partir da análise dos resultados, foram observados e nomeados quatro modos de flambagem 
induzidos por MTC e outros quatro modos por MBC. Entre os modos provocados por MTC há três 
modos locais, conforme ilustrado na Figura 6: (i) TL1 é um modo local de placa com 
comprimento de semi-onda muito curto, típico de elementos de placa não enrijecidos. Note-se 
que os enrijecedores, neste caso, não são afetados pela flexão normal ao plano das paredes. 
(ii) TL2 é um modo de flambagem assimétrico, cuja flexão afeta os enrijecedores 
intermediários. (iii) TL3 é um modo local de placa, onde a mesa superior é a principal afetada 
pelo efeito de flexão normal ao plano. TD é um modo distorcional que só pôde ser identificado 
com a modelagem de duas ou mais vigas adjacentes. A carga crítica associada a este modo não 
foi considerada dominante em nenhum dos modelos analisados, quando comparado com os 
modos TL1, TL2 e TL3. Por outro lado, as cargas críticas associada aos modos locais apresentam 
os mesmos valores, independente da modelagem ser efetuada com uma viga isolada ou com 
múltiplos componentes adjacentes. Isto justifica a opção adotada neste trabalho, pois resulta 
em menor esforço computacional e significativa economia de tempo de processamento.  
Os modos TL2 e TL3 são identificados como modos distorcionais segundo o CUFSM, mas 
classificados como locais por julgamento de engenharia. A limitação do solver em distinguir 
entre modos de flambagem local e distorcional em seções enrijecidas é um dos principais 
obstáculos à automação plena dos procedimentos propostos nesta pesquisa. Parte das etapas 
intermediárias deste estudo poderiam ser transferidas seguramente para implementações 
computacionais, caso estivesse disponível um algoritmo para identificação modal de PFF com 
paredes enrijecidas. 

 
Figura 6: Modos de flambagem elástica para vigas calhas com mesa superior comprimida: (a-c) modos 

locais e (d) modo distorcional. 

 
A Figura 7 apresenta os modos de flambagem induzidos por MBC. Neste caso, BL1 é um modo 
local de placa com curto comprimento de semi-onda; BL2 e BL3 são modos locais de placa 
respectivamente simétrico e antissimétrico. Análogos a TL2 e TL3, estes modos seriam 
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classificados como distorcionais por procedimentos de avaliação baseados em Faixas Finitas, 
embora o julgamento de engenharia permita enquadrá-los como modos locais. O modo 
distorcional BD foi identificado como dominante em diversos casos ao longo desta pesquisa, 
como será apresentado na próxima seção.  
 

 
Figura 7: Modos de flambagem elástica para vigas calhas com mesa inferior comprimida: (a-c) modos 

locais e (d) modo distorcional. 

 
A performance mecânica dos perfis viga-calha foi baseada nos momentos críticos de 
flambagem obtidos por análise linear elástica. A computação automática da resistência de 
todas as seções foi evitada por duas razões: (i) o custo computacional de avaliação de algumas 
centenas de modelos deste porte pelo Método dos Elementos Finitos ainda é elevado para a 
capacidade atual de processamento de computadores pessoais e (ii) pelo Método da 
Resistência Direta (MRD), isto demandaria um algoritmo de identificação modal que ainda não 
está disponível. Mesmo para procedimentos manuais de cálculo de resistência, é preciso 
destacar que as equações disponíveis pelo MRD [5] e pelo Método da Seção Efetiva [2] 
adotados na norma brasileira [1] não foram calibradas experimentalmente para os perfis viga-
calha abordados neste artigo, com exceção das vigas trapezoidais com menos enrijecedores. 
De todo modo, levando em conta que os casos analisados no presente estudo são relacionados 
a elementos PFF esbeltos, o momento crítico pode ser considerado um indicador confiável 
acerca do desempenho estrutural de sistemas estruturais ortótropos para coberturas de 
grandes vãos. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Dois estudos de interação entre a variação de propriedades acidentais de viga-calha e suas 
medidas de desempenho são apresentados nesta seção. As variáveis acidentais mais 
importantes são identificadas na seção 3.1 para o caso de chapa com espessura de 1 mm. Na 
seção 3.2 são investigados possíveis aperfeiçoamentos na vizinhança das configurações 
geométricas usualmente encontradas no mercado. 
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3.1 Gramática de forma e a influência das variáveis acidentais 
Esta subseção identifica os aspectos geométricos mais influentes sobre a variação de 
momentos críticos de flambagem (Mcr

TC e Mcr
BC) e fator de aproveitamento de material (Lb/Ls). 

A automação de parte deste processo é alcançada pela implementação do sistema generativo 
baseado em Gramática de Forma proposto por Franco et al [3], cuja implementação foi 
adaptada segundo as regras que caracterizam vigas-calha neste estudo. 
O ponto de partida desta investigação é uma instância de viga-calha sem enrijecedores e com 
proporções definidas arbitrariamente. Um conjunto de soluções é gerado automaticamente, a 
cada etapa, pela variação de uma única característica acidental do perfil. Estes valores são 
relacionados com as funções objetivo (momentos críticos de flambagem e taxa de cobrimento) 
através de gráficos de tendência. Ao final de cada etapa, a avaliação racional destes gráficos 
permite fixar o valor mais adequado para a propriedade acidental em análise. Este valor é 
então é propagado para as etapas seguintes, até que todas as propriedades acidentais tenham 
sido avaliadas e seus valores estejam fixados. Embora este procedimento permita a criação e 
interpretação de centenas de modelos com pouco esforço “manual”, ele ainda exige 
capacidade humana de decisão em alguns momentos e não deve ser confundido com uma 
definição rigorosa de otimização. Os procedimentos são sumariamente listados como se 

segue: (i) Especificação do ângulo entre almas mesas de vigas-calha não enrijecidas, (ii) 
especificação da proporção adequada entre almas mesas de vigas-calha não enrijecidas, (iii) 
avaliação do efeito dos enrijecedores sobre as mesas superiores, almas e mesas inferiores, 
tomadas isoladamente, (iv) avaliação do efeito dos enrijecedores sobre todas as paredes da 
viga-calha e (v) especificação de valores adequados para as características acidentais dos 
enrijecedores. 
 
3.1.1 Ângulo entre almas e mesas em viga-calha sem enrijecedores 
Os resultados da influência do ângulo entre as almas e as mesas de uma viga sem 
enrijecedores são apresentados no gráfico de tendência da Figura 8, onde o parâmetro 

geométrico varia no intervalo  = [30o; 90o]. Os gráficos relacionam esta variável ao fator de 
cobrimento (daqui por diante designado como “cobrimento”) e aos momentos críticos de 
flambagem (Mcr

TC e Mcr
BC). Este estudo confirma o conflito entre objetivos: o incremento dos 

momentos fletores críticos de flambagem é acompanhado pela redução do cobrimento. 
Observa-se que ocorre uma proporção quase constante entre momentos críticos (Mcr

BC / 
Mcr

TC), na ordem de 3/8 para este caso. A análise dos cobrimentos indica uma perda de 

aproximadamente 50% (0.88 – 0.38) em função da variação de Apenas modos de 
flambagem local foram observados nestes exemplos. Em decorrência dos resultados obtidos, o 

ângulo  = 60o é atribuído a esta propriedade acidental de viga-calha e propagado para as 
etapas seguintes. 
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Figura 8: Tendências resultantes da variação de : (a) momentos críticos associados à compressão da 

mesa superior e inferior e (b) taxa de cobrimento. 
 

3.1.2 Proporção entre largura de almas e mesas em viga-calha sem enrijecedores 

Partindo dos resultados obtidos na seção anterior (valor fixo  = 60o), procede-se ao estudo 
das proporções entre as larguras das mesas e das almas segundo as definições da Gramática 
de PFF [3]. Isto é efetuado com base nos parâmetros geométricos κ1 e κ3, apresentados nas 
equações 1 e 2, de acordo com a convenção estabelecida na Figura 9. 
 
                                      κ1 = (a2 + a3 + a4 ) / (a1 + a2 + a3 + a4 + a5) (1) 
 
                                                         κ3 = a3  / (a2 + a3 + a4) (2) 
 

 
Figura 9: Identificação dos elementos de barra incluídos nas equações 1 e 2. 

De acordo com esta gramática, a atribuição dos valores κ1 e κ3 gera toda e qualquer viga-calha 
(PFF) sem enrijecedores para a qual sejam observadas as seguintes regras: Ls = 1200 mm, 

t=1mm e  = 60o. A Figura 10 mostra que κ1 afeta significativamente os valores de Mcr
TC e 

virtualmente não influencia Mcr
BC. Diferente da etapa anterior, neste exemplo observa-se 

claramente um ponto de máximo (κ1 = 0.74). A etapa seguinte é análoga à apresentada nesta 
seção permitiu estabelecer κ3 = 0.19 como o valor adequado para o segundo parâmetro 
geométrico a estabelecer proporção entre paredes.  
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Figura 10: Tendências resultantes da variação de κ1: (a) momentos críticos associados à compressão da 

mesa superior e inferior e (b) taxa de cobrimento. 

 
3.1.2 Enrijecedores intermediários na alma e nas mesas 
Assumindo os valores fixados anteriormente para ângulos e largura das paredes 

(κ1=0.74 e κ3 = 0.19), esta seção inclui os efeitos de enrijecedores intermediários. 
Nesta etapa, almas e mesas superiores e inferiores são consideradas separadamente, com o 
objetivo de especificar o enrijecimento apropriado para cada elemento de placa do PFF. Note-
se que enrijecedores possuem propriedades acidentais, cujos valores mais adequados ainda 
não foram avaliados. Por economia de espaço, será apresentado apenas o estudo dos 
enrijecedores trapezoidais, para os quais são atribuídos valores iniciais arbitrários de largura 
(winl3 = 5mm e wmid = 5mm) e inclinação das paredes (ang3 = 45o). O número de enrijecedores 
possíveis nas mesas superiores variam no intervalo N=[1; 5]. Os resultados apresentados na 
Figura 11 indicam o momento crítico de flambagem com compressão da fibra superior (Mcr

TC) é 
incrementado em 12% com a inclusão de um único enrijecedor e 16% quando cinco 
enrijecedores são incluídos. Como esperado, enrijecedores aplicados na mesa superior não 
apresentam qualquer influência sobre o momento crítico de flambagem com compressão da 
fibra inferior. 
A partir deste estudo, pode-se concluir que um simples enrijecedor trapezoidal na mesa 
superior é uma configuração adequada no projeto de vigas-calha com as propriedades 
apontadas neste estudo, inclusive quanto à taxa de cobrimento. Resultados equivalentes 
foram encontrados com a avaliação dos enrijecedores de duas ou três dobras. 
Estudo semelhante, conduzido para a alma do perfil, permitiu concluir que Mcr

TC e Mcr
BC 

apresentam curvas praticamente paralelas no intervalo N=[1 ; 5] e que a aplicação de 3 a 5 
enrijecedores  apresenta aproximadamente os mesmos resultados, com ganho de 1.5 kNm na 
comparação com almas não enrijecidas. 
Em relação à mesa inferior, os resultados indicaram que a inclusão de dois componentes 
trapezoidadais seriam suficientes para promover um incremento de 14% sobre Mcr

BC. Não 
haveria ganhos com a adoção de mais enrijecedores. Neste exemplo, Mcr

BC equivale a 
aproximadamente 35% de Mcr

TC. Em todos os casos apresentados até esta etapa, é válido 
afirmar que Mcr

BC < Mcr
TC. 

Os estudos de enrijecimento de paredes isoladas sugerem a fixação das seguintes 
propriedades acidentais: um enrijecedor em cada mesa superior, dois na mesa inferior e três 
nas almas. 
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Figura 11: Tendências resultantes da inclusão de enrijecedores trapezoidais (larguras de 5 mm, 45o) na 

mesa superior: (a) momentos críticos associados à compressão da mesa superior e inferior e (b) taxa de 
cobrimento  

 
3.1.3 Distribuição de enrijecedores trapezoidais na alma 
O “atrator” é um parâmetro geométrico incluído na Gramática de PFF para controlar a 
distribuição de enrijecedores em um elemento de placa. Estes componentes são espaçados em 
progressão geométrica de acordo com a variável at = [1/2 ; 2]. Os valores extremos 
correspondem à concentração de enrijecedores nas arestas do elemento plano e at = 1 indica 
distribuição uniforme.  Claramente, este parâmetro não afeta o cobrimento da viga. A despeito 
da concentração de tensões nas extremidades da alma, a distribuição uniforme se mostrou 
adequada (ver Fig. 12). 
 

 
Figura 12: Tendências resultantes de diferentes distribuições de enrijecedores na alma, com base no 

parâmetro “atrator”: (a) momentos críticos associados à compressão da mesa superior e inferior e (b) 
taxa de cobrimento  

 
3.1.3 Características acidentais dos enrijecedores trapezoidais 

Com base nas etapas anteriores, foram fixados os seguintes parâmetros: (i) ângulo = 60o, (ii) 
proporção entre paredes planas estabelecidas por κ1 = 0.74 e κ3= 0.19, (iii) mesa superior e 
inferior com, respectivamente, um e dois enrijecedores, (iv) almas com três enrijecedores e (v) 
distribuição uniforme destes componentes (at = 1). 
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Nesta seção são analisados os valores adequados para as propriedades acidentais dos 
enrijecedores trapezoidais. Inicialmente, estes valores são ang3 = 45o, largura da parede 
intermediária wmid = 5 mm e paredes inclinadas variando no intervalo wincl3 = [2; 20]. Nestas 
condições, a figura 14 mostra que, pela primeira vez nesta exposição, a escolha de parâmetros 
adequados permite encontrar soluções nas quais Mcr

BC > Mcr
TC e, em particular, quando wincl = 

17 mm, os momentos críticos com compressão nas fibras superiores ou inferiores alcançam o 
mesmo valor (Mcr

BC = Mcr
TC ≈ 25kN.m). Isto indica que a geometria e dimensões dos 

enrijecedores são mais importantes para induzir mudanças nos momentos críticos de 
flambagem do que os parâmetros geométricos avaliados nas etapas anteriores. 
Adicionalmente, a curva de tendência na Figura 13 mostra uma mudança dos modos de 
flambagem associados aos menores momentos críticos, tanto para a compressão de fibras 
superiores quanto de fibras inferiores. O momento crítico de flambagem Mcr

TC está relacionado 
aos modos de flambagem locais, TL2 e TL3, respectivamente para wincl3 < 6 mm and wincl 3 > 6 
mm. Há uma situação análoga para compressão de fibras inferiores, com o modo local (L) se 
desenvolvendo quando wincl < 19 mm, enquanto o modo distorcional (D) se destaca quando 
wincl3 > 19 mm. As curvas de “assinatura” que ilustram esta situação estão apresentadas na 
Figura 14(a) e (b), para momentos fletores promovendo compressão nas mesas superior e 
inferior, respectivamente. Consequentemente, estes limites para a largura das paredes 
inclinadas dos enrijecedores intermediários indicam momentos críticos associados a dois ou 
mais modos de flambagem, com presumível deterioração do momento resistente: (i) wincl = 6 
mm promove os mesmos valores de Mcr

TC para os modos locais TL2 e TL3, conforme indicado 
na Figura 14(a), (ii) wincl3 = 19 mm induz os mesmos valores de Mcr

BC para os modos de 
flambagem local e distorcional BL2 e BD, apresentados na Figura 14(b). Merece atenção 
especial o caso de interação entre os modos local-distorcional promovidos na compressão da 
mesa inferior, porque estes modos apresentam comprimentos de semi-onda respectivamente 
curto e longo, o que constitui uma forte tendência à interação dos modos com apreciável 
redução do momento de flexão resistente.  
 

 
Figura 13: Tendências resultantes da variação da largura da parede inclinada de enrijecedores 

trapezoidais na alma  (45o, wmid = 5 mm): (a) momentos críticos associados à compressão da mesa 
superior e inferior e (b) taxa de cobrimento. 

 



 
 

________________________________ 
* Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

13 

 
Figura 14: Curvas de “assinatura” obtidas por análise de estabilidade através do Método das Faixas 

Finitas: (a) momento fletor crítico associado à compressão da mesa superior em função da dimensão 
wincl3, (a) momento fletor crítico associado à compressão da mesa inferior em função da dimensão wincl3. 

 
Fixando a largura das paredes inclinadas wincl3=17mm (e assumindo o valor temporário 
ang3=45o), procede-se ao estudo da variação da largura da parede intermediária do 
enrijecedor trapezoidal no intervalo wmid = [2; 22].  A Figura 15 revela que (i) praticamente não 
ocorre conflito entre objetivos Mcr

BC e Mcr
TC e (ii) esta variável não afeta o cobrimento da viga. 

Neste caso, para wmid = 15 mm, Mcr
BC muda de modo local BL2 para modo distorcional BD (tal 

como apresentado nas Figuras 15(a) e 15(b)) ao mesmo instante em que Mcr
TC atinge seu valor 

máximo. Esta condição aparentemente vantajosa deve ser avaliada com cautela e requer 
investigação adicional, para averiguar o efeito da interação entre modos sobre a resistência de 
vigas-calha, especialmente nos casos de carregamentos que implicam a compressão da mesa 
inferior. 
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Figura 15: Tendências resultantes da variação da largura da parede intermediária de enrijecedores 
trapezoidais na alma (45o, wincl3 = 17 mm): (a) momentos críticos associados à compressão da mesa 

superior e inferior e (b) taxa de cobrimento. 

 
A terceira propriedade acidental dos enrijecedores intermediários a ser avaliada é a inclinação 
de suas paredes, que neste estudo varia no intervalo ang3 = [30o; 70o]. As larguras 
especificadas nas etapas anteriores (wincl = 17 mm e wmid = 15 mm) são propagadas para este 
exemplo. Os resultados apresentados na Figura 17(a) indicam: (i) um conflito entre as 
tendências de Mcr

BC e Mcr
TC no intervalo ang3 = [46o; 70o], (ii) Mcr

BC apresenta uma erosão mais 
severa neste intervalo se comparada com a tendência de ganho de Mcr

TC, (iii) o ângulo ang3= 
46o está associado ao maior valor de Mcr

BC. Adicionalmente, Mcr
BC está relacionado a dois 

modos de flambagem: modo local BL2 ou distorcional BD, respectivamente para ang3 < 46o ou 
ang3 > 46o. Mais uma vez, as propriedades acidentais dos enrijecedores trapezoidais incluídos 
nas almas se mostram um efeito preponderante sobre o comportamento de flambagem das 
vigas-calha. A solução que maximiza Mcr

BC (ang3 = 46o) coincide com uma situação onde os 
valores dos momentos críticos associados aos modos de flambagem BL2 e BD são virtualmente 
idênticos, com presumível degradação do momento resistente em decorrência da interação 
entre estes modos. 
 

 
Figura 16: Tendências resultantes da variação da inclinação das paredes dos enrijecedores trapezoidais 

na alma (wincl3 = 17 mm, wmid = 15 mm): (a) momentos críticos associados à compressão da mesa 
superior e inferior e (b) taxa de cobrimento. 
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A sequência de procedimentos apresentada permitiu atribuir valores considerados adequados 
(em uma primeira aproximação) a todas as propriedades acidentais de viga-calha.  Por fim, a 
Figura 17 confirma a preponderância da configuração dos enrijecedores intermediários sobre o 
desenvolvimento dos modos de flambagem destes componentes PFF. Os valores fixados nas 
últimas etapas estão fixados (wincl3=17 mm, wmid=15 mm e ang3 = 46o) e o ângulo entre almas e 

mesas varia no intervalo  = [30o; 70o]. 
 

 
Figura 17: Tendências resultantes da variação do angulo entre almas e mesas para enrijecedores 

trapezoidais com wincl =17 mm, wmid =15 mm, ang3 = 46o : (a) momentos críticos associados à 
compressão da mesa superior e inferior, (b) taxa de cobrimento e (c) curvas de “assinatura” para 

compressão da mesa inferior Mcr
BC e ângulo entre mesas e almas  = 30o, 50o e 70o. 

 
O momento fletor crítico de flambagem Mcr

BC apresenta incrementos significativos para 

maior do que (aproximadamente) 40o, tal como apresentado na Figura 17(a). A Figura 17(c) 
mostra as curvas de “assinatura” de Mcr

BC para ângulos entre alma e mesas 30o, 50o e 70o e as 
seguintes observações ficam evidentes: (i) os modos de flambagem local e distorcional BL3 e 
BD apresentam aproximadamente os mesmos momentos críticos, independente da variação 
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do ângulo da alma, (ii) o modo local com curto comprimento de semi-onda BL1 sempre 
desenvolve momentos críticos mais elevados do que BL3 e BD. Estes resultados confirmam 
uma possível interação entre modos de flambagem local e distorcional (BL2-BD) para condição 
de carregamento com compressão na mesa inferior. Isto também confirma a preponderância 
da geometria dos enrijecedores incluídos nas almas sobre a configuração dos modos de 
flambagem, independente do ângulo de inclinação entre mesas e almas. Note que, ao mesmo 
tempo em que Mcr

BC relacionados a BL3 e BD se movem para cima e para baixo na Figura 17(c), 

a proporção entre estes momentos críticos permanece praticamente inalterada para  =30o, 
50o e 70o. 
 
3.2 Aperfeiçoamento das configurações usuais encontradas no mercado 
 
Nesta seção são apresentados aperfeiçoamentos da geometria da seção transversal de vigas-
calha, tomando-se como referência configurações encontradas no mercado. Este 
procedimento é predominantemente baseado na análise racional e julgamentos de 
engenharia. 
 
3.2.1 Desenvolvimento de perfis viga-calha sem enrijecedores 
A fim de averiguar o desempenho de tipologias de viga-calha disponíveis no mercado e 
eventualmente sugerir aperfeiçoamentos, foram implementados procedimentos racionais e 
sistemáticos em quatro etapas, descritas como se segue: (i) foi implementado um sistema 
generativo externo ao aplicativo CUFSM, com interface gráfica mais amigável do que a 
implementada em 2.3.1, para geração dos modelos necessários a este estudo (ver Figura 18); 
(ii)  foi definida uma configuração inicial de viga-calha sem enrijecedores; (iii) foram fixados 

três ângulos de inclinação da alma, baseados na observação do catálogo de fabricantes (40o, 
56.8o e 70o). Para cada ângulo foi definido um subtipo de viga-calha (subtipos 1, 2 e 3); (iv) os 

melhores resultados para cada ângulo subtipo foram encontrados por “tentativa e erro” e 
registrados na Tabela 1, que relaciona os parâmetros geométricos indicados na Figura 19 com 
os momentos críticos (Mcr

TC, Mcr
BC) e a projeção horizontal da seção transversal (Lb). 

 

 
Figura 18: (a) Implementação de sistema generativo com interface gráfica amigável; (b) arquivo de texto 

com inputs para análise de flambagem elástica no programa computacional CUFSM. 
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Figura 19: Parâmetros geométricos de viga-calha sem enrijecedores e   = 70o. 

 
Tabela 1: Melhores soluções para vigas-calha de 1mm de espessura (dimensões em mm). 

t = Espessura  
1.0 mm 

subtipo 1 subtipo 2 subtipo 3 

Angulo da alma  = 40 o Angulo da alma =56.8 o Angulo da alma  = 70o 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

A 149.0 89.0 149.0 89.0 149.0 89.0 
B 228.3 274.2 163.0 195.8 101.9 122.4 
C 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 
D 191.6 230.1 249.5 299.7 280.0 336.4 
E 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

(b ² + d ² ) 0.5 298.0 358.0 298.0 358.0 298.0 358.0 

Proj. horizontal  Lb   1011 983 880 826 758 679 
Largura da chapa Ls   1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Mcr
TC (kNm) 6.0 6.6 7.8 8.6 8.7 9.6 

Mcr
BC (kNm) 1.2 2.2 1.6 2.8 1.7 3.2 

 
3.2.2 Desenvolvimento de perfis viga-calha com enrijecedores 
Baseados nos resultados da Tabela 1, foi implementada uma nova sequência de 
procedimentos, onde foram investigados os efeitos da variação da espessura t da chapa de aço 
(0.8, 1.0, 1.25 e 1.55 mm) sobre os momentos fletores críticos. As características acidentais de 
enrijecedores intermediários fixadas segundo configurações usuais entre os fornecedores 
consultados. São regras deste sistema generativo: (i) ângulos de enrijecedores (ang1, ang2, 

ang3) iguais a 45o; (ii) ângulos de inclinação da alma iguais a 40o, 56.8o e 70o; (iii) paredes 
inclinadas (wincl1, wincl2, wincl3) e intermediárias (wmid) com larguras iguais a 4*20.5, 8*20.5, 12*20.5 
e 16*20.5 mm; (iv) aplicação de no máximo 3 enrijecedores por elemento de placa; (v) 
enrijecedores triangulares só podem ser aplicados sobre as almas. 
Os procedimentos para a especificação das combinações mais eficientes de parâmetros 
geométricos foram conduzidos exclusivamente por análise racionais e julgamento de 
engenharia, de acordo como se segue: (i) estudos com enrijecedores foram conduzidos 
isoladamente na mesa superior, na alma e na mesa inferior; (ii) os arranjo mais eficientes em 
cada placa foram selecionado e recombinados em novas instâncias de viga-calha; (iii) os 
melhores arranjos, por sua vez, foram aperfeiçoadas por pequenos ajustes nas dimensões e 
distribuição dos enrijecedores. 
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A Figura 20 apresenta uma amostra dos resultados obtidos através desta extensa sequência de 
recombinações baseadas em julgamento de engenharia e análise computacional de 
estabilidade elástica, para o caso de perfis com 1 mm de espessura. Observa-se a evolução da 
seção transversal de elementos sem enrijecedores até os perfis criteriosamente enrijecidos. 
Por exemplo, nota-se que a solução “enrijecimento 2” apresenta os melhores resultados em 
termos de amplitude de momentos críticos (Mcr

TC + Mcr
BC). Contudo, um simples rearranjo nas 

almas, com eliminação do enrijecedores em seu ponto médio (onde as tensões são 
virtualmente nulas) permite uma solução mais racional e econômica com redução desprezível 
nos momentos associados à flambagem local destas peças. Adicionalmente, este ajuste resulta 
na elevação da taxa de cobrimento (Lb / Ls). 
O conjunto completo de resultados é sintetizado na Figura 21, na qual é possível observar a 

evolução da viga-calha do subtipo 1 (  = 40o), com espessuras de 0.8, 1.0, 1.25 e 1.55 mm, 
adotando como medida de desempenho a amplitude dos momentos críticos de flambagem 

associados aos modos locais. Resultados equivalentes foram obtidos os outros dois subtipos ( 

=56.8o e  =70o) 
 

Unstiffened Stiffened 1 Stiffened 2 Final 

 
 

 
 

 
 

Figura 20: Resultados da evolução de vigas-calha com espessura t=1,0mm. 

983 mm 881 mm 869 mm 889 mm 

Type 1:   = 40 o 

Type 2:   = 56.8o 

Type 3:   = 60o 

826 mm 729 mm 729 mm 744 mm 

679 mm 586 mm 599 mm 608 mm 
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Figura 21: Resultados do aperfeiçoamento do subtipo 1 de viga-calha (  = 40 o), em termos de 

amplitude de momentos críticos de flambagem (Mcr
TC + Mcr

BC). 

 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados desta pesquisa em andamento mostram as principais características geométricas 
que afetam o comportamento de vigas-calha usualmente empregadas em sistemas de 
cobertura. Os principais resultados apresentados estão relacionados à flambagem elástica de 
perfis abertos de aço formados a frio (largura de chapa de 1200 mm e espessura entre 0.8 e 
1.55 mm), o que consiste em valiosa análise para classificar o desempenho estrutural de 
elementos do tipo viga-calha sob ação de momentos fletores. Além disto, uma análise racional 
foi efetuada com o suporte integrado de gramática de forma e do método das faixas finitas 
(apenas para espessura de 1.0 mm), permitindo determinar os efeitos de parâmetros 
geométricos de PFF sobre a flambagem a auxiliando o processo de tomada de decisões para a 
especificação de geometrias adequadas. Os resultados obtidos realçam as vantagens 
oferecidas pelo método computacional baseado em gramática de forma para a efetivação de 
um grande número de análises racionais, dirigidas ao aprimoramento do comportamento 
estrutural. 
Foi confirmado que propriedades acidentais dos enrijecedores intermediários são mais 
relevantes para o comportamento destas peças sob flambagem do que a proporção entre 
paredes ou o ângulo entre mesas e almas. Definições adequadas de parâmetros geométricos – 
número de enrijecedores intermediários, larguras e ângulo entre paredes destes elementos 
internos – são decisões importantes a serem tomadas na busca por melhores seções 
transversais. Neste contexto,  conclui-se que enrijecedores trapezoidais nas almas oferecem os 
melhores resultados, ao mesmo tempo em que as mesas superior e inferior poderiam ser 
concebidas com enrijecedores triangulares. 
Um número apropriado de enrijecedores foi identificado (ressalve-se que estes dados são 
válidos apenas para PFF com espessura de 1.0 mm): (i) um enrijecedor triangular ou 
trapezoidal na mesa superior, (ii) dois enrijecedores triangulares ou trapezoidais na mesa 
inferior e (iii) três enrijecedores trapezoidais nas almas, independente dosângulo entre almas e 
mesas. Foi observado que estas escolhas conduzem a adequados momentos críticos de 
flambagem. Além disso, os testes indicam que uma distribuição uniforme de enrijecedores é 
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mais adequada do que uma não uniforme, mesmo no caso de concentração de tensões na 
região comprimida das almas. 
A geometria mais eficiente (para espessura t = 1,0 mm) de enrijecedores trapezoidais na alma 
foi encontrada com wincl 3=17 mm, wmid =15 mm, ang3 = 46o. Também foi observado que a 

variação do ângulo entre as mesas e as almas afetam os momentos críticos (Mcr
BC e Mcr

BC) em 
contraste com os resultados da taxa de cobrimento (ver Figuras 17(a) e (b)). 
A continuação desta pesquisa irá considerar as combinações de carregamento que 
efetivamente agem sobre estes elementos em flexão, para examinar os limites de vão deste 
sistema de cobertura para diferentes espessuras de chapa (0.8 - 1.0 - 1.25 e 1.55 mm, por 
exemplo). Para isto, a resistência à flexão deve ser computada para estimar o estado limite 
último e os deslocamentos verticais no estado limite de serviço. 
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