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O desenvolvimento de aços cada vez mais resistentes, elevam a tendência do mercado da 

construção metálica em produzir perfis mais esbeltos e, portanto, mais suscetíveis à flambagem 

por distorção da seção. O modo de colapso distorcional, é característico de perfis enrijecidos 

formados a frio. Este modo de colapso, apresenta reserva de resistência pós-crítica menos 

acentuada do que o modo local de placa e desperta nos engenheiros, preocupações com a 

resposta da estrutura, frente aos efeitos desfavoráveis que sua ocorrência pode ocasionar.  Como 

procedimento geral de projeto, a NBR 14762 (ABNT, 20010), alerta que o modo distorcional é 

comandado pela geometria da seção transversal e dimensões de seus elementos, podendo 

corresponder ao modo crítico e, portanto, deve ser considerado no dimensionamento de perfis 

de aço formados a frio. Entretanto, a referida norma não apresenta um procedimento analítico 

completo que permita calcular os esforços críticos de estabilidade elástica, essenciais a 

verificação das resistências finais associadas ao modo de colapso distorcional. O presente 

trabalho, apresenta uma ferramenta computacional capaz de analisar e dimensionar estruturas 

de aço constituídas por perfis laminados, soldados e formados a frio. Os algoritmos 

implementados no módulo de dimensionamento, estão em conformidade com as normas, NBR 

8800 (ABNT, 2008) e NBR 14762 (ABNT, 2010). O sistema permite à geração de arranjos 

estruturais planos ou espaciais, lançamento dos carregamentos (cargas concentradas nos nós ou 

distribuídas sobre as barras), análise linear da estrutura e verificação dos elementos estruturais 

de acordo com as recomendações estabelecidas nas normas. O desenvolvimento deste trabalho, 

possibilitou a realização de análises e dimensionamentos de perfis formados a frio, incluindo a 

verificação do modo distorcional de flambagem. Foi possível avaliar uma série de perfis 

comerciais e constatar a ocorrência do modo distorcional, como crítico de colapso. Estas 
análises, evidenciaram cuidados que devem ser tomados na utilização de programas que 

propõem o dimensionamento de perfis formados a frio, mas que não realizam a verificação do 

modo distorcional de instabilidade.  

 

Palavras-chave: Flambagem distorcional, estabilidade elástica, perfis formados a frio, perfis 

laminados, perfis soldados, estruturas de aço.
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The development of types of steel that are more and more resistant enhances the tendency of 

the metal construction market to produce thinner profiles that are thus more suscefillptible to 

buckling by distortion of the section. The distortional collapse mode is characteristic of stiff 

profiles that are cold- formed. This mode of collapse presents a post-critical strength reserve 

that is less accentuated than the local mode slab and for engineers causes concern about the 

response of the structure as to the negative effects that its occurrence can cause. As a general 

rule of design, NBR 14762 (ABNT, 20010), alerts that the distortional mode is controlled by 

the shape of the cross-section and the dimensions of its elements, which may correspond to the 

critical mode and therefore, has to be considered in the design of profiles of cold-formed steel. 

However, this norm does not present a complete analytical procedure that allows to calculate 

the critical efforts of elastic stability that are essential to the verification of the final resistances 

associated to the distortional collapse mode. This paper presents a computational tool able to 

analyze and scale steel structures consisting of laminated, welded and cold-formed profiles. The 

algorithms implemented in the design module comply with the norms NBR 8800 (ABNT, 2008) 

and NBR 14762 (ABNT, 2010). The system allows the generation of structural arrangements 

that are flat or spatial, the launching of the loading (concentrated loads in the nodes or 

distributed on the bars), the linear structure analysis and the verification of the structural 

elements in accordance with the recommendations set out in the norms. The development of 

this work made possible the analyses and the scaling of cold-formed profiles, including the 

verification of the distortional buckling mode. It was possible to evaluate a number of 

commercial profiles and verify the occurrence of the distortional mode, as a claim of collapse. 

These analyzes showed that care should be taken in the use of programs that propose the design 
of cold-formed profiles, but do not perform the verification of the distortional mode of 

instability. 

Keywords: distortional buckling, elastic stability, cold-formed profiles, laminated profiles, 

welded profiles, steel structures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aço é um material largamente utilizado na construção civil, sendo encontrado em 

diversas estruturas como, edifícios industriais, residenciais e comerciais, coberturas, galpões, 

reservatórios, pontes, passarelas, torres de transmissão entre outras aplicações; constituindo-se 

um dos materiais mais consumidos no mundo atualmente. 

As estruturas de aço apresentam algumas vantagens quando comparadas às estruturas 

convencionais de concreto, dentre as quais estão: maior resistência (proporcionando menores 

dimensões para os elementos estruturais), menor tempo de execução, facilidade de serem 

desmontadas ou substituídas, aumento da área útil devido à possibilidade de aplicação em 

grandes vãos e maior leveza (implicando em menores solicitações nas fundações).  

Com o desenvolvimento de aços mais resistentes, a utilização de perfis com espessuras 

cada vez menores tem se tornado uma prática muito comum no setor da construção metálica 

por estar atrelada ao menor custo. De acordo com Reis e Camotim (2000), esta propriedade, 

conduz inevitavelmente à concepção de estruturas muito esbeltas e suscetíveis ao colapso por 

instabilidade. O uso de chapas finas (em geral menos que 3 mm de espessura) na fabricação de 

perfis formados a frio (PFF) conduz a problemas de instabilidade estrutural não existentes ou 

pouco frequentes em perfis laminados (PFEIL & PFEIL, 2012). 

Os perfis de paredes finas em função do tipo de carregamento e da geometria da seção 

transversal, podem apresentar flambagem local de placa, distorcional da seção, global de barra 

ou interação entre dois ou mais modos de flambagem. Quando se trata de seções sensíveis ao 

modo distorcional, comum em perfis enrijecidos fabricados com aço de elevada resistência e 

submetidos a tensões de compressão, o procedimento adotado na NBR 14762 (ABNT, 2010) 

para cálculo da resistência última está fundamentado no Método da Resistência Direta.   

O Método da Resistência Direta (MRD) é um procedimento alternativo ao Método das 

Larguras Efetivas (MLE) para determinação da resistência teórica de barras de aço formadas a 

frio. Este método usa as cargas críticas de instabilidade elástica (local, distorcional e global), 

obtidas com auxílio de uma análise computacional, para, com base em curvas de resistência 

calibradas experimentalmente, estimar a resistência última dos perfis. 

A NBR 14762 (ABNT, 2010) em seu item 9.3, afirma que o modo de flambagem 

distorcional pode corresponder ao modo crítico de uma estrutura, devendo-se, portanto, ser 

considerado em seu dimensionamento. Entretanto, a referida norma trata de forma superficial 

certos aspectos do dimensionamento de perfis formados a frio sujeitos ao modo distorcional de 

instabilidade, tornando árduo para muitos engenheiros, quantificar e verificar estes efeitos. 
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Conforme mencionado anteriormente, o MRD, requer primariamente a determinação da 

carga crítica elástica de flambagem distorcional (Ndist ou Mdist), que serve como dado de entrada 

nas equações do MRD para o cálculo da resistência última (NRdist ou MRdist). No entanto, a NBR 

14762 (ABNT, 2010), não dispõem de uma formulação para determinação dos esforços críticos 

elásticos de uma barra sujeita ao modo distorcional de flambagem, remetendo a determinação 

destes esforços a uma análise de estabilidade elástica. 

Assim, a NBR 14762 (ABNT, 2010) estabelece que a instabilidade distorcional deve ser 

considerada no projeto de perfis de seção aberta com presença de enrijecedores de borda, porém 

não apresenta uma formulação completa para o cálculo da força ou momento fletor resistente, 

uma vez que, diferentemente dos modos local e global, não apresenta uma solução analítica que 

permita determinar os esforços críticos elásticos de flambagem, requisito necessário para 

aplicação do Método da Resistência Direta. 

De acordo com Vazquez (2002), a tensão crítica de estabilidade elástica relacionada ao 

modo distorcional pode ser calculada com programas computacionais baseados no Método das 

Faixas Finitas (MFF), Método dos Elementos Finitos (MEF) ou Teoria Generalizada de Vigas 

(GBT). Parte desses programas está restrita à comunidade acadêmica dentro de cursos de pós-

graduação e o desconhecimento da existência desses softwares, no meio técnico, acaba 

dificultando sua aplicação por grande parte dos engenheiros de estruturas metálicas. 

Além disso, seria necessário que o projetista de estruturas metálicas realizasse as aná-

lises de estabilidade barra por barra, para que depois, de posse dos valores críticos elásticos 

pudesse calcular a resistência última para cada perfil, tornando-se uma alternativa exaustiva e 

impraticável tecnicamente quando se trata de grandes estruturas metálicas (indústrias inteiras, 

condomínios de galpões logísticos, atacadões, entre outras grandes estruturas) compostas de 

centenas de elementos distintos e que possam estar sujeitos aos efeitos desfavoráveis da 

flambagem distorcional. 

Em um cenário altamente competitivo e que requer agilidade na análise e 

dimensionamento de estruturas metálicas em prazos extremamente curtos, o engenheiro de 

estruturas, necessita de ferramentas computacionais poderosas e que agreguem em um único 

sistema o máximo de verificações possíveis. 

Existem diversos programas para análise de esforços e dimensionamento de estruturas 

metálicas que são largamente utilizados comercialmente, como por exemplo, o Mcalc 3D, SAP 

2000, Metálicas 3D e o STRAP. Porém, não existem ou são escassos, programas comerciais 

capazes de determinar os esforços críticos elásticos de instabilidade distorcional, por meio de 

uma análise elástica de estabilidade e que ao mesmo tempo realizem o dimensionamento 
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completo de perfis formados a frio incluindo a verificação do modo de flambagem distorcional, 

segundo as prescrições da NBR 14762 (ABNT,2010). 

O programa comercial, Metálicas 3D versão 2015, por exemplo, aplica os critérios da 

norma norte-americana, AISI S100-07 (2007), baseados em equações semi-empíricas para o 

cálculo dos esforços críticos de flambagem por distorção (Ndist e Mdist). Já o Mcalc 3D, pelo 

menos até a versão 2015, não apresenta em seus relatórios de cálculo nenhuma metodologia 

que permita a verificação do modo distorcional de flambagem. 

A ausência de um método analítico que possibilite o cálculo dos esforços críticos de 

estabilidade elástica (associado ao modo distorcional), essenciais à determinação da resistência 

última de perfis formados a frio, aliada à carência de programas comerciais capazes de 

identificar e realizar à verificação de perfis suscetíveis ao referido modo de flambagem, nortea-

ram o desenvolvimento de um sistema computacional apto a atender tais necessidades.  

Além de permitir o dimensionamento de perfis formados a frio submetidos ao modo de 

flambagem distorcional e demais verificações prescritas pela NBR 14762 (ABNT, 2010), o 

programa também é capaz de realizar o dimensionamento de perfis laminados e soldados se-

gundo a NBR 8800 (ABNT, 2008), e de emitir um relatório de cálculo completo com as 

verificações estabelecidas em ambas as normas, apresentando passo a passo todos os itens 

avaliados durante o processo de verificação estrutural. 

Nesse contexto, o sistema computacional desenvolvido no presente trabalho, foi im-

plementado em linguagem de programação Fortran e é destinado ao dimensionamento de 

estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio, laminados e soldados, com base no 

método dos estados limites. O programa permite que sejam adotados diversos arranjos 

estruturais, lançamento dos carregamentos, cálculo dos esforços nos elementos da estrutura e 

verificação dos perfis de acordo com as recomendações da NBR 8800:2008 (perfis laminados 

e soldados) e da NBR 14762:2010 (perfis formados a frio). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolvimento de um programa computacional, destinado ao cálculo de estruturas de 

aço, constituídas por perfis laminados, perfis soldados e perfis formados a frio, seguindo os 

critérios estabelecidos pelas normas brasileiras (NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar e dimensionar perfis de aço formados a frio, incluindo a verificação do 

modo de flambagem distorcional. 

 

• Integrar em um único sistema, além da verificação de perfis formados a frio 

suscetíveis a flambagem distorcional, também a verificação de perfis laminados 

e soldados.  

 

• Validar o sistema computacional desenvolvido e aplicar sua potencialidade no 

dimensionamento de uma estrutura em aço (mezanino comercial). 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ESTRUTURAS DE AÇO 

 

3.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Na atualidade, o campo de aplicação das estruturas metálicas é muito vasto, podendo 

ocorrer em diversos tipos de construções tais como obras civis, industriais, navais e viárias. 

Entre as principais utilizações do aço na Engenharia Civil estão: edifícios industriais, 

residenciais e comerciais, mezaninos, coberturas, galpões, pontes, viadutos, passarelas, estacas 

para fundação profunda, dentre outras aplicações. Observa-se na Figura 3.1, por exemplo, a 

concepção de uma residência em aço localizada na cidade de Alagoinhas-Ba. As Figuras 3.2 e 

3.3 apresentam etapas distintas ao longo do processo de construção. 

 

 

Figura 3.1: Maquete digital de uma residência em estrutura de aço 

(Fonte: O autor, 2016) 
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Figura 3.2: Residência em estrutura de aço - Etapa de construção 1. 

(Fonte: O autor, 2016) 

 

 

Figura 3.3: Residência em estrutura de aço - Etapa de construção 2. 

(Fonte: O autor, 2016) 
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O aço é um material homogêneo e de produção controlada que, em condições normais de 

serviço, não apresenta características negativas como fissuração e fluência, responsáveis por 

acentuar a perda de rigidez e propiciarem maiores deformações nos elementos estruturais em 

concreto armado. Neste aspecto, elementos em aço podem ser empregados em sistemas 

estruturais mistos (aço + concreto), em situações onde o concreto armado por si só não atende 

às solicitações previstas em projeto ou exigências de arquitetura, como por exemplo, altura 

fixada para o pé-direito de uma edificação. Observa-se, na Figura 3.4, a utilização de uma viga 

de aço para vencer um trecho em vão livre. 

 
 

Figura 3.4: Utilização de uma viga de aço para vencer trecho em vão livre 

(Fonte: O autor, 2016) 

O uso do aço modificou para sempre a engenharia civil e os projetos de arquitetura. 

Somente com uso desse metal, foi possível criar construções cada vez maiores e mais leves, 

dando “asas” à imaginação dos projetistas. Tais criações não seriam possíveis com a rigidez e 

o peso do concreto (REDAÇÃO INDÚSTRIA HOJE, 2014).  

 

3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

A aplicação do aço como solução estrutural proporcionou uma revolução nos padrões 

arquitetônicos, possibilitando vencer vãos cada vez maiores, mais espaço útil no interior das 

construções e um “layout” mais flexível a mudanças na disposição de paredes devido à redução 

na quantidade de pilares. Entre as principais vantagens das estruturas em aço, destacam-se: 

 

• Alta resistência do aço em comparação com outros materiais (possibilitando 

menores dimensões para os elementos estruturais); 

• Redução do tempo de execução e retorno financeiro antecipado; 
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• Desmontagem ou substituição de elementos estruturais com facilidade; 

• Redução das solicitações nas fundações (devido a maior leveza das estruturas); 

• Aumento da área útil (possibilidade de aplicação em grandes vãos livres); 

• As estruturas são produzidas em fábricas por processos industrializados; 

• Racionalização de materiais e mão de obra; 

• Precisão nas dimensões dos elementos estruturais. 

 

Entretanto, as desvantagens dos sistemas construtivos em aço estão relacionadas a: 

 

• Custo (dependendo do planejamento pode custar mais do que uma obra convencional          

em concreto armado); 

• Necessidade de mão de obra e equipamentos especializados; 

• Dificuldade de encontrar determinados perfis; 

• Necessidade de tratamento anticorrosivo. 

 

3.3 SIDERURGIA BRASILEIRA 

 

Em 1941, em plena Segunda Guerra mundial, foi fundada no Brasil a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), pelo então Presidente da República Getúlio Vargas, com a 

finalidade de produzir chapas, trilhos e perfis. A Usina Presidente Vargas que é a principal 

siderúrgica da companhia, localizada em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, entrou 

em operação em 1946. 

Para consolidar o mercado, entraram em operação na década de 60 as usinas da 

Usiminas e Cosipa, para produção de chapas, e mais recentemente (1986) a entrada da Gerdau 

Açominas para a produção de perfis laminados de abas paralelas (BELLEI et al., 2008). 

Para ajudar a difundir o uso do aço nas construções, a CSN criou em 1953, como um 

dos seus departamentos, a FEM-Fábrica de Estruturas Metálicas (desativada em 1998), que 

iniciou a formação de mão de obra especializada, bem como o ciclo completo de produção das 

Estruturas Metálicas (BELLEI et al., 2008). 

A siderurgia brasileira tem um lugar de destaque internacional (sétimo produtor de aço 

do mundo) e as empresas metalúrgicas evoluíram em qualidade e quantidade de produção, 

dirigindo sua produção ao mercado interno e externo (CHAMBERLAIN et al., 2013). 

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), as siderúrgicas 

instaladas no Brasil devem investir R$ 28 bilhões entre 2013 e 2016, R$ 7 bilhões a mais que 

o calculado pelo Banco para o período 2012-2015 (SIDERURGIA NO BRASIL, 2013).  
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3.4 PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

 

Produtos laminados, perfis soldados e elementos de ligação são largamente empregados 

na fabricação de estruturas metálicas. Dentre os principais produtos oferecidos pela indústria 

siderúrgica, destacam-se: 

• Chapas laminadas; 

• Tubos; 

• Perfis laminados a quente; 

• Perfis soldados; 

• Perfis formados a frio. 

 

Com relação aos perfis, estes podem ser obtidos diretamente da laminação a quente ou a partir 

dos processos de soldagem ou conformação a frio de chapas de aço. 

3.4.1 Perfis laminados a quente 

 

São perfis obtidos do processo de laminação a quente do aço. Neste processo de 

fabricação, rolos especiais chamados de laminadores conferem ao perfil à seção desejada. 

Os perfis laminados possuem seções transversais com diferentes formatos, podendo ser 

comercialmente encontrados em forma de: H, I, C, L. Os perfis do tipo C são normalmente 

chamados de perfis U e os perfis tipo L são conhecidos como cantoneiras de abas iguais ou abas 

desiguais.  A Figura 3.5 apresenta alguns exemplos de seções laminadas. 

 

 

 

Figura 3.5: Perfis laminados (Fonte: Pfeil e Pfeil, 2008) 

Por se tratar de um perfil fabricado diretamente na siderúrgica, há dimensões 

padronizadas e o projetista fica restrito a essas dimensões. Se houver necessidade de perfis de 

dimensões diferentes das padronizadas, podem ser utilizados os perfis formados a frio ou 

soldados em substituição aos laminados (SILVA, 2012). 
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3.4.2 Perfis soldados 

São obtidos pelo corte, composição e soldagem de chapas planas, permitindo grande 

variedade de formas e dimensões de seções, desde que respeitem as relações largura/espessura 

prevista nas normas (CHAMBERLAIN et al., 2013). A figura 3.6, apresenta a ilustração de um 

perfil do tipo soldado. 

                                             

Figura 3.6: Perfis laminados 

(Fonte: Pfeil e Pfeil, 2008) 

 

A NBR 5884:2013, padronizou os perfis soldados nas três séries relacionadas a seguir: 

 

• Perfil CS - Coluna Soldada 

• Perfil VS - Viga Soldada 

• Perfil CVS - Colunas e Vigas Soldadas 

 

Além dos perfis formados pela associação de chapas soldadas entre si, podem-se 

fabricar perfis compostos, por meio da união por soldagem de dois perfis laminados simples, 

conforme apresentado na Figura 3.7. Essa técnica é muito utilizada nos casos em que os perfis 

laminados disponíveis comercialmente não atendem os critérios mínimos de resistência 

previstos em projeto. Nesses casos, é possível utilizar perfis laminados com dimensões 

menores, para formar perfis compostos, que satisfaçam as exigências de cálculo.  

 

 

Figura 3.7: Perfis soldados compostos por dois perfis laminados 

(Fonte: Pfeil e Pfeil, 2008) 
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3.4.3 Perfis formados a frio 

 

Economia, durabilidade, eficiência e segurança das estruturas sempre foram requisitos 

importantes para buscar novas soluções e materiais que atendessem as necessidades da 

engenharia estrutural. Neste contexto, os perfis de aço formados a frio têm sido largamente 

empregados no setor da construção metálica em virtude de sua rigidez, leveza, facilidade de 

produção, diversidades de aplicação e a grande variedade de seções transversais que podem ser 

obtidas em função do seu processo de fabricação. A Figura 3.8, apresenta alguns exemplos de 

seções transversais de perfis de aço formados a frio. 

  

 

Figura 3.8: Seções transversais de perfis formados a frio 

(Fonte: Costa, 2012) 
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São denominados perfis de aço formados a frio, elementos estruturais obtidos a partir 

do processo de conformação de chapas finas de aço à temperatura ambiente. De acordo com 

Soares (2002), os processos de fabricação podem ocorrer por perfilagem (processo contínuo) 

ou por dobragem (processo não contínuo).  No processo de perfilagem, a chapa de aço passa 

por uma série de roletes que conferem a forma da seção transversal, conforme está representado 

nas Figuras 3.9 e 3.10. 

 

 

Figura 3.9: Processo de conformação contínua a frio 

(Fonte: Costa, 2012) 

 

         

 

Figura 3.10: Máquina de conformação contínua  

          (Fonte: Baptista, 2014) 
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 A dobragem das chapas é feita em prensas especiais (Figura 3.11) nas quais há gabaritos 

que limitam os raios internos de dobragem a certos valores mínimos, especificados para impedir 

a fissuração do aço na dobra (PFEIL; PFEIL, 2012). A matriz da dobradeira é prensada contra 

a chapa de aço, obrigando-a a formar uma dobra. Várias operações similares a essa, sobre a 

mesma chapa, fornecem a seção exigida no projeto (SILVA et al., 2014). 

 

 

Figura 3.11: Produção de perfis pelo processo de dobragem 

(Fonte: Soares, 2002) 

No processo de conformação, o aço é levado ao escoamento para obtenção da forma 

desejada. As propriedades mecânicas do material mudam na região dos cantos dobrados, 

provocando uma elevação da resistência ao escoamento e redução da ductilidade do material 

(COSTA, 2012).  A redução da ductilidade significa uma menor capacidade de o material se 

deformar. Por essa razão, a chapa deve ser conformada com um raio de dobramento adequado 

ao material e a sua espessura, a fim de evitar o aparecimento de fissuras (SILVA et al., 2014). 

O aumento da resistência ou o endurecimento do aço, devido ao efeito do trabalho a frio, 

pode ser levado em consideração no dimensionamento de barras submetidas a esforços de 

compressão e flexão. De acordo com a NBR 14762 (ABNT, 2010), a resistência ao escoamento 

do aço modificada (fya), associada a uma determinada seção transversal, pode ser utilizada no 

cálculo em substituição à resistência ao escoamento do aço virgem (fy), desde que os elementos 

de chapa componentes da seção não estejam sujeitas a redução da capacidade resistente devido 

à instabilidade local. Os procedimentos para o cálculo da resistência modificada (fya) pelo 

processo de conformação a frio do aço, pode ser encontrado na NBR 14762 (ABNT, 2010) em 

seu Anexo B. 
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Atributos como leveza da estrutura e o menor custo de fabricação e montagem 

potencializam cada vez mais a utilização de perfis formados a frio como solução estrutural, 

sendo empregados atualmente em estruturas tais como coberturas, galpões industriais, casas 

populares, mezaninos, sistemas de armazenagem, sistemas “Steel Frames” entre outras. 

A principal característica dos perfis formados a frio é a alta relação largura/espessura de 

suas paredes, com chapas a partir de 0,65 mm, possibilitando a confecção de componentes 

estruturais leves e com grande capacidade resistente (COSTA, 2012). Entretanto, de acordo 

com Pfeil e Pfeil (2012), a utilização de chapas finas para fabricação desses perfis, conduz a 

problemas de instabilidade não existentes ou pouco frequentes em perfis laminados. 

Segundo Nagahama (2003), os perfis de paredes finas e seção aberta, em função do tipo 

de carregamento e geometria da seção transversal, podem sofrer flambagem local das paredes 

que compõem o perfil (MLP), distorcional da seção (MD), global de flexão (MGF) ou de flexo-

torção (MGFT), ou ainda interação entre dois ou mais modos de flambagem. A Figura 3.12 

ilustra os principais modos de instabilidade citados: 

 

       

Figura 3.12: Modos de flambagem de perfis com seção em U  

(Fonte: Nagahama, 2003) 

 

O desenvolvimento de aços mais resistentes e a consequente redução na espessura dos 

perfis, motivados por questões econômicas, conduz inevitavelmente, a concepção de estruturas 

mais esbeltas e suscetíveis ao colapso por instabilidade. Diante dos problemas relacionados à 

estabilidade de perfis de paredes finas e seção aberta, torna-se necessário o conhecimento 

adequado do comportamento destes perfis, que é influenciado pela forma da seção e espessuras 

de suas paredes.  

De acordo com Batista et al. (2006), o dimensionamento e verificação da segurança 

estrutural de perfis formados a frio dependem fundamentalmente da estabilidade desses 

elementos estruturais. Por isso, a determinação da resistência última dos perfis tem por base a 

identificação dos modos críticos de flambagem e o cálculo das respectivas cargas críticas.  
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4 INSTABILIDADE LOCAL DE PERFIS FORMADOS A FRIO 

A capacidade de uma estrutura suportar um carregamento sem que ocorra mudança 

significativa na configuração de seu equilíbrio é definido como estabilidade da mesma, sendo 

que a instabilidade é a transição entre configurações de equilíbrio estáveis e instáveis ao longo 

de uma trajetória de equilíbrio (CHODRAUI, 2006). 

Os fenômenos de instabilidade condicionam particularmente o comportamento das es-

truturas metálicas, o que se deve à elevada resistência dos metais, nomeadamente do aço 

(REIS; CAMOTIM, 2000). De acordo com Pfeil e Pfeil (2012), o uso de chapas finas (em 

geral menos que 3 mm de espessura), na fabricação de perfis formados a frio, conduz a pro-

blemas de instabilidade estrutural. 

  De modo geral, a utilização de aços com resistências cada vez maiores possibilita a 

produção de perfis com menores espessuras, favorecendo o surgimento dos fenômenos de ins-

tabilidade que condicionam o comportamento das estruturas metálicas, tornando-as propensas 

ao colapso (Figura 4.1).  

 

 
 

Figura 4.1: Modos de instabilidade distorcional e global  

(Fonte: Dinis e Camotim , 2011) 

 

As estruturas constituídas por perfis de aço formados a frio podem ser usadas em 

muitas aplicações onde a utilização de elementos laminados ou soldados não são econômicas. 

A maior parte destes perfis, possuem seção transversal aberta formada por paredes muito 

esbeltas, e que segundo Nagahama (2003), os tornam suscetíveis aos fenômenos de instabili-

dade local, caracterizados pela ocorrência de deformações no plano da seção enquanto o eixo 

do perfil permanece indeformado. Tais fenômenos, são classificados em duas categorias, 

conhecidas como modo local de placa (MLP) e modo distorcional (MD). 
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4.1 INSTABILIDADE LOCAL DE PLACA 

No modo local de placa, a instabilidade ocorre nas paredes da seção e os “cantos” 

dobrados permanecem perfeitamente alinhados com sua posição original, ocorrendo nessas 

regiões apenas rotações das placas vizinhas (PEREZ, 2003). Assim, no modo local de placa, 

ocorrem apenas deslocamentos de flexão dos elementos de placa (chapas), não havendo, neste 

caso, translação dos pontos de união entre os elementos adjacentes que compõem o perfil, 

conforme mostrado na Figura 4.2. 

 
 

Figura 4.2: Modo local de placa em perfis de seção transversal do tipo Ue 

(Fonte: Pierin, 2011) 

 

O conhecimento do comportamento de estabilidade de placas isoladas é importante, 

pois serve como base para o estudo de barras que são formadas por uma série de placas 

associadas entre si, cada uma servindo como vinculação às placas vizinhas, através das arestas 

de dobramento (VENANCI, 2005). Diferentemente da instabilidade global de barra, a 

instabilidade local de placa não implica necessariamente no esgotamento da resistência do 

perfil, mas, apenas uma redução de sua rigidez global à deformação (SILVA et al., 2014). De 

acordo com Perez (2003), após ocorrência da flambagem local, é possível contar com uma 

considerável reserva pós-crítica dos elementos esbeltos (placas) que formam a seção do perfil. 

 Os procedimentos de cálculo prescritos pela NBR 14762 (ABNT, 2010) e pela norma 

americana AISI (ANSI, 2012), para a verificação da resistência pós-crítica de perfis de chapas 

de aço formados a frio, são baseados no conceito das larguras efetivas. Este método, consiste 

em diminuir, utilizando fórmulas deduzidas teoricamente e calibradas experimentalmente, as 

larguras dos elementos (placas) que compõem o perfil e que estão submetidos total ou parci-

almente às tensões de compressão, para então calcular, com as novas larguras (as larguras 

efetivas), as novas propriedades geométricas da seção transversal (GRIGOLETTI, 2014). 
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Quando a carga crítica de flambagem local é excedida, há uma redistribuição das 

tensões (Figura 4.3). Segundo Silva et al. (2014), o conceito de larguras efetivas consiste em 

substituir o diagrama da distribuição das tensões, que não é uniforme, por um diagrama 

uniforme de tensões. Admite-se que a distribuição de tensões seja uniforme ao longo da 

largura efetiva “bef”, sendo bef inferior à largura original da placa (bef < b). 

 

                    

Figura 4.3: Representação esquemática do Método da Largura Efetiva 

(Fonte: Triches, 2011) 

 

O método das larguras efetivas é um método semi-empírico consagrado há mais de 

meio século e de aplicação geral quando se trata de elementos de placa de aço. Foi 

originalmente proposto por Von Kármán (1932) e posteriormente calibrado por Winter (1968) 

através de uma série de ensaios experimentais. 

 

4.1.1 Método das Larguras Efetivas 

 

Seja uma placa isolada de largura b comprimida uniformemente com as bordas 

rotuladas (Figura 4.4). Quando o carregamento é aumentado gradativamente, a tensão de 

compressão atuante no elemento atinge a tensão crítica de flambagem elástica e, assim, 

surgem deslocamentos (w) fora do plano da placa. Entretanto, após flambar, a placa não 

colapsa necessariamente, pois, possui uma capacidade resistente pós-crítica considerável; ao 

contrário das barras, que apresentam capacidade resistente pós-crítica desprezível nos modos 

globais de flambagem. O comportamento pós-crítico da placa é justificado pela presença de 

tensões de tração de membrana, que se opõem à flexão fora do plano da placa, agindo como 

estabilizadores e aumentando gradualmente sua rigidez (VENANCI, 2005).  
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Figura 4.4: Deslocamento da placa devido à flambagem local  

(Fonte: Venanci, 2005) 

 

A tensão crítica de flambagem de uma placa conforme apresentado na Figura 4.4 é 

dada pela equação 4.1: 

 
𝜎𝑐𝑟 =

𝑘𝜋2𝐸

12(1 − 𝜈2 ) (
𝑏
𝑡)

2 (4.1) 

onde: 

𝑏/𝑡 – relação largura - espessura da placa; 

𝐸 – módulo de elasticidade longitudinal do aço; 
 

𝑘 – coeficiente de flambagem local da placa; 

𝜈  – coeficiente de Poisson. 

Antes de ser atingida a carga crítica, a distribuição das tensões ao longo da largura da 

placa se faz de forma uniforme. Quando a carga crítica de flambagem local é excedida, há 

uma redistribuição não linear das tensões (SOUZA, 2005). Essa redistribuição de tensões 

ocorre devido à mudança na rigidez da chapa causada pela deformação proveniente da 

flambagem local (COSTA, 2012). De acordo com Javorani (1999), as tensões se concentram 

nas regiões mais rígidas como as regiões próximas aos apoios, resultando assim, em uma 

distribuição não uniforme de tensões. Este processo continua a ocorrer até que a tensão 

máxima se iguale à tensão de escoamento do aço, atingindo neste caso, o colapso da placa. A 

Figura 4.5 ilustra o histórico de evolução das tensões que antecedem o colapso da placa.   
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Figura 4.5: Distribuição de tensões na placa comprimida 

(Fonte: Javorani, 1999) 

 

O tratamento matemático do comportamento pós-crítico de placas esbeltas tem pouca 

aplicação prática devido à sua complexidade. Por esta razão, o conceito de larguras efetivas 

foi introduzido por Von Karman em 1932 (YU, 2000).   

O Método das Larguras Efetivas consiste em simular a redução da rigidez de um 

elemento de placa comprimido ou parcialmente comprimido, substituindo a largura inicial, b, 

do elemento por uma largura efetiva, bef, sendo bef < b. De acordo com Javorani (1999), nesta 

aproximação, a distribuição não uniforme de tensões é substituída por uma distribuição 

uniforme, igual às tensões das bordas, sobre uma largura efetiva “bef”, fictícia, como se 

ilustra na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6: Largura efetiva de um elemento de placa à compressão 

(Fonte: Javorani, 1999) 

De acordo com Silva et al. (2014), a largura “bef” é obtida de modo que a área sob a 

curva da distribuição não uniforme de tensões seja igual à soma de duas partes retangulares de 

largura total “bef” e com intensidade “fmáx”, conforme a equação 4.2. 

 

∫ 𝑓 𝑑𝑥
𝑏

0
= 𝑏𝑒𝑓𝑓𝑚𝑎𝑥        (4.2) 
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Segundo o critério de Von Karman, o colapso de uma placa esbelta comprimida é 

alcançado quando a tensão máxima (fmáx) atinge o limite de escoamento do material (σy = fy). A 

metodologia proposta por Von Karman é aplicada aos casos de placas ideais ou isentas de 

imperfeições, para estes casos a largura efetiva é calculada por meio da equação 4.3: 

  𝑏𝑒𝑓

𝑏
= √

𝜎𝑐𝑟

𝜎𝑦
=

1

𝜆𝑝
 (4.3) 

onde λp é o índice de esbeltez reduzido da placa. Com o objetivo de simular a presença de 

imperfeições mecânicas e geométricas, Winter (1947-1968), com base nos resultados de 

extensivos ensaios experimentais corrigiu o modelo de Von Karman. Este processo resultou 

na equação 4.4, que mais se aproxima dos resultados obtidos em ensaios experimentais. 

 
𝑏𝑒𝑓

𝑏
=

(1 −
0,22
𝜆𝑝

)

𝜆𝑝
 

 

(4.4) 

A Figura 4.7, apresenta a comparação entre as curvas de resistência associadas a 

flambagem local de placa propostas pelos autores, com a curva de flambagem elástica de 

Euler, dada pela equação 4.5: 

 𝑏𝑒𝑓

𝑏
=

1

𝜆𝑝
2 

 

(4.5) 
 

 

Figura 4.7: Curvas de resistência associadas à flambagem local de placas 

(Fonte: Bonatto, 2009) 

A curva de flambagem elástica de Euler (Figura 4.7), considera que o colapso é 

determinado pela carga crítica (𝜆𝑝 > 1). Entretanto, as curvas propostas por Von Karman e 

Winter evidenciam respectivamente, uma acentuada reserva de resistência pós-crítica para 

placas que sofrem flambagem local. 
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Como os perfis formados a frio são constituídos de uma única chapa, que é dobrada 

para obter a forma desejada, para realizar a análise, divide-se o perfil em elementos que são as 

partes planas do perfil (COSTA, 2012). Neste caso, o Método das Larguras Efetivas (MLE), 

considera os elementos constituintes do perfil como placas isoladas, realizando o cálculo da 

largura efetiva para cada elemento separadamente. A NBR 14762 (ABNT, 2010), classifica os 

elementos (Figura 4.8) da seguinte forma: 

 

➢ elemento com bordas vinculadas (elemento AA): elemento plano com suas 

bordas vinculadas a outros elementos na direção longitudinal do perfil; 

 

➢ elemento com borda livre (elemento AL): elemento plano vinculado a outro 

elemento em apenas uma borda na direção longitudinal do perfil; 

 

➢ elemento com enrijecedor(es) intermediário(s): elemento enrijecido entre as 

bordas longitudinais por meio de enrijecedor(es) intermediário(s) paralelo(s) à 

direção longitudinal do perfil; 

 

➢ subelemento: parte compreendida entre enrijecedores intermediários 

adjacentes, ou entre a borda e o enrijecedor intermediário adjacente.  

 

 

 

 
Figura 4.8: Tipo de elementos componentes de perfis formados a frio 

(Fonte: NBR 14762, 2010) 

De acordo com Silva et al. (2014), além das condições de contorno, a forma da 

distribuição de tensões em cada elemento de chapa (mesa, alma e enrijecedor), influi no 

cálculo da largura efetiva. A NBR 14762 (ABNT, 2010), introduz nas expressões para cálculo 

das larguras efetivas o coeficiente de flambagem, k, que leva em consideração as condições de 

contorno (apoio) e de carregamento dos elementos de chapa, conforme apresentado nos 

Quadros 4.1 e 4.2 extraídos da referida norma. Os apoios constituem-se de engastamentos 

elásticos com coeficientes de rigidez que dependem das dimensões dos elementos vizinhos 

(SOUZA, 2005). 
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 Quadro 4.1: Largura efetiva e coeficientes de flambagem local para elementos AA
 
(Fonte: NBR            

14762, ABNT, 2010). 
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Quadro 4.2: Largura efetiva e coeficientes de flambagem local para elementos AL
 
(Fonte: NBR   

14762, ABNT, 2010). 
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O cálculo da largura efetiva (bef) de elementos de chapa total ou parcialmente 

comprimidos é realizado de acordo com a equação modificada por Winter (1968) e adotada 

pela NBR 14762 (ABNT, 2010), sendo reescrita da seguinte forma: 

 

  

 𝑏𝑒𝑓 =

𝑏 (1 −
0,22
𝜆𝑝

)

𝜆𝑝
≤ 𝑏 

(4.6) 

A esbeltez reduzida do elemento, λp, é dada pela expressão (4.7).  

 

 
𝜆𝑝 =

𝑏/𝑡

0,95√𝑘. 𝐸
𝜎

 (4.7) 

onde: 

𝑏 – largura do elemento;  

 

𝑡 – espessura do elemento; 
 

𝜎  – tensão normal de compressão, conforme item 9.2.2.1 da NBR 14762 (ABNT, 2010); 
 

𝐸 – módulo de elasticidade longitudinal do aço. 

 

O valor do coeficiente de flambagem local, k, está relacionado às condições de 

contorno do elemento e do carregamento, conforme apresentado nos Quadros 4.1 e 4.2. 

Quando λp ≤ 0,673 a largura efetiva corresponde à própria largura do elemento (bef = b).   

Nos casos onde há tensões de tração e compressão no elemento (ѱ < 0), somente para 

elementos com borda livre, calcula-se as larguras efetivas, substituindo na equação 4.6, a 

largura total do elemento pela largura comprimida, bc (SILVA et al., 2014). A Figura 4.9, 

mostra a distribuição de tensão e a equação 4.8 o cálculo da largura efetiva para um elemento 

tipo AL parcialmente comprimido. 

 
Figura 4.9: Largura efetiva para elemento sob compressão e tração 

(Fonte: Silva et al., 2014) 
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𝑏𝑒𝑓 =

𝑏𝑐 (1 −
0,22
𝜆𝑝

)

𝜆𝑝
≤ 𝑏 

(4.8) 

De acordo com a NBR 14762 (ABNT, 2010), para elementos do tipo AL (Quadro 4.1) 

com inversão no sinal da tensão (ψ < 0), quando λp ≤ 0,673, tem-se bef = bc. 

Segundo Silva et al. (2014), os elementos (mesas) com enrijecedores de borda não 

devem ser considerados necessariamente como biapoiados, pois o enrijecedor de borda pode 

não ter rigidez suficiente para se comportar como um apoio adequado, podendo, neste caso, 

comprometer a estabilidade da mesa enrijecida. De acordo com o mesmo, o enrijecedor por 

ser um elemento de borda livre (AL) pode sofrer flambagem local e induzir a instabilidade 

local do elemento enrijecido. 

Para o cálculo da largura efetiva de elementos uniformemente comprimidos com 

enrijecedor de borda simples (NBR 14762:2010), é necessário que seja verificada 

inicialmente a esbeltez do elemento enrijecido conforme expressão (4.9). 

 

 
𝜆𝑝0 =

𝑏/𝑡

0,623√𝐸
𝜎

 (4.9) 

 

• Caso I:  λp0  ≤ 0,673 

 

Elemento pouco esbelto, não é necessário à previsão do enrijecedor de borda. Neste 

caso mesmo que o elemento fosse de borda livre (AL) não haveria ocorrência de flambagem 

local, e sua largura efetiva seria igual a sua largura bruta: 

 

 𝑏𝑒𝑓 = 𝑏 

𝑑𝑠 = 𝑑𝑒𝑓 

(4.10) 

 

onde: 

𝑑𝑒𝑓 - largura efetiva do enrijecedor de borda (Figura 4.10); 

𝑑𝑠 - largura efetiva reduzida do enrijecedor (Figura 4.10). 
 

• Caso II:  λp0 > 0,673 

 

O elemento é considerado esbelto e precisa do enrijecedor para aumentar sua 

resistência a flambagem local.  A largura efetiva é dividida em dois trechos próximos aos 

apoios (bef = bef,1 + bef,2), dados pelas expressões 4.11 e 4.12 e mostradas na Figura 4.10: 
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𝑏𝑒𝑓,1 = (

𝐼𝑠

𝐼𝑎
) (

𝑏𝑒𝑓

2
)  ≤ (

𝑏𝑒𝑓

2
) (4.11) 

 

 𝑏𝑒𝑓,2 = 𝑏𝑒𝑓 − 𝑏𝑒𝑓,1 (4.12) 

 

onde: 

𝐼𝑎 – momento de inércia de referência do enrijecedor: 

 𝐼𝑎 = 399𝑡4[0,487𝜆𝑝0 − 0,328]
3

≤ 𝑡4[56𝜆𝑝0 + 5] (4.13) 

𝐼𝑠 – momento de inercia da seção bruta do enrijecedor (parte plana) em relação ao eixo que 
passa pelo seu centroide e é paralelo ao elemento a ser enrijecido: 

 𝐼𝑠 = (𝑡𝑑3 sen2 𝜃)/12 (4.14) 

𝑏𝑒𝑓   – largura efetiva do elemento com enrijecedor de borda; 

𝜃  – ângulo formado pelo enrijecedor de borda, sendo 400 ≤ 𝜃 ≤ 1400. 

 
 
Figura 4.10: Elemento uniformemente comprimido com enrijecedor de borda simples 

(Fonte: NBR 14762, 2010) 
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O cálculo da largura efetiva do elemento enrijecido (𝑏𝑒𝑓 = 𝑏𝑒𝑓,1 + 𝑏𝑒𝑓,2) é realizado 

por meio das equações 4.15 e 4.16 com o seguinte valor de k:    

 

• Para D/b ≤ 0,25 

 

 𝑘 = 3,57(𝐼𝑠/𝐼𝑎)𝑛 + 0,43 ≤ 4 (4.15) 

• Para 0,25 < D/b ≤ 0,80 

 
 𝑘 = (4,82 − 5𝐷/𝑏)(𝐼𝑠/𝐼𝑎)𝑛 + 0,43 ≤ 4 (4.16) 

 

onde: 

𝐷 – dimensão nominal do enrijecedor de borda (Figura 4.10); 

𝑏 – largura do elemento (Figura 4.10); 

𝑛 = (0,552 − 0,122𝜆𝑝0 ) ≥ 1/3 . (4.17) 

O cálculo da largura efetiva reduzida do enrijecedor (𝑑𝑠) para o caso II é dado 

conforme equação (4.18): 

 
𝑑𝑠 = (

𝐼𝑠

𝐼𝑎
) 𝑑𝑒𝑓 ≤ 𝑑𝑒𝑓   (4.18) 

onde: 

𝑑𝑒𝑓 - largura efetiva do enrijecedor de borda (Figura 4.10). 

A distribuição de tensões em perfis que apresentam instabilidade distorcional é 

diferente dos perfis que se instabilizam localmente (PIERIN, 2011). Assim, o conceito de 

largura efetiva não é aplicável na verificação da resistência da peça em relação à distorção da 

seção transversal (SILVA et al., 2014). 

Métodos alternativos ao Método das Larguras Efetivas estão sendo desenvolvidos para 

calcular a resistência de perfis formados a frio suscetíveis à flambagem local de placa ou 

distorcional. O Método da Resistência Direta (Schafer e Pekoz, 1998), por exemplo, considera 

a seção transversal como um todo na determinação dos efeitos das instabilidades (local e 

distorcional), diferente do MLE que analisa cada elemento da seção de forma isolada. A NBR 

14762 (ABNT, 2010), em seu Anexo C, permite a utilização do MRD em substituição ao 

MLE na verificação da estabilidade local de perfis submetidos à compressão centrada ou à 

flexão simples. 
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4.2 INSTABILIDADE DISTORCIONAL 

 

Segundo Silva (2011), o modo de flambagem distorcional é comum em perfis com 

enrijecedores de bordas, onde a distorção do perfil é caracterizada pela rotação e possível 

translação do conjunto formado entre o elemento comprimido e seu enrijecedor de borda, 

alterando a forma inicial da seção (Figura 4.11) e reduzindo a capacidade de resistência pós- 

crítica se comparado com o modo local de placa. 

 

 

Figura 4.11: Configurações de instabilidade distorcional 
(Fonte: Chodraui e Malite, 2007) 

A característica que diferencia a instabilidade distorcional da local de placa é a defor-

mação pós-crítica, uma vez que na distorção, a seção transversal da peça perde sua forma 

inicial, enquanto que na local de placa, a instabilidade ocorre nas paredes da seção com os 

cantos dobrados permanecendo perfeitamente alinhadas com sua posição original, ocorrendo 

nessas regiões apenas rotações das placas vizinhas (Figura 4.12).  

 
 

Figura 4.12: Modos de deformação local de placa e distorcional. 

(Fonte: Chodraui, 2003) 

 

De acordo com Silva et al (2014), em perfis excessivamente esbeltos, o esforço 

resistente é dominado pela instabilidade global, já para perfis curtos o esforço resistente é 

determinado pela instabilidade local de placa, enquanto que para uma faixa de esbeltez 

intermediária pode ocorrer a instabilidade por distorção, conforme representado na curva de 

flambagem (Figura 4.13), típica de uma análise de estabilidade elástica via Método das Faixas 

Finitas (MFF). As tensões críticas para cada modo, estão associadas aos seus respectivos 

comprimentos de meia-onda. 
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Figura 4.13: Valor da tensão crítica em relação ao comprimento da peça 

 (Fonte: Grossi e Malite, 2013) 

 

Percebe-se que o modo de flambagem está associado à forma como um perfil se 

deforma no processo de flambagem. No MFF, os elementos do perfil são subdivididos em 

faixas longitudinais com o mesmo comprimento do perfil (Figura 4.14). As funções de forma 

que descrevem a variação dos deslocamentos nos elementos são representadas por funções 

trigonométricas na direção longitudinal (semi-ondas senoidais) e por funções polinomiais na 

direção transversal. Em perfis com extremidades rotuladas, os comprimentos de meia-onda, 

coincidem com o comprimento do perfil na qual se identifica a ocorrência de um determinado 

modo e sua correspondente tensão crítica de bifurcação do equilíbrio.  

 

 
 

Figura 4.14: (a) Discretização do perfil em faixas finitas. (b) Deslocamentos fora do plano da faixa 

 (Fonte: Adaptado de Grigoletti, 2008) 
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Perez (2003), alerta que colunas que apresentam colapso no modo distorcional 

merecem atenção especial, pois o modo de flambagem distorcional, possui resistência pós-

crítica, menos acentuada do que o modo local de placa, e para determinadas geometrias da 

seção transversal é o modo crítico, passando a dominar o processo. Curvas de resistências 

extraídas de Grigoletti (2008), ilustram o comportamento pós-crítico associado aos modos de 

flambagem local de placa e distorcional, em perfis submetidos à esforços de compressão 

centrada (Figura 4.15) e flexão simples (Figura 4.16). Nota-se, que o modo local de placa 

apresenta maior reserva pós-crítica em ambos os casos.  

 

 

Figura 4.15: Comparação entre curvas de resistência: Compressão centrada 

(Fonte: Grigoletti, 2008) 

  

 

Figura 4.16: Comparação entre curvas de resistência: Flexão simples 

(Fonte: Grigoletti, 2008) 
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Segundo Grigoletti (2008), o modo local de placa está associado a comprimentos de 

meia-onda menores ou iguais à maior dimensão da seção, enquanto que o modo distorcional, 

está associado a comprimentos de meia-onda intermediários, compreendidos entre três e nove 

vezes a maior dimensão da seção. De acordo com o mesmo, a flambagem distorcional possui 

uma moderada reserva de resistência pós crítica, quando comparado ao modo local de placa.  

Perfis sem enrijecedores de borda, em geral, não apresentam o modo distorcional 

como crítico, sendo a flambagem local de placa (Figura 4.17), preponderante pelo fato do 

elemento (mesa comprimida) possuir apenas uma borda apoiada (CHODRAUI, 2003). 

 

 

Figura 4.17: Modo local de paca em perfis com seção do tipo U sem enrijecedores de borda 

 (Fonte: Adaptado de Grigoletti, 2008) 

 

 A norma brasileira (NBR 14762, 2010), quando aborda a flambagem distorcional, em 

seu item 9.3, confirma que o modo distorcional pode corresponder ao modo crítico, devendo-

se, portanto, ser considerado no dimensionamento, tanto para barras submetidas à compressão 

centrada, quanto para barras submetidas à flexão simples. 

 Conforme comentado anteriormente, o conceito de largura efetiva não é aplicável na 

verificação da resistência da peça em relação à distorção da seção transversal. De acordo com 

Silva e Gonçalves (2006), uma forma de analisar a flambagem distorcional é a partir do 

Método da Resistência Direta (MRD) que por sua vez será discutido mais adiante.  

  Com base nas especificações da norma, no que tange ao dimensionamento de peças 

submetidas à compressão ou à flexão, o cálculo do esforço resistente final é realizado 

considerando-se a interação entre os modos de instabilidade global e local via Método das 

Larguras Efetivas e, de forma independente, verifica-se o efeito da instabilidade distorcional 

da seção transversal com base no Método da Resistência Direta (MRD). O menor valor 

determinado é o esforço resistente da peça.   
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De acordo com a NBR 14762 (ABNT, 2010), os cálculos dos esforços críticos de 

flambagem distorcional (forças ou momentos elásticos, necessários à aplicação do MRD) 

podem ser feitos com base na teoria da estabilidade elástica, ou conforme formulação direta 

aproximada, desde que esteja garantida correlação adequada com os resultados teóricos. 

Entretanto, a referida norma não dispõe de uma formulação para determinação dos esforços 

críticos elásticos de uma barra sujeita ao modo distorcional de flambagem, remetendo a 

determinação destes esforços a uma análise de estabilidade elástica. 

Segundo Batista et al. (2000), as relações geométricas entre os componentes que 

compõem a seção transversal do perfil (alma, mesa e enrijecedor) exercem grande influência 

no modo crítico de flambagem local de placa (ML) e distorcional (MD), conforme pode-se 

perceber nas relações apresentadas no Quadro 4.3. 

 
Quadro 4.3: Influência das relações geométricas no modo crítico de flambagem para seções 

transversais do tipo U enrijecido (Fonte: Chodraui e Malite, 2007).  

  

 

Para perfis com seção U enrijecida ou seção Z enrijecida, a NBR 14762:2010, 

apresenta valores mínimos da relação entre o comprimento do enrijecedor e a dimensão da 

alma (D/bw), que permitem dispensar à verificação da instabilidade distorcional, conforme 

disposto nos Quadros 4.4 (compressão centrada) e 4.5 (flexão simples). 

  
Quadro 4.4: Valores mínimos da relação (D/bw) que permite dispensar à verificação da flambagem 

distorcional em barras submetidas a compressão centrada (Fonte: NBR 14762, ABNT, 2010).  
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Quadro 4.5: Valores mínimos da relação (D/bw) que permite dispensar à verificação da flambagem 

distorcional em barras submetidas à flexão simples (Fonte: NBR 14762, ABNT, 2010).  

 

 

Chodraui (2003), explica que os Quadros 4.4 e 4.5 permitem avaliar satisfatoriamente se 

o perfil apresenta o modo distorcional como crítico, do ponto de vista da flambagem elástica, 

porém não contemplam o esforço resistente final, isto é, não consideram correções para o 

regime inelástico. Além disso, segundo Grossi e Malite (2013), na flexão, para a maioria dos 

perfis usualmente empregados, a relação (D/bw) resulta inferior ao valor mínimo especificado 

na norma, o que implica na necessidade de calcular a resistência final dos perfis associado à 

flambagem distorcional. 

A dificuldade enfrentada por muitos engenheiros, consiste no cálculo dos esforços 

críticos elásticos de flambagem distorcional (Ndist e Mdist), uma vez que, a atual versão da 

norma de dimensionamento de perfis formados a frio, NBR 14762 (ABNT, 2010), não 

apresenta nenhuma formulação que permita obter tais esforços, tornando-se necessário 

recorrer ao uso de programas computacionais que realizem análises de estabilidade elástica. 

 Segundo Vazquez (2002), a tensão crítica elástica de perfis afetados pelo modo de 

instabilidade distorcional pode ser obtida por meio de programas computacionais específicos 

baseados no método das faixas finitas, elementos finitos ou teoria generalizada de vigas. 

Neste contexto, é importante chamar atenção para o uso de sistemas computacionais que se 

propõem a realizar o dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a 

frio, sendo indispensável que o usuário se certifique de que o programa é capaz de realizar a 

verificação da instabilidade distorcional.  
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4.3 MÉTODO DA RESISTÊNCIA DIRETA (MRD) 

 

O Método da Resistência Direta (MRD) é um procedimento alternativo ao Método das 

Larguras Efetivas (MLE) para determinação da resistência teórica de barras de aço formadas a 

frio. Este método, usa as cargas críticas de estabilidade elástica (local, distorcional e global) 

obtida por meio de uma análise computacional, para, com base em curvas de resistência 

calibradas experimentalmente, estimar a resistência última do perfil. 

Os procedimentos de cálculo prescritos pela NBR 14762 (ABNT, 2010) e pela norma 

americana AISI (ANSI, 2012), para a verificação da resistência pós-crítica (local) de perfis de 

chapas de aço formados a frio, estão baseados no conceito das larguras efetivas o que leva ao 

cálculo das propriedades geométricas efetivas da seção transversal. 

O método das larguras efetivas, além do caráter eminentemente empírico que pouco 

contribui para a compreensão dos fenômenos que afetam a estabilidade, leva à aplicação de 

um conjunto de cálculos relativamente complexos onde a presença de erros por parte do 

projetista nem sempre é facilmente detectável (PINTO, 2010). 

O Método da Largura Efetiva (MLE), é um método aproximado, pois analisa cada 

elemento (chapa) que forma a seção transversal de uma maneira isolada, porém levando em 

conta as condições de vizinhança com as outras chapas componentes do perfil 

(GRIGOLETTI, 2014). Desta forma, a aplicação do método se torna mais trabalhosa quanto 

mais complexa for a geometria da seção, sobretudo, no caso de perfis compostos por uma 

diversidade de elementos (mesa, alma e enrijecedores) e também em casos de perfis 

submetidos à flexão que demandam a realização de cálculos iterativos.  

 Para contornar a complexidade envolvida no cálculo das propriedades geométricas 

efetivas e otimizar o dimensionamento de perfis formados a frio submetidos à compressão ou 

à flexão, Shafer e Pekoz (1998), propuseram o MRD como alternativa ao MLE, este por sua 

vez, método consagrado e utilizado pelas principais normas de projeto de perfis de aço 

formados frio no mundo. 

De acordo com Schafer (2008), o MLE é um modelo de projeto útil, mas que está 

intimamente ligado à teoria clássica de estabilidade de placa, cuja metodologia de projeto é 

bastante diferente do convencional (perfis laminados a quente) e como consequência aumenta 

a resistência por parte de muitos engenheiros na escolha dos perfis formados a frio como 

solução estrutural. 

 A confiabilidade do Método da Resistência Direta, segundo Schafer (2000, 2008), é 

igual, ou melhor, quando comparado ao tradicional Método da Largura Efetiva tendo em vista 
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o grande banco de dados de ensaios experimentais realizados em vigas e pilares. A seguir são 

apresentadas algumas das desvantagens do MLE, destacados por Shafer (2008). 

 

• Ignora as condições de equilíbrio e compatibilidade entre os elementos que 

compõem a seção (por exemplo, mesa e alma); 

• Não considera a flambagem distorcional; 

• Ignora a interação entre modos de flambagem (a contribuição do modo 

distorcional pode ser desfavorável); 

• Cálculos iterativos extensos são necessários para determinação da resistência 

última do perfil na flexão; 

• Necessidade de calcular as propriedades efetivas da seção transversal. 

 

O MRD dispensa o cálculo das propriedades efetivas, pois utiliza em suas formulações 

as propriedades da seção bruta. Além disso, considera a interação existente entre todos os 

componentes da seção (chapas) garantindo automaticamente as condições de compatibilidade 

e equilíbrio entre todos os elementos, podendo ser aplicado com maior facilidade em 

geometrias mais gerais. 

De acordo com Silvestre et al (2007), o MRD exibe características inovadoras em 

relação ao tradicional Método das Larguras Efetivas, devido à possibilidade de analisar o 

perfil como um todo considerando apenas as propriedades da seção bruta, além de fornecer 

estimativas para elementos estruturais, cujo colapso ocorre no modo distorcional. Este 

método, requer a determinação das cargas críticas de flambagem elástica do perfil e a 

aplicação dessas informações junto a uma série de curvas de resistência calibradas 

experimentalmente, determinando assim sua resistência última. 

 Grigoletti (2008, 2014), enumera algumas das principais vantagens do Método da 

Resistência Direta: 

 

• No cálculo da resistência não há necessidade da determinação de propriedades 

geométricas efetivas da seção, evitando com isso os cálculos iterativos; 

• Os cálculos não precisam ser feitos elemento por elemento de forma individual 

(analogia de chapas); 

• Utilização das propriedades geométricas da seção bruta; 
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• Considera a interação existente entre os elementos de chapa que compõem a 

seção transversal, garantindo automaticamente as condições de equilíbrio e de 

compatibilidade entre estes; 

• A flambagem distorcional é explicitamente tratada no projeto como um modo 

de colapso único; 

• O MRD é um procedimento de projeto mais abrangente e flexível; 

• É aplicável a um grupo maior de geometria de seções transversais, nas mais 

variadas formas, no qual os procedimentos das normas vigentes não são 

aplicáveis; 

• Métodos numéricos e análises racionais são trazidos para o dia-a-dia do 

projetista; 

• Integra os métodos numéricos disponíveis e estabelecidos, em um 

procedimento de projeto único.  

 

Entretanto, Pinto (2010) e Castelani (2012) apontam algumas desvantagens na 

utilização do Método da Resistência Direta, e as principais são: 

 

• Aplicável apenas em perfis formados a frio, submetidos a esforços de 

compressão e momentos fletores; 

• Não inclui resistência da alma ao colapso, devido à aplicação de forças 

concentradas; 

• Não leva em consideração, a presença de furos, rasgos, chanfros ou outras 

descontinuidades que possam existir na seção transversal. 

 

Além das desvantagens mencionadas, depende de se contar com um programa 

computacional específico para determinação das cargas críticas de estabilidade elástica (local 

e distorcional), que servem como dados de entrada nas equações do MRD. 

O Método da Resistência Direta foi adotado inicialmente pelas normas Australiana e 

Neo-Zelândia em 1996. Em 2004, foi incorporada pela AISI (America Iron and Institute) nas 

especificações da norma geral, North American Specification for the Design of Cold-Formed 

Steel Structural Members, no Anexo 1. Schafer (2006), criou ainda um guia de projeto, Direct 

Strength Method Design Guide, com exemplos de aplicação do método, sendo publicado pela 

AISI em 2006. 
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Na última revisão da norma brasileira NBR 14762 (ABNT, 2010), foi incorporado no 

Anexo C, o MRD. Este, substitui o tradicional Método da Largura Efetiva e as prescrições 

contidas nesse anexo, podem ser aplicadas em substituição aos itens 9.7 (cálculo de Nc,Rd),  

9.8.2 (cálculo de MRd ) e 9.8.5 (cálculo de deslocamentos). 

O Método da Resistência Direta, segundo Castelani (2012), consiste em curvas 

empíricas ajustadas para determinar a força de colapso do perfil. Este método, baseia-se em 

tensões críticas elásticas associadas aos modos de flambagem: modo local de placa, modo 

distorcional e modos globais. 

 As curvas de resistência usadas na fundamentação do MRD foram calibradas por 

meio de um vasto conjunto de resultados experimentais para colunas (Schafer, 2000 e 2002) e 

vigas (Schafer e Pekoz, 1999).  A utilização destas curvas permite que se leve em conta as 

imperfeições geométricas, os efeitos do trabalho a frio e a presença de tensões residuais. 

Conforme visto anteriormente, o uso do Método da Resistência Direta, requer a deter-

minação das cargas críticas de flambagem elástica local e distorcional que servem como da-

dos de entrada para as curvas. Na determinação destas cargas, diferentes métodos numéricos 

podem ser utilizados, entre estes pode-se destacar, a Teoria Generalizada de Vigas (GBT), o 

Método das Faixas Finitas (MFF), o Método das Faixas Finitas Restringidas (MFFr) e o 

Método dos Elementos Finitos (MEF). Esses métodos, permitem a visualização geral do 

problema de estabilidade: variação do valor da força crítica e do modo de flambagem dominante, 

relacionado com a variação do comprimento L da barra (VENANCI, 2005). 

Apesar de ser um método relativamente novo, o MRD, tem sido pauta em diversos 

estudos na área de perfis formados a frio, destacando-se por exemplo os trabalhos de: 

Grigoletti (2008), que estudou o processo de otimização via algoritmos genéticos de 

perfis com seção U formados a frio, com e sem enrijecedores de borda, submetidos à 

compressão utilizando o Método da Resistencia Direta. O autor utilizou o Método das Faixas 

Finitas Restringidas (MFFr) para análise de estabilidade elástica e o MRD para determinação 

da resistência do perfil. Um modelo em elementos finitos considerando a não-linearidade 

física e geométrica foi utilizado para verificar os resultados obtidos na otimização. 

Pinto (2010), com base em catálogos comerciais de fabricantes de perfis Europeus, 

desenvolveu tabelas contendo os valores de esforços críticos resistentes locais para diversas 

seções de perfis. Para tal, foi utilizado o programa, CUFSM, para identificação modal e 

obtenção das cargas críticas elásticas. Para o cálculo do esforço resistente dos perfis, aplicou-

se o Método da Resistência Direta. De acordo com o autor, o MRD, mostrou ser um método 

rápido de prever a resistência de perfis formados a frio, inclusive de perfis com seções 
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transversais complexas, com múltiplos reforços longitudinais (dobras), sem que com isso, 

aumente a dificuldade na aplicação do método, ao mesmo tempo, permite compreender o 

comportamento da seção analisada face aos fenômenos de instabilidade.  

Castelani (2012), apresentou uma metodologia de otimização de perfis formados a 

frio, utilizando para otimização um algoritmo de Programação Linear Sequencial (PLS) e para 

o dimensionamento dos perfis, utilizou o MRD. Para as análises de estabilidade elástica, foi 

utilizado o programa, CUFSM, baseado no Método das Faixas Finitas, que permite realizar a 

identificação modal, classificação dos modos e determinação das respectivas cargas críticas 

de flambagem, necessários ao uso do MRD. De acordo com o autor, o Método da Resistência 

Direta mostra-se uma ferramenta adequada para análise de estabilidade elástica de perfis 

formados a frio, uma vez que consegue identificar o modo distorcional de flambagem.  

Visto como um método promissor, o MRD, ainda carece de mais estudos e discussões 

sobre suas potencialidades, gerando com isso um campo muito fértil para pesquisas tanto teó-

ricas como experimentais. Ainda há muito trabalho para dar continuidade ao desenvolvimento 

do método, mas segundo Schafer (2008), os esforços de muitos grupos de pesquisa em todo o 

mundo deixam claro que o Método da Resistência Direta está no caminho para se tornar uma 

alternativa completamente viável para projeto de estruturas com perfis de aço formados a frio. 

 

4.4 ROTEIRO DE CÁLCULO DO MRD 

 

Como visto anteriormente, o MRD é um procedimento alternativo ao MLE, para o 

dimensionamento de barras de aço formadas a frio submetidas à compressão axial e à flexão 

simples. Este método, usa as cargas críticas de instabilidade elástica (local, distorcional e 

global) obtida por meio de uma análise computacional de estabilidade, para, com base em 

curvas de resistência calibradas experimentalmente, estimar a resistência última do perfil. 

Na última revisão da NBR 14762 ocorrida em 2010, foi incorporado no Anexo C o 

MRD. As prescrições contidas nesse anexo, podem ser aplicadas em substituição ao MLE, no 

cálculo da resistência de perfis submetidos a esforços axiais de compressão e flexão simples. 

De acordo com a NBR 14762 (ABNT, 2010), os esforços críticos de flambagem 

elástica local, distorcional e global, respectivamente para barras sob compressão centrada, Nl, 

Ndist e Ne, ou flexão simples, Ml, Mdist e Me devem ser calculados por meio de análise de 

estabilidade elástica. Entretanto, no caso em que a barra não apresentar um dos três modos de 

flambagem, basta que o cálculo do esforço resistente respectivo não seja levado em 

consideração. 
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4.4.1 Barras submetidas à compressão centrada 

4.4.1.1 Flambagem global por flexão, torção ou flexo-torção. 

O cálculo da resistência nominal de barras submetidas à compressão centrada, Nc,Re, 

considerando apenas a flambagem nos modos globais de flexão, torção ou flexo-torção, 

conforme proposto por Schafer (2002) e prescrito no Anexo C, da NBR 14762 (ABNT, 2010) 

é dado pelas seguintes expressões:  

 

• Para 𝜆0  ≤ 1,5    

 

 𝑁𝑐,𝑅𝑒 = (0,658𝜆0
2
)𝐴𝑓𝑦 (4.19) 

 

• Para 𝜆0  > 1,5    

 

 
𝑁𝑐,𝑅𝑒 = (

0,877

𝜆0
2 ) 𝐴𝑓𝑦 (4.20) 

sendo: 

 
               𝜆0 = (

𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑒
)

0,5

 (4.21) 

onde: 

𝜆0 – índice de esbeltez reduzido, associado à flambagem global; 
 

𝐴– área da seção transversal; 

 

𝑓𝑦 – tensão de escoamento; 

 

𝑁𝑒 – força axial de flambagem global elástica. 

 

A adoção das prescrições incluída no Anexo C da NBR 14762 (ABNT, 2010) requer 

uma análise geral de estabilidade elástica da barra. Entretanto, as formulações contidas na 

subseção 9.7.2 permitem a obtenção do valor exato da força axial de flambagem global 

elástica (Ne). A razão para o uso do item 9.7.2 ao invés de uma análise de estabilidade elástica 

via Método das Faixas Finitas é que o MFF utiliza somente condições de contorno com 

apoios simples. Já as equações prescritas na norma podem facilmente levar em conta outras 

condições de contorno usando-se comprimentos efetivos de flambagem (𝐿𝑒 = 𝐾. 𝐿). 
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4.4.1.2 Flambagem local 

O cálculo da resistência nominal, Nc,Rl , considerando a interação entre o modo local de 

placa e os modos globais, é dada pelas seguintes expressões [Schafer, (2002); ABNT ( 2010)]: 

 

 

• Para 𝜆𝑙  ≤ 0,776    

 

 𝑁𝑐,𝑅𝑙 = 𝑁𝑐,𝑅𝑒  (4.22) 

 

• Para 𝜆𝑙  > 0,776    

 

 
𝑁𝑐,𝑅𝑙 = (1 −

0,15

𝜆𝑙
0.8 )

𝑁𝑐,𝑅𝑒 

𝜆𝑙
0.8  (4.23) 

sendo: 

 

 
               𝜆𝑙 = (

𝑁𝑐,𝑅𝑒 

𝑁𝑙
)

0,5

 (4.24) 

 

onde: 

 

𝜆𝑙 – índice de esbeltez reduzido, associado à flambagem local; 

𝑁𝑙– força axial de flambagem local elástica. 

 

O cálculo da força axial de flambagem local elástica, Nl, poderá ser realizado por meio 

de uma análise de estabilidade elástica via MFF, MFFr, MEF ou GBT. 
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4.4.1.3 Flambagem distorcional 

O cálculo da resistência de colunas considerando a instabilidade no modo distorcional, 

foi baseado nos ensaios experimentais realizados na Universidade de Sydney. Neste caso, a 

resistência da coluna é limitada pela carga de escoamento, Ny e não por Nc,Re, presumindo que 

o modo de colapso por instabilidade distorcional é independente do modo de colapso por 

instabilidade global. 

 

• Para 𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡  ≤ 0,561    

 

 𝑁𝑐,𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡 = 𝐴𝑓𝑦 (4.25) 

 

• Para 𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 > 0,561    

 

 
𝑁𝑐,𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡 = (1 −

0,25

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡
1,2 )

𝐴𝑓𝑦

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡
1,2  (4.26) 

 

sendo: 

 
               𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 = (

𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡
)

0,5

 (4.27) 

onde: 

 

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 – índice de esbeltez reduzido, associado à flambagem distorcional; 

𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 – força axial de flambagem distorcional elástica. 

 

O cálculo da força axial de flambagem distorcional elástica, Ndist, poderá ser realizado 

por meio de uma análise de estabilidade elástica via MFF, MFFr, MEF ou GBT. 

 O valor característico da força axial de compressão resistente, Nc,Rk, será tomado 

como sendo o menor valor calculado para flambagem global, local e distorcional, podendo ser 

expresso da seguinte forma: 

 

 𝑁𝑐,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑁𝑐,𝑅𝑒 ; 𝑁𝑐,𝑅𝑙  
𝑒 𝑁𝑐,𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡 ) 

 

(4.28) 

A força de compressão resistente de cálculo, Nc,Rd,, é dada por Nc, Rk/ℽ, onde ℽ é igual a 

1,20. 
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4.4.2 Barras submetidas à flexão simples 

4.4.2.1 Flambagem lateral com torção 

O esforço resistente nominal associado ao modo de flambagem global, MRe, para 

barras submetidas à flexão simples pode ser expresso pelas seguintes equações: 

 

 

• Para 𝜆0  ≤ 0,6    

 

 𝑀𝑅𝑒 = 𝑊𝑓𝑦  (4.29) 

 

• Para 0,6 <  𝜆0 < 1336  

 

 

 𝑀𝑅𝑒 = 1,11(1 − 0,278𝜆0
2)𝑊𝑓𝑦 (4.30) 

    

• Para 𝜆0  ≥ 1,336  

    

 
𝑀𝑅𝑒 =

𝑊𝑓𝑦

𝜆0
2  (4.31) 

sendo: 

 

 
               𝜆0 = (

𝑊𝑓𝑦

𝑀𝑒
)

0,5

 (4.32) 

onde: 

 

𝑊 – módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o 
escoamento; 

𝑀𝑒  – Momento fletor de flambagem global elástica. 
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4.4.2.2 Flambagem local 

O esforço resistente nominal associado ao modo de flambagem local, MRl, para barras 

submetidas à flexão simples pode ser expresso pelas seguintes equações: 

 

 

• Para 𝜆𝑙  ≤ 0,776    

 𝑀𝑅𝑙 = 𝑀𝑅𝑒  (4.33) 

 

• Para 𝜆𝑙  > 0,776   

  

 
𝑀𝑅𝑙 = (1 −

0,15

𝜆𝑙
0.8 )

𝑀𝑅𝑒 

𝜆𝑙
0.8  

(4.34) 

 

sendo: 

 

 
               𝜆𝑙 = (

𝑀𝑅𝑒 

𝑀𝑙
)

0,5

 (4.35) 

onde: 

 

𝜆𝑙 – índice de esbeltez reduzido, associado à flambagem local; 

𝑀𝑙 – momento fletor de flambagem local elástica, obtido por meio de uma análise de 
estabilidade elástica. 

 

4.4.2.3 Flambagem distorcional 

O esforço resistente nominal associado ao modo de flambagem distorcional, MRdist, 

para barras submetidas à flexão simples pode ser expresso pelas seguintes equações: 

 

• Para 𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡  ≤ 0,673   

  

 𝑀𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡 = 𝑊𝑓𝑦 (4.36) 

• Para 𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡  > 0,673   

 

 
𝑀𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡 = (1 −

0,22

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡
)

𝑊𝑓𝑦

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡
 (4.37) 
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sendo: 

 
               𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 = (

𝑊𝑓𝑦

𝑀𝑑𝑖𝑠𝑡
)

0,5

 (4.38) 

onde: 

𝜆𝑑𝑖𝑠𝑡 – índice de esbeltez reduzido, associado à flambagem distorcional; 

𝑀𝑑𝑖𝑠𝑡 – momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtido por meio de uma análise 

de estabilidade elástica. 

 

O valor característico do momento fletor resistente, MRk, será tomado como sendo o 

menor valor calculado para flambagem global, local e distorcional, podendo ser expresso da 

seguinte forma: 

 

 𝑀𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑀𝑅𝑒 ; 𝑀𝑅𝑙 𝑒 𝑀𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡 ) (4.39) 

O momento fletor resistente de cálculo, MRd, é dado por MRk/ℽ, onde ℽ é igual a 1,10. 

4.4.3 Determinação dos esforços críticos elásticos locais e distorcionais 

Na determinação das cargas de flambagem elásticas locais (Nl ou Ml) e distorcionais 

(Ndist ou Mdist), que servem como dados de entrada para o Método da Resistência Direta, 

recursos computacionais baseado em métodos numéricos podem ser utilizados. Schafer 

(2013), sugere a utilização do programa computacional baseado no MFF, CUFSM, para 

análise de estabilidade elástica. Entretanto, outros meios para obtenção dos esforços críticos 

de flambagem podem ser empregados com o auxílio de outros programas computacionais, 

destacando-se o INSLOD (MFF), GBTUL (GBT), ABAQUS (MEF) entre outros. 

O CUFSM – Finite Strip Method (Schafer, 2013), desenvolvido na Universidade 

Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos é de uso livre, podendo ser facilmente copiado 

no endereço eletrônico www.ce.jhu.edu/bschafer/cufsm/, neste endereço também estão 

disponibilizados manuais e outros programas. O programa permite fazer a análise da 

estabilidade elástica de perfis formados a frio submetidos a qualquer distribuição de tensões 

normais nas extremidades, fornecendo como resposta os respectivos modos e cargas críticas 

de flambagem correspondentes para diferentes comprimentos do perfil. 

Algumas restrições do CUFSM são destacadas em Braga e Campello (2014): (i) não 

há restrição ao empenamento; (ii) seção transversal e carregamento constantes ao longo da 

barra; (iii) permite análise somente de barras isoladas. 

http://www.ce.jhu.edu/bschafer/cufsm/
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Não somente o valor da força crítica é crucial, mas também o modo de flambagem, 

que é necessário para considerar apropriadamente o efeito das imperfeições e a possível 

reserva pós-flambagem (GRIGOLETTI, 2008). Como já se sabe, os perfis formados a frio 

podem exibir 3 modos básicos de flambagem distintos entre si, conhecidos como: modo local 

de placa, distorcional e global. Cada modo por sua vez, possui um comportamento pós-crítico 

bastante característico. Por exemplo, os perfis que apresentam deformação pós-crítica no 

modo local de placa, normalmente exibem um reserva de resistência mais acentuada quando 

comparado com o modo distorcional, entretanto, o modo global praticamente não apresenta 

reserva pós-crítica. Além disso, os modos de flambagem identificados pelos métodos 

numéricos convencionais são normalmente oriundos do acoplamento entre modos: locais de 

placa, distorcionais e globais, conhecidos como modos mistos.  

Na tentativa de obter os modos puros (modos sem acoplamentos) e suas respectivas 

cargas de flambagem, Ádány e Schafer (2006), propuseram o Método das Faixas Finitas 

Restringidas (MFFr), uma extensão do método convencional (MFF). As versões mais recentes 

do CUFSM, possuem o método modificado já implementado, permitindo a decomposição e 

identificação modal. De acordo com Schafer, (2006), métodos de projeto, tais como o MRD, 

tornam-se bastante eficientes quando à análise de estabilidade elástica é feita pelo MFF, mas 

ainda melhor quando realizado pelo MFFr. 

O GBTUL (Bebiano et al, 2010), desenvolvido na Universidade Técnica de Lisboa é 

um programa computacional baseado no GBT. De acordo com Mezzomo (2012), o principal 

atrativo do GBT é o fato de trabalhar como os modos puros de flambagem (desacoplados), 

sendo capaz de produzir e isolar soluções para todos os modos: locais, distorcionais e globais. 

Além disso, também obtém as contribuições de cada modo de deformação, uma característica 

que permite uma interpretação mais clara da resposta estrutural sob consideração (BEBIANO, 

2010). Mais informações a respeito do GBT, podem ser encontrados em Silvestre e Camotim 

(2002) e Silvestre et al (2001 e 2002). 

No presente trabalho, foi utilizado na determinação dos esforços críticos de estabilida-

de elástica, o programa computacional baseado no MFF, INSLOD (Nagahama, 2003), 

desenvolvido na COPPE/UFRJ. O programa consegue exibir todos os harmônicos de cada 

modo de flambagem e suas respectivas cargas críticas. O INSLOD, identifica as variações dos 

esforços críticos para os harmônicos com quaisquer números de semi-ondas, conforme 

aumenta-se o tamanho da barra. Além disso, o programa identifica graficamente à passagem 

de um modo de flambagem para outro de forma clara (VENANCI, 2005). 
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5 SISTEMA COMPUTACIONAL 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

No dimensionamento de estruturas metálicas, o problema da instabilidade de perfis 

formados a frio possui maior complexidade em comparação aos perfis laminados/soldados. A 

principal causa dessa complexidade está diretamente ligada à elevada esbeltez dos perfis 

(SILVA; GONÇALVES, 2006). O desenvolvimento de aços mais resistentes e a consequente 

redução na espessura dos perfis motivados por questões econômicas conduz inevitavelmente à 

concepção de estruturas muito esbeltas e suscetíveis ao colapso por instabilidade. 

Além dos fenômenos de flambagem globais por flexão e por flexo-torção, os perfis de 

paredes esbeltas são bastante suscetíveis aos fenômenos de flambagem locais, como a 

flambagem local de placa e a flambagem distorcional (SOUZA et al., 2006). 

A ausência de um método analítico que permita o cálculo dos esforços críticos de 

estabilidade elástica, condição necessária à determinação da resistência última de perfis 

formados a frio, aliada à carência de programas comerciais capazes de realizar a verificação do 

modo distorcional, motivaram o desenvolvimento do programa computacional, intitulado 

ST_CODEM (Sistema Computacional para Dimensionamento de Estruturas Metálicas). 

 O programa foi implementado em linguagem Fortran e permite a verificação completa 

de perfis formados a frio segundo as prescrições da NBR 14762:2010 (Dimensionamento de 

Estruturas de Aço Constituídas por Perfis Formados a Frio), tais como, cálculo das propriedades 

efetivas da seção, cálculo dos esforços resistentes finais, cálculo dos esforços solicitantes, 

verificação da resistência associada ao modo local de placa (via Método das Larguras Efetivas 

ou Método da Resistência Direta), verificação da resistência associada ao modo distorcional 

(via Método da Resistencia Direta) e demais verificações exigidas pela norma de perfis 

formados a frio.  

A pauta inicial deste trabalho, era a realização de análises e dimensionamentos de perfis 

formados a frio incluindo o cálculo da resistência última para o modo distorcional. Entretanto, 

a integração em um único pacote computacional das recomendações de projeto da NBR 

8800:2008 (Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de 

Edifícios), agregou maiores contribuições à proposta original, motivando a implementação de 

um programa mais completo, vocacionado ao dimensionamento de estruturas de aço 

constituídas de perfis laminados, soldados ou formados a frio. 
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Nesse contexto, encontram-se implementados os procedimentos para verificação de 

barras solicitadas por esforços de tração, compressão, flexão simples, flexo-compressão, flexo-

tração, torção, cisalhamento e esforços combinados. No caso de perfis formados a frio, além 

das verificações já descritas, o programa também é capaz de determinar os esforços críticos de 

estabilidade elástica e, com isso, calcular a resistência dos perfis à flambagem distorcional (para 

compressão centrada e flexão simples). Tais verificações, são processadas para uma gama de 

perfis com distintas formas de seções transversais, tais como: cantoneiras, seções do tipo U, I, 

H, T, duplo T formado por duas cantoneiras, tubular circular, tubular retangular e caixão. 

Após o dimensionamento, o programa poderá gerar um relatório com os dados da 

geometria da seção, propriedades mecânicas do material, esforços solicitantes máximos e a 

listagem completa com as verificações recomendadas pelas normas, seja para perfis soldados, 

laminados ou formados a frio. Com relação aos dados da geometria do perfil, o programa consta 

de uma subrotina (Gerador) que gera a forma da seção transversal com base nos dados do perfil 

(altura do perfil, largura da mesa, espessura etc.) fornecidos pelo usuário no arquivo de entrada. 

Após ter sido gerada a seção transversal, estas informações são repassadas a outra subrotina 

(Característica) que, por sua vez, calcula as características geométricas da seção (centro 

geométrico, centro de torção, área, momento estático, momento de inércia, produto de inércia, 

módulo resistente elástico, módulo resistente plástico, raio de giração, entre outros).  

Além da possibilidade de calcular as propriedades geométricas de forma automática, o 

sistema também dispõe de tabelas comercias dos maiores fabricantes nacionais de perfis, 

constando todas as características necessárias do perfil. Estas informações são processadas pelo 

programa e repassadas ao módulo de dimensionamento (Verifica) que realiza as verificações 

recomendadas pelas normas vigentes. Tais tabelas trazem diferentes séries de perfis (laminados, 

soldados e formados a frio) com variadas formas de seções transversais. 

Desta forma, o pacote computacional, ST_CODEM, está destinado ao cálculo de 

estruturas de aço usuais, constituídas por perfis laminados, perfis soldados e perfis formados a 

frio, com base no método dos estados limites. O programa permite que sejam adotados diversos 

arranjos estruturais, lançamento dos carregamentos, cálculo dos esforços nos elementos da 

estrutura, além de realizar a verificação estrutural dos perfis, segundo às prescrições 

estabelecidas pela NBR 8800 (ABNT, 2008) e NBR 14762 (ABNT, 2010). 
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5.2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em quatro etapas. Na primeira etapa, foi realizado um 

profundo estudo dos programas de análise estrutural, já implementados por Nagahama (2000 e 

2003), para familiarização com o ambiente de programação Fortran e entendimento do código 

fonte. Além disso, foi desenvolvida uma extensa revisão bibliográfica, por meio de artigos 

científicos, livros e normas nacionais e internacionais, sobre estruturas de aço, para adquirir o 

embasamento necessário à elaboração das rotinas de dimensionamento. 

 Uma vez familiarizado com o ambiente de programação Fortran e com informações 

suficientes a respeito das normas para dimensionamento de estruturas de aço (NBR 8800, NBR 

14762, AISC, AISI, Eurocode) prosseguiu-se para a segunda etapa do trabalho, que foi a 

implementação dos algoritmos de dimensionamento.  

Inicialmente, foi implementada a NBR 14762 (ABNT, 2010) para verificação de perfis 

formados a frio, seguindo as recomendações da norma tais como: cálculo das propriedades 

efetivas da seção transversal (Método das Larguras Efetivas), implementação completa do 

Método da Resistência Direta para o cálculo da resistência última de perfis sujeitos aos modos 

de flambagem local e distorcional, bem como o acoplamento do INSLOD, para obtenção dos 

esforços críticos de estabilidade elástica, necessários ao MRD. Nesta fase, o programa já era 

capaz de realizar análise e dimensionamento de perfis formados a frio, incluindo a verificação 

do modo distorcional de flambagem, atendendo desta forma aos objetivos iniciais do trabalho. 

Com relação à NBR 8800 (ABNT, 2008), ainda na segunda etapa do presente trabalho, foi 

implementado o conjunto de recomendações prescritas na norma para o dimensionamento de 

perfis laminados e soldados tais como: verificação à tração, compressão, flexão simples, flexão 

composta, cisalhamento, torção e combinação de esforços. Tais verificações são realizadas para 

uma gama de seções transversais cujas características geométricas podem ser obtidas 

automaticamente (subrotina para cálculo das propriedades geométricas) ou por meio de uma 

biblioteca composta de tabelas comerciais obtidas dos principais fabricantes nacionais de perfis. 

Essas tabelas, foram implementadas ao sistema com base em catálogos comerciais 

disponibilizados pelos fabricantes de perfis e tubos e contém as informações dimensionais 

necessárias para realização do dimensionamento. 
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As principais seções transversais disponíveis na biblioteca do sistema até o presente 

momento, com suas respectivas rotinas de verificação estrutural estão destacadas a seguir: 

 

• Perfis Formados a Frio 

 

✓ U 

✓ U enrijecido (Ue) 

✓ Cartola 

 

• Perfis Laminados 

 

✓ U 

✓ I 

✓ H 

✓ L 

✓ T 

✓ T (formada pela união de duas cantoneiras iguais em contato e unida por 

solda contínua) 

✓ T (formada pela união de duas cantoneiras iguais com afastamento 

correspondente à espessura das chapas espaçadoras) 

✓ Tubular retangular 

✓ Tubular quadrado 

✓ Tubular circular 

 

• Perfis Soldados 

 

✓ U 

✓ T 

✓ I (Série VS e Série CVS) 

✓ H (Série CS) 

✓ Perfil tipo I com seção monosimétrica (Série VSM)  

✓ Perfil I ou H com alma esbelta 

✓ Seção Caixão 

 

O ST_CODEM realiza as verificações de perfis soldados de alma esbelta com base nas 

recomendações prescritas no Anexo H da NBR 8800 (ABNT, 2008). 

Após as etapas de análise e dimensionamento dos elementos estruturais, o programa 

permite emitir, como arquivo de saída, um relatório de cálculo detalhado em PDF (Portable 

Document Format) contendo informações relacionadas às características geométricas da seção 

transversal adotada, propriedades mecânicas do material utilizado e todas as verificações 

recomendadas pelas normas, discriminando passo a passo os itens avaliados e suas respectivas 

formulações. O relatório de cálculo foi desenvolvido na terceira etapa do trabalho, com o auxílio 
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do pacote LATEX, que permite que documentos sejam criados e impressos em formatos 

predefinidos. O LATEX é um poderoso editor de texto bastante utilizado pela comunidade 

científica, especialmente nas áreas de física e matemática, para editoração de livros, revistas e 

periódicos. 

Após a compilação do programa, ST_CODEM, que foi escrito completamente em 

linguagem de programação Fortran, um arquivo de saída com extensão (.tex) é gerado. Por meio 

de um comando inserido no código fonte do programa, este consegue iniciar o LATEX, que 

por sua vez irá processar o arquivo (.tex), reconhecer as sintaxes da linguagem TEX, compilar 

e escrever um novo arquivo de saída no formato PDF.  

Ao final, foram realizadas análises e dimensionamentos de estruturas em aço, cujos 

resultados obtidos com o programa desenvolvido, foram confrontados com os resultados de 

outros programas comerciais, largamente utilizados em grandes escritórios de engenharia 

estrutural do país. Essas comparações, foram importantes para calibração do programa e 

eficientes para apontar eventuais falhas na programação. 
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5.3 ESTRUTURA DO PROGRAMA 

 

Neste trabalho é apresentada uma ferramenta computacional capaz de analisar e 

dimensionar estruturas metálicas. O programa foi desenvolvido em linguagem Fortran, 

ambiente onde foram implementadas as rotinas de dimensionamento. Tais rotinas, foram 

elaboradas com base nas normas, NBR 8800 (ABNT, 2008) e NBR 14762 (ABNT, 2010), 

permitindo a aplicação do programa na elaboração de projetos profissionais e acadêmicos. 

O programa implementado, ST_CODEM, é destinado ao cálculo de estruturas de aço 

usuais, constituídas por perfis laminados, perfis soldados e perfis formados a frio, com base no 

método dos estados limites. O programa permite que sejam adotados diversos arranjos 

estruturais (planos ou espaciais), lançamento dos carregamentos, cálculo dos esforços nos 

elementos da estrutura e verificação dos perfis de acordo com as normas brasileiras. 

As rotinas de dimensionamento trabalham em conjunto com um programa de análise 

linear de estruturas reticuladas, baseado no método da Rigidez Direta, e com um programa de 

análise de estabilidade elástica, baseado no Método das Faixas Finitas. Ambos os programas de 

análise foram implementados por Nagahama (2000 e 2003) em linguagem de programação 

Fortran, partindo-se daí a escolha da referida linguagem no desenvolvimento deste trabalho. 

Como mencionado anteriormente, não existem, ou são escassos, programas comerciais 

capazes de realizar a verificação de perfis formados a frio sujeitos ao modo de flambagem por 

distorção da seção. Sabe-se que a NBR 14762 (ABNT, 2010) aplica o Método da Resistência 

Direta para o cálculo das resistências finais associadas ao modo distorcional. Neste caso, a 

utilização do MRD requer primariamente a determinação dos esforços críticos de flambagem 

por distorção (Ndist, e Mdist) e em seguida, com estas informações, determinar as resistências 

finais (Nc,Rdist e MRdist) para os perfis submetidos a este modo de colapso. Entretanto, a NBR 

14762 (ABNT, 2010), não dispõem de uma formulação que permita a determinação dos 

esforços críticos elásticos relacionados ao modo distorcional e remete a determinação destes 

esforços a uma análise de estabilidade elástica. 

Devido ao acoplamento do programa de análise de estabilidade, o ST_CODEM obtém 

automaticamente os esforços críticos de estabilidade elástica, que por sua vez são passados ao 

módulo de dimensionamento, que se encarrega de realizar as verificações. Além do modo 

distorcional, o ST_CODEM possibilita o usuário dimensionar perfis formados a frio sujeitos ao 

modo de flambagem local de placa, seja Via Método das Larguras Efetivas ou Método da 

Resistência Direta. 
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Este sistema pode ser resumidamente descrito como um conjunto de programas com os 

quais se consegue realizar as etapas de geração, análise e dimensionamento de estruturas 

aporticadas planas ou espaciais, constituídas por perfis de aço. A seguir, estão apresentadas as 

etapas básicas de trabalho realizadas pelo sistema: 

 

 

 
Figura 5.1: Fluxograma básico das etapas de trabalho realizadas pelo sistema ST_CODEM 
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5.3.1 Entrada de dados 

A entrada de dados do sistema é realizada pelo usuário por meio de um arquivo de texto.  

Como exemplo ilustrativo, será demonstrado o lançamento de um pendural de aço, estrutura 

simples constituída por cinco nós e quatro elementos de barra, conforme Figura 5.2 (Obtida 

com o auxílio do programa FTOOL).  

 

Dados: 

 

• Aço MR-250: fy = 250 MPa, fu = 400 MPa; E = 200 GPa, G= 77 GPa; 

• Tirante - Perfil do tipo U enrijecido 200x75x20x3; 

• Viga - Perfil laminado do tipo W 200 x 35,9; 

• Carga concentrada no nó 2 (Nk = 2 kN); 

• Carga concentrada no nó 3 (Nk = 2 kN); 

• Carga uniformemente distribuída na barra 3 (Q = 10 kN/m); 

• Comprimento da viga igual a 4 m; 

• Comprimento do tirante igual a 1,5 m; 

• Condição de vinculação externa do nó 1 - 2ª Gênero; 

• Condição de vinculação externa do nó 5 - Engaste perfeito; 

• Obs: Viga contida lateralmente no nó 3. 

 

       

Figura 5.2: Esquema estrutural do pendural de aço 
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Para o lançamento da estrutura, o usuário deve primeiramente abrir o arquivo de texto 

nomeado por estrutura.dad e digitar os dados da estrutura conforme esquematizado na Figura 

5.3, que ilustra o arquivo de entrada referente ao pendural de aço e seus respectivos dados. É 

importante chamar atenção para a coerência entre as unidades utilizadas em cada dado de 

entrada. Para o exemplo em questão, foram consideradas as unidades compatíveis com 

centímetro (cm) e kilonewton (kN), ficando a critério de cada usuário essa escolha. 

 

 

Figura 5.3: Representação do arquivo de entrada de dados para o pendural de aço 

 

A sequência de entrada de dados no arquivo de texto, estrutura.dad, será enumerada 

conforme destacado na Figura 5.3 e descritas da seguinte forma: 

 

I. Dados principais: números de nós, número de elementos de barras, tipos de 

materiais e tipos de seções transversais, respectivamente. 

 

II. Propriedades mecânicas do material: na primeira linha do item II, segue o número 

de identificação do tipo de material (tipo 1) e na linha seguinte as respectivas 

propriedades (módulo de elasticidade longitudinal, módulo de elasticidade 

transversal, tensão de escoamento, peso específico e tensão de ruptura. Para este 

exemplo, foi desconsiderado o peso próprio da estrutura. 

 

III. Tipo e valores dimensionais da seção transversal (largura da mesa, largura da 

alma, tamanho do enrijecedor e espessura), respectivamente conforme destacados 

na Figura 5.4 e descritos a seguir: 
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a. Identificador da seção (seção tipo 1). 

 

b. Geometria da seção: 2 [U enrijecido formado a frio (200x75x20x3) mm]. 

 

c. Identificador da seção (seção tipo 2). 

 

d. Geometria da seção: 13 (Tabela Gerdau - Perfis do tipo “I” laminado), 

disponível na biblioteca de perfis do ST_CODEM. Neste caso, a seção 

desejada (W 200 x 35,9) está localizada na 12ª linha da tabela.  

 

                                      

Figura 5.4: Item III do arquivo de entrada 

 

IV. Coordenadas nodais da estrutura referentes aos eixos globais (X, Y, Z) 

respectivamente. 

 

V. Conectividades nodais, numeração dos elementos barras, disposição da seção e 

cargas nas barras conforme destacado na Figura 5.5 e comentado a seguir: 

 

a. Numeração dos elementos de barra. 

 

b. Numeração das peças estruturais, para o exemplo da Figura 5.2, os 

elementos de barra 1, 2 e 3 formam um uma única peça (viga) enquanto 
que o elemento de barra 4, forma a peça 2 (tirante). 

 

c. Contenção nodal [determina o comprimento efetivo de flambagem em 

relação aos eixos locais da seção (x e y) ]: neste caso, a viga encontra-se 

contida lateralmente no nó 3 (flambagem em torno do eixo local y). Desta 

forma, o arquivo de entrada é preenchido com o número 1 na segunda 

coluna do subitem c (em torno de y), sendo os valores da segunda coluna 

do subitem d, utilizados como identificadores nodais, ou seja, informam 

ao usuário qual a numeração do nó a ser travado (para este exemplo, foi 

travado o nó 3). 

 

d. Conectividades nodais: ligação entre dois pontos nodais para formar um 

elemento de barra. 

 

e. Tipo de material: neste exemplo, foi definido apenas um tipo de material 

(tipo 1), cuja as propriedades mecânicas foram cadastradas no item II. 

Entretanto, fica à critério do usuário definir quantos tipos de materiais 

forem necessários ao projeto. 
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f. Identificador do tipo de perfil: neste caso, por exemplo, o elemento de 

barra número 4, possui as características da seção tipo 2 (“I” laminado de 

seção 200 x 35,9). 

 

g. Disposição da seção transversal: ângulo de rotação da seção.  

 

h. Condensação estática: descontinuidade na transferência de esforços entre 

elementos de barra. Ou seja, impede que determinado esforço (N, Vx, Vy, 

Mx, My ou T em cada nó do elemento respectivamente), seja transmitido 

entre os membros da estrutura.  

 

i. Cargas distribuídas uniformemente nas barras segundo as direções globais 

(X, Y, Z) respectivamente. 

 

j. Coeficiente de redução da área líquida (Ct) para elementos tracionados, 

conforme item 5.2.5 da NBR 8800 (ABNT, 2008) e item 9.6.2 da NBR 

14762 (ABNT, 2010). 

 

k. Coeficiente de redução (Cn): reduz o valor da seção bruta (Ag) para levar 

em consideração o efeito do esforço de tração na região de seção líquida 

(An), sendo: Cn = (An/Ag). 

 

 

Figura 5.5: Item V do arquivo de entrada 

VI. Vinculação nodal com o meio externo (condição de apoio): neste caso, o nó 1, 

encontra-se com as translações (nas direções globais X, Y, Z) restringidas e as 

rotações (em torno dos eixos globais X, Y, Z) liberadas.  Já o nó 5, encontra-se 

com as translações e rotações restringidas.  

  

VII. Cargas concentradas nos nós: forças (nas direções globais X, Y, Z) e momentos 

(em torno dos eixos globais X, Y, Z) respectivamente. 

 

Diante da descrição mencionada (ver item III), percebe-se que cada geometria de seção 

transversal é introduzida no arquivo de entrada, através de uma numeração fornecida pelo 

usuário na etapa de seleção do perfil, na qual as seguintes relações estão estabelecidas a seguir: 

 

✓ Seção 1: U simples formado a frio; 

✓ Seção 2: U enrijecido formado a frio; 

✓ Seção 3: Cartola formado a frio; 

✓ Seção 4: I ou H soldado; 

✓ Seção 5: U soldado; 
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✓ Seção 6: T soldado; 

✓ Seção 7: Tubular circular; 

✓ Seção 8: Caixão soldado; 

✓ Seção 9: I soldado, série CS (Tabelado); 

✓ Seção 10: I soldado, série CVS (Tabelado); 

✓ Seção 11: I soldado, série VS (Tabelado); 

✓ Seção 12: I soldado com seção monosimétrica, série VSM (Tabelado); 

✓ Seção 13: I ou H laminado (Tabelado); 

✓ Seção 14: U laminado (Tabelado); 

✓ Seção 15: Tubular circular (Tabelado); 

✓ Seção 16: Tubular retangular (Tabelado); 

✓ Seção 17: Tubular quadrada (Tabelado); 

✓ Seção 18: T laminado (Tabelado); 

✓ Seção 19: T laminado formado pela união de duas cantoneiras iguais em contato 

e unida por solda contínua (Tabelado); 

✓ Seção 20: T laminado formado pela união de duas cantoneiras iguais com 

afastamento correspondente à espessura das chapas espaçadoras (Tabelado); 

✓ Seção 21: L laminado (Tabelado). 

  Vale ressaltar que as tabelas contidas na biblioteca do programa para as séries de perfis 

laminados e soldados retratam os catálogos dos fabricantes de perfis e tubos estruturais. Todas 

as seções contidas no interior de cada uma das tabelas foram enumeradas de forma a facilitar a 

seleção da dimensão desejada pelo usuário. 

5.3.2 Análise 

As análises de estabilidade elástica necessárias à verificação da flambagem local e 

distorcional de perfis formados a frio foram executadas no presente trabalho com o auxílio do 

INSLOD, que foi acoplado ao sistema, (ST_CODEM), com a finalidade de determinar os 

esforços críticos elásticos de flambagem (Nl, Ndist, Ml e Mdist). O INSLOD (Nagahama, 2003), 

desenvolvido na COPPE/UFRJ, é um programa computacional baseado no Método das Faixas 

Finitas capaz de determinar esforços críticos de estabilidade elástica. 

 A partir dos resultados das análises lineares de estabilidade obtidos pelo INSLOD 

(cargas críticas de bifurcação e modos de instabilidade), são estimados pelo ST_CODEM via 

Método da Resistência Direta (implementado no módulo de dimensionamento), os valores 

nominais das resistências últimas dos perfis para o modo distorcional. 
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Além do INSLOD, um programa de análise linear de estruturas reticuladas baseado no 

método da Rigidez Direta, também implementado em Fortran por Nagahama (2000), foi 

acoplado ao sistema. Este, por sua vez, permite que sejam lançadas as coordenadas nodais da 

estrutura, lançamento do carregamento (cargas concentradas nos nós e distribuídas sobre as 

barras) e cálculo dos esforços solicitantes em todos os elementos de barra da estrutura. Por meio 

das coordenadas e conectividades nodais fornecidas pelo usuário no arquivo de entrada, o 

programa de análise linear monta qualquer arranjo estrutural, seja plano ou espacial. 

 Após o fornecimento dos dados de entrada (coordenadas nodais, conectividades nodais, 

condições de apoios, propriedades mecânicas do material, seção transversal do perfil e 

carregamento), a matriz de rigidez da estrutura é montada e os esforços solicitantes para cada 

nó são calculados, bem como seus respectivos deslocamentos.  

Todas as informações geradas pelo módulo de análise são repassadas ao módulo de 

dimensionamento, que realiza as devidas verificações normativas para cada tipo de esforço 

solicitante. O módulo de dimensionamento é composto por um conjunto de sub-rotinas 

responsáveis pelo cálculo das propriedades geométricas, cálculo das larguras e propriedades 

efetivas da seção, definição dos comprimentos efetivos de flambagem, escolha dos esforços 

solicitantes máximos e cálculo das resistências últimas para todas as peças componentes da 

estrutura. Para cada tipo de seção transversal disponível na biblioteca de perfis do ST_CODEM, 

existe uma subrotina específica para a verificação estrutural. 

É importante citar que cada elemento de barra é formado pela conectividade de dois 

pontos nodais fornecidos pelo usuário no arquivo de entrada de dados e cada peça estrutural 

(por exemplo, viga ou pilar) verificada pelo sistema computacional é composta por um conjunto 

de elementos de barra. Isso ocorre, geralmente, devido à necessidade de criação de nós em 

coordenadas específicas para aplicação de cargas concentradas, avaliação dos esforços e 

deslocamentos ou inserção de travamentos em determinados pontos de uma peça estrutural. 

Ao realizar o cálculo das resistências finais, o módulo de dimensionamento define os 

comprimentos efetivos de flambagem (maior comprimento destravado de um perfil, para uma 

determinada direção local de sua seção), os nós contidos lateralmente são informados pelo 

usuário no arquivo de entrada. Em seguida, um vetor é criado no módulo de dimensionamento 

para armazenar a soma dos comprimentos dos elementos de barra compreendidos entre os nós 

identificados pelo usuário como pontos de travamentos laterais, e o comprimento efetivo de 

flambagem é o maior valor armazenado no vetor. 
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5.3.3 Dimensionamento 

O módulo de dimensionamento integra a verificação de estruturas de aço constituídas 

por perfis formados a frio, laminados a quente e soldados, seguindo as recomendações da NBR 

14762:2010 (Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio) e 

da NBR 8800:2008 (Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios). A Figura 5.6, apresenta um fluxograma com as principais verificações realizadas 

pelo ST_CODEM, assim como o funcionamento da subrotina de verificação estrutural 

(Verifica). 

 

 

Figura 5.6: Fluxograma do funcionamento da rotina de verificação 

 

Conforme mostrado na Figura 5.6, encontram-se implementados os procedimentos para 

verificação de barras solicitadas por esforços de tração, compressão, flexão simples, flexo-

tração, flexo-compressão, cisalhamento, torção e esforços combinados, a formulação necessária 

em cada verificação segue a filosofia de dimensionamento adotada pelas normas e estão 

apresentadas nos relatórios de cálculo disponíveis nos Anexos deste trabalho. 
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Como mencionado anteriormente, uma peça estrutural (viga, pilar, etc.) pode ser 

formada por um ou vários elementos de barras. O tamanho de cada elemento é dado pela 

distância entre dois nós consecutivos fornecidos pelo usuário no arquivo de entrada de dados. 

A introdução de mais de dois nós em uma única peça estrutural se deve à necessidade de criar 

pontos específicos para inserção de cargas concentradas, restrições nodais (condições de apoio 

com o meio externo), indicação da posição e direção de um determinado travamento ou 

avaliação dos esforços solicitantes e deslocamentos nestes pontos.  

Durante a fase de verificação, é necessário que o programa defina o tamanho real da 

peça (soma de elementos de barras), comprimentos efetivos de flambagem (na direção do eixo 

local x ou y da seção, informados pelo usuário no arquivo de entrada de dados) e os esforços 

solicitantes máximos que ocorrem ao longo da peça. Em outras palavras, a verificação estrutural 

é realizada para cada peça criada no módulo de dimensionamento, e não para cada elemento de 

barra que compõem a estrutura. 

Após completar a verificação de uma determinada peça, a subrotina “Verifica” volta a 

buscar novos elementos de barra na subrotina “Elemento” até formar e verificar a próxima peça 

e assim por diante, conforme mostrado nas Figuras 5.7 e 5.8. Além disso, a Figura 5.7 apresenta 

um fluxograma básico de como é realizada a passagem das informações (tipo de seção, 

propriedades geométricas da seção bruta e esforços solicitantes) referentes a cada elemento de 

barra para as subrotinas de verificação.   

 

 

 

 

Figura 5.7: Fluxograma de entrada dos dados de cada elemento na rotina de verificação 
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Atualmente o programa conta com um conjunto constituído de 13 sub-rotinas de 

verificação, cada uma escolhida pelo sistema de acordo com o tipo de seção indicada pelo 

usuário no arquivo de entrada. Como os critérios normativos para cálculo das resistências dos 

perfis variam conforme o tipo de seção que está sendo avaliada, preferiu-se implementar 

separadamente cada uma das sub-rotinas, conforme apresentado na Figura 5.8.  

Percebe-se ainda, na Figura 5.8, que as subrotinas denominadas por “Verifica 1” e 

“Verifica 2”, estão relacionadas às seções tipo 1, 2 e 3, que, como mencionado anteriormente 

no sub-item 5.3.1 (entrada de dados) do presente capítulo, referem-se aos perfis formados a frio 

com seções do tipo U, Ue e Cartola respectivamente. Neste caso, a subrotina “Verifica 1”, 

calcula as resistências dos perfis usando o Método das Larguras Efetivas, enquanto que a sub-

rotina “Verifica 2”, calcula as resistências com base no Método da Resistência Direta. 

 

 

 

Figura 5.8: Fluxograma de entrada de dados na rotina de verificação 



62 

 

No caso de perfis formados a frio, a avaliação da flambagem local (na compressão e na 

flexão) é realizada com base no MLE. Neste contexto, estão implementadas subrotinas 

específicas para o cálculo das propriedades geométricas efetivas da seção transversal. Por outro 

lado, a NBR 14762 (ABNT, 2010), calcula a resistência associada ao modo distorcional, com 

base em formulações extraídas do MRD. As Figuras 5.9 e 5.10 respectivamente, ilustram as 

principais etapas de verificação para perfis sujeitos a esforços de compressão axial e flexão 

simples, implementadas na subrotina, “Verifica 1”. 

 

 
 

Figura 5.9: Fluxograma de verificação à compressão axial 
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Figura 5.10: Fluxograma de verificação à flexão simples 

 

Outra característica importante do programa é a possibilidade de realizar a verificação 

da resistência de perfis formados a frio à flambagem local tanto pelo Método das Larguras 

Efetivas quanto pelo Método da Resistência Direta, uma vez que, a maioria dos programas 

comerciais disponíveis no mercado consideram a influência da flambagem local na resistência 

dos perfis apenas pelo MLE. Tal possibilidade está relacionada ao acoplamento do INSLOD ao 
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sistema e a implementação completa do MRD na sub-rotina “Verifica 2”. Desta forma, o 

programa obtém automaticamente os esforços elásticos de estabilidade local (Nl ou Ml) e com 

estes dados realiza o cálculo da resistência do perfil para o modo local, permitindo com isso 

que o usuário estabeleça comparações entre os métodos de dimensionamento (MLE ou MRD) 

e consequentemente, confirme a escolha da solução mais factível ao seu projeto seja por razões 

econômicas ou de segurança. As Figuras 5.11 e 5.12, respectivamente, ilustram as principais 

etapas de verificação para perfis sujeitos a esforços de compressão axial e flexão simples, 

utilizando o Método da Resistência Direta em substituição ao Método das Larguras Efetivas, 

conforme implementado na subrotina “Verifica 2”. 

 

 

 
Figura 5.11: Fluxograma de verificação à compressão axial via MRD 
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Figura 5.12: Fluxograma de verificação a flexão simples via MRD 

 

Assim como realizado para os perfis formados a frio, a seguir são apresentados os 

fluxogramas (Figuras 5.13 e 5.14) com as principais etapas de verificação de perfis laminados 

ou soldados, sujeitos à esforços de compressão e esforços de flexão simples respectivamente. 

Vale ressaltar que as formulações necessárias à verificação de perfis laminados e soldados estão 

em conformidade com a NBR 8800 (ABNT, 2008) e encontram-se disponíveis nos relatórios 

de cálculos apresentados nos Anexos deste trabalho, que englobam não somente a verificação 

de perfis submetidos à esforços de compressão axial e flexão simples, mas também as demais 

verificações já citadas anteriormente no corpo do texto. 
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Figura 5.13: Fluxograma de verificação à compressão axial para perfis laminados ou soldados 
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Figura 5.14: Fluxograma de verificação à flexão simples para perfis laminados ou soldados 

 

5.3.4 Saída de dados  

Os arquivos de saída gerados pelo sistema são: 

 

• estrutura.sai: arquivo de texto com os dados gerais da estrutura (número total de 

nós, número total de elementos de barra, tipos de materiais utilizados, tipos de 

seções transversais, ações nodais, coordenadas nodais e vinculação externa dos 

nós) e resultados gerados no módulo de análise (reações de apoio, esforços 

internos nos elementos de barra e deslocamentos nodais). 

 

• relatório.tex: arquivo de texto escrito em formato TEX, contendo os resultados 

de todas as verificações realizadas para cada peça estrutural criada no módulo 

de dimensionamento. Este arquivo é lido e compilado pelo LATEX, gerando um 

arquivo no formato PDF denominado de relatório.pdf. 
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• relatório.pdf: relatório de cálculo gerado a partir do arquivo, relatório.tex. 

Contém informações relacionadas à análise e o dimensionamento da estrutura, 

como: características geométricas da seção transversal adotada, propriedades 

mecânicas do material utilizado, esforços solicitantes máximos nas peças 

estruturais e todas as verificações recomendadas pelas normas, discriminando 

passo a passo todos os itens avaliados e suas respectivas formulações. 

 

Com o relatório de cálculo, procurou-se esclarecer passo a passo as verificações 

realizadas pelo programa, apresentando as principais formulações e parâmetros de cálculo 

utilizados e que estão em conformidade com as versões mais atuais das normas.  

Avisos são emitidos no relatório nos casos onde o perfil selecionado está em desacordo 

com algum item de verificação da norma ou em situações não previstas pela mesma. Quando o 

índice dado pela relação entre o esforço solicitante e o esforço resistente for maior que um (η ≥ 

1), o item avaliado, é visualizado pelo usuário destacado em vermelho, indicando que o perfil 

não apresenta boas condições de segurança.  

Desta forma, o índice (η) informa o desempenho do perfil com relação à solicitação e 

sua resistência caso o perfil não passe em uma determinada verificação, ficando a critério do 

usuário, escolher um novo perfil e realizar uma nova verificação, o que se torna interessante do 

ponto de vista profissional, pois o dimensionamento ficará efetivamente sob controle do 

engenheiro. 

 

 

5.4 CALIBRAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Para a verificação dos resultados do programa, foram analisadas inicialmente duas 

estruturas clássicas, a exemplo, uma treliça plana em balanço e um pórtico plano. Com estes 

exemplos pretende-se verificar a funcionalidade do programa em sua completude após a 

integração entre os módulos de análise, dimensionamento e geração de resultados. 

 Os resultados obtidos com o ST_CODEM foram confrontados com os resultados de 

outros programas comerciais largamente utilizados no mercado por engenheiros e projetistas 

de estruturas metálicas. Essas comparações foram importantes para calibração do programa e 

eficientes para apontar eventuais falhas na programação. 

Os programas comerciais utilizados na calibração foram o Mcalc 3D versão 4.0 (Stabile 

Engenharia LTDA, 2015), e o Metálicas 3D (Multiplus Softwares Técnicos, 2015) por serem 

bastante empregados nos principais escritórios de projeto estrutural do país. 
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5.4.1 Treliça plana (Plano XZ) 

 

Para a verificação do algoritmo referente aos esforços de tração e compressão em barras 

prismáticas, foi adotado o modelo de treliça cuja descrição dos perfis e as condições de apoio e 

carregamento estão disponíveis na Figura 5.15 (Obtida com o auxílio do programa FTOOL) e 

nos dados listados: 

 

Dados: 

• Aço MR-250: fy = 250 MPa, fu = 400 MPa; E = 200 GPa; 

• Perfil do tipo U enrijecido 100x50x17x2; 

• Carregamento nodal unitário (Nk = 1 kN);  

• Barras biarticuladas (K = 1); 

• Comprimento da barra 1= 2m; 

• Comprimento da barra 2 = 2,83m. 

 

 

           

Figura 5.15: Treliça Plana 

 

Nas Tabelas 5.1 e 5.2, estão dispostos os valores dos esforços resistentes de cálculo do 

perfil (U enrijecido 100x50x17x2) aplicado nas barras 1 e 2 respectivamente. Essas resistências 

foram obtidas pelo programa implementado e comparadas com os softwares comerciais.  
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   Tabela 5.1: Esforços resistentes de cálculo para barra 1  

RESISTENCIAS 

DE CÁLCULO 

BARRA 1 

ST_CODEM  

(kN; kN.m) 

MCALC 3D 

(kN; KN.m) 

METÁLICAS 3D 

(kN; kN.m) 

RdcN ,
 41,44 41,45 36,43 

RdtN ,
 102,73 99,09 100,33 

RdxM  3,30 3,13 3,19 

FLT

RdxM
 

2,82 2,69 2,71 

RdxM ,  2,82 2,69 2,71 

RdyM  1,16 1,09 1,09 

FLT

RdyM
 

1,05 0,99 * 

RdyM ,
 1,05 0,99 1,09 

RdxV ,
 22,91 22,91 22,91 

RdyV ,
 25,09 25,09 25,09 

x  49,88 50,32 50,20 

y  104,86 106,19 105,90 

 

   * valor não encontrado no relatório de cálculo emitido pelo software Metálicas 3D. 

 

 

   Tabela 5.2: Esforços resistentes de cálculo para barra 2 

 RESISTENCIAS 

DE CÁLCULO 

BARRA 1 

ST_CODEM  

(kN; KN.m) 

MCALC 3D 

(kN; KN.m) 

METÁLICAS 3D 

(kN; kN.m) 

RdcN ,
 24,76 24,94 24,10 

RdtN ,
 102,73 99,09 100,33 

RdxM  3,30 3,13 3,19 

FLT

RdxM
 

2,11 2,03 2,03 

RdxM ,  2,11 2,03 2, 03 

RdyM  1,17 1,09 1,11 

FLT

RdyM
 

0,88 0,84 * 

RdyM ,
 0,88 0,84 1,11 

RdxV ,
 22,91 22,91 22,91 

RdyV ,
 25,09 25,09 25,09 

x  70,57 71,20 71,00 

y  148,40 150,26 149,70 

 

 * valor não encontrado no relatório de cálculo emitido pelo software Metálicas 3D. 
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Foram dispostos, na Tabela 5.3, os valores dos esforços solicitantes nas barras da treliça 

obtidos pelo programa proposto e comparados com os softwares comerciais. 

 Tabela 5.3: Esforços solicitantes nas barras da treliça  

BARRA 
ESFORÇOS AXIAIS 

SOLICITANTES (kN) 
ST_CODEM MCALC 3D METÁLICAS 3D 

1 

TRAÇÃO - - - 

COMPRESSÃO 1,00 1,00 1,00 

2 
TRAÇÃO 1,41 1,41 1,41 

COMPRESSÃO - - - 

 

Na Tabela 5.4, são confrontados os valores dos deslocamentos nodais da treliça obtidos 

com o programa proposto com os resultados obtidos com os programas comerciais. 

 
   Tabela 5.4: Deslocamentos nodais da treliça  

NÓ 
DIREÇÃO DO 

DESLOCAMENTO  

DESLOCAMENTO NODAL (mm) 

ST_CODEM  MCALC 3D METÁLICAS 3D  

1 

X 0,00 0,00 0,00 

Y 0,00 0,00 0,00 

Z 0,00 0,00 0,00 

 

2 

X -0,02 -0,02 -0,02 

Y 0,00 0,00 0,00 

Z -0,09 -0,09 -0,09 

 

3 

X 0,00 0,00 0,00 

Y 0,00 0,00 0,00 

Z 0,00 0,00 0,00 

  
  

 

Diante dos valores para os esforços resistentes apresentados nas Tabelas 5.1 e 5.2 

correspondentes as barras da treliça, observa-se boa proximidade entre os resultados, 

atribuindo-se uma pequena diferença decorrente de aproximações realizadas por cada um dos 

programas no cálculo das propriedades geométricas da seção transversal. 

Com base nos resultados extraídos das tabelas 5.3 e 5.4 relacionados aos esforços 

solicitantes nas barras e os deslocamentos nodais respectivamente, pode-se constatar, que o 

programa ST_CODEM apresenta resultados coerentes com os programas comerciais adotados 

na calibração. 

 Estão disponíveis, nos Anexos deste trabalho, os relatórios de cálculo emitidos pelos 

programas comerciais (Metálicas 3D e Mcalc 3D) e pelo ST_CODEM, informando passo a 

passo todas as etapas de verificação realizadas. 
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5.4.2 Pórtico plano (Plano XZ) 

 

Para a verificação do algoritmo referente aos esforços de flexão e cisalhamento em 

barras prismáticas, foi adotado o modelo de pórtico cuja descrição dos perfis, condições de 

apoio e carregamento estão disponíveis na Figura 5.16 (Obtida com o auxílio do programa 

FTOOL) e nos dados listados: 

 

Dados: 

• Aço MR-250: fy = 250 MPa, fu = 400 MPa; E = 200 GPa; 

• Perfil do tipo U enrijecido 150x60x17x2; 

• Carregamento nodal unitário (Nk = 1 kN);  

• Flexão em torno do eixo de maior inércia;  

• Valor de Cb = 1; 

• Barras biarticuladas (K = 1); 

• Comprimentos das barras iguais a 3 m. 

 

 

                  
 

Figura 5.16: Pórtico Plano 
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   Tabela 5.5: Esforços resistentes de cálculo para as barras do pórtico 

 RESISTENCIAS 

DE CÁLCULO 

BARRA 1 

ST_CODEM  

(kN; kN.m) 

MCALC 3D 

(kN; kN.m) 

METÁLICAS 3D 

(kN; kN.m) 

RdcN ,
 39,55 42,19 39,58 

RdtN ,
 137,27 133,64   134,88 

RdxM  6,31 6,19 6,27 

FLT

RdxM
 

4,16 4,28 4,28 

RdxM ,  
4,16 4,28 4,28 

RdyM  1,56 1,64 1,67 

FLT

RdyM
 

1,34 1,42 * 

RdyM ,
 1,34 1,42 1,67 

RdxV ,
 28,36 28,36 28,36 

RdyV ,
 37,37 37,37 37,37 

x  50,48 50,90 50,80 

y  135,20 133,64 133,40 

 

  * valor não encontrado no relatório de cálculo emitido pelo software Metálicas 3D. 

 

Foram dispostos na Tabela 5.6, os valores dos esforços solicitantes máximos em cada 

barra do pórtico.  

 

Tabela 5.6: Esforços solicitantes máximos nas barras do pórtico 

BARRA 

ESFORÇOS 

SOLICITANTES 

MÁXIMOS 

ST_CODEM  

(kN; kN.m) 

MCALC 3D 

(kN; kN.m) 

METÁLICAS 3D 

(kN; kN.m) 

1 

N 0,50 0,50 0,50 

V 0,12 0,12 0,12 

M 0,25 0,25 0,25 

2 

N 0,12 0,12 0,12 

V 0,50 0,50 0,50 

M 0,50 0,50 0,50 

3 

N 0,50 0,50 0,50 

V 0,12 0,12 0,12 

M 0,25 0,25 0,25 
 

Diante dos valores para os esforços resistentes, apresentados na Tabela 5.5, bem como 

para os esforços solicitantes em todas as barras do pórtico plano (Tabela 5.6), observa-se boa 

proximidade entre os resultados gerados, atribuindo-se uma pequena diferença decorrente de 

aproximações realizadas por cada um dos programas no cálculo das propriedades geométricas 

da seção transversal.  
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Na Tabela 5.7, foram dispostos os valores dos deslocamentos nodais do pórtico, obtidos 

com programa implementado e comparados com os softwares comerciais. 

 

   Tabela 5.7: Deslocamentos nodais do pórtico  

NÓ 
DIREÇÃO DO 

DESLOCAMENTO  

DESLOCAMENTO NODAL (mm) 

ST_CODEM  MCALC 3D METÁLICAS 3D  

1 

X 0,00 0,00 0,00 

Y 0,00 0,00 0,00 

Z 0,00 0,00 0,00 

2 

X 0,00 0,00 0,00 

Y 0,00 0,00 0,00 

Z -0,01 -0,01 -0,01 

3 

 

X 0,00 0,00 0,00 

Y 0,00 0,00 0,00 

Z -0,67 -0,70 -0,73 

4 

X 0,00 0,00 0,00 

Y 0,00 0,00 0,00 

Z -0,01 -0,01 -0,01 

5 

X 0,00 0,00 0,00 

Y 0,00 0,00 0,00 

Z 0,00 0,00 0,00 

  
  

 

Comparando os valores gerados pelo ST_CODEM com os resultados obtidos pelos 

softwares comerciais, verifica-se que o algoritmo de dimensionamento segue a lógica de cálculo 

correta, estabelecida pelas normas de dimensionamento. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 VERIFICAÇÃO DA INSTABILIDADE DISTORCIONAL 

 

Com base no que foi mencionado anteriormente, percebe-se que a dificuldade enfren-

tada por muitos engenheiros de estruturas metálicas consiste no cálculo dos esforços críticos 

elásticos de flambagem distorcional (Ndist e Mdist), uma vez que, a NBR 14762 (ABNT, 2010), 

não apresenta uma formulação para determinação destes esforços, tornando-se necessário 

recorrer ao uso de programas computacionais para a realização da análise de estabilidade 

elástica. 

Existem programas comerciais para análise e dimensionamentos de estruturas metálicas  

(Mcalc 3D, SAP 2000, Metálicas 3D, STRAP entre outros), entretanto, não existem, ou são 

escassos, programas comerciais capazes de determinar, por meio da teoria de estabilidade 

elástica, os esforços críticos associados ao modo distorcional de flambagem, e que, além disso, 

realizem o dimensionamento de perfis de aço formados a frio, incluindo a verificação do modo 

distorcional. 

O programa comercial Metálicas 3D versão 2015, por exemplo, aplica os critérios da 

norma norte-americana AISI S100-07 (2007), para o cálculo dos esforços críticos elásticos de 

flambagem por distorção (Ndist e Mdist). Vale ressaltar que a AISI S100-16 (2016) é a versão 

mais recente da norma Americana para dimensionamento de perfis formados a frio.  

 Para as análises realizadas neste tópico, além do INSLOD (Nagahama, 2003), foi 

utilizado o programa CUFSM (Schafer, 2013), também desenvolvido com base no método das 

faixas finitas e que permite fazer a análise da estabilidade elástica de perfis de paredes finas 

submetidos a qualquer distribuição de tensões normais na seção transversal.  

Os resultados gerados pela análise de estabilidade elástica (CUFSM e INSLOD), foram 

confrontados com os resultados gerados pelos relatórios de cálculo do programa, Metálicas 3D 

versão 2015, que por sua vez, utiliza equações semi-empíricas apresentadas na AISI S100-07 

(2007), para calcular os esforços de flambagem por distorção. 
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 De acordo com Grossi e Malite (2013), na flexão a maioria dos perfis usualmente 

empregados possui a relação (D/bw) inferior à mínima permitida pela NBR 14762 (ABNT, 

2010), para dispensar a verificação da flambagem distorcional, o que implica, na necessidade 

de se obter o momento fletor crítico associado à distorção da seção. Neste caso, a Tabela 6.1, 

apresenta uma comparação entre os valores de Mdist calculados com os programas já citados 

anteriormente, todavia a mesma lógica é válida para o Ndist. 

 

Tabela 6.1: Momentos críticos de flambagem distorcional elástica  

SEÇÃO FLEXÃO INSLOD CUFSM 
METÁLICAS 

3D 
MCALC 3D 

Ue-127x50x17x1,52 Mdist (kN.m) 9,08 8,75 4,25 * 

Ue-127x50x17x1,90 Mdist (kN.m) 14,31 14,03 6,97 * 

Ue-150x60x20x2,00 Mdist (kN.m) 18,38 17,91 8,78 * 

Ue-150x60x20x2,25 Mdist (kN.m) 23,40 22,71 11,39 * 

Ue-200x75x20x2,00 Mdist (kN.m) 19,57 19,04 9,07 * 

Ue-200x75x25x2,66 Mdist (kN.m) 42,74 41,46 20,50 * 

Ue-200x100x25x3,00 Mdist (kN.m) 44,40 42,89 22,24 * 

Ue-250x85x25x2,25 Mdist (kN.m) 25,72 24,94 11,50 * 

Ue-250x85x25x2,25 Mdist (kN.m) 32,79 31,92 14,97 * 

Ue-250x85x25x2,66 Mdist (kN.m) 46,39 45,26 21,74 * 

Ue-250x85x25x3,00 Mdist (kN.m) 59,58 58,16 29,24 * 

Ue-250x85x25x3,35 Mdist (kN.m) 75,04 73,34 36,23 * 

Ue-300x85x25x2,00 Mdist (kN.m) 28,64 27,87 12,95 * 

Ue-300x85x25x2,25 Mdist (kN.m) 36,63 35,80 16,87 * 

Ue-300x85x25x2,66 Mdist (kN.m) 51,97 50,79 24,54 * 

Ue-300x85x25x3,04 Mdist (kN.m) 68,87 67,68 33,03 * 

Ue-300x85x25x3,35 Mdist (kN.m) 84,63 82,97 40,96 * 

 

*  Valores não encontrados nos relatórios de cálculo do Mcalc 3D 

 

Com base nos valores apresentados na Tabela 6.1, pode-se constatar que os esforços 

críticos de flambagem distorcional elástica obtidos com o programa comercial Metálicas 3D 

versão 2015, são mais conservadores. Por exemplo, os resultados gerados para os perfis 

enrijecidos Ue-200x75x20x2,00 e Ue-200x75x25x2,66; com o Metálicas 3D, apresentaram 
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valores inferiores, em torno de 50% daqueles obtidos com os programas de análise de 

estabilidade (INSLOD e CUFSM). De acordo com Grossi e Malite (2013), o procedimento 

apresentado pela AISI S100-2007 para o cálculo da tensão crítica de flambagem distorcional, 

conduz a resultados insatisfatórios quando comparado aos resultados obtidos por uma análise 

computacional de estabilidade elástica.  

 Os perfis listados na Tabela 6.1, são comerciais e estão em conformidade com a 

biblioteca de perfis do Metálicas 3D e do Mcalc 3D. Por meio da análise de estabilidade elástica 

realizada com o CUFSM, foi observado que tais perfis em sua maioria possuem como modo 

crítico local, o modo distorcional, conforme demonstrado na curva de flambagem apresentada 

na Figura 6.1 para o perfil enrijecido de seção Ue-200x75x20x2, submetido à flexão em torno 

do eixo de maior inércia. O programa fornece os pontos de mínimo para cada modo de 

flambagem, sendo que o primeiro ponto de mínimo está associado ao modo local de placa 

(MLP) enquanto que o segundo ponto de mínimo está associado ao modo distorcional (MD). 

 

 

Figura 6.1: Análise de estabilidade elástica realizada com o CUFSM (Schafer, 2013). 

(Fonte: O autor, 2016) 

 Para cada ponto de mínimo, o programa fornece o valor do comprimento de meia onda 

e a tensão crítica de flambagem elástica correspondente. Verifica-se na Figura 6.1, que a tensão 

para o modo local de placa é equivalente a 51,83 kN/cm2 para um comprimento de 11 cm, 

enquanto que a tensão para o modo distorcional é de 40,23 kN/cm2 para um comprimento de 

60 cm. O modo crítico elástico dominante, é tomado como sendo o menor entre os dois pontos 

de mínimos.  
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Na Tabela 6.2, estão disponíveis os valores das tensões elásticas de flambagem local de 

placa e distorcional e seus respectivos comprimentos de meia onda para os perfis apresentados 

na Tabela 6.1.         

     
Tabela 6.2: Tensões críticas de flambagem elástica e comprimentos de meia-onda  

CUFSM 

SEÇÃO LL (cm) σL (kN/cm2) LDist (cm)) σDist (kN/cm2) MODO 

Ue-127x50x17x1,52 7,00 69,04 50,00 56,75 MD 

Ue-127x50x17x1,90 7,00 107,31 40,00 73,81 MD  

Ue-150x60x20x2,00 8,00 84,28 60,00 63,08 MD 

Ue-150x60x20x2,25 8,00 106,33 50,00 71,62 MD 

Ue-200x75x20x2,00 11,00 51,83 60,00 40,23 MD 

Ue-200x75x25x2,66 11,00 88,42 70,00 64,72 MD 

Ue-200x100x25x3,00 10,00 76,75 80,00 49,72 MD 

Ue-250x85x25x2,0 14,00 33,94 90,00 35,21 MLP 

Ue-250x85x25x2,25 14,00 42,89 80,00 40,24 MD 

Ue-250x85x25x2,66 14,00 59,76 80,00 48,63 MD 

Ue-250x85x25x3,00 14,00 75,79 70,00 55,76 MD 

Ue-250x85x25x3,35 14,00 94,16 70,00 63,38 MD 

Ue-300x85x25x2,00 15,00 25,00 90,00 30,77 MLP 

Ue-300x85x25x2,25 15,00 31,61 90,00 35,28 MLP 

Ue-300x85x25x2,66 15,80 44,09 80,00 42,63 MD 

Ue-300x85x25x3,04 15,70 57,46 70,00 50,02 MD 

Ue-300x85x25x3,35 15,00 69,63 70,00 55,94 MD 

 

Segundo Chodraui (2003), geralmente a flambagem local de placa (MLP) ocorre para 

comprimentos de meia onda da ordem de grandeza da maior dimensão da seção do perfil, a 

flambagem distorcional (MD) ocorre para comprimentos de meia onda da ordem de grandeza 

de 2 a 8 vezes a maior dimensão da seção transversal do perfil e a flambagem global ocorre 

para comprimentos maiores. Na Tabela 6.3, estão apresentados às tensões críticas obtidas da 

análise de estabilidade elástica realizada com o INSLOD, sendo possível observar a 

compatibilidade com os resultados aferidos pelo CUFSM. 
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Tabela 6.3: Tensões críticas de flambagem elástica na flexão 

 INSLOD CUFSM 
 

SEÇÃO σL (kN/cm2) σDist (kN/cm2) σL (kN/cm2) σDist (kN/cm2) MODO 

Ue-127x50x17x1,52 68,81 58,90 69,04 56,75 MD 

Ue-127x50x17x1,90 106,76 75,26 107,31 73,81 MD  

Ue-150x60x20x2,00 83,90 64,76 84,28 63,08 MD 

Ue-150x60x20x2,25 105,90 73,81 106,33 71,62 MD 

Ue-200x75x20x2,00 50,01 41,05 51,83 40,23 MD 

Ue-200x75x25x2,66 87,93 66,73 88,42 64,72 MD 

Ue-200x100x25x3,00 76,19 51,47 76,75 49,72 MD 

Ue-250x85x25x2,0 33,70 36,30 33,94 35,21 MLP 

Ue-250x85x25x2,25 42,59 41,33 42,89 40,24 MD 

Ue-250x85x25x2,66 59,35 49,84 59,76 48,63 MD 

Ue-250x85x25x3,00 75,23 57,12 75,79 55,76 MD 

Ue-250x85x25x3,35 93,43 64,85 94,16 63,38 MD 

Ue-300x85x25x2,00 24,60 31,62 25,00 30,77 MLP 

Ue-300x85x25x2,25 31,10 36,10 31,61 35,28 MLP 

Ue-300x85x25x2,66 43,60 43,10 44,09 42,63 MD 

Ue-300x85x25x3,04 56,40 50,90 57,46 50,02 MD 

Ue-300x85x25x3,35 68,26 57,97 69,63 55,94 MD 

 

 

As análises de estabilidade realizada com o INSLOD fornecem como resultados apenas 

as tensões críticas de flambagem elástica. Tais valores devem ser corrigidos por meio de curvas 

de resistência para obtenção dos esforços resistentes finais. No caso da flambagem distorcional, 

o cálculo dos esforços finais é realizado com base no Método Direto (MRD), adotado pela NBR 

14762 (ABNT, 2010). 

De posse dos esforços críticos de flambagem distorcional elástica apresentados na 

Tabela 6.1, é possível realizar o cálculo da resistência final conforme preconiza a NBR 

14762:2010 (item 9.8.2.3), para perfis submetidos à flexão. Na Tabela 6.4, estão representados 

os valores dos esforços resistentes de cálculo e os respectivos modos de colapso no estado limite 

último para alguns perfis. 
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    Tabela 6.4: Momentos resistentes de cálculo (MRd) 

SEÇÃO 
COMPRIMENTO 

(cm) 

ST_CODEM 

(kN.m) 

METÁLICAS 3D 

(kN.m) 

MCALC 3D 

(kN.m) 

Ue-200x75x20x2,00 

100 9,48 (MD) 7,53 (MD) 10,43 (ESC) 

150 9,48 (MD) 7,53 (MD) 10,43 (ESC) 

200 9,48 (MD) 7,53 (MD)) 10,26 (FLT) 

250 9,34 (FLT) 7,53 (MD) 9,79 (FLT) 

300 8,54 (FLT) 7,53 (MD) 8,28 (FLT) 

350 7,48 (FLT) 7,28 (FLT) 7,28 (FLT) 

400 6,17 (FLT) 5,99 (FLT) 6,03 (FLT) 

Ue-250x85x25x2,00 

100 14,26 (MD) 10,55 (MD) 15,33 (ESC) 

150 14,26 (MD) 10,55 (MD) 15,33 (ESC) 

200 14,26 (MD) 10,55 (MD) 15,33 (ESC) 

250 14,26 (MD) 10,55 (MD) 14,70 (FLT) 

300 13,54 (FLT) 10,55 (MD) 13,87 (FLT) 

350 12,67 (FLT) 10,55 (MD) 13,09 (FLT) 

400 11,12 (FLT) 10,55 (MD) 11,60 (FLT) 

Ue-250x85x25x2,25 

100 16,63 (MD) 12,51 (MD) 17,72 (ESC) 

150 16,63 (MD) 12,51 (MD) 17,72 (ESC) 

200 16,63 (MD) 12,51 (MD) 17,72 (ESC) 

250 16,63 (MD) 12,51 (MD) 17,20 (FLT) 

300 15,68 (FLT) 12,51 (MD) 16,23 (FLT) 

350 14,19 (FLT) 12,51 (MD) 14,82 (FLT) 

400 12,47 (FLT) 12,16 (FLT) 12,16 (FLT) 

Ue-300x85x25x2,00 

100 17,42 (MD) 12,84 (MD) 19,17 (ESC) 

150 17,42 (MD) 12,84 (MD) 19,17 (ESC) 

200 17,42 (MD) 12,84 (MD) 19,17 (ESC) 

250 17,42 (MD) 12,84 (MD) 18,33 (FLT) 

300 17,28 (FLT) 12,84 (MD) 17,26 (FLT) 

350 16,01 (FLT) 12,84 (MD) 16,21 (FLT) 

400 13,97 (FLT) 12,84 (MD) 14,03 (FLT) 

Ue-300x85x25x2,25 

100 20,38 (MD) 15,25 (MD) 22,21 (ESC) 

150 20,38 (MD) 15,25 (MD) 22,21 (ESC) 

200 20,38 (MD) 15,25 (MD) 22,21 (ESC) 

250 20,38 (MD) 15,25 (MD) 21,51 (FLT) 

300 19,93 (FLT) 15,25 (MD) 20,55 (FLT) 

350 17,93 (FLT) 15,25 (MD) 18,41 (FLT) 

400 15,65 (FLT) 15,25 (MD) 16,25 (FLT) 

*  MD – Colpaso por flambagem distorcional.                          *  ESC – Colapso por escoamento da seção. 

*  FLT – Colpaso por flambagem lateral com torção. 
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Diante dos resultados obtidos com o programa ST_CODEM para os perfis ilustrados na 

Tabela 6.4 e para a faixa de comprimento considerada na análise, observa-se que as resistências 

finais (MRd) apresentaram valores críticos de colapso associados ao modo de flambagem 

distorcional para comprimentos inferiores ou iguais a 250 cm. De acordo com os resultados 

apresentados na Tabela 6.2, obtidos da análise de estabilidade elástica, percebe-se que apesar 

dos perfis Ue-250x85x25x2,00; Ue-300x85x25x2,00 e Ue-300x85x25x2,25 possuírem o modo 

local de placa como o ponto de mínimo dominante na curva de flambagem, o colapso no estado 

limite último, foi governado pelo modo distorcional para os comprimentos inferiores a 250 cm.  

 Segundo Grossi e Malite (2013), os limites da relação D/bw adotadas pela NBR 14762 

(ABNT, 2010), que permitem a dispensa da verificação da flambagem distorcional, foram defi-

nidos de tal forma que o ponto de mínimo para o modo distorcional resulte acima do ponto de 

mínimo para o modo local de placa na curva elástica de flambagem. Entretanto, como se pode 

perceber, esta condição não é garantia absoluta que o estado-limite último não seja governado 

pelo modo distorcional.  

Considerando-se os valores das resistências finais gerados pelo Metálicas 3D, estes, 

apresentam-se mais conservadores devido a simplificação utilizada no cálculo do Mdist, a qual 

foi baseada em especificações da norma norte-americana AISI S100-2007, cujas formulações 

encontram-se disponíveis para consulta nos relatórios de cálculo que foram gerados pelo 

referido programa e apresentados nos anexos deste trabalho. Como mencionado anteriormente, 

as prescrições adotadas na AISI S100-2007 para o cálculo dos esforços críticos elásticos de 

flambagem distorcional conduzem a resultados insatisfatórios quando comparados com os 

resultados obtidos por meio de uma análise mais criteriosa de estabilidade elástica.   

Analisando o perfil de seção Ue-250x85x25x2,25, observa-se que o Metálicas 3D captou 

o modo de colapso distorcional para comprimentos inferiores à 350cm. Para os comprimentos 

inferiores à 250 cm as resistências finais calculadas com o Metálicas 3D, foram 25% inferiores 

as resistências obtidas com o ST_CODEM, percebendo-se maior conservadorismo do programa 

comercial. O Mcalc 3D, não apresentou colapso no modo distorcional para nenhum dos com-

primentos avaliados e resultados ligeiramente superiores ao ST_CODEM para os comprimen-

tos menores ou iguais a 200 cm. Para o comprimento de 100 cm, por exemplo, o ST_CODEM 

apresentou diferença em torno de 6% favorável a segurança em relação ao Mcalc 3D. Todos os 

programas mostraram resultados compatíveis para os modos globais de flambagem (FLT).   
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 De acordo com Silva e Gonçalves (2006), o modo de instabilidade distorcional em 

perfis formados a frio do tipo U enrijecido e Z enrijecido, submetidos à flexão em torno do eixo 

de maior inércia, pode ser pronunciado na presença de pontos de travamentos laterais. 

Com base nos resultados gerados com o ST_CODEM, observa-se na Tabela 6.4 que o 

momento resistente de cálculo (MRd), devido à flambagem lateral com torção, torna-se cada vez 

mais crítico com o aumento do comprimento do perfil. Em obras correntes (por exemplo, nas 

terças de coberturas), é muito comum à utilização de travamentos laterais (Figura 6.2) com a 

finalidade de minimizar os efeitos da flambagem lateral com torção e aumentar a capacidade 

resistente de perfis submetidos à flexão. 

 

 

 
Figura 6.2: Travamento lateral de terças em coberturas metálicas 

(Fonte: O autor, 2016) 

 

Destarte, tais travamentos podem favorecer a ocorrência do modo de flambagem 

distorcional (MD). O perfil Ue-200x75x20x2, por exemplo, para comprimentos destravados 

inferiores à 200 cm, apresentou como modo crítico de colapso no estado limite último, o modo 

distorcional. Desta análise, pode-se concluir que um simples travamento lateral, embora 

minimize os efeitos da flambagem lateral com torção (modo global de deformação) favorecem 

a ocorrência de modos locais de deformação, que por sua vez podem exibir como modo 

dominante de colapso, o modo distorcional. 
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Ensaios experimentais de flexão realizados por Ellifritt et al. (1992), em perfis com 

seção transversal U e Z enrijecidos, indicaram à ocorrência do modo distorcional de flambagem, 

para comprimentos destravados compreendidos na faixa de 1 a 2 m. Segundo o autor, o modo 

distorcional é comum em vigas curtas ou vigas com múltiplos travamentos. Ensaios similares 

foram realizados por Silva e Gonçalves (2006), em 24 perfis com seções do tipo U enrijecido e 

travados lateralmente a cada 2 m. Os mesmos identificaram a ocorrência do modo distorcional 

em regiões próximas aos pontos de travamento e no meio do vão da viga, conforme Figura 6.3.  

 

 

 

Figura 6.3: Viga com seção U enrijecida apresentando colapso no modo distorcional 

(Fonte: Silva e Gonçalves, 2006) 

 

Com base nas análises realizadas até o momento, percebe-se que o cálculo da resistência 

de perfis de aço formados a frio travados lateralmente, com o uso de programas computacionais 

que não realizam a verificação da flambagem distorcional adequadamente, pode gerar 

resultados insatisfatórios e mais conservadores, ou mesmo desfavoráveis à segurança. Neste 

contexto, é importante chamar atenção para o uso de sistemas computacionais que se propõem 

a realizar o dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio. É 

indispensável que o usuário se certifique de que o programa é capaz de realizar a verificação da 

instabilidade distorcional. 

 

 

 

 



84 

 

Com o objetivo de avaliar a importância da verificação da flambagem distorcional em 

perfis de paredes finas submetidos a esforços de compressão, foi estudado um conjunto de perfis 

extraídos de Santos et al. (2010), por se tratarem de seções que apresentam modo crítico elástico 

de flambagem dominante para o modo distorcional (MD), confirmado por meio de uma análise 

de estabilidade elástica cujas tensões críticas estão disponíveis na Tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5: Tensões axiais críticas de flambagem elástica 

 INSLOD CUFSM 
 

SEÇÃO σL (kN/cm2) σDist (kN/cm2) σL (kN/cm2) σDist (kN/cm2) MODO 

Ue-150x110x10x2,00 16,03 10,10 16,06 10,27 MD 

Ue-150x110x15x3,00 36,20 23,60 36,30 23,47 MD  

Ue-150x130x15x3,00 33,19 17,72 33,30 17,95 MD 

Ue-150x140x10x1,00 3,52 2,89 3,53 2,92 MD 

Ue-150x150x15x2,00 13,01 8,51 13,07 8,61 MD 

Ue-200x120x10x2,00 9,50 7,56 9,57 7,64 MD 

Ue-200x130x10x2,00 9,29 6,69 9,46 6,80 MD 

Ue-200x130x15x3,00 21,05 15,58 21,34 15,75 MD 

Ue-200x150x15x2,00 9,06 7,57 9,24 7,69 MD 

Ue-200x150x15x3,00 20,17 12,45 20,38 12,60 MD 

Ue-250x130x10x2,00 6,14 5,73 6,17 5,80 MD 

Ue-250x140x10x2,00 6,07 5,20 6,11 5,24 MD 

Ue-250x150x15x3,00 13,54 11,07 13,66 11,18 MD 

Ue-250x150x10x2,00 6,00 4,70 6,05 4,76 MD 

Ue-250x150x15x4,00 23,93 16,25 24,04 16,40 MD 

Ue-250x150x20x4,00 24,23 20,24 24,32 20,23 MD 

Ue-300x140x15x4,00 17,00 15,36 17,41 15,51 MD 

Ue-300x150x10x2,00 4,29 4,07 4,41 4,13 MD 

Ue-300x150x15x3,00 9,67 9,60 10,04 9,71 MD 

Ue-300x150x15x4,00 16,99 14,25 17,25 14,38 MD 
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Os resultados gerados pela análise de estabilidade elástica (CUFSM e INSLOD), foram 

confrontados com os resultados gerados pelos programas comerciais, Mcalc 3D e Metálicas 

3D. Este último utiliza equações apresentadas na AISI S100-07 (2007), para calcular os esfor-

ços elásticos de flambagem por distorção (Ndist e Mdist). Na Tabela 6.6, estão apresentados os 

valores de Ndist obtidos com os respectivos programas. 

 
Tabela 6.6: Esforços axiais críticos de flambagem distorcional elástica  

SEÇÃO COMPRESSÃO INSLOD CUFSM 
METÁLICAS 

3D 
MCALC 3D 

Ue-150x110x10x2,00 Ndist (kN) 77,16 78,46 - * 

Ue-150x110x15x3,00 Ndist (kN) 274,70 273,19 - * 

Ue-150x130x15x3,00 Ndist (kN) 227,52 230,48 - * 

Ue-150x140x10x1,00 Ndist (kN) 12,89 13,02 - * 

Ue-150x150x15x2,00 Ndist (kN) 80,33 81,28 - * 

Ue-200x120x10x2,00 Ndist (kN) 68,34 69,06 - * 

Ue-200x130x10x2,00 Ndist (kN) 63,15 64,19 - * 

Ue-200x130x15x3,00 Ndist (kN) 223,42 225,85 - * 

Ue-200x150x15x2,00 Ndist (kN) 79,03 80,28 - * 

Ue-200x150x15x3,00 Ndist (kN) 193,47 195,80 - * 

Ue-250x130x10x2,00 Ndist (kN) 59,82 60,55 - * 

Ue-250x140x10x2,00 Ndist (kN) 56,37 56,80 - * 

Ue-250x150x15x3,00 Ndist (kN) 188,63 190,50 - * 

Ue-250x150x10x2,00 Ndist (kN) 52,83 53,50 - * 

Ue-250x150x15x4,00 Ndist (kN) 366,60 369,98 - * 

Ue-250x150x20x4,00 Ndist (kN) 464,71 464,48 - * 

Ue-300x140x15x4,00 Ndist (kN) 364,95 368,52 - * 

Ue-300x150x10x2,00 Ndist (kN) 49,82 50,55 - * 

Ue-300x150x15x3,00 Ndist (kN) 177,98 180,02 - * 

Ue-300x150x15x4,00 Ndist (kN) 349,98 353,17 - * 

- Perfis não cumprem as limitações geométricas definidas na AISI S100-07 (2007), para o cálculo dos esforços 

  elásticos de flambagem por distorção.    

 

* Valores não encontrados nos relatórios de cálculo do Mcalc 3D. 
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Com os dados apresentados na Tabela 6.6, é possível observar a compatibilidade entre 

os resultados obtidos com o INSLOD e CUFSM, o que já era esperado, pois ambos os 

programas realizam análises de estabilidade elástica. Entretanto, os programas comerciais não 

apresentaram em seus relatórios, valores para o esforço axial elástico de flambagem por 

distorção. Os critérios adotados pela AISI S100-07 (2007) no cálculo dos esforços críticos 

elásticos de flambagem por distorção, somente podem ser aplicados em perfis cuja seção 

transversal cumpra as seguintes limitações geométricas: 

 

• 50 ≤ bw/t ≤ 200 

• 25 ≤ bw/t ≤ 100 

• 6,25 ≤ bw/t ≤ 50 

• 0,04 ≤ D/bf ≤ 0,5 

• 2 ≤ bw/bf ≤ 8 

 

onde: 

 

bw - largura da alma. 

bf - largura da mesa. 

D - largura do enrijecedor 

t - espessura 

 

Os perfis avaliados na Tabela 6.6 não atendem as relações geométricas definidas na 

AISI S100-07 (2007), portanto, o Metálicas 3D, não realizou o cálculo dos esforços axiais 

elásticos de flambagem por distorção da seção. Percebe-se, que tais condições geométricas 

restringe a aplicação do referido programa, deixando desta maneira, uma gama de perfis 

descobertos com relação à avaliação da flambagem distorcional. 

O ST_CODEM pelo fato de estar acoplado ao INSLOD, pode realizar à verificação de 

seções transversais para qualquer faixa de relações geométricas. Entretanto, é importante 

ressaltar que os esforços obtidos com o INSLOD são elásticos e devem ser corrigidos por meio 

de curvas experimentais de flambagem para, então, obter as resistências finais de colapso no 

estado limite último. De posse dos esforços críticos de flambagem distorcional elástica 

apresentados na Tabela 6.6, é possível realizar o cálculo das resistências finais com base no 

Método da Resistência Direta (MRD), conforme preconiza a NBR 14762:2010 (item 9.7.3), 

para perfis submetidos à compressão centrada. Na Tabela 6.7, estão representados os valores 

dos esforços resistentes de cálculo e os respectivos modos de colapso no estado limite último. 
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  Tabela 6.7: Esforços axiais resistentes de cálculo (NRd) 

SEÇÃO 
COMPRIMENTO 

(cm) 

ST_CODEM 

(kN) 

METÁLICAS 3D 

(kN) 

MCALC 3D 

(kN) 

Ue-150x130x15x3,00 

30 173,34 (MD) 190,49 (MG) 196,62 (MG) 

50 173,34 (MD) 188,01 (MG) 194,41 (MG) 

70 173,34 (MD) 184,38 (MG) 191,15 (MG) 

100 173,34 (MD) 176,95 (MG) 184,43 (MG) 

150 165,63 (MG) 161,99 (MG) 157,44 (MG) 

200 147,34 (MG) 145,37 (MG) 142,38 (MG) 

250 125,81 (MG) 124,70 (MG) 124,10 (MG) 

Ue-200x130x15x3,00 

30 182,26 (MD) 197,91 (MG) 203,98 (MG) 

50 182,26 (MD) 196,36 (MG) 202,60 (MG) 

70 182,26 (MD) 194,07 (MG) 200,55 (MG) 

100 182,26 (MD) 189,32 (MG) 196,27 (MG) 

150 182,53 (MG) 178,31 (MG) 186,24 (MG) 

200 169,84 (MG) 166,51 (MG) 162,13 (MG) 

250 155,29 (MG) 153,27 (MG) 150,12 (MG) 

Ue-200x150x15x3,00 

30 178,02 (MD) 205,53 (MG) 205,60 (MG) 

50 178,02 (MD) 203,96 (MG) 204,29 (MG) 

70 178,02 (MD) 201,62 (MG) 202,34 (MG) 

100 178,02 (MD) 196,77 (MG) 198,26 (MG) 

150 178,02 (MD) 185,53 (MG) 188,66 (MG) 

200 172,42 (MG) 171,15 (MG) 176,10 (MG) 

250 157,64 (MG) 154,70 (MG) 161,34 (MG) 

Ue-250x150x15x3,00 

30 184,36 (MD) 209,79 (MG) 209,82 (MG) 

50 184,36 (MD) 208,67 (MG) 208,88 (MG) 

70 184,36 (MD) 207,01 (MG) 207,50 (MG) 

100 184,36 (MD) 203,54 (MG) 204,58 (MG) 

150 184,36 (MD) 195,37 (MG) 197,65 (MG) 

200 184,34 (MG) 184,64 (MG) 188,39 (MG) 

250 173,56 (MG) 171,95 (MG) 177,22 (MG) 

Ue-300x150x15x3,00 

30 186,88 (MD) 212,53 (MG) 212,54 (MG) 

50 186,88 (MD) 211,66 (MG) 211,80 (MG) 

70 186,88 (MD) 210,35 (MG) 210,71 (MG) 

100 186,88 (MD) 207,61 (MG) 208,41 (MG) 

150 186,88 (MD) 201,09 (MG) 202,90 (MG) 

200 186,88 (MD) 192,41 (MG) 195,46 (MG) 

250 182,72 (MG) 181,98 (MG) 186,37 (MG) 

*  MD – Colpaso por flambagem distorcional.                           

*  MG – Colpaso por ruptura da seção efetiva e flambagem global. 
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Diante dos resultados obtidos com o programa ST_CODEM para os perfis ilustrados na 

Tabela 6.7, e para a faixa de comprimento considerada na análise, observa-se que as resistências 

finais (NRd) apresentaram valores críticos de colapso associados ao modo de flambagem 

distorcional para diferentes comprimentos avaliados, sendo o único entre os programas a captar 

e verificar o modo distorcional. Os programas comerciais apenas apresentaram colapso em 

modos globais. 

Vale ressaltar que os perfis avaliados na Tabela 6.7 não atendem as relações geométricas 

definidas na AISI S100-07 (2007). Portanto, o Metálicas 3D, não realizou a verificação da 

flambagem distorcional. 

Para os comprimentos que apresentaram colapso no modo distorcional, percebe-se uma 

diferença entre os valores obtidos com o ST_CODEM e os softwares comercias. Observa-se 

que as resistências finais calculadas com os programas comerciais apresentaram resultados 

superiores, variando entre 2 % a 15 %, pois não levaram em consideração a flambagem 

distorcional. Neste aspecto, o ST_CODEM apresentou valores favoráveis à segurança. Para 

comprimentos iguais ou superiores a 250 cm, todos os programas mostraram resultados 

compatíveis de colapso com modos globais de flambagem. 

Na Tabela 6.8, estão disponíveis as tensões críticas de flambagem elástica e os 

respectivos modos críticos para um conjunto de seções comerciais que foram extraídos da 

biblioteca de perfis dos programas Metálicas 3D e MCalc 3D. Percebe-se, que dois dos perfis 

avaliados não mostraram pontos de mínimos associados a flambagem distorcional.  

 
Tabela 6.8: Tensões axiais críticas de flambagem elástica  

 INSLOD CUFSM 
 

SEÇÃO σL (kN/cm2) σDist (kN/cm2) σL (kN/cm2) σDist (kN/cm2) MODO 

Ue-127x50x17x1,52 14,40 28,57 14,41 29,22 MLP 

Ue-200x75x20x2,00 10,08 19,70 10,11 19,99 MLP  

Ue-200x75x25x2,65 17,68 31,34 17,73 31,91 MLP 

Ue-250x85x25x2,00 6,52 15,33 6,54 15,58 MLP 

Ue-250x85x25x3,00 14,60 24,70 14,64 25,12 MLP 

Ue-300x85x25x2,00 4,60 - 4,70 - MLP 

Ue-300x85x25x3,35 12,78 - 13,11 - MLP 

- Modo não evidenciado na análise. 

* MLP- Modo local de placa. 
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A partir dos dados apresentados na Tabela 6.8, obtidos da análise de estabilidade 

elástica, nota-se que os perfis avaliados possuem o modo local de placa (MLP), como o modo 

crítico dominante. Os valores de Ndist (CUFSM e INSLOD) foram confrontados com os 

resultados gerados pelos programas comerciais (Mcalc 3D e Metálicas 3D), conforme disposto 

na Tabela 6.9. 

 
Tabela 6.9: Esforços axiais críticos de flambagem distorcional elástica  

SEÇÃO COMPRESSÃO INSLOD CUFSM 
METÁLICAS 

3D 
MCALC 3D 

Ue-127x50x17x1,52 Ndist (kN) 110,07 113,22 50,76 * 

Ue-200x75x20x2,00 Ndist (kN) 150,51 152,73 61,62 * 

Ue-200x75x25x2,65 Ndist (kN) 323,40 329,28 134,11 * 

Ue-250x85x25x2,00 Ndist (kN) 141,65 143,96 69,30 * 

Ue-250x85x25x3,00 Ndist (kN) 339,38 345,15 130,66 * 

Ue-300x85x25x2,00 Ndist (kN) - - 59,77 * 

Ue-300x85x25x3,35 Ndist (kN) - - 133,57 * 

- Modo não evidenciado na análise. 

* Valores não encontrados nos relatórios de cálculo do Mcalc 3D. 

 

Com base nos valores apresentados na Tabela 6.9, pode-se constatar que os esforços 

críticos de flambagem elástica por distorção, obtidos com o programa comercial Metálicas 3D, 

apresentaram-se inferiores, em torno de 50% dos resultados gerados da análise de estabilidade 

elástica (CUFSM e INSLOD). A diferença entre os resultados, deve-se ao fato do programa 

Metálicas 3D, utilizar os critérios apresentados pela AISI S100-2007 no cálculo do Ndist (ver 

relatórios de cálculo gerados pelo Metálicas 3D, disponíveis nos anexos deste trabalho), e 

conforme percebido na análise, conduzem a resultados com menor grau de precisão do ponto 

vista de uma análise de estabilidade elástica. Com relação ao Mcalc 3D, não foram encontrados, 

em seus relatórios, valores para os esforços axiais elásticos de flambagem por distorção. 

As seções transversais Ue-300x85x25x2,00 e Ue-300x85x25x3,35 não apresentaram 

pontos de mínimos associados ao modo distorcional, conforme demonstrado nas Figuras 6.4 e 

6.5 respectivamente. Para estes perfis, foram evidenciados apenas pontos de mínimos para o 

modo local de placa. Obtidos os esforços críticos de flambagem distorcional elástica para as 

demais seções, prosseguiu-se para o cálculo das resistências finais e seus resultados foram 

dispostos na Tabela 6.10. 



90 

 

 

 

Figura 6.4: CUFSM-Análise de estabilidade elástica para à seção Ue-300x85x25x2,00 

(Fonte: O autor, 2016) 

 

 

 

Figura 6.5: CUFSM-Análise de estabilidade elástica para à seção Ue-300x85x25x3,35 

(Fonte: O autor, 2016) 
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   Tabela 6.10: Esforços axiais resistentes de cálculo (NRd) 

SEÇÃO 
COMPRIMENTO 

(cm) 

ST_CODEM 

(kN) 

METÁLICAS 3D 

(kN) 

MCALC 3D 

(kN) 

Ue-127x50x17x1,52 

30 63,49 (MG) 45,11 (MD) 61,64 (MG) 

50 61,83 (MG) 45,11 (MD) 60,09 (MG) 

70 59,45 (MG) 45,11 (MD) 57,85 (MG) 

100 54,76 (MG) 45,11 (MD) 53,46 (MG) 

150 45,14 (MG) 44,21 (MG) 44,41 (MG) 

200 35,05 (MG) 34,32 (MG) 34,82 (MG) 

250 25,97 (MG) 25,43 (MG) 26,06 (MG) 

Ue-200x75x20x2,00 

30 108,07 (MD) 70,02 (MD) 111,35 (MG) 

50 108,07 (MD) 70,02 (MD) 110,45 (MG) 

70 107,71 (MG) 70,02 (MD) 109,12 (MG) 

100 105,05 (MG) 70,02 (MD) 106,33 (MG) 

150 97,78 (MG) 70,02 (MD) 97,71 (MG) 

200 87,96 (MG) 70,02 (MD) 86,42 (MG) 

250 75,11 (MG) 70,02 (MD) 74,22 (MG) 

Ue-200x75x25x2,65 

30 174,90 (MG) 119,54 (MD) 169,14 (MG) 

50 172,91 (MG) 119,54 (MD) 167,30 (MG) 

70 169,99 (MG) 119,54 (MD) 164,60 (MG) 

100 164,00 (MG) 119,54 (MD) 159,06 (MG) 

150 150,51 (MG) 119,54 (MD) 146,56 (MG) 

200 134,09 (MG) 119,54 (MD) 131,26 (MG) 

250 116,43 (MG) 113,72 (MG) 114,71 (MG) 

Ue-250x85x25x2,00 

30 116,79 (MD) 81,68 (MD) 123,01 (MG) 

50 116,79 (MD) 81,68 (MD) 122,19 (MG) 

70 116,79 (MD) 81,68 (MD) 120,97 (MG) 

100 116,79 (MD) 81,68 (MD) 118,41 (MG) 

150 112,39 (MG) 81,68 (MD) 112,38 (MG) 

200 106,86 (MG) 81,68 (MD) 104,85 (MG) 

250 95,22 (MG) 81,68 (MD) 93,76 (MG) 

Ue-250x85x25x3,00 

30 213,65 (MD) 136,65 (MD) 214,75 (MG) 

50 213,65 (MD) 136,65 (MD) 213,00 (MG) 

70 213,65 (MD) 136,65 (MD) 210,42 (MG) 

100 211,66 (MG) 136,65 (MD) 205,07 (MG) 

150 198,32 (MG) 136,65 (MD) 192,73 (MG) 

200 181,52 (MG) 136,65 (MD) 177,15 (MG) 

250 162,70 (MG) 136,65 (MD) 159,60 (MG) 

*  MD – Colpaso por flambagem distorcional.                          *  ESC – Colapso por escoamento da seção. 

*  FLT – Colpaso por flambagem lateral com torção. 
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Com os resultados apresentados para os perfis ilustrados na Tabela 6.10 e para a faixa 

de comprimento considerada na análise, observa-se que as resistências finais (NRd) para os 

modos globais são compatíveis entre os três programas. Entretanto, comparando os resultados 

entre o ST-CODEM e os programas comerciais, para os perfis que tiveram colapso no modo 

distorcional, percebe-se maior conservadorismo do Metálicas 3D, que apresentou modo 

distorcional para comprimentos superiores à 100 cm em todos os perfis. O Mcal 3D, por outro 

lado, não apresentou colapso no modo distorcional para nenhum dos comprimentos avaliados. 

Analisando-se o perfil com seção Ue-250x85x25x2,00, observa-se que o ST_CODEM 

captou modos distorcionais de colapso apenas para comprimentos inferiores à 100 cm. Já o 

Metálicas 3D, apresentou modos distorcionais de colapso em todos os comprimentos avaliados. 

Para os comprimentos inferiores à 100 cm, as resistências finais calculadas com o Metálicas 

3D, foram em torno de 30% inferiores as resistências obtidas com o ST_CODEM, percebendo-

se nitidamente, maior conservadorismo do programa comercial. O Mcalc 3D, apresentou 

resultados em modos globais e ligeiramente superiores ao ST_CODEM para os comprimentos 

inferiores à 100 cm. Para o comprimento de 30 cm, por exemplo, o ST_CODEM apresentou 

diferença de 5% favorável a segurança em relação ao Mcal 3D.  

Tomando-se o perfil de seção Ue-200x75x25x2,65 como exemplo, pode-se observar que 

o ST_CODEM não captou modo de colapso distorcional para nenhum dos comprimentos 

avaliados. O Metálicas 3D, por outro lado, apresentou modos distorcionais de colapso para os 

comprimentos iguais ou inferiores à 200 cm, sendo que, para o comprimento de 30 cm, a 

resistência calculada foi 30% inferior a resistência obtida com o ST_CODEM. O Mcalc 3D por 

sua vez, apresentou resultados em modos globais de colapso, e compatíveis com o ST_CODEM 

para todos os comprimentos avaliados.       

   A partir dos dados apresentados na Tabela 6.8, obtidos da análise de estabilidade 

elástica, nota-se que todos os perfis apresentaram pontos de mínimos dominantes para o modo 

local de placa (MLP). Entretanto, diante dos resultados dispostos na Tabela 6.10, percebe-se 

que algumas seções apresentaram modos distorcionais de colapso no estado limite último. 

Conforme Grossi e Malite (2013), o fato de existirem, na curva de flambagem elástica, pontos 

de mínimo associados ao modo distorcional com valores superiores aos pontos de mínimo 

relacionados ao modo local de placa, não significa que o colapso no estado limite último não 

passe a ser governado pelo modo distorcional.  

Segundo Batista et al. (2000), as relações geométricas entre os elementos que compõem 

a seção transversal do perfil (alma, mesa e enrijecedor) exercem grande influência no modo 

crítico dominante, conforme foi discutido no Quadro 4.3 do Capítulo 4. Entretanto, não é 
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objetivo deste trabalho, estabelecer relações geométricas que possam identificar se o modo é 

crítico ou não, e sim, avaliar e dimensionar, por meio de um sistema computacional, perfis 

formados a frio com quaisquer relações geométricas de suas seções e que porventura possam 

estar submetidas a influência da flambagem distorcional. Como procedimento geral de projeto, 

a NBR 14762 (ABNT, 2010) no item 9.3, alerta que o modo distorcional é de fato comandado 

pela forma da seção e dimensões de seus elementos, podendo corresponder ao modo crítico e, 

portanto, deve ser considerado no dimensionamento.     

Diante do exposto, percebe-se que o cálculo da resistência de perfis de aço formados a 

frio travados lateralmente, utilizando programas computacionais que não realizam a verificação 

da flambagem distorcional, pode gerar resultados antieconômicos e até mesmo desfavoráveis à 

segurança. Nestes casos, é recomendado que o engenheiro realize as verificações manualmente 

(seguindo as recomendações da NBR 14762:2010) com o auxílio de programas que determinem 

os esforços críticos de flambagem elástica. Entretanto, torna-se uma alternativa exaustiva e 

impraticável tecnicamente quando se trata de grandes estruturas metálicas (como por exemplo, 

indústrias, condomínios de galpões logísticos, atacadões, entre outras grandes estruturas) 

compostas de centenas de elementos distintos e que possam estar sujeitas aos efeitos 

desfavoráveis da flambagem distorcional. 

Em um cenário altamente competitivo, e que requer maior agilidade nas análises e 

dimensionamentos das estruturas metálicas em virtude dos prazos extremamente curtos, o 

engenheiro de estruturas necessita de ferramentas computacionais poderosas e que agreguem o 

máximo de verificações possíveis. Neste aspecto, vale ressaltar a importância de verificar se os 

programas comerciais utilizados no dimensionamento de estruturas metálicas incluem em suas 

rotinas à verificação completa de perfis formados a frio incluído o modo distorcional. 
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6.2 DIMENSIONAMENTO DE UM MEZANINO COMERCIAL 

 

Os mezaninos são soluções presentes em diversas edificações, tais como lojas, shopping 

centers, galpões industriais, estoques, residências e escritórios.  Por definição do COE (Código 

de Obras e Edificações), mezanino, é um pavimento intermediário entre dois andares, podendo 

ocupar área máxima variando de 1/3 a 1/2 da área do piso da edificação dependendo da 

legislação de cada município.      

 

6.2.1 Apresentação do projeto 

 

Dados preliminares do projeto: 

 

• Mezanino com dimensões em planta de 4,8 m x 7,5 m, conforme representado 

na Figura 6.6 e sua utilização é destinada a sala de escritório. 

• Comprimento dos pilares: 3 m. 

• Piso em painel do tipo Wall. 

      

 

 

Figura 6.6: Planta baixa da estrutura (medidas em milímetros) 

 (Fonte: O autor, 2016) 
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Atualmente, uma solução muito eficiente para se construir mezaninos é a utilização de 

estrutura metálica e pisos com Painéis Wall. Os painéis são constituídos de miolo de madeira 

maciça, laminada ou sarrafeada e revestidos com placas cimentícias reforçadas com fios 

sintéticos (ver Figura 6.7). Este sistema de piso é 5 vezes mais leve do que as tradicionais lajes 

pré-moldadas de concreto, e possuem grande capacidade de carga. 

      

                 

 

Figura 6.7: Painel Wall 
 

 

De acordo com o catálogo da fabricante Eternit (Tabela 6.11), os painéis pesam 

aproximadamente 32 kg/m2 e resistem até 500 kg/m2 de sobrecarga. São comercializados com 

modulação de 1,20 m x 2,5 m e devem ser apoiadas a cada 1,25 m na direção de sua maior 

dimensão conforme apresentado nas Figuras 6.8 e 6.9. 

 

Tabela 6.11: Características básicas do Painel Wall  

Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

Espessura 

(m) 

Àrea 

(m2) 

Peso 

(kg/m2) 

Densidade 

(kgf/m3) 

Carga 

(kgf/m2) 

No 

apoios 

 
1,20 2,50 0,04 3,00 32,00 800,00 500,00 3 

 

 

Figura 6.8: Disposição e fixação recomendada para instalação correta do Painel Wall 

(Fonte: Disponível em http:// www.metalica.com.br/mezaninos-estruturados-em-aco) 
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Figura 6.9: Detalhes de fixação do Painel Wall 

(Fonte: Disponível em http:// http://www.cemear.com.br/wp-

content/uploads/2012/09/Cat%C3%A1logo-Painel-wall-Masterboard-Brasilit.pdf) 

 

 

6.2.2  Considerações de Projeto 

 

Dados: 

 

• Aço MR-250: fy = 250 Mpa, fu = 400 MPa; E = 200 GPa, G=77 GPa; 

• Pilares em perfis laminados com seção “I”;  

• Viga em perfis formados a frio com seção do tipo U enrijecido; 

• Cargas permanentes (CP): 

▪ Peso próprio do Painel Wall (com revestimento): 32 kgf/m2; 

▪ Peso próprio da estrutura metálica: considerado automaticamente pelo 

programa; 

• Carga Acidental (CA):  

▪ Sobrecarga de utilização: 200 kgf/m2 (Escritórios-NBR 6120); 

• Normas Utilizadas:  

▪ NBR 6120 (ABNT, 1980): Cargas para o cálculo de estruturas de 

edificações;  

▪ NBR 8800 (ABNT, 2008): Projeto de estruturas de aço e de estruturas 

mistas de aço e concreto de edifícios; 

▪ NBR 14762 (ABNT, 2010): Dimensionamento de estruturas de aço 

constituídas por perfis formados a frio.  
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6.2.3 Geração da Estrutura 

 

Dados: 

 

• Número total de nós: 27 (Figura 6.10 e Tabela 6.12); 

 

 

 
Figura 6.10: Numeração dos nós da estrutura 

(Fonte: Imagem gerada com o MCalc 3D, versão 2015) 

 
      Tabela 6.12: Coordenadas nodais  

Coordenadas Nodais (m) 

Nó X Y Z Nó X Y Z Nó X Y Z 

1 0,00 4,80 0,00 10 3,75 4,80 3,00 19 6,25 2,40 3,00 

2 3,75 4,80 0,00 11 5,00 4,80 3,00 20 7,50 2,40 3,00 

3 7,50 4,80 0,00 12 6,25 4,80 3,00 21 0,00 0,00 3,00 
4 0,00 0,00 0,00 13 7,50 4,80 3,00 22 1,25 0,00 3,00 

5 3,75 0,00 0,00 14 0,00 2,40 3,00 23 2,50 0,00 3,00 

6 7,50 0,00 0,00 15 1,25 2,40 3,00 24 3,75 0,00 3,00 

7 0,00 4,80 3,00 16 2,50 2,40 3,00 25 5,00 0,00 3,00 

8 1,25 4,80 3,00 17 3,75 2,40 3,00 26 6,25 0,00 3,00 

9 2,50 4,80 3,00 18 5,00 2,40 3,00 27 7,5 0,00 3,00 
* Unidades em metros 
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• Número total de elementos de barras: 38 (Figura 6.11 e Tabela 6.13). 

 

 

 

 
Figura 6.11: Numeração dos elementos de barra da estrutura 

(Fonte: Imagem gerada com o MCalc 3D, versão 2015) 

 
    Tabela 6.13: Conectividades nodais 

Conectividades nodais 

Barras Pi Pf Barras Pi Pf Barras Pi Pf Barras Pi Pf 

1 1 7 11 11 12 21 23 14 32 10 17 

2 2 10 12 12 13 22 24 25 32 17 24 

3 3 13 13 14 15 23 25 26 33 11 18 

4 4 21 14 15 16 24 26 27 34 18 25 
5 5 24 15 16 17 25 7 14 35 12 19 

6 6 27 16 17 18 26 14 21 36 19 26 

7 7 8 17 18 19 27 8 15 37 13 20 

8 8 9 18 19 20 28 15 22 38 20 27 
9 9 10 19 21 22 29 9 16    

10 10 11 20 22 23 30 16 23    
* Pi: Nó inicial * Pf: Nó final 
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6.2.4 Carregamento na Estrutura 

 

De acordo com as recomendações dos fabricantes, os Painéis Wall foram apoiados 

conforme ilustrado nas Figuras 6.6 e 6.8 com espaçamentos máximos de 1,25 m. Com esta 

disposição, todo o carregamento oriundo da utilização e do peso próprio do piso (incluindo 

revestimento cimentício) é transferido as vigas de apoio (V7 a V17) conforme pode-se perceber 

na Figura 6.9. Para calcular a carga distribuída linearmente sobre as vigas de apoio, é necessário 

multiplicar o carregamento sobre o mezanino pelo espaçamento máximo entre as vigas, 

seguindo os seguintes passos:  

 

➢ Ações características distribuídas uniformemente nas vigas de apoio (kN/m): 

 

▪ Sobrecarga (CA): 2*1,25 = 2,50 kN/m; 

▪ Peso do Painel Wall (CP): 0,32*1,25 = 0,4 kN/m. 

 

➢ Combinação das ações características (kN/m): 

 

▪ Sd = )()(
2

11

1

Qjoj

n

j

qjQq

m

i
iGgi FFF  




 
 

▪ Sd = CACP qg  
  
 

▪ Sd = 1,35*0,40 + 1,5*2,50
  

 

▪ Sd = 4,29 kN/m (Vigas V8 a V16) 

▪ Sd2 = Sd/2 =2,14 kN/m (Vigas V7 e V17) 

 

onde: 

 

dS - Ação solicitante de cálculo; 

iGF - valores característicos das ações permanentes; 

1QF - valor característico da ação variável considerada como principal na combinação; 

QjF - valores característicos das ações variáveis que podem atuar concomitantemente com a 

ação variável principal; 

g  , q - coeficiente de ponderação das ações (Quadro 6.1); 

oj - coeficiente de combinação que reduz as ações variáveis que atuam simultaneamente 

com a ação variável principal (Quadro 6.2). 
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  Quadro 6.1: Coeficientes de ponderação das ações (Fonte: NBR 8800, ABNT, 2008) 

 

 
  Quadro 6.2: Fatores de combinação ѱ0 e de redução ѱ1 e ѱ2 das ações (Fonte: NBR 8800, ABNT,2008)
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Após a realização da combinação das ações características, foram obtidos os valores das 

ações solicitantes de cálculo, distribuídas uniformemente sobre as vigas que servem de apoio 

aos Painéis Wall, conforme está ilustrado na Figura 6.12. É importante ressaltar que as vigas 

localizadas nas extremidades do Mezanino (V7 e V17), recebem metade da ação solicitante, 

pois possuem áreas de influências de cargas inferiores e equivalentes à metade das demais vigas 

(V8 a V16). O valor correspondente ao peso próprio da estrutura metálica, é considerado 

automaticamente pelos programas utilizados na análise. 

 

 

 

Figura 6.12: Ações solicitantes nas barras da estrutura 
(Fonte: Imagem gerada com o MCalc 3D, versão 2015) 

 

6.2.5 Esforços solicitantes de cálculo na estrutura 

 

 Realizada a etapa de análise estrutural do modelo, foram obtidos, após o processa-

mento, os esforços solicitantes em cada elemento de barra da estrutura. Os resultados da análise, 

foram dispostos na Tabela 6.14. 
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      Tabela 6.14: Esforços internos nos elementos de barras da estrutura 

ESFORÇOS INTERNOS NOS ELEMENTOS DE BARRA 

Barra Nó 
ST_CODEM METÁLICAS 3D MCALC 3D 

N Vx Vy Mx My T N Vx Vy Mx My T N Vx Vy Mx My T 

1 
1 -13,18 -0,18 2,19 0,00 0,00 0,00 -13,18 -0,18 2,17 0,00 0,00 0,00 -13,18 -0,18 2,19 0,00 0,00 0,00 

7 -12,70 -0,18 2,19 -6,54 0,55 0,00 -12,70 -0,18 2,17 -6,51 0,55 0,00 -12,69 -0,18 2,19 -6,57 0,54 0,00 

2 
2 -39,46 0,00 2,71 0,00 0,00 0,00 -39,44 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 -39,49 0,00 2,77 0,00 0,00 0,00 

10 -38,99 0,00 2,71 -8,10 0,00 0,00 -38,97 0,00 2,69 -8,07 0,00 0,00 -39,00 0,00 2,77 -8,32 0,00 0,00 

3 
3 -13,18 0,18 2,19 0,00 0,00 0,00 -13,18 0,18 2,17 0,00 0,00 0,00 -13,18 0,18 2,19 0,00 0,00 0,00 

13 -12,70 0,18 2,19 -6,54 -0,55 0,00 -12,70 0,18 2,17 -6,51 -0,55 0,00 -12,69 0,18 2,19 -6,57 -0,54 0,00 

4 
4 -13,18 -0,18 -2,19 0,00 0,00 0,00 -13,18 -0,18 -2,17 0,00 0,00 0,00 -13,18 -0,18 -2,19 0,00 0,00 0,00 

21 -12,70 -0,18 -2,19 6,54 0,55 0,00 -12,70 -0,18 -2,17 6,51 0,55 0,00 -12,69 -0,18 -2,19 6,57 0,54 0,00 

5 
5 -39,44 0,00 -2,71 0,00 0,00 0,00 -39,44 0,00 -2,69 0,00 0,00 0,00 -39,49 0,00 -2,77 0,00 0,00 0,00 

24 -38,99 0,00 -2,71 8,10 0,00 0,00 -38,97 0,00 -2,69 8,07 0,00 0,00 -39,00 0,00 -2,77 8,32 0,00 0,00 

6 
6 -13,18 0,18 -2,19 0,00 0,00 0,00 -13,18 0,18 -2,17 0,00 0,00 0,00 -13,18 0,18 -2,19 0,00 0,00 0,00 

27 -12,70 0,18 -2,19 6,54 -0,55 0,00 -12,70 0,18 -2,17 6,51 -0,55 0,00 -12,69 0,18 -2,19 6,57 -0,54 0,00 

7 
7 -0,18 0,00 -3,24 -0,55 0,00 0,00 -0,18 0,00 -3,24 -0,55 0,00 0,00 -0,18 0,00 -3,22 -0,54 0,00 0,00 

8 -0,18 0,00 -3,15 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 -3,15 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 -3,13 3,43 0,00 0,00 

8 
8 -0,18 0,00 1,21 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 1,21 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 1,21 3,43 0,00 0,00 

9 -0,18 0,00 1,30 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 1,30 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 1,31 1,85 0,00 0,00 

9 
9 -0,18 0,00 5,62 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 5,62 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 5,61 1,85 0,00 0,00 

10 -0,18 0,00 5,71 -5,20 0,00 0,00 -0,18 0,00 5,71 -5,20 0,00 0,00 -0,18 0,00 5,70 -5,21 0,00 0,00 

10 
10 -0,18 0,00 -5,71 -5,20 0,00 0,00 -0,18 0,00 -5,71 -5,20 0,00 0,00 -0,18 0,00 -5,70 -5,21 0,00 0,00 

11 -0,18 0,00 -5,62 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 -5,62 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 -5,61 1,85 0,00 0,00 

11 
11 -0,18 0,00 -1,30 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 -1,30 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 -1,31 1,85 0,00 0,00 

12 -0,18 0,00 -1,21 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 -1,21 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 -1,21 3,43 0,00 0,00 

12 
12 -0,18 0,00 3,15 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 3,15 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 3,13 3,43 0,00 0,00 

13 -0,18 0,00 3,24 -0,55 0,00 0,00 -0,18 0,00 3,24 -0,55 0,00 0,00 -0,18 0,00 3,22 -0,54 0,00 0,00 

13 
14 0,00 0,00 -8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,17 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,00 -8,01 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,99 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,01 10,11 0,00 0,00 
* Unidades (kN, m) 

• continua na próxima página 
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      Continuação da Tabela 6.14 

ESFORÇOS INTERNOS NOS ELEMENTOS DE BARRA 

Barra Nó 
ST_CODEM METÁLICAS 3D MCALC 3D 

N Vx Vy Mx My T N Vx Vy Mx My T N Vx Vy Mx My T 

14 
15 0,00 0,00 4,08 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 10,11 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 4,25 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 4,89 0,00 0,00 

15 
16 0,00 0,00 16,41 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16,39 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16,44 4,89 0,00 0,00 

17 0,00 0,00 16,56 -15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16,54 -15,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16,60 -15,76 0,00 0,00 

16 
17 0,00 0,00 -16,56 -15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,54 -15,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,44 -15,76 0,00 0,00 

18 0,00 0,00 -16,41 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,39 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,60 4,89 0,00 0,00 

17 
18 0,00 0,00 -4,25 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,23 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,25 4,89 0,00 0,00 

19 0,00 0,00 -4,10 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,08 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,10 10,11 0,00 0,00 

18 
19 0,00 0,00 8,01 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8,01 10,11 0,00 0,00 

20 0,00 0,00 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17 0,00 0,00 0,00 

19 
21 -0,18 0,00 -3,24 -0,55 0,00 0,00 -0,18 0,00 -3,24 -0,55 0,00 0,00 -0,18 0,00 -3,22 -0,54 0,00 0,00 

22 -0,18 0,00 -3,15 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 -3,15 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 -3,13 3,43 0,00 0,00 

20 
22 -0,18 0,00 1,21 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 1,21 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 1,21 3,43 0,00 0,00 

23 -0,18 0,00 1,30 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 1,30 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 1,31 1,85 0,00 0,00 

21 
23 -0,18 0,00 5,62 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 5,62 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 5,61 1,85 0,00 0,00 

24 -0,18 0,00 5,71 -5,20 0,00 0,00 -0,18 0,00 5,71 -5,20 0,00 0,00 -0,18 0,00 5,70 -5,21 0,00 0,00 

22 
24 -0,18 0,00 -5,71 -5,20 0,00 0,00 -0,18 0,00 -5,71 -5,20 0,00 0,00 -0,18 0,00 -5,70 -5,21 0,00 0,00 

25 -0,18 0,00 -5,62 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 -5,62 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 -5,61 1,85 0,00 0,00 

23 
25 -0,18 0,00 -1,30 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 -1,30 1,88 0,00 0,00 -0,18 0,00 -1,31 1,85 0,00 0,00 

26 -0,18 0,00 -1,21 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 -1,21 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 -1,21 3,43 0,00 0,00 

24 
26 -0,18 0,00 3,15 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 3,15 3,45 0,00 0,00 -0,18 0,00 3,13 3,43 0,00 0,00 

27 -0,18 0,00 3,24 -0,55 0,00 0,00 -0,18 0,00 3,24 -0,55 0,00 0,00 -0,18 0,00 3,22 -0,54 0,00 0,00 

25 
7 -2,18 0,00 9,46 -6,54 0,00 0,00 -2,16 0,00 9,46 -6,51 0,00 0,00 -2,16 0,00 9,47 -6,57 0,00 0,00 

14 -2,18 0,00 4,07 9,72 0,00 0,00 -2,16 0,00 4,07 9,72 0,00 0,00 -2,16 0,00 4,08 9,69 0,00 0,00 

26 
14 -2,18 0,00 -4,07 9,72 0,00 0,00 -2,16 0,00 -4,07 9,72 0,00 0,00 -2,16 0,00 -4,08 9,69 0,00 0,00 

21 -2,18 0,00 -9,46 -6,54 0,00 0,00 -2,16 0,00 -9,46 -6,51 0,00 0,00 -2,16 0,00 -9,47 -6,57 0,00 0,00 
* Unidades (kN, m) 

• continua na próxima página 
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         Continuação da Tabela 6.14 

ESFORÇOS INTERNOS NOS ELEMENTOS DE BARRA 

Barra Nó 
ST_CODEM METÁLICAS 3D MCALC 3D 

N Vx Vy Mx My T N Vx Vy Mx My T N Vx Vy Mx My T 

27 
8 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,00 -6,04 -2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,04 -2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,05 -2,05 0,00 0,00 

28 
15 0,00 0,00 6,04 -2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04 -2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,05 -2,05 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 -4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,34 0,00 0,00 0,00 

29 
9 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 -6,10 -2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,08 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,10 -2,15 0,00 0,00 

30 
16 0,00 0,00 6,10 -2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 -2,15 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 -4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,30 0,00 0,00 0,00 

31 
10 -2,70 0,00 27,56 -8,10 0,00 0,00 -2,68 0,00 27,54 -8,07 0,00 0,00 -2,77 0,00 27,60 -8,32 0,00 0,00 
17 -2,70 0,00 16,56 44,83 0,00 0,00 -2,68 0,00 16,54 44,83 0,00 0,00 -2,77 0,00 16,60 44,72 0,00 0,00 

32 
17 -2,70 0,00 -16,56 44,83 0,00 0,00 -2,68 0,00 -16,54 44,83 0,00 0,00 -2,77 0,00 -16,60 44,72 0,00 0,00 
24 -2,70 0,00 -27,56 -8,10 0,00 0,00 -2,68 0,00 -27,54 -8,07 0,00 0,00 -2,77 0,00 -27,60 -8,32 0,00 0,00 

33 
11 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00 0,00 
18 0,00 0,00 -6,08 -2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,08 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,05 -2,15 0,00 0,00 

34 
18 0,00 0,00 6,08 -2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6,05 -2,15 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 -4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,34 0,00 0,00 0,00 

35 
12 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 0,00 -6,06 -2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,04 -2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,10 -2,05 0,00 0,00 

36 
19 0,00 0,00 6,06 -2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04 -2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 -2,05 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 -4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,30 0,00 0,00 0,00 

37 
13 -2,18 0,00 9,46 -6,54 0,00 0,00 -2,16 0,00 9,46 -6,51 0,00 0,00 -2,18 0,00 9,47 -6,57 0,00 0,00 
20 -2,18 0,00 4,07 9,72 0,00 0,00 -2,16 0,00 4,07 9,72 0,00 0,00 -2,18 0,00 4,08 9,69 0,00 0,00 

38 
20 -2,18 0,00 -4,07 9,72 0,00 0,00 -2,16 0,00 -4,07 9,72 0,00 0,00 -2,18 0,00 -4,08 9,69 0,00 0,00 
27 -2,18 0,00 -9,46 -6,54 0,00 0,00 -2,16 0,00 -9,46 -6,51 0,00 0,00 -2,18 0,00 -9,47 -6,57 0,00 0,00 

* Unidades (kN, m) 
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6.2.6 Dimensionamento 

 

Após obtenção dos esforços internos nos elementos de barra, o sistema computacional 

cria as peças estruturais componentes do projeto (vigas e pilares), e que por sua vez, serão 

verificadas no módulo de dimensionamento. Nesta etapa, o programa define os comprimentos 

efetivos de flambagem (na direção dos eixos locais x e y da seção transversal), cálculo dos 

índices de esbeltez e os esforços máximos em cada peça estrutural. Vale ressaltar que cada peça 

é formada por um ou mais elementos de barra, conforme mostrado na Tabela 6.15. 

Avaliando-se os comprimentos efetivos de flambagem e os índices de esbeltez para cada 

peça estrutural apresentada na Tabela 6.15, nota-se, a compatibilidade de resultados entre o 

ST_CODEM e o MCALC 3D. Entretanto, o Metálicas 3D, tomou como comprimento efetivo 

de flambagem para ambas as direções (eixos locais da seção), o valor correspondente a distância 

entre dois nós consecutivos. A explicação para o ocorrido, deve-se ao fato do referido programa 

realizar o dimensionamento da estrutura, barra por barra (o comprimento de flambagem neste 

caso, é igual ao tamanho do elemento de barra). O ST_CODEM por outro lado, permite ao 

usuário criar peças estruturais (associação de elementos de barra) e verificá-las com base no 

maior comprimento destravado para cada direção, garantindo, neste caso, maior precisão nos 

cálculos e a representação de um modelo estrutural mais realista. O ST_CODEM e o MCALC 

3D, apresentaram valores superiores aos do Metálicas 3D, para o índice de esbeltez em torno 

do eixo de maior inércia (eixo local x), o que significa, menor resistência à flambagem global 

em casos de elementos comprimidos axialmente. 

 Tomando-se como exemplo, a viga V1 (peça), percebe-se que a mesma é formada pela 

associação de três elementos de barra (7,8,9), cada elemento possui o comprimento de 1,25 m, 

entretanto, para efeito de dimensionamento, a viga é tratada como uma peça estrutural única, 

travada lateralmente por outras vigas que servem de apoio aos Painéis Wall, conforme foi 

ilustrada na Figura 6.6. Neste caso, o comprimento efetivo de flambagem na direção destravada, 

equivale a 3,75 m, enquanto que lateralmente, a viga encontra-se travada a cada 1,25 m, 

portanto, o comprimento efetivo de flambagem para esta direção, corresponde à maior distância 

entre dois pontos contidos lateralmente ou seja 1,25 m. 

Definidas as peças estruturais (comprimentos efetivos e tipo de perfil adotado), o 

sistema realiza em seguida o cálculo das resistências finais (Rd), comparando-as com os valores 

máximos dos esforços solicitantes (Sd) em cada peça (Tabela 6.16). Para os casos em que a 

relação entre a solicitação máxima e a resistência sejam inferiores ou iguais a um (Sd/Rd ≤ 1,0), 

a verificação quanto à segurança no estado limite último estará atendida. 
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  Tabela 6.15: Definição das peças estruturais 

PEÇAS 

  

ELEMENTOS 

DE BARRA 
PERFIS ADOTADOS 

ST_CODEM METÁLICAS 3D MCALC 3D 

KxLx 

(m) 

KyLy 

(m) x  y  KxLx 

(m) 

KyLy 

(m) x  y  KxLx 

(m) 

KyLy 

(m) x  y  

V1 7, 8 e 9 Ue-200x75x20x2,00 3,75 1,25 47,48 45,37 1,25 1,25 15,90 45,70 3,75 1,25 47,76 45,88 

V2 10, 11 e 12 Ue-200x75x20x2,00 3,75 1,25 47,48 45,37 1,25 1,25 15,90 45,70 3,75 1,25 47,76 45,88 

V3 13, 14 e 15 Ue-200x75x25x3,35 3,75 1,25 47,88 44,96 1,25 1,25 16,10 45,50 3,75 1,25 48,37 45,67 

V4 16, 17 e 18 Ue-200x75x25x3,35 3,75 1,25 48,37 44,96 1,25 1,25 16,10 45,50 3,75 1,25 48,37 45,67 

V5 19, 20 e 21 Ue-200x75x20x2,00 3,75 1,25 47,48 45,37 1,25 1,25 15,90 45,70 3,75 1,25 47,76 45,88 

V6 22, 23 e 24 Ue-200x75x20x2,00 3,75 1,25 47,48 45,37 1,25 1,25 15,90 45,70 3,75 1,25 47,76 45,88 

V7 25 e 26 Ue-200x75x25x2,65 4,8 2,4 61,03 85,37 2,4 2,4 30,70 86,10 4,8 2,4 61,51 86,42 

V8 27 Ue-100x50x17x2,00 2,4 2,4 59,85 125,80 2,4 2,4 60,20 127,00 2,4 2,4 60,38 127,43 

V9 28 Ue-100x50x17x2,00 2,4 2,4 59,85 125,80 2,4 2,4 60,20 127,00 2,4 2,4 60,38 127,43 

V10 29 Ue-100x50x17x2,00 2,4 2,4 59,85 125,80 2,4 2,4 60,20 127,00 2,4 2,4 60,38 127,43 

V11 30 Ue-100x50x17x2,00 2,4 2,4 59,85 125,80 2,4 2,4 60,20 127,00 2,4 2,4 60,38 127,43 

V12 31 e 32 Ue-300x85x25x6,30 4,8 2,4 42,42 81,06 2,4 2,4 21,50 83,00 4,8 2,4 43,18 83,44 

V13 33 Ue-100x50x17x2,00 2,4 2,4 59,85 125,80 2,4 2,4 60,20 127,00 2,4 2,4 60,38 127,43 

V14 34 Ue-100x50x17x2,00 2,4 2,4 59,85 125,80 2,4 2,4 60,20 127,00 2,4 2,4 60,38 127,43 

V15 35 Ue-100x50x17x2,00 2,4 2,4 59,85 125,80 2,4 2,4 60,20 127,00 2,4 2,4 60,38 127,43 

V16 36 Ue-100x50x17x2,00 2,4 2,4 59,85 125,80 2,4 2,4 60,20 127,00 2,4 2,4 60,38 127,43 

V17 37 e 38 Ue-200x75x25x2,65 4,8 2,4 61,03 85,37 2,4 2,4 30,70 86,10 4,8 2,4 61,51 86,42 

P1 1 W-150 x 13,0 3,00 3,00 48,54 135,10 3,00 3,00 48,50 135,00 3,00 3,00 48,54 135,14 
P2 2 W-150 x 13,0 3,00 3,00 48,54 135,10 3,00 3,00 48,50 135,00 3,00 3,00 48,54 135,14 

P3 3 W-150 x 13,0 3,00 3,00 48,54 135,10 3,00 3,00 48,50 135,00 3,00 3,00 48,54 135,14 

P4 4 W-150 x 13,0 3,00 3,00 48,54 135,10 3,00 3,00 48,50 135,00 3,00 3,00 48,54 135,14 

P5 5 W-150 x 13,0 3,00 3,00 48,54 135,10 3,00 3,00 48,50 135,00 3,00 3,00 48,54 135,14 

P6 6 W-150 x 13,0 3,00 3,00 48,54 135,10 3,00 3,00 48,50 135,00 3,00 3,00 48,54 135,14 

* KxLx: Comprimento efetivo de flambagem em relação ao eixo de maior inércia (eixo x). 

* KyLy: Comprimento efetivo de flambagem em relação ao eixo de menor inércia (eixo y). 

* λx: Índice de esbeltez em torno do eixo de maior inércia. 

* λy: Índice de esbeltez em torno do eixo de menor inércia. 
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      Tabela 6.16: Verificação estrutural 

PEÇAS ESFORÇOS 
ST_CODEM METÁLICAS 3D MCALC 3D 

Sd Rd Sd/Rd ATENDE Sd Rd Sd/Rd ATENDE Sd Rd Sd/Rd ATENDE 

V1 

N 0,18 97,92 0,018 OK 0,18 70,02 0,003 OK 0,18 97,58 0,002 OK 

Mx 5,20 9,97 0,522 OK 5,20 7,53 0,690 OK 5,21 10,43 0,500 OK 

My 0,00 2,27 0,000 OK 0,00 2,22 0,000 OK 0,00 2,38 0,000 OK 

Vx 0,00 36,55 0,000 OK 0,00 36,55 0,000 OK 0,00 36,55 0,000 OK 

Vy 5,71 34,28 0,166 OK 5,71 34,28 0,167 OK 5,70 34,28 0,166 OK 

η1 0,290 OK 0,295 OK ** ** 

η2 0,523 OK 0,694 OK 0,503 OK 

V3 

N 0,00 202,60 0,000 OK 0,00 208,02 0,000 OK 0,00 195,42 0,000 OK 

Mx 15,71 18,06 0,870 OK 15,68 17,39 0,901 OK 15,76 17,08 0,923 OK 

My 0,00 4,41 0,000 OK 0,00 4,08 0,000 OK 0,00 4,10 0,000 OK 

Vx 0,00 56,28 0,000 OK 0,00 56,28 0,000 OK 0,00 56,28 0,000 OK 

Vy 16,56 85,24 0,194 OK 16,54 85,24 0,194 OK 16,60 85,24 0,195 OK 

η1 0,795 OK 0,850 OK ** ** 

η2 0,870 OK *** *** 0,923 OK 

V7 

N 2,18 113,30 0,019 OK 2,16 117,20 0,018 OK 2,18 111,26 0,020 OK 

Mx 9,72 13,42 0,724 OK 9,72 12,07 0,805 OK 9,69 12,89 0,752 OK 

My 0,00 3,49 0,000 OK 0,00 3,29 0,00 OK 0,00 3,39 0,000 OK 

Vx 0,00 46,54 0,000 OK 0,00 46,54 0,000 OK 0,00 46,54 0,000 OK 

Vy 9,46 65,61 0,144 OK 9,46 65,61 0,144 OK 9,47 65,61 0,144 OK 

η1 0,470 OK 0,480 OK ** ** 

η2 0,743 OK 0,824 OK 0,773 OK 

* η1 = (
𝑀𝑆𝑑

𝑀𝑅𝑑
)

2

+ (
𝑉𝑆𝑑

𝑉𝑅𝑑
)

2

 ≤ 1,0 (interação entre momento fletor e esforço cortante).                    * Sd: Esforço solicitante máximo na peça.          

* η2 = 
𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑅𝑑
 + 

𝑀𝑥,𝑆𝑑

𝑀𝑥,𝑅𝑑
 + 

𝑀𝑦,𝑆𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
 ≤ 1,0 (interação entre esforço axial e momento fletor).                 * Rd: Resistência de cálculo da peça.           

** Verificação não apresentada no relatório do programa.                                                                         *** Não existe interação entre esforços (NSd = 0). 

Unidades (kN, m) • continua na próxima página 
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     Continuação da Tabela 6.16 

PEÇAS ESFORÇOS 
ST_CODEM METÁLICAS 3D MCALC 3D 

Sd Rd Sd/Rd ATENDE Sd Rd Sd/Rd ATENDE Sd Rd Sd/Rd ATENDE 

V8 

N 0,00 31,53 0,000 OK 0,00 23,43 0,000 OK 0,00 31,81 0,000 OK 

Mx 2,20 2,49 0,882 OK 2,20 2,40 0,914 OK 2,18 2,39 0,911 OK 

My 0,00 0,97 0,000 OK 0,00 1,09 0,000 OK 0,00 0,92 0,000 OK 

Vx 0,00 22,91 0,000 OK 0,00 22,91 0,000 OK 0,00 22,91 0,000 OK 

Vy 6,04 25,09 0,241 OK 6,04 25,09 0,241 OK 6,05 25,09 0,241 OK 

η1 0,501 OK 0,475 OK ** ** 

η2 0,882 OK *** *** 0,912 OK 

V12 

N 2,71 466,60 0,006 OK 2,69 444,29 0,006 OK 2,77 434,89 0,006 OK 

Mx 44,83 59,18 0,757 OK 44,83 55,63 0,806 OK 44,72 54,51 0,820 OK 

My 0,00 10,35 0,000 OK 0,00 9,37 0,000 OK 0,00 9,14 0,000 OK 

Vx 0,00 102,74 0,000 OK 0,00 102,74 0,000 OK 0,0,0 102,74 0,000 OK 

Vy 27,56 236,10 0,117 OK 27,54 236,08 0,117 OK 27,60 236,08 0,117 OK 

η1 0,541 OK 0,598 OK ** ** 

η2 0,763 OK 0,812 OK 0,827 OK 

P5 

N 39,47 143,40 0,275 OK 39,45 143,39 0,275 OK 39,49 143,39 0,275 OK 

Mx 8,10 15,92 0,509 OK 8,07 15,92 0,507 OK 8,32 15,56 0,535 OK 

My 0,00 5,59 0,000 OK 0,00 5,55 0,000 OK 0,00 5,71 0,000 OK 

Vx 0,00 133,60 0,000 OK 0,00 133,64 0,000 OK 0,00 88,87 0,000 OK 

Vy 2,71 86,78 0,031 OK 2,69 86,78 0,031 OK 2,77 86,78 0,032 OK 

η3 0,727 OK 0,722 OK 0,751 OK 

*  η1 = (
𝑀𝑆𝑑

𝑀𝑅𝑑
)

2

+ (
𝑉𝑆𝑑

𝑉𝑅𝑑
)

2

 ≤ 1,0 (interação entre momento fletor e esforço cortante).                                * Sd: Esforço solicitante máximo na peça.          

 * η2 = 
𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
 + 

𝑀𝑥,𝑆𝑑

𝑀𝑥,𝑅𝑑
 + 

𝑀𝑦,𝑆𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
 ≤ 1,0 (interação entre esforço axial e momento fletor).                   * Rd: Resistência de cálculo da peça.           

 * η3 = 
𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
 + 

8

9
(

𝑀𝑥,𝑆𝑑

𝑀𝑥,𝑅𝑑
 +  

𝑀𝑦,𝑆𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
 ) ≤ 1,0 (interação entre esforço axial e momento fletor).         ** Verificação não apresentada no relatório do programa.   

Unidades (kN, m)              *** Não existe interação entre esforços (NSd= 0). 
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 Vale ressaltar que todas as formulações utilizadas na fase de verificação dos perfis, 

encontram-se no anexo deste trabalho, detalhadas nos relatórios gerados com o ST_CODEM, 

pontuando-se passo a passo, todos os itens normativos avaliados. É importante a ressalva de 

que algumas peças estruturais possuem condições de carregamento e resistência similares 

(V1=V2=V5=V6; V3=V4; V7=V17; V8=V9=V10=V11; P1=P3=P4=P6 e P3=P5), portanto, 

foram apresentados nos relatórios, à verificação das vigas V1, V3, V7, V8 e V12. Como os 

pilares possuem a mesma seção transversal e os mesmos comprimentos, apresentou-se, no 

anexo, a verificação do pilar mais solicitado, P5. 

6.2.6.1 Verificação dos deslocamentos máximos nas vigas   

 

O dimensionamento de uma estrutura deve garantir que ela suporte, de forma segura, 

estável e sem deformações excessivas, todas as solicitações a que estará submetida durante sua 

execução e utilização. Sendo assim, o dimensionamento de uma estrutura metálica tem como 

finalidade impedir a ruína da estrutura ou de determinadas partes dela. O estado de ruína não 

se entende apenas como o perigo de ruptura, mas também as situações em que as edificações 

não apresentam um perfeito estado para a utilização, devido às deformações excessivas e/ou 

vibrações excessivas. 

Os estados-limites de serviço, estão relacionados com o desempenho da estrutura em 

serviço. Sua ocorrência, repetição ou duração causam efeitos estruturais que não respeitam as 

condições especificadas para o uso normal da construção. A NBR 8800 (ABNT, 2008) em seu 

item 4.7.7.3.2 e a NBR 14762 (ABNT, 2010) no item 6.7.3.2, estabelecem que a verificação 

dos deslocamentos excessivos deve ser realizada para uma combinação quase-permanente de 

serviço. Nesta combinação, as ações permanentes (peso próprio da estrutura metálica e peso 

dos painéis que já incluem o revestimento) são consideradas com seus valores característicos, 

enquanto que a ação variável (carga de utilização), é considerada com seu valor quase 

permanente ( Sc2 ), conforme prescrito no Quadro 6.3 e descrito a seguir:  

 

▪ Sser= )( 2

11

Qjj

n

j

m

i

Gi FF 


  

▪ Sser =
 

ScCP 2  

▪ Sser = 0,40 + 0,4*2,50 

▪ Sser = 1,40 kN/m (Vigas V8 a V16) 

▪ Sser2 = Sser/2 =0,7 kN/m (Vigas V7 e V17) 
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Segundo a NBR 14762 (ABNT, 2010), no Anexo A (item A.1), os deslocamentos 

máximos são valores práticos utilizados para verificar o estado-limite de serviço relacionado 

com deslocamentos excessivos na estrutura. Tais deslocamentos são indesejáveis, pois podem 

causar desconforto visual e sensação de insegurança ao usuário da estrutura ou comprometer o 

funcionamento de elementos não estruturais ligados a ela, como por exemplo, esquadrias e 

alvenarias. No Quadro 6.3, estão apresentados os valores-limites de deslocamentos que visam 

proporcionar um adequado comportamento da estrutura em serviço. 

 
 Quadro 6.3: Deslocamentos máximos permitidos (Fonte: NBR 14762, ABNT, 2010) 
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A Tabela 6.17, apresenta a comparação entre os deslocamentos máximos permitidos em 

norma (Quadro 6.3) e os deslocamentos obtidos na estrutura do mezanino para uma combinação 

de carga quase permanente. 

 
Tabela 6.17: Deslocamentos máximos nas vigas 

VIGAS 
L 

(cm) 

FLECHA 
LIMITE 
(L/350) 

DESLOCAMENTO MÁXIMO NAS VIGAS (cm) 

ST_CODEM ATENDE 
METÁLICAS 

3D 
ATENDE 

MCALC 
3D 

ATENDE 

V1 375 1,07 0,13 OK 0,13 OK 0,12 OK 

V3 375 1,07 0,64 OK 0,64 OK 0,63 OK 

V7 480 1,37 0,45 OK 0,45 OK 0,44 OK 

V8 240 0,69 0,64 OK 0,64 OK 0,63 OK 

V12 480 1,37 0,40 OK 0,40 OK 0,40 OK 

* L: vão teórico entre apoios 

 

Com base nas verificações realizadas, pode-se confirmar que a estrutura do mezanino 

(Figura 6.13), atende satisfatoriamente as exigências de projeto relacionadas aos estados limites 

últimos e de serviço. Neste contexto, pode-se dizer que a estrutura apresenta boas condições de 

uso com relação à segurança e deslocamentos excessivos.       

 

 

 
Figura 6.13: Vista 3D da estrutura do mezanino 

(Fonte: Imagem gerada com o Metálicas 3D, versão 2015) 
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7 CONCLUSÃO 

  A execução deste trabalho possibilitou a realização de análises e dimensionamentos de 

perfis formados a frio, incluindo a verificação da resistência última ao modo distorcional de 

flambagem. Foi possível avaliar uma série de perfis comerciais e confirmar a ocorrência do 

modo distorcional, como crítico de colapso, para diversas faixas de comprimentos estudadas. 

Comparações entre resultados relacionados com a resistência e modo crítico de colapso, foram 

realizados com o auxílio de programas comercias largamente utilizados em grandes empresas 

de engenharia estrutural do Brasil e também do exterior, permitindo avaliar satisfatoriamente o 

desempenho do ST_CODEM, no que diz respeito à captação e verificação dos modos de 

flambagem distorcional. 

Os resultados aferidos com o sistema computacional confirmaram as preocupações 

existentes no meio técnico trazidas a termo pela NBR 14762 (ABNT, 2010) e a necessidade de 

realizar o dimensionamento de perfis formados a frio suscetíveis aos efeitos desfavoráveis da 

flambagem distorcional. Tal como foi visto no decorrer deste trabalho, o dimensionamento 

destes perfis possui maior complexidade quando comparado aos perfis laminados/soldados, 

dada a sua elevada esbeltez que favorece a ocorrência do modo distorcional. Neste contexto, a 

referida norma trata de forma superficial certos aspectos necessários ao dimensionamento de 

perfis formados a frio, pois não fornece um procedimento completo para verificação da 

flambagem distorcional e direciona o engenheiro à realização de análises computacionais de 

estabilidade elástica.  

    O acoplamento do INSLOD ao sistema computacional mostrou-se uma excelente 

ferramenta para análise de estabilidade local e distorcional, permitindo identificar e quantificar 

os modos e as cargas críticas elásticas de flambagem em perfis formados a frio submetidos a 

esforços de compressão centrada e flexão simples. Análises comparativas realizadas com o 

CUFSM só confirmaram a potencialidade do INSLOD junto à obtenção dos esforços críticos 

de flambagem necessários ao dimensionamento de perfis com base no MRD. Portanto, o 

ST_CODEM conseguiu identificar e dimensionar uma gama de perfis críticos para o modo 

distorcional, sem apresentar restrições para nenhuma das seções. 

 Sabe-se que a NBR 14762 (ABNT, 2010) estabelece, como procedimento geral de 

projeto, a verificação de perfis com enrijecedores de borda, cuja a relação (D/bw) resulte inferior 

à mínima permitida. Conforme já mencionado anteriormente e constatado nas análises de 

estabilidade elástica realizadas em perfis comerciais sob flexão, verificou-se a ocorrência do 

modo distorcional elástico na maioria dos perfis avaliados. Além disso, foi possível perceber 
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que alguns dos perfis (seja na flexão ou na compressão centrada), mesmo evidenciando como 

modo crítico elástico o local de placa (MLP), apresentaram, no estado limite último, modos de 

colapso governados pelo distorcional para uma determinada faixa de comprimento. Isto é, o 

fato de na curva de flambagem elástica o ponto de mínimo relacionado ao modo distorcional 

resultar acima do ponto de mínimo para o modo local de placa, critério este adotado pela NBR 

14762 (ABNT, 2010) nas relações mínimas de D/bw, não é garantia absoluta que no estado 

limite último o modo de colapso não seja determinado pelo modo distorcional. 

As análises realizadas em perfis sob flexão revelaram modos distorcionais de colapso 

para faixas de comprimentos inferiores a 250 cm. Desta análise, concluiu-se que a utilização de 

travamentos laterais, embora minimize os efeitos da flambagem lateral com torção (modo 

global de deformação), podem contribuir para que o colapso seja governado pelo modo 

distorcional. Ensaios realizados por Silva e Gonçalves (2006) por exemplo, confirmaram à 

ocorrência de modos distorcionais de colapso em perfis U enrijecidos travados lateralmente a 

cada 200 cm.  

Visto as possibilidades de ocorrência do modo distorcional, e a posição adotada pela 

NBR 14762 (ABNT, 2010), que implica na necessidade de obter os esforços críticos de estabi-

lidade elástica, essenciais a verificação da flambagem por distorção, muitos engenheiros 

carecem de ferramentas computacionais que auxiliem nesta etapa. Neste aspecto, o 

ST_CODEM mostrou-se uma alternativa eficaz na resolução de problemas relacionados à 

análise e dimensionamento de perfis de aço formados a frio sujeitos ao modo distorcional.  

 Análises de estabilidade elástica realizadas ao longo do trabalho evidenciaram o 

conservadorismo em alguns critérios especificados na AISI S100-2007 que conduzem a 

resultados inferiores e com diferenças que chegam até 50 % dos valores obtidos com a análise 

de estabilidade elástica. Tais critérios são adotados pelo programa comercial Metálicas 3D, no 

cálculo dos esforços críticos de flambagem distorcional. Com relação ao Mcalc 3D, não foram 

encontrados, em seus relatórios, metodologias que permitam identificar e calcular os esforços 

elásticos relacionados ao modo distorcional de flambagem.  

De um modo geral, as resistências finais calculadas com o ST_CODEM apresentaram 

resultados mais precisos quando comparados aos programas comerciais utilizados. Em relação 

ao Metálicas 3D, tal precisão é atribuída ao fato do sistema implementado realizar análises de 

estabilidade elástica e obter, desta forma, valores mais satisfatórios para os esforços críticos de 

flambagem distorcional. Já as resistências finais calculadas com o Mcalc 3D, estão relacionadas 

com os modos globais de deformação ou escoamento da seção, enquanto que o ST_CODEM, 

consegue identifica e calcular as resistências associadas ao modo distorcional.  
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Além da realização de análises e dimensionamentos de perfis formados a frio incluindo 

a verificação do modo distorcional de flambagem, característica mais notável do programa, o 

sistema implementado possibilita o dimensionamento de perfis de aço laminados ou soldados, 

para uma série de seções transversais cujas características geométricas podem ser obtidas 

automaticamente ou por meio de tabelas geradas a partir de catálogos comerciais. Neste 

aspecto, o ST_CODEM, permite a geração de arranjos estruturais planos ou espaciais, 

lançamento do carregamento (cargas concentradas nos nós ou distribuídas sobre as barras), 

análise linear da estrutura e verificação das peças estruturais de acordo com as recomendações 

estabelecidas na NBR 8800 (ABNT, 2008) e na NBR 14762 (ABNT, 2010). 

 Ao final, foi aplicada a potencialidade do sistema implementado na verificação de um 

mezanino comercial constituído por perfis de aço formados a frio (vigamentos) e laminados 

(pilares). Os resultados obtidos na verificação permitem concluir que os objetivos do trabalho 

foram alcançados e que o ST_CODEM pode ser aplicado satisfatoriamente na avaliação e no 

dimensionamento de sistemas estruturais constituídas por perfis de aço. 

Além do que foi exposto, é importante ressaltar que o desenvolvimento de aços cada 

vez mais resistentes eleva a tendência do mercado da construção metálica em produzir perfis 

mais esbeltos e, portanto, mais suscetíveis a flambagem por distorção da seção. Diante deste 

cenário, o ST_CODEM mostra-se uma ferramenta de grande relevância na resolução de 

problemas de estabilidade em perfis formados a frio envolvendo modos distorcionais de 

flambagem.   

 

7.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

    Embora muitos recursos já se encontrem implementados e descritos neste trabalho, 

um sistema computacional como este, destinado à análise e dimensionamento de estruturas, 

sempre carece de novos meios que agreguem mais verificações e facilite a interação com o 

usuário. Com a finalidade de tornar o sistema ainda mais atraente, são listados a seguir, alguns 

novos recursos a serem implementados futuramente:  

 

• Interface gráfica (já em desenvolvimento); 

• Módulo de ligações (soldadas e aparafusadas); 

• Módulo de detalhamento; 

• Módulo de estrutura mista (aço-concreto); 

• Análise de não linearidade física; 
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• Análise de não linearidade geométrica; 

• Análise modal e transiente; 

• Elementos de superfícies (cascas e placas); 

• Dimensionamento de perfis em situações de incêndio. 
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ANEXO A: MEZANINO 

RELATÓRIOS GERADOS PELO PROGRAMA IMPLEMENTADO 

ST_CODEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verificação: Perfil U enrijecido formado a frio-Ue
NBR 14762 (ABNT, 2010) - V1

** Propriedades geométricas da seção transversal

d=0.2000E+02cm bf = 0.7500E + 01cm D = 0.2000E + 01cm t=0.2000E+00cm Ag = 0.7640E + 01cm2

Ix = 0.4767E + 03cm4 rx = 0.7899E + 01cm Iy = 0.5799E + 02cm4 ry = 0.2755E + 01cm J = 0.1019E + 00cm4

** Propriedades mecânicas do material

E = 0.2000E + 05KN/cm2 G = 0.7692E + 04KN/cm2 fy = 0.2500E + 02KN/cm2 fu = 0.4000E + 02KN/cm2

** Resistência à compressão (Item 9.7)

Deve satisfazer: (η ≤ 1, 0 )

η =
Nc,Sd
Nc,Rd

= 0.1838E − 02

onde:
Nc,Sd = 0.1800E + 00KN Nc,Rd = 0.9792E + 02KN
NRd = 0.9792E + 02KN NRd,dist = 0.1081E + 03KN

χ = 0.8215E + 00 χdist = 0.6790E + 00 Ndist = 0.1505E + 03KN λ0 = 0.6855E + 00
λdist = 0.1127E + 01 Ag = 0.7640E + 01cm2 Aef = 0.5722E + 01cm2 Ne = 0.4065E + 03KN

sendo:
:: Nc,Rd = min(NRd; NRd,dist)

* Flambagem global por flexão, por torção ou flexo-torção (9.7.2)

NRd =
χ.Aef .fy
γa1

; γa1 = 1, 20

λ0 =

(
Ag.fy
Ne

)0,5

=⇒
para λ0 >1, 5 : χ =

0, 877

λ0
2

para λ0 6 1, 5 : χ = 0, 658λ
2
0

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo.

* χ : fator de redução total associado à resistência à compressão.

* λ0 : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem global.

* Ag : área bruta da seção transversal da barra.

* Aef : área efetiva da seção transversal da barra.

* Ne : força axial de flambagem elástica (ABNT NBR 14762:2010, item 9.7.2.2).

:: Ne = min(Ney; Nexz)

Nex = 0.6691E + 03KN Ney = 0.7326E + 03KN Nez = 0.5935E + 03KN Nexz=0.4065E+03KN

onde:

Nex =
π2.E.Ix
(KxLx)2

; Ney =
π2.E.Iy
(KyLy)2

; Nez =
1

r02

[
π2.E.Cw
(KzLz)2

+G.J

]
;

Nexz =
Nex +Nez

2.[1− (x0/r0)2]
.

[
1−

√
1− 4.Nex.Nez.[1− (x0/r0)2]

(Nex +Nez)2

]
; r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5



* Flambagem distorcional (9.7.3)

NRd,dist =
χdist.Ag.fy

γa1
; γa1 = 1, 20

λdist =

(
Ag.fy
Ndist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 561 : χdist =

(
1− 0, 25

λdist1,2

)
.

1

λdist1,2

para λdist 6 0, 561 : χdist = 1

sendo:

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* Ndist : força axial de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* Limitação do ı́ndice de esbeltez global (9.7.4)

:: O ı́ndice de esbeltez (λ) das barras comprimidas não deve ser superior a 200.

λ= max( λx, λy) =⇒ λ =

(
K.L

r

)
λx=0.4748E+02 λy=0.4537E+02 λ=0.4748E+02

onde:

L=0.3750E+03cm KxLx=0.3750E+03cm KyLy=0.1250E+03cm KzLz=0.1250E+03cm

sendo:

* L: comprimento do elemento.

* KxLx: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo X.

* KyLy: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo Y.

* KzLz: comprimento de flambagem por torção.

* rx e ry: raio de giração da seção bruta.

** Resistência à flexão eixo X (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Mx,Sd

Mx,Rd
= 0.5216E + 00

onde:
Mx,Sd = 0.5200E + 03KN.cm Mx,Rd = 0.9969E + 03KN.cm

MRdx = 0.1016E + 04KN.cm MRd,FLT = 0.1016E + 04KN.cm MRd,dist = 0.9969E + 03KN.cm

sendo:
:: Mx,Rd = min(MRdx; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdx =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* Mx,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* Mx,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.



* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.1000E + 01 Wc,ef = 0.4468E + 02cm3 Me = 0.6580E + 04KN.cm Cb = 0.1000E + 01
Lb = 0.1250E + 03cm Wc = 0.4767E + 02cm3 Wef = 0.4468E + 02cm3 λ0=0.4256E+00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação a fibra extrema que atinge o escoamento.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Cb : fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme.

* Lb : distância entre duas seções contidas lateralmente.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção duplamente simétrica ou monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo de
simetria(eixo X) dado por:

Me = Cb.r0.(Ney.Nez)
0,5

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: x0 e y0 : distâncias do centro de torção ao centróide, na direção dos eixos principais x e y,
respectivamente.

* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.9202E + 00 Mdist = 0.1957E + 04KN.cm λdist = 0.7804E + 00 W = 0.4767E + 02cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.



** Resistência à flexão eixo Y (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
My,Sd

My,Rd
= 0.0000E + 00

onde:
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm My,Rd = 0.2274E + 03KN.cm

MRdy = 0.2274E + 03KN.cm MRd,FLT = 0.2274E + 03KN.cm MRd,dist = 0.2406E + 03KN.cm

sendo:
:: My,Rd = min(MRdy; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdy =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* My,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* My,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.1000E + 01 Wc,ef = 0.1001E + 02cm3 Me = 0.2359E + 04KN.cm Cs = −.1000E + 01
j = 0.1076E + 02cm Cm = 0.1000E + 01 Wc = 0.1099E + 02cm3 λ0 = 0.3412E + 00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo perpendicular ao eixo de simetria
obtido com base no Anexo E:

Me =
Cs.Nex
Cm

.

[
j + Cs.

√
j2 + r02.

(
Nez
Nex

) ]

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: j : parâmetro da seção transversal, calculado conforme Anexo E.



* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.9635E + 00 Mdist = 0.5279E + 03KN.cm λdist = 0.7213E + 00 W = 0.1099E + 02cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.

** Resistência ao esforço cortante X (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vx,Sd
Vx,Rd

= 0.0000E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vx,Sd = 0.0000E + 00KN Vx,Rd = 0.3655E + 02KN

λ = 0.3350E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.1340E + 02cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vx,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vx,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* λ : parâmetro de esbeltez dos componentes comprimidos do perfil.

* λp : parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação.

* λr : parâmetro de esbeltez correspondente ao ińıcio do escoamento.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.



** Resistência ao esforço cortante Y (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vy,Sd
Vy,Rd

= 0.1666E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vy,Sd = 0.5710E + 01KN Vy,Rd = 0.3428E + 02KN

λ = 0.9600E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.1920E + 02cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vy,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vy,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.

** Resistência ao momento fletor e força cortante combinados (Item
9.8.4)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =

(
MSd

MRd

)2

+

(
VSd
VRd

)2

6 1

η = 0.2899E + 00
onde:

MSd = 0.5200E + 03KN.cm MRd = 0.1016E + 04KN.cm VSd = 0.5710E + 01KN VRd = 0.3428E + 02KN

sendo:

* MSd : momento fletor solicitante de cálculo.

* MRd: momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.2.1).

* VSd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* VRd : esforço cortante resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.3).



** Resistência à flexo-compressão (Item 9.8.7)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
NSd
NRd

+
Mx,Sd

Mx,Rd
+
My,Sd

My,Rd
6 1

η = 0.5235E + 00
onde:

Nc,Sd = 0.1800E + 00KN Nc,Rd = 0.9792E + 02N Mx,Sd = 0.5200E + 03KN.cm
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm Mx,Rd = 0.9969E + 03KN.cm My,Rd = 0.2274E + 03KN.cm

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.7).

* Mx,Sd e My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo.

* Mx,Rd e My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8)



Verificação: Perfil U enrijecido formado a frio-Ue
NBR 14762 (ABNT, 2010) - V3

** Propriedades geométricas da seção transversal

d=0.2000E+02cm bf = 0.7500E + 01cm D = 0.2500E + 01cm t=0.3350E+00cm Ag = 0.1295E + 02cm2

Ix = 0.7945E + 03cm4 rx = 0.7832E + 01cm Iy = 0.1001E + 03cm4 ry = 0.2780E + 01cm J = 0.4845E + 00cm4

** Propriedades mecânicas do material

E = 0.2000E + 05KN/cm2 G = 0.7692E + 04KN/cm2 fy = 0.2500E + 02KN/cm2 fu = 0.4000E + 02KN/cm2

** Resistência à compressão (Item 9.7)

Deve satisfazer: (η ≤ 1, 0 )

η =
Nc,Sd
Nc,Rd

= 0.0000E + 00

onde:
Nc,Sd = 0.0000E + 00KN Nc,Rd = 0.2026E + 03KN
NRd = 0.2026E + 03KN NRd,dist = 0.2421E + 03KN

χ = 0.8250E + 00 χdist = 0.8974E + 00 Ndist = 0.5401E + 03KN λ0 = 0.6780E + 00
λdist = 0.7743E + 00 Ag = 0.1295E + 02cm2 Aef = 0.1179E + 02cm2 Ne = 0.7043E + 03KN

sendo:
:: Nc,Rd = min(NRd; NRd,dist)

* Flambagem global por flexão, por torção ou flexo-torção (9.7.2)

NRd =
χ.Aef .fy
γa1

; γa1 = 1, 20

λ0 =

(
Ag.fy
Ne

)0,5

=⇒
para λ0 >1, 5 : χ =

0, 877

λ0
2

para λ0 6 1, 5 : χ = 0, 658λ
2
0

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo.

* χ : fator de redução total associado à resistência à compressão.

* λ0 : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem global.

* Ag : área bruta da seção transversal da barra.

* Aef : área efetiva da seção transversal da barra.

* Ne : força axial de flambagem elástica (ABNT NBR 14762:2010, item 9.7.2.2).

:: Ne = min(Ney; Nexz)

Nex = 0.1115E + 04KN Ney = 0.1265E + 04KN Nez = 0.1083E + 04KN Nexz=0.7043E+03KN

onde:

Nex =
π2.E.Ix
(KxLx)2

; Ney =
π2.E.Iy
(KyLy)2

; Nez =
1

r02

[
π2.E.Cw
(KzLz)2

+G.J

]
;

Nexz =
Nex +Nez

2.[1− (x0/r0)2]
.

[
1−

√
1− 4.Nex.Nez.[1− (x0/r0)2]

(Nex +Nez)2

]
; r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5



* Flambagem distorcional (9.7.3)

NRd,dist =
χdist.Ag.fy

γa1
; γa1 = 1, 20

λdist =

(
Ag.fy
Ndist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 561 : χdist =

(
1− 0, 25

λdist1,2

)
.

1

λdist1,2

para λdist 6 0, 561 : χdist = 1

sendo:

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* Ndist : força axial de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* Limitação do ı́ndice de esbeltez global (9.7.4)

:: O ı́ndice de esbeltez (λ) das barras comprimidas não deve ser superior a 200.

λ= max( λx, λy) =⇒ λ =

(
K.L

r

)
λx=0.4788E+02 λy=0.4496E+02 λ=0.4788E+02

onde:

L=0.3750E+03cm KxLx=0.3750E+03cm KyLy=0.1250E+03cm KzLz=0.1250E+03cm

sendo:

* L: comprimento do elemento.

* KxLx: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo X.

* KyLy: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo Y.

* KzLz: comprimento de flambagem por torção.

* rx e ry: raio de giração da seção bruta.

** Resistência à flexão eixo X (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Mx,Sd

Mx,Rd
= 0.8700E + 00

onde:
Mx,Sd = 0.1571E + 04KN.cm Mx,Rd = 0.1806E + 04KN.cm

MRdx = 0.1806E + 04KN.cm MRd,FLT = 0.1806E + 04KN.cm MRd,dist = 0.1806E + 04KN.cm

sendo:
:: Mx,Rd = min(MRdx; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdx =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* Mx,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* Mx,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.



* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.1000E + 01 Wc,ef = 0.7945E + 02cm3 Me = 0.1175E + 05KN.cm Cb = 0.1000E + 01
Lb = 0.1250E + 03cm Wc = 0.7945E + 02cm3 Wef = 0.7945E + 02cm3 λ0=0.4112E+00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação a fibra extrema que atinge o escoamento.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Cb : fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme.

* Lb : distância entre duas seções contidas lateralmente.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção duplamente simétrica ou monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo de
simetria(eixo X) dado por:

Me = Cb.r0.(Ney.Nez)
0,5

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: x0 e y0 : distâncias do centro de torção ao centróide, na direção dos eixos principais x e y,
respectivamente.

* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.1000E + 01 Mdist = 0.6888E + 04KN.cm λdist = 0.5370E + 00 W = 0.7945E + 02cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.



** Resistência à flexão eixo Y (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
My,Sd

My,Rd
= 0.0000E + 00

onde:
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm My,Rd = 0.4415E + 03KN.cm

MRdy = 0.4415E + 03KN.cm MRd,FLT = 0.4415E + 03KN.cm MRd,dist = 0.4427E + 03KN.cm

sendo:
:: My,Rd = min(MRdy; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdy =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* My,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* My,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.1000E + 01 Wc,ef = 0.1943E + 02cm3 Me = 0.4359E + 04KN.cm Cs = −.1000E + 01
j = 0.1056E + 02cm Cm = 0.1000E + 01 Wc = 0.1948E + 02cm3 λ0 = 0.3342E + 00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo perpendicular ao eixo de simetria
obtido com base no Anexo E:

Me =
Cs.Nex
Cm

.

[
j + Cs.

√
j2 + r02.

(
Nez
Nex

) ]

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: j : parâmetro da seção transversal, calculado conforme Anexo E.



* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.1000E + 01 Mdist = 0.1925E + 04KN.cm λdist = 0.5030E + 00 W = 0.1948E + 02cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.

** Resistência ao esforço cortante X (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vx,Sd
Vx,Rd

= 0.0000E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vx,Sd = 0.0000E + 00KN Vx,Rd = 0.5628E + 02KN

λ = 0.1839E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.1232E + 02cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vx,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vx,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* λ : parâmetro de esbeltez dos componentes comprimidos do perfil.

* λp : parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação.

* λr : parâmetro de esbeltez correspondente ao ińıcio do escoamento.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.



** Resistência ao esforço cortante Y (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vy,Sd
Vy,Rd

= 0.1943E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vy,Sd = 0.1656E + 02KN Vy,Rd = 0.8524E + 02KN

λ = 0.5570E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.1866E + 02cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vy,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vy,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.

** Resistência ao momento fletor e força cortante combinados (Item
9.8.4)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =

(
MSd

MRd

)2

+

(
VSd
VRd

)2

6 1

η = 0.7947E + 00
onde:

MSd = 0.1571E + 04KN.cm MRd = 0.1806E + 04KN.cm VSd = 0.1656E + 02KN VRd = 0.8524E + 02KN

sendo:

* MSd : momento fletor solicitante de cálculo.

* MRd: momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.2.1).

* VSd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* VRd : esforço cortante resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.3).



** Resistência à flexo-compressão (Item 9.8.7)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
NSd
NRd

+
Mx,Sd

Mx,Rd
+
My,Sd

My,Rd
6 1

η = 0.8700E + 00
onde:

Nc,Sd = 0.0000E + 00KN Nc,Rd = 0.2026E + 03N Mx,Sd = 0.1571E + 04KN.cm
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm Mx,Rd = 0.1806E + 04KN.cm My,Rd = 0.4415E + 03KN.cm

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.7).

* Mx,Sd e My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo.

* Mx,Rd e My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8)
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** Propriedades geométricas da seção transversal

d=0.2000E+02cm bf = 0.7500E + 01cm D = 0.2500E + 01cm t=0.2650E+00cm Ag = 0.1032E + 02cm2

Ix = 0.6383E + 03cm4 rx = 0.7865E + 01cm Iy = 0.8155E + 02cm4 ry = 0.2811E + 01cm J = 0.2416E + 00cm4

** Propriedades mecânicas do material

E = 0.2000E + 05KN/cm2 G = 0.7692E + 04KN/cm2 fy = 0.2500E + 02KN/cm2 fu = 0.4000E + 02KN/cm2

** Resistência à compressão (Item 9.7)

Deve satisfazer: (η ≤ 1, 0 )

η =
Nc,Sd
Nc,Rd

= 0.1924E − 01

onde:
Nc,Sd = 0.2180E + 01KN Nc,Rd = 0.1133E + 03KN
NRd = 0.1133E + 03KN NRd,dist = 0.1757E + 03KN

χ = 0.5947E + 00 χdist = 0.8173E + 00 Ndist = 0.3234E + 03KN λ0 = 0.1114E + 01
λdist = 0.8931E + 00 Ag = 0.1032E + 02cm2 Aef = 0.9144E + 01cm2 Ne = 0.2078E + 03KN

sendo:
:: Nc,Rd = min(NRd; NRd,dist)

* Flambagem global por flexão, por torção ou flexo-torção (9.7.2)

NRd =
χ.Aef .fy
γa1

; γa1 = 1, 20

λ0 =

(
Ag.fy
Ne

)0,5

=⇒
para λ0 >1, 5 : χ =

0, 877

λ0
2

para λ0 6 1, 5 : χ = 0, 658λ
2
0

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo.

* χ : fator de redução total associado à resistência à compressão.

* λ0 : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem global.

* Ag : área bruta da seção transversal da barra.

* Aef : área efetiva da seção transversal da barra.

* Ne : força axial de flambagem elástica (ABNT NBR 14762:2010, item 9.7.2.2).

:: Ne = min(Ney; Nexz)

Nex = 0.5469E + 03KN Ney = 0.2795E + 03KN Nez = 0.2482E + 03KN Nexz=0.2078E+03KN

onde:

Nex =
π2.E.Ix
(KxLx)2

; Ney =
π2.E.Iy
(KyLy)2

; Nez =
1

r02

[
π2.E.Cw
(KzLz)2

+G.J

]
;

Nexz =
Nex +Nez

2.[1− (x0/r0)2]
.

[
1−

√
1− 4.Nex.Nez.[1− (x0/r0)2]

(Nex +Nez)2

]
; r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5



* Flambagem distorcional (9.7.3)

NRd,dist =
χdist.Ag.fy

γa1
; γa1 = 1, 20

λdist =

(
Ag.fy
Ndist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 561 : χdist =

(
1− 0, 25

λdist1,2

)
.

1

λdist1,2

para λdist 6 0, 561 : χdist = 1

sendo:

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* Ndist : força axial de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* Limitação do ı́ndice de esbeltez global (9.7.4)

:: O ı́ndice de esbeltez (λ) das barras comprimidas não deve ser superior a 200.

λ= max( λx, λy) =⇒ λ =

(
K.L

r

)
λx=0.6103E+02 λy=0.8537E+02 λ=0.8537E+02

onde:

L=0.4800E+03cm KxLx=0.4800E+03cm KyLy=0.2400E+03cm KzLz=0.2400E+03cm

sendo:

* L: comprimento do elemento.

* KxLx: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo X.

* KyLy: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo Y.

* KzLz: comprimento de flambagem por torção.

* rx e ry: raio de giração da seção bruta.

** Resistência à flexão eixo X (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Mx,Sd

Mx,Rd
= 0.7243E + 00

onde:
Mx,Sd = 0.9720E + 03KN.cm Mx,Rd = 0.1342E + 04KN.cm

MRdx = 0.1451E + 04KN.cm MRd,FLT = 0.1342E + 04KN.cm MRd,dist = 0.1451E + 04KN.cm

sendo:
:: Mx,Rd = min(MRdx; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdx =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* Mx,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* Mx,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.



* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.9251E + 00 Wc,ef = 0.6383E + 02cm3 Me = 0.2663E + 04KN.cm Cb = 0.1000E + 01
Lb = 0.2400E + 03cm Wc = 0.6383E + 02cm3 Wef = 0.6383E + 02cm3 λ0=0.7741E+00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação a fibra extrema que atinge o escoamento.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Cb : fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme.

* Lb : distância entre duas seções contidas lateralmente.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção duplamente simétrica ou monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo de
simetria(eixo X) dado por:

Me = Cb.r0.(Ney.Nez)
0,5

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: x0 e y0 : distâncias do centro de torção ao centróide, na direção dos eixos principais x e y,
respectivamente.

* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.1000E + 01 Mdist = 0.4259E + 04KN.cm λdist = 0.6121E + 00 W = 0.6383E + 02cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.



** Resistência à flexão eixo Y (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
My,Sd

My,Rd
= 0.0000E + 00

onde:
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm My,Rd = 0.3489E + 03KN.cm

MRdy = 0.3495E + 03KN.cm MRd,FLT = 0.3489E + 03KN.cm MRd,dist = 0.3603E + 03KN.cm

sendo:
:: My,Rd = min(MRdy; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdy =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* My,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* My,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.9981E + 00 Wc,ef = 0.1538E + 02cm3 Me = 0.1093E + 04KN.cm Cs = −.1000E + 01
j = 0.1061E + 02cm Cm = 0.1000E + 01 Wc = 0.1585E + 02cm3 λ0 = 0.6021E + 00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo perpendicular ao eixo de simetria
obtido com base no Anexo E:

Me =
Cs.Nex
Cm

.

[
j + Cs.

√
j2 + r02.

(
Nez
Nex

) ]

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: j : parâmetro da seção transversal, calculado conforme Anexo E.



* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.1000E + 01 Mdist = 0.1191E + 04KN.cm λdist = 0.5768E + 00 W = 0.1585E + 02cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.

** Resistência ao esforço cortante X (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vx,Sd
Vx,Rd

= 0.0000E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vx,Sd = 0.0000E + 00KN Vx,Rd = 0.4654E + 02KN

λ = 0.2430E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.1288E + 02cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vx,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vx,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* λ : parâmetro de esbeltez dos componentes comprimidos do perfil.

* λp : parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação.

* λr : parâmetro de esbeltez correspondente ao ińıcio do escoamento.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.



** Resistência ao esforço cortante Y (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vy,Sd
Vy,Rd

= 0.1442E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vy,Sd = 0.9460E + 01KN Vy,Rd = 0.6561E + 02KN

λ = 0.7147E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.1894E + 02cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vy,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vy,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.

** Resistência ao momento fletor e força cortante combinados (Item
9.8.4)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =

(
MSd

MRd

)2

+

(
VSd
VRd

)2

6 1

η = 0.4697E + 00
onde:

MSd = 0.9720E + 03KN.cm MRd = 0.1451E + 04KN.cm VSd = 0.9460E + 01KN VRd = 0.6561E + 02KN

sendo:

* MSd : momento fletor solicitante de cálculo.

* MRd: momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.2.1).

* VSd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* VRd : esforço cortante resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.3).



** Resistência à flexo-compressão (Item 9.8.7)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
NSd
NRd

+
Mx,Sd

Mx,Rd
+
My,Sd

My,Rd
6 1

η = 0.7435E + 00
onde:

Nc,Sd = 0.2180E + 01KN Nc,Rd = 0.1133E + 03N Mx,Sd = 0.9720E + 03KN.cm
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm Mx,Rd = 0.1342E + 04KN.cm My,Rd = 0.3489E + 03KN.cm

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.7).

* Mx,Sd e My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo.

* Mx,Rd e My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8)
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** Propriedades geométricas da seção transversal

d=0.1000E+02cm bf = 0.5000E + 01cm D = 0.1700E + 01cm t=0.2000E+00cm Ag = 0.4520E + 01cm2

Ix = 0.7268E + 02cm4 rx = 0.4010E + 01cm Iy = 0.1644E + 02cm4 ry = 0.1907E + 01cm J = 0.6027E − 01cm4

** Propriedades mecânicas do material

E = 0.2000E + 05KN/cm2 G = 0.7692E + 04KN/cm2 fy = 0.2500E + 02KN/cm2 fu = 0.4000E + 02KN/cm2

** Resistência à compressão (Item 9.7)

Deve satisfazer: (η ≤ 1, 0 )

η =
Nc,Sd
Nc,Rd

= 0.0000E + 00

onde:
Nc,Sd = 0.0000E + 00KN Nc,Rd = 0.3153E + 02KN
NRd = 0.3153E + 02KN NRd,dist = 0.8907E + 02KN

χ = 0.3349E + 00 χdist = 0.9459E + 00 Ndist = 0.2308E + 03KN λ0 = 0.1618E + 01
λdist = 0.6997E + 00 Ag = 0.4520E + 01cm2 Aef = 0.4520E + 01cm2 Ne = 0.4315E + 02KN

sendo:
:: Nc,Rd = min(NRd; NRd,dist)

* Flambagem global por flexão, por torção ou flexo-torção (9.7.2)

NRd =
χ.Aef .fy
γa1

; γa1 = 1, 20

λ0 =

(
Ag.fy
Ne

)0,5

=⇒
para λ0 >1, 5 : χ =

0, 877

λ0
2

para λ0 6 1, 5 : χ = 0, 658λ
2
0

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo.

* χ : fator de redução total associado à resistência à compressão.

* λ0 : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem global.

* Ag : área bruta da seção transversal da barra.

* Aef : área efetiva da seção transversal da barra.

* Ne : força axial de flambagem elástica (ABNT NBR 14762:2010, item 9.7.2.2).

:: Ne = min(Ney; Nexz)

Nex = 0.2491E + 03KN Ney = 0.5635E + 02KN Nez = 0.4742E + 02KN Nexz=0.4315E+02KN

onde:

Nex =
π2.E.Ix
(KxLx)2

; Ney =
π2.E.Iy
(KyLy)2

; Nez =
1

r02

[
π2.E.Cw
(KzLz)2

+G.J

]
;

Nexz =
Nex +Nez

2.[1− (x0/r0)2]
.

[
1−

√
1− 4.Nex.Nez.[1− (x0/r0)2]

(Nex +Nez)2

]
; r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5



* Flambagem distorcional (9.7.3)

NRd,dist =
χdist.Ag.fy

γa1
; γa1 = 1, 20

λdist =

(
Ag.fy
Ndist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 561 : χdist =

(
1− 0, 25

λdist1,2

)
.

1

λdist1,2

para λdist 6 0, 561 : χdist = 1

sendo:

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* Ndist : força axial de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* Limitação do ı́ndice de esbeltez global (9.7.4)

:: O ı́ndice de esbeltez (λ) das barras comprimidas não deve ser superior a 200.

λ= max( λx, λy) =⇒ λ =

(
K.L

r

)
λx=0.5985E+02 λy=0.1258E+03 λ=0.1258E+03

onde:

L=0.2400E+03cm KxLx=0.2400E+03cm KyLy=0.2400E+03cm KzLz=0.2400E+03cm

sendo:

* L: comprimento do elemento.

* KxLx: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo X.

* KyLy: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo Y.

* KzLz: comprimento de flambagem por torção.

* rx e ry: raio de giração da seção bruta.

** Resistência à flexão eixo X (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Mx,Sd

Mx,Rd
= 0.8820E + 00

onde:
Mx,Sd = 0.2200E + 03KN.cm Mx,Rd = 0.2494E + 03KN.cm

MRdx = 0.3304E + 03KN.cm MRd,FLT = 0.2494E + 03KN.cm MRd,dist = 0.3304E + 03KN.cm

sendo:
:: Mx,Rd = min(MRdx; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdx =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* Mx,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* Mx,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.



* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.7551E + 00 Wc,ef = 0.1454E + 02cm3 Me = 0.3159E + 03KN.cm Cb = 0.1000E + 01
Lb = 0.2400E + 03cm Wc = 0.1454E + 02cm3 Wef = 0.1454E + 02cm3 λ0=0.1072E+01

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação a fibra extrema que atinge o escoamento.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Cb : fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme.

* Lb : distância entre duas seções contidas lateralmente.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção duplamente simétrica ou monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo de
simetria(eixo X) dado por:

Me = Cb.r0.(Ney.Nez)
0,5

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: x0 e y0 : distâncias do centro de torção ao centróide, na direção dos eixos principais x e y,
respectivamente.

* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.1000E + 01 Mdist = 0.1325E + 04KN.cm λdist = 0.5238E + 00 W = 0.1454E + 02cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.



** Resistência à flexão eixo Y (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
My,Sd

My,Rd
= 0.0000E + 00

onde:
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm My,Rd = 0.9705E + 02KN.cm

MRdy = 0.1167E + 03KN.cm MRd,FLT = 0.9705E + 02KN.cm MRd,dist = 0.1167E + 03KN.cm

sendo:
:: My,Rd = min(MRdy; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdy =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* My,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* My,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.8313E + 00 Wc,ef = 0.5137E + 01cm3 Me = 0.1422E + 03KN.cm Cs = −.1000E + 01
j = 0.5943E + 01cm Cm = 0.1000E + 01 Wc = 0.5137E + 01cm3 λ0 = 0.9503E + 00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo perpendicular ao eixo de simetria
obtido com base no Anexo E:

Me =
Cs.Nex
Cm

.

[
j + Cs.

√
j2 + r02.

(
Nez
Nex

) ]

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: j : parâmetro da seção transversal, calculado conforme Anexo E.



* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.1000E + 01 Mdist = 0.4495E + 03KN.cm λdist = 0.5345E + 00 W = 0.5137E + 01cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.

** Resistência ao esforço cortante X (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vx,Sd
Vx,Rd

= 0.0000E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vx,Sd = 0.0000E + 00KN Vx,Rd = 0.2291E + 02KN

λ = 0.2100E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.8400E + 01cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vx,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vx,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* λ : parâmetro de esbeltez dos componentes comprimidos do perfil.

* λp : parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação.

* λr : parâmetro de esbeltez correspondente ao ińıcio do escoamento.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.



** Resistência ao esforço cortante Y (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vy,Sd
Vy,Rd

= 0.2407E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vy,Sd = 0.6040E + 01KN Vy,Rd = 0.2509E + 02KN

λ = 0.4600E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.9200E + 01cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vy,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vy,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.

** Resistência ao momento fletor e força cortante combinados (Item
9.8.4)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =

(
MSd

MRd

)2

+

(
VSd
VRd

)2

6 1

η = 0.5014E + 00
onde:

MSd = 0.2200E + 03KN.cm MRd = 0.3304E + 03KN.cm VSd = 0.6040E + 01KN VRd = 0.2509E + 02KN

sendo:

* MSd : momento fletor solicitante de cálculo.

* MRd: momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.2.1).

* VSd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* VRd : esforço cortante resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.3).



** Resistência à flexo-compressão (Item 9.8.7)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
NSd
NRd

+
Mx,Sd

Mx,Rd
+
My,Sd

My,Rd
6 1

η = 0.8820E + 00
onde:

Nc,Sd = 0.0000E + 00KN Nc,Rd = 0.3153E + 02N Mx,Sd = 0.2200E + 03KN.cm
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm Mx,Rd = 0.2494E + 03KN.cm My,Rd = 0.9705E + 02KN.cm

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.7).

* Mx,Sd e My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo.

* Mx,Rd e My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8)
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** Propriedades geométricas da seção transversal

d=0.3000E+02cm bf = 0.8500E + 01cm D = 0.3000E + 01cm t=0.6300E+00cm Ag = 0.3180E + 02cm2

Ix = 0.4073E + 04cm4 rx = 0.1132E + 02cm Iy = 0.2788E + 03cm4 ry = 0.2961E + 01cm J = 0.4207E + 01cm4

** Propriedades mecânicas do material

E = 0.2000E + 05KN/cm2 G = 0.7692E + 04KN/cm2 fy = 0.2500E + 02KN/cm2 fu = 0.4000E + 02KN/cm2

** Resistência à compressão (Item 9.7)

Deve satisfazer: (η ≤ 1, 0 )

η =
Nc,Sd
Nc,Rd

= 0.5816E − 02

onde:
Nc,Sd = 0.2710E + 01KN Nc,Rd = 0.4660E + 03KN
NRd = 0.4660E + 03KN NRd,dist = 0.6222E + 03KN

χ = 0.7059E + 00 χdist = 0.9391E + 00 Ndist = 0.1574E + 04KN λ0 = 0.9123E + 00
λdist = 0.7107E + 00 Ag = 0.3180E + 02cm2 Aef = 0.3169E + 02cm2 Ne = 0.9553E + 03KN

sendo:
:: Nc,Rd = min(NRd; NRd,dist)

* Flambagem global por flexão, por torção ou flexo-torção (9.7.2)

NRd =
χ.Aef .fy
γa1

; γa1 = 1, 20

λ0 =

(
Ag.fy
Ne

)0,5

=⇒
para λ0 >1, 5 : χ =

0, 877

λ0
2

para λ0 6 1, 5 : χ = 0, 658λ
2
0

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo.

* χ : fator de redução total associado à resistência à compressão.

* λ0 : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem global.

* Ag : área bruta da seção transversal da barra.

* Aef : área efetiva da seção transversal da barra.

* Ne : força axial de flambagem elástica (ABNT NBR 14762:2010, item 9.7.2.2).

:: Ne = min(Ney; Nexz)

Nex = 0.3489E + 04KN Ney = 0.9553E + 03KN Nez = 0.1204E + 04KN Nexz=0.1109E+04KN

onde:

Nex =
π2.E.Ix
(KxLx)2

; Ney =
π2.E.Iy
(KyLy)2

; Nez =
1

r02

[
π2.E.Cw
(KzLz)2

+G.J

]
;

Nexz =
Nex +Nez

2.[1− (x0/r0)2]
.

[
1−

√
1− 4.Nex.Nez.[1− (x0/r0)2]

(Nex +Nez)2

]
; r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5



* Flambagem distorcional (9.7.3)

NRd,dist =
χdist.Ag.fy

γa1
; γa1 = 1, 20

λdist =

(
Ag.fy
Ndist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 561 : χdist =

(
1− 0, 25

λdist1,2

)
.

1

λdist1,2

para λdist 6 0, 561 : χdist = 1

sendo:

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* Ndist : força axial de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* Limitação do ı́ndice de esbeltez global (9.7.4)

:: O ı́ndice de esbeltez (λ) das barras comprimidas não deve ser superior a 200.

λ= max( λx, λy) =⇒ λ =

(
K.L

r

)
λx=0.4242E+02 λy=0.8106E+02 λ=0.8106E+02

onde:

L=0.4800E+03cm KxLx=0.4800E+03cm KyLy=0.2400E+03cm KzLz=0.2400E+03cm

sendo:

* L: comprimento do elemento.

* KxLx: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo X.

* KyLy: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo Y.

* KzLz: comprimento de flambagem por torção.

* rx e ry: raio de giração da seção bruta.

** Resistência à flexão eixo X (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Mx,Sd

Mx,Rd
= 0.7575E + 00

onde:
Mx,Sd = 0.4483E + 04KN.cm Mx,Rd = 0.5918E + 04KN.cm

MRdx = 0.6171E + 04KN.cm MRd,FLT = 0.5918E + 04KN.cm MRd,dist = 0.6171E + 04KN.cm

sendo:
:: Mx,Rd = min(MRdx; MRd,FLT ; MRd,dist)

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdx =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* Mx,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* Mx,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.



* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.9590E + 00 Wc,ef = 0.2715E + 03cm3 Me = 0.1387E + 05KN.cm Cb = 0.1000E + 01
Lb = 0.2400E + 03cm Wc = 0.2715E + 03cm3 Wef = 0.2715E + 03cm3 λ0=0.6995E+00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação a fibra extrema que atinge o escoamento.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Cb : fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme.

* Lb : distância entre duas seções contidas lateralmente.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção duplamente simétrica ou monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo de
simetria(eixo X) dado por:

Me = Cb.r0.(Ney.Nez)
0,5

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: x0 e y0 : distâncias do centro de torção ao centróide, na direção dos eixos principais x e y,
respectivamente.

* Flambagem distorcional (9.8.2.3)

MRd,dist =
χdist.W.fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λdist =

(
W.fy
Mdist

)0,5

=⇒
para λdist > 0, 673 : χdist =

(
1− 0, 22

λdist

)
.

1

λdis

para λdist 6 0, 673 : χdist = 1

onde:

χdist = 0.1000E + 01 Mdist = 0.3709E + 05KN.cm λdist = 0.4278E + 00 W = 0.2715E + 03cm3

sendo:

* Mdist : momento fletor de flambagem distorcional elástica, obtida com base na análise de estabilidade elástica.

* λdist : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional.

* χdist : fator de redução total associado à flambagem distorcional.

* W : módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que atinge o escoamento.



** Resistência à flexão eixo Y (Item 9.8.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
My,Sd

My,Rd
= 0.0000E + 00

onde:
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm My,Rd = 0.1035E + 04KN.cm

MRdy = 0.1035E + 04KN.cm MRd,FLT = 0.1035E+04KN.cm

sendo:
:: My,Rd = min(MRdy; MRd,FLT )

* Inicio de escoamento da seção efetiva (9.8.2.1)

MRdy =
Wef .fy
γa1

; γa1 = 1, 10

sendo:

* My,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* My,Rd : momento fletor resistente de cálculo.

* Wef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento,

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)

MRd,FLT =
χFLT .Wc,ef .fy

γa1
; γa1 = 1, 10

λ0 =

(
Wc.fy
Me

)0,5

=⇒

para λ0 6 0, 6 : χFLT = 1

para 0, 6 6 λ0 6 1, 336 : χFLT = 1, 11.(1− 0, 278.λ0
2)

para λ0 > 1, 336 : χFLT =
1

λ0
2

onde:

χFLT = 0.1000E + 01 Wc,ef = 0.4554E + 02cm3 Me = 0.6115E + 04KN.cm Cs = −.1000E + 01
j = 0.1560E + 02cm Cm = 0.1000E + 01 Wc = 0.4554E + 02cm3 λ0 = 0.4315E + 00

sendo:

* χFLT : fator de redução associado à flambagem lateral com torção.

* Wc,ef : módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema comprimida

calculado com base no método da largura efetiva (MLE), conforme 9.2.2 e 9.2.3.

* Me : momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.

:: barras com seção monossimétrica, sujeitas à flexão em torno do eixo perpendicular ao eixo de simetria
obtido com base no Anexo E:

Me =
Cs.Nex
Cm

.

[
j + Cs.

√
j2 + r02.

(
Nez
Nex

) ]

:: r0: raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção, dado por:
r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5

:: j : parâmetro da seção transversal, calculado conforme Anexo E.



** Resistência ao esforço cortante X (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vx,Sd
Vx,Rd

= 0.0000E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:

Vx,Sd = 0.0000E + 00KN Vx,Rd = 0.1027E + 03KN

λ = 0.9492E + 01 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.1196E + 02cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vx,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vx,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* λ : parâmetro de esbeltez dos componentes comprimidos do perfil.

* λp : parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação.

* λr : parâmetro de esbeltez correspondente ao ińıcio do escoamento.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.

** Resistência ao esforço cortante Y (Item 9.8.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vy,Sd
Vy,Rd

= 0.1167E + 00

onde:

λp = 1, 08.

√
Kv.E

fy

λ =
h

t

λr = 1, 4.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : VRd =
0, 6.fy.h.t

γa1

para λp 6 λ 6 λr : VRd =
0, 65.t2.(Kv.fy.E)0,5

γa1
; γa1 = 1, 10

para λ > λr : VRd =
[0, 905.E.Kv.t

3/h]

γa1

onde:



Vy,Sd = 0.2756E + 02KN Vy,Rd = 0.2361E + 03KN

λ = 0.4362E + 02 λp = 0.6831E + 02 λr = 0.8854E + 02 h = 0.2748E + 02cm Kv = 0.5000E + 01

sendo:

* Vy,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vy,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* h : largura da alma (altura da parte plana da alma).

* Kv : coeficiente de flambagem.

** Resistência ao momento fletor e força cortante combinados (Item
9.8.4)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =

(
MSd

MRd

)2

+

(
VSd
VRd

)2

6 1

η = 0.5414E + 00
onde:

MSd = 0.4483E + 04KN.cm MRd = 0.6171E + 04KN.cm VSd = 0.2756E + 02KN VRd = 0.2361E + 03KN

sendo:

* MSd : momento fletor solicitante de cálculo.

* MRd: momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.2.1).

* VSd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* VRd : esforço cortante resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8.3).

** Resistência à flexo-compressão (Item 9.8.7)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
NSd
NRd

+
Mx,Sd

Mx,Rd
+
My,Sd

My,Rd
6 1

η = 0.7633E + 00
onde:

Nc,Sd = 0.2710E + 01KN Nc,Rd = 0.4660E + 03N Mx,Sd = 0.4483E + 04KN.cm
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm Mx,Rd = 0.5918E + 04KN.cm My,Rd = 0.1035E + 04KN.cm

sendo:

* Nc,Sd : força axial de compressão solicitante de cálculo.

* Nc,Rd : força axial de compressão resistente de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.7).

* Mx,Sd e My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo.

* Mx,Rd e My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo (ABNT NBR 14762:2010, Item 9.8)



Verificação: Perfil I ou H laminado, com dois eixos de simetria
NBR 8800 (ABNT, 2008.) - P5

** Propriedades geométricas da seção transversal

d = 0.1480E + 02cm hw = 0.1180E + 02cm bf = 0.1000E + 02cm tw = 0.4300E + 00
tf = 0.4900E + 00cm Ag = 0.1660E + 02cm2 Ix = 0.6350E + 03cm4 Wx = 0.8580E + 02cm3

Zx = 0.9640E + 02cm3 rx = 0.6180E + 01cm Iy = 0.8200E + 02cm4 Wy = 0.1640E + 02cm3

Zy = 0.2550E + 02cm3 ry = 0.2220E + 01cm J = 0.1720E + 01cm4 Cw = 0.4181E + 04cm6

** Propriedades mecânicas do material

E = 0.2000E + 05KN/cm2 G = 0.7692E + 04KN/cm2 fy = 0.2500E + 02KN/cm2 fu = 0.4000E + 02KN/cm2

** Resistência à compressão (Item 5.3)

Deve satisfazer: (η ≤ 1, 0 )

η =
Nc,Sd
Nc,Rd

= 0.2753E + 00

onde:
Nc,Sd = 0.3947E + 02KN Nc,Rd = 0.1434E + 03KN

χ = 0.3801E + 00 Q=0.1000E+01 Ag = 0.1660E + 02cm2 γa1 = 0.1100E + 01 λ0 = 0.1519E + 01
Ne=0.1798E+03KN

sendo:

* Força axial resistente de cálculo (5.3.2)

Nc,Rd =
χ.Q.Ag.fy

γa1
sendo:

* χ: fator de redução total associado à resistência à compressão.

* Q: fator de redução total associado à flambagem local (Q = Qa.Qs).

* Ag: área bruta da seção transversal da barra.

* fy: resistência ao escoamento do aço.

* γa1: coeficiente de segurança do material.

* Fator de redução χ (5.3.3)

λ0 =

√
Q.Ag.fy
Ne

=⇒

para λ0 >1, 5 : χ =
0, 877

λ0
2

para λ0 6 1, 5 : χ = 0, 658λ
2
0

sendo:

* λ0 : ı́ndice de esbeltez reduzido associado à flambagem global.

* Ne: força axial de flambagem elástica (ABNT NBR 8800:2008, Anexo E).

:: Ne = min(Nex, Ney, Nez)

Nex=0.1393E+04KN Ney=0.1798E+03KN Nez=0.5195E+03KN

onde:

Nex =
π2.E.Ix
(KxLx)2

; Ney =
π2.E.Iy
(KyLy)2

; Nez =
1

r02

[
π2.E.Cw
(KzLz)2

+G.J

]
; r0 = (rx

2 + ry
2 + x0

2 + y0
2)0,5



* Flambagem local de barras axialmente comprimidas, Anexo F

:: Mesa : Elemento do Grupo 4 da Tabela F.1:

(
b

t

)
lim

= 0, 56.

√
E

fy

(
b

t

)
=

bf
2.tf

(
b

t

)
e

= 1, 03.

√
E

fy

=⇒

para

(
b

t

)
6

(
b

t

)
lim

: Qs = 1

para

(
b

t

)
lim

<

(
b

t

)
6

(
b

t

)
e

: Qs = 1, 415− 0, 74.
b

t
.

√
fy
E

para

(
b

t

)
>

(
b

t

)
e

: Qs =
0, 69.E

fy.

(
b

t

)2

onde:

(b/t) = 0.1020E + 02 (b/t)lim = 0.1584E + 02 (b/t)e = 0.2913E + 02 Qs = 0.1000E + 01

sendo:

* (b/t): relação entre largura e espessura.

* (b/t)lim: relação limite entre largura e espessura para flambagem local.

* (b/t)e: relação limite entre largura e espessura pós-flambagem.

* Qs : fator de redução que leva em conta a flambagem local dos elementos AL.

:: Alma : Elemento do Grupo 2 da Tabela F.1:

(
b

t

)
=
hw
tw

(
b

t

)
lim

= 1, 49.

√
E

fy

=⇒

para

(
b

t

)
6

(
b

t

)
lim

: Qa = 1

para

(
b

t

)
>

(
b

t

)
lim

: Qa =
Aef
Ag

onde:

(b/t) = 0.2744E + 02 (b/t)lim = 0.4214E + 02 Qa = 0.1000E + 01 Aef = 0.1660E + 02cm2

sendo:

* (b/t): relação entre largura e espessura.

* (b/t)lim: relação limite entre largura e espessura para flambagem local.

* Qa : fator de redução que leva em conta a flambagem local dos elementos AA.

* Aef : área efetiva da seção transversal, dado por:
Aef = Ag −Σ(b− bef ).t

* bef : largura efetiva dos elementos AA, dado por:

bef = 1, 92.t.

√
E

σ
.

[
1− ca

b/t
.

√
E

σ

]
≤ b, sendo σ = χ.fy

* ca : coeficiente para elementos que não sejam mesas ou almas de seções tubulares retangulares, sendo:
ca = 0,34



* Limitação do ı́ndice de esbeltez global (5.3.4)

:: O ı́ndice de esbeltez (λ) das barras comprimidas não deve ser superior a 200.

λ= max( λx, λy) =⇒ λ =

(
K.L

r

)
λx=0.4854E+02 λy=0.1351E+03 λ=0.1351E+03

onde:

L=0.3000E+03cm KxLx=0.3000E+03cm KyLy=0.3000E+03cm KzLz=0.3000E+03cm

sendo:

* L: comprimento do elemento.

* KxLx: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo X.

* KyLy: comprimento de flambagem por flexão em relaçãoao eixo Y.

* KzLz: comprimento de flambagem por torção.

* rx e ry: raio de giração da seção bruta.

** Resistência à flexão eixo X (Item 5.4.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Mx,Sd

Mx,Rd
= 0.5087E + 00

onde:

Mx,Sd = 0.8100E + 03KN.cm Mx,Rd = 0.1592E + 04KN.cm MRdx = 0.2925E + 04KN.cm
MRd,FLT = 0.1592E + 04KN.cm MRd,FLM = 0.2191E + 04KN.cm MRd,FLA = 0.2191E + 04KN.cm

sendo:
:: Mx,Rd = min(MRdx; MRd,FLT ; MRd,FLM ; MRd,FLA)

* Máximo momento fletor resistente de cálculo (5.4.2.2)

MRdx =
1, 5.Wx.fy

γa1

sendo:

* Mx,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.

* Mx,Rd : momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, Item 5.4.2).

* MRdx : máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, Item 5.4.2.2).

* Wx : módulo resistente elástico mı́nimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão.

* γa1 : coeficiente de segurança do material.



* Flambagem lateral com torção, FLT (Anexo G)

λp = 1, 76.

√
E

fy

λ =
Lb
ry

λr =
1, 38.

√
Iy.J

ry.J.β1
.

√√√√
1 +

√
1 +

27.Cw.β1
2

Iy

=⇒

para λ 6 λp : MRd,FLT =
Mpl

γa1

para λp 6 λ 6 λr : MRd,FLT =
Cb
γa1

.

[
Mpl − (Mpl −Mr).

λ− λp
λr − λp

]

para λ > λr : MRd,FLT =
Mcr

γa1

onde:

λ = 0.1351E + 03 λp = 0.4978E + 02 λr = 0.1676E + 03 Cb = 0.1000E + 01
Lb = 0.3000E + 03cm Mpl = 0.2410E + 04KN.cm Mr = 0.1501E + 04KN.cm Mcr = 0.2008E + 04KN.cm
β1 = 0.4365E − 01 γa1 = 0.1100E + 01

sendo:

* MRd,FLT : estado-limite último de flambagem lateral com torção, FLT

(
MRd,FLT ≤

Mpl

γa1

)
.

* Cb : fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme.

* Lb : distância entre duas seções contidas lateralmente.

* λ : parâmetro de esbeltez dos componentes comprimidos do perfil (ABNT NBR 8800:2008, Item 5.1.2).

* λp : parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação.

* λr : parâmetro de esbeltez correspondente ao ińıcio do escoamento.

* Mpl : momento de plastificação da seção transversal dado por: Mpl = Zx.fy

* Mr : momento de inicio de escoamento dado por: Mr = (fy − σr).Wx, sendo: σr = 0, 3.fy

* Mcr : momento fletor de flambagem elástica dado por: Mcr =
Cb.π

2.E.Iy

Lb
2 .

√
Cw
Iy
.

(
1 + 0, 039.

J.Lb
2

Cw

)

* β1 : parâmetro, dado por: β1 =
(fy − σr).Wx

E.J

* Flambagem local da mesa, FLM (Anexo G)

λp = 0, 38.

√
E

fy

λ =
bf

2.tf

λr = 0, 83.

√
E

(fy − σr)

=⇒

para λ 6 λp : MRd,FLM =
Mpl

γa1

para λp 6 λ 6 λr : MRd,FLM =
Cb
γa1

.

[
Mpl − (Mpl −Mr).

λ− λp
λr − λp

]

para λ > λr : MRd,FLM =
Mcr

γa1

onde:

λ = 0.1020E + 02 λp = 0.1075E + 02 λr = 0.2806E + 02 Mpl = 0.2410E + 04KN.cm
Mr = 0.1501E + 04KN.cm Mcr = 0.1137E + 05KN.cm γa1 = 0.1100E + 01

sendo:



* MRd,FLM : estado-limite último de flambagem local da mesa, FLM (ABNT NBR 8800:2008, Anexo H).

* Mpl : momento de plastificação da seção transversal dado por: Mpl = Zx.fy

* Mr : momento de inicio de escoamento dado por: Mr = (fy − σr).Wx, sendo: σr = 0, 3.fy

* Mcr : momento fletor de flambagem elástica dado por: Mcr =
0, 69.E

λ2
.Wc

* Wc : módulo resistente elástico do lado comprimido da seção, relativo ao eixo de flexão.

* Flambagem local da alma, FLA (Anexo G)

λp = 3, 76.

√
E

fy

λ =
hw
tw

λr = 5, 70.

√
E

fy

=⇒

para λ 6 λp : MRd,FLA =
Mpl

γa1

para λp 6 λ 6 λr : MRd,FLA =
Cb
γa1

.

[
Mpl − (Mpl −Mr).

λ− λp
λr − λp

]
para λ > λr : Viga de alma esbelta. A verificação será realizada com base no anexo H.

onde:

λ = 0.2744E + 02 λp = 0.1063E + 03 λr = 0.1612E + 03 Mpl = 0.2410E + 04KN.cm
Mr = 0.2145E + 04KN.cm γa1 = 0.1100E + 01

sendo:

* MRd,FLA : estado-limite último de flambagem local da alma, FLA (ABNT NBR 8800:2008, Anexo G).

* Mpl : momento de plastificação da seção transversal dado por: Mpl = Zx.fy

* Mr : momento de inicio de escoamento dado por: Mr = fy.Wx

** Resistência à flexão eixo Y (Item 5.4.2)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
My,Sd

My,Rd
= 0.0000E + 00

onde:

My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm My,Rd = 0.5591E + 03KN.cm

MRdy = 0.5591E + 03KN.cm MRd,FLM = 0.5795E + 03KN.cm MRd,FLA = 0.5795E + 03KN.cm

sendo:

:: My,Rd = min(MRdy; MRd,FLM ; MRd,FLA)

* Máximo momento fletor resistente de cálculo (5.4.2.2)

MRdy =
1, 5.Wy.fy

γa1

sendo:

* My,Sd : momento fletor solicitante de cálculo.



* My,Rd : momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, Item 5.4.2).

* MRdy : máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, Item 5.4.2.2).

* Wy : módulo resistente elástico mı́nimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão.

* γa1 : coeficiente de segurança do material.

* Flambagem local da mesa, FLM (Anexo G)

λp = 0, 38.

√
E

fy

λ =
bf

2.tf

λr = 0, 95.

√
E

(fy − σr)/kc

=⇒

para λ 6 λp : MRd,FLM =
Mpl

γa1

para λp 6 λ 6 λr : MRd,FLM =
Cb
γa1

.

[
Mpl − (Mpl −Mr).

λ− λp
λr − λp

]

para λ > λr : MRd,FLM =
Mcr

γa1

onde:

λ = 0.1020E + 02 λp = 0.1075E + 02 λr = 0.2806E + 02 Mpl = 0.6375E + 03KN.cm
Mr = 0.2870E + 03KN.cm Mcr = 0.2174E + 04KN.cm γa1 = 0.1100E + 01

sendo:

* MRd,FLM : estado-limite último de flambagem local da mesa, FLM (ABNT NBR 8800:2008, Anexo H).

* Mpl : momento de plastificação da seção transversal dado por: Mpl = Zy.fy

* Mr : momento de inicio de escoamento dado por: Mr = (fy − σr).Wy, sendo: σr = 0, 3.fy

* Mcr : momento fletor de flambagem elástica dado por: Mcr =
0, 69.E

λ2
.Wc

* Wc : módulo resistente elástico do lado comprimido da seção, relativo ao eixo de flexão.

* Flambagem local da alma, FLA (Anexo G)

λp = 1, 12.

√
E

fy

λ =
hw
tw

λr = 1, 40.

√
E

fy

=⇒

para λ 6 λp : MRd,FLA =
Mpl

γa1

para λp 6 λ 6 λr : MRd,FLA =
Cb
γa1

.

[
Mpl − (Mpl −Mr).

λ− λp
λr − λp

]
para λ > λr : MRd,FLA =

Mcr

γa1

onde:

λ = 0.2744E + 02 λp = 0.3168E + 02 λr = 0.3960E + 02 Mpl = 0.6375E + 03KN.cm
Mr = 0.4100E + 03KN.cm Mcr = 0.4100E + 03KN.cm γa1 = 0.1100E + 01

sendo:

* MRd,FLA : estado-limite último de flambagem local da alma, FLA (ABNT NBR 8800:2008, Anexo G).

* Mpl : momento de plastificação da seção transversal dado por: Mpl = Zy.fy

* Mr : momento de inicio de escoamento dado por: Mr = fy.Wef

* Mcr : momento fletor de flambagem elástica dado por: Mcr =
W 2
ef

Wy
.fy



** Resistência ao esforço cortante X (Item 5.4.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vx,Sd
Vx,Rd

= 0.0000E + 00

onde:

λp = 1, 10.

√
Kv.E

fy

λ =
bf

2.tf

λr = 1, 37.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : Vx,Rd =
Vpl
γa1

para λp 6 λ 6 λr : Vx,Rd =
λp
λ
.
Vpl
γa1

para λ > λr : Vx,Rd = 1, 24.

(
λp
λ

)2

.
Vpl
γa1

onde:

Vx,Sd = 0.0000E + 00KN Vx,Rd = 0.1336E + 03KN

λ = 0.2041E + 02 λp = 0.3408E + 02 λr = 0.4245E + 02 Vpl = 0.1470E + 03KN
Aw = 0.9800E + 01cm2 Kv = 0.1200E + 01 γa1 = 0.1100E + 01

sendo:

* Vx,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vx,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* λ : parâmetro de esbeltez dos componentes comprimidos do perfil.

* λp : parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação.

* λr : parâmetro de esbeltez correspondente ao ińıcio do escoamento.

* Vpl : força cortante correspondente à plastificação da alma por cisalhamento, dado por: Vpl = 0, 6.Aw.fy

* Aw : área efetiva de cisalhamento, dado por: Aw = 2.bf .tf

* Kv : coeficiente de flambagem.

* γa1 : coeficiente de segurança do material.

** Resistência ao esforço cortante Y (Item 5.4.3)

Deve satisfazer : (η ≤ 1, 0 )

η =
Vy,Sd
Vy,Rd

= 0.3123E − 01

onde:

λp = 1, 10.

√
Kv.E

fy

λ =
hw
tw

λr = 1, 37.

√
Kv.E

fy

=⇒

para λ 6 λp : Vy,Rd =
Vpl
γa1

para λp 6 λ 6 λr : Vy,Rd =
λp
λ
.
Vpl
γa1

para λ > λr : Vy,Rd = 1, 24.

(
λp
λ

)2

.
Vpl
γa1



onde:

Vy,Sd = 0.2710E + 01KN Vy,Rd = 0.8678E + 02KN

λ = 0.2744E + 02 λp = 0.6957E + 02 λr = 0.8665E + 02 Vpl = 0.9546E + 02KN
Aw = 0.6364E + 01cm2 Kv = 0.5000E + 01 γa1 = 0.1100E + 01

sendo:

* Vy,Sd : esforço cortante solicitante de cálculo.

* Vy,Rd : esforço cortante resistente de cálculo.

* Vpl : força cortante correspondente à plastificação da alma por cisalhamento, dado por: Vpl = 0, 6.Aw.fy

* Aw : área efetiva de cisalhamento, dado por: Aw = d.tw

* Kv : coeficiente de flambagem.

* γa1 : coeficiente de segurança do material.

** Resistência ao esforço axial e flexão combinados (Item 5.5.1.2)

Deve satisfazer: (η ≤ 1, 0 )
como:

∗Nsd/NRd > 0.2

temos:

η =
Nsd
NRd

+
8

9
×
(
Mx,Sd

Mx,Rd
+
MySd

My,Rd

)
6 1

η = 0.7274E + 00
onde:

Nc,Sd = 0.3947E + 02KN Nc,Rd = 0.1434E + 03KN Mx,Sd = 0.8100E + 03KN.cm
My,Sd = 0.0000E + 00KN.cm Mx,Rd = 0.1592E + 04KN.cm My,Rd = 0.5591E + 03KN.cm

sendo:

* NSd : força axial de tração ou de compressão solicitante de cálculo.

* NRd: força axial de tração ou de compressão resistente de cálculo(ABNT NBR 8800:2008, Item 5.3).

* Mx,Sd e My,Sd: momentos fletores solicitantes de cálculo.

* Mx,Rd e My,Rd: momentos fletores resistentes de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, Item 5.4.2.)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: MEZANINO 

RELATÓRIOS GERADOS PELO PROGRAMA COMERCIAL 

 METÁLICAS 3D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barra N9/N10 
 

Perfil: C200X75X20X2.00Material: Aço (A-36) 

 

Nós 
Comprimento 

(m) 

Características mecânicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Ix(1) 

(cm4) 
Iy(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
xg(3) 

(mm) 
yg(3) 

(mm) 
N9 N10 1.250 7.53 466.22 56.30 0.10 -15.50 0.00 

Notas: 
(1) Inércia em relação ao eixo indicado 
(2) Momento de inércia à torção uniforme 
(3) Coordenadas do centro de gravidade 

 

 
Flambagem Flambagem lateral 

Plano ZX Plano ZY Aba sup. Aba inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 1.250 1.250 1.250 1.250 

Cm - - 1.000 1.000 

Cb - 1.000 
Notação: 

: Coeficiente de flambagem 
LK: Comprimento de flambagem (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
Cb: Fator de modificação para o momento crítico 

 

 

 
Barra 

VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) 
Estado 

b/t  Nt Nc Mx My Vx Vy MxVy MyVx NcMxMy NtMxMy Mt 

N11/N8 
(bw/t)  500 
(bf/t)  60 

Passa 

xx  200 
yy  200 

Passa 

Nt,Sd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.3 x: 1.25 m 
 = 69.0 

MSd = 0.00 
N.P.(2) 

VSd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.25 m 
 = 16.7 

x: 1.25 m 
 = 29.5 N.P.(4) 

x: 1.25 m 
 = 69.4 N.P.(5) 

Mt,Sd = 0.00 
N.P.(6) 

PASSA 
 = 69.4 

Notação: 
b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura 
: Limitação de esbeltez 
Nt: Resistência à tração 
Nc: Resistência à compressão 
Mx: Resistência à flexão eixo X 
My: Resistência à flexão eixo Y 
Vx: Resistência ao esforço cortante X 
Vy: Resistência ao esforço cortante Y 
MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados 
MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados 
NcMxMy: Resistência à flexo-compressão 
NtMxMy: Resistência à flexo-tração 
Mt: Resistência à torção 
x: Distância à origem da barra 
: Coeficiente de aproveitamento (%) 
N.P.: Não procede 

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.P.): 
(1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
(2) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
(3) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
(4) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(5) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(6) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 

 
Valores máximos da relação comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4) 
 
Elemento: Alma      

Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a 
relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. 

     

  500(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  96  

  

Sendo:      

b: Comprimento do elemento.  b :  192.00 mm 

t: A espessura.  t :  2.00 mm 

Elemento: Mesa      

Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a 
outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve 
ultrapassar o valor 60. 

     

  60(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  34  

  

Sendo:      

b: Comprimento do elemento.  b :  67.00 mm 



t: A espessura.  t :  2.00 mm 

 
 
 

Limitação de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4) 
 

O índice de esbeltez  das barras comprimidas não deve exceder o valor 200.      

 = KL/r < 200
 

 

 xx :  15.9  

 yy :  45.7  

  

Onde:      

KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X.  KxLx :  1.250 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y.  KyLy :  1.250 m 
rx: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X.  rx :  7.87 cm 
ry: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y.  ry :  2.73 cm 

 
 
 

Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
 
 

Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7) 
 

Deve satisfazer:      

c,Sd

c,Rd

N
= 1

N


 
 

  

 :  0.003  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de 
ações 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo.  Nc,Sd :  0.18 kN 

A resistência de cálculo à compressão Nc,Rd é dada pelo menor dos valores 
obtidos segundo os seguintes itens:  

Nc,R
d :  70.02 kN 

a) Inicio de ruptura da seção efetiva e flambagem global (9.7.2)      

 ef y = A f / c,RdN
 

 

 
 Nc,R

d 
:  103.14 kN 

 
Onde:      

Aef: Área efetiva da seção transversal da barra.  Aef :  5.70 cm² 

: Fator de redução associado à flambagem, 
    

2
0

0 1,5 0.658
 

 

 yy :  0.90  

 xz :  0.87  

Sendo:      

0: Índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas.  0, yy :  0.51  

 0, xz :  0.58  

 
  
 

0.5

y

e

Af

N
0

 
 

     

Sendo:      

Ne: Força normal de flambagem elástica da barra, conforme 
9.7.2. 

     

A: Área bruta da seção transversal da barra.  A :  7.53 cm² 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.2  

A força normal de flambagem elástica Ne é o menor valor entre os obtidos por a) 
e b):  Ne :  562.62 kN 

a) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo Y.      

 



2

y

2

y y

EI

K L
eyN

 

 

 Ney :  711.21 kN 



 
b) Força normal de flambagem elástica por flexo-torção.      

 
 

 

               

2

ex ez 0 0
ex ez

22
ex ez0 0

4N N 1 x rN N
1 1

N N2 1 x r
exzN

 
 

 

 Nexz :  562.62 kN 
 

Onde:      

 



2

x
2

x x

EI

K L
exN

 
 

 

 Nex :  5889.83 kN 
 

 
 

   
  

2
w

t2 2
0 z z

1 EC
GI

r K L
ezN

 
 

 

 Nez :  580.24 kN 
 

Ix: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X.  Ix :  466.22 cm4 
Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy :  56.30 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It :  0.10 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw :  4467.20 cm6 

E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G :  76923 MPa 
KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo 
X.  KxLx :  1.250 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo 
Y.  KyLy :  1.250 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz :  1.250 m 
r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de 
torção. 

     

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
 

 

 
 r0 :  9.93 cm 

 Sendo:      
rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos 
principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx :  7.87 cm 

 ry :  2.73 cm 
x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos eixos 
principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da 
seção. 

 x0 :  -54.08 mm 

 y0 :  0.00 mm 
b) Flambagem por distorção (9.7.3)      

 dist y = Af / c,RdN
 

 

 
 Nc,R

d 
:  70.02 kN 

 Onde:      

A: Área bruta da seção transversal da barra.  A :  7.53 cm² 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.2  

dist: Fator de redução associado à flambagem por distorção.      

dist dist 1.2 1.2
dist dist

0.25 1
0.561 1

 
       



 
 

 

 dist :  0.45 
 

 
Sendo:      

dist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por 
distorção. 

     

 dist

0.5

y distAf /N
 

 

 
 dist :  1.75  

 Ndist: Esforço axial de flambagem por distorção elástica (A 
norma não contempla a formulação necessária para esta 
verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI 
S100-07 (2007)). 

     

 
 

  
   

22

d 2
f

E t
Ak

b12 1
distN

 
 

 

 Ndist :  61.62 kN 
 



Onde:      
kd: Coeficiente de flambagem por distorção.      

 
   

 

1.4

f

w

b D
0.05 0.1 8.0

b tdk

 
 

 

 kd :  0.64 
 

 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

: Coeficiente de Poisson.  :  0.3  

bw: Largura da alma.  bw :  200.00 mm 
bf: Largura da aba.  bf :  75.00 mm 
D: Comprimento do enrijecedor da mesa.  D :  20.00 mm 
t: A espessura.  t :  2.00 mm 

 
 
 

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

M
= 1

M


 
 

  

 :  0.690  

  

O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N8, para a 
combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 MSd :  5.20 kN·m 
  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor 
valor calculado em a), b) y c):  MRd :  7.53 kN·m 

a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1)      

 ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  10.06 kN·m 

 
Onde:      

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com 
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  
calculada para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef :  44.25 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)      

  FLT c,ef yW fRdM
 

 

 MRdpos :  10.06 kN·m 
 MRdneg :  10.50 kN·m 

Onde:      
Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à 
fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos 
elementos, conforme 9.2, adotando  = FLTfy. 

 
Wc,efpo

s :  44.25 cm³ 

 
Wc,efne

g :  46.21 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

FLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção.      

 
    

       

     

(1)
0

2(2)
0 0

2(3)
0 0

0.6 1

0.6 1.336 1.11 1 0.278

1.336 1

FLT

FLT

FLT

 
 

 

 (1)FLT :  1.00 

 

 

Sendo:      

 
0.5

c y eW f M0

 
 

 
 0 :  0.43  

 
Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em 
relação à fibra comprimida.  Wc :  46.62 cm³ 

O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, 
pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão 
duplamente simétrica ou monossimétrica sujeitas à flexão em torno do eixo 
de simetria: 

     



 
0.5

b 0 ey etC r N NeM
 

 

 
 Me :  63.79 kN·m 

 Onde:      

Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão.  Cb :  1.00  

 



2

y

2

y y

EI

K L
eyN

 
 

 

 Ney :  711.21 kN 
 

 
 

   
  

2
w

t2 2
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 Nez :  580.24 kN 
 

Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy :  56.30 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It :  0.10 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw :  4467.20 cm6 

E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G :  76923 MPa 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral.  KyLy :  1.250 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz :  1.250 m 

r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro 
de torção. 

     

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
 

 

 
 r0 :  9.93 cm 

 
Sendo:      

rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos 
eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx :  7.87 cm 
 ry :  2.73 cm 

x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 :  -54.08 mm 

 y0 :  0.00 mm 

c) Flambagem por distorção (9.8.2.3)      

RdM dist y = Wf /  
 

 

 
 MRd :  7.53 kN·m 

 Onde:      

W: Módulo resistente elástico da seção bruta em relação à fibra 
extrema com maior tensão.  W :  46.62 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

dist: Fator de redução associado à flambagem por distorção.      

dist dist
dist dist

0.22 1
0.673 1

 
       



 
 

 

 dist :  0.71 
 

 
Sendo:      

dist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem 
por distorção. 

     

 dist

0.5

y distWf /M
 

 

 
 dist :  1.13  

 Mdist: Momento fletor de flambagem por distorção elástica 
(A norma não contempla a formulação necessária para 
esta verificação, portanto, aplica-se o critério da norma 
AISI S100-07 (2007)). 

     

 distM
22

d 2
f

E t
Wk

b12 1

 
  

   
 

 

 

 Mdist :  9.07 kN·m 
 

Onde:      
kd: Coeficiente de flambagem por distorção.      

dk
0.7

f

w

b D
0.5 0.6 8.0

b t

 
   

 
 

 

 

 kd :  1.51 
 

 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 



: Coeficiente de Poisson.  :  0.3  

bw: Largura da alma.  bw :  200.00 mm 
bf: Largura da aba.  bf :  75.00 mm 
D: Comprimento do enrijecedor da mesa.  D :  20.00 mm 

t: A espessura.  t :  2.00 mm 
 
 
 

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
 
 

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
 
 

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

V
= 1

V


 
 

  

 :  0.167  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no 
nó N8, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 VSd :  5.71 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (3)VRd :  34.28 kN 

para     
0.5(1)

v y yh t 1.08 Ek f 0.6f htRdV
 

 

 
 1.08(EKV/fy)0.

5 
:  68.31  

 
para          

0.5 0.5 0.5(2) 2
v y v y v y1.08 Ek f h t 1.4 Ek f 0.65t k f ERdV

 
 

 
 h/t :  96.00  

 
para        

0.5(3) 3
v y vh t 1.4 Ek f 0.905Ek t hRdV

 
 

 
 1.4(EKV/fy)0.5 :  88.54  

 
Onde:      

t: Espessura da alma.  t :  2.00 mm 
h: Largura da alma.  h :  192.00 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV :  5.00 

 

 5.00vk
 

 

     

 
 
 

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N8, para a 
combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante 
de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte 
expressão de interação: 

     

   
      

   

2 2

Sd Sd

0,Rd 0,Rd

M V
= 

M V


 
 

  

 :  0.295  

  

Onde:      

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd :  5.20 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,R

d 
:  10.06 kN·m 

VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd :  5.71 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd :  34.28 kN 

 
 



 

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos no nó N8, para a combinação de 
hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

  y,Sdc,Sd x,Sd

Rd x,Rd y,Rd

MN M
 = 1

N M M


 
 

  

 :  0.694  

  

Onde:      

Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo.  Nc,Sd :  0.18 kN 
Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos 
eixos X e Y, respectivamente. 

 Mx,Sd :  5.20 kN·m 
 My,Sd :  0.00 kN·m 

Nc,Rd: Força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 9.7.  Nc,Rd :  70.02 kN 
Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos 
eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. 

 Mx,R
d 

:  7.53 kN·m 
 My,R

d 
:  1.89 kN·m 

 
 
 

Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros) 
 

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 
 
 



Barra N16/N17 
 

Perfil: C200X75X25X3.35Material: Aço (A-36) 

 

Nós 
Comprimento 

(m) 

Características mecânicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Ix(1) 

(cm4) 
Iy(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
xg(3) 

(mm) 
yg(3) 

(mm) 
N16 N17 1.250 12.66 765.36 95.55 0.47 -14.22 0.00 

Notas: 
(1) Inércia em relação ao eixo indicado 
(2) Momento de inércia à torção uniforme 
(3) Coordenadas do centro de gravidade 

 

 
Flambagem Flambagem lateral 

Plano ZX Plano ZY Aba sup. Aba inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 1.250 1.250 1.250 1.250 

Cm - - 1.000 1.000 

Cb - 1.000 
Notação: 

: Coeficiente de flambagem 
LK: Comprimento de flambagem (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
Cb: Fator de modificação para o momento crítico 

 

 

 
Barra 

VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) 
Estado 

b/t  Nt Nc Mx My Vx Vy MxVy MyVx NcMxMy NtMxMy Mt 

N16/N17 
(bw/t)  500 
(bf/t)  60 

Passa 

xx  200 
yy  200 

Passa 

Nt,Sd = 0.00 
N.P.(1) 

Nc,Sd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 1.25 m 
 = 90.1 

MSd = 0.00 
N.P.(3) 

VSd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.25 m 
 = 19.4 

x: 1.25 m 
 = 85.0 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 

Mt,Sd = 0.00 
N.P.(8) 

PASSA 
 = 90.1 

Notação: 
b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura 
: Limitação de esbeltez 
Nt: Resistência à tração 
Nc: Resistência à compressão 
Mx: Resistência à flexão eixo X 
My: Resistência à flexão eixo Y 
Vx: Resistência ao esforço cortante X 
Vy: Resistência ao esforço cortante Y 
MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados 
MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados 
NcMxMy: Resistência à flexo-compressão 
NtMxMy: Resistência à flexo-tração 
Mt: Resistência à torção 
x: Distância à origem da barra 
: Coeficiente de aproveitamento (%) 
N.P.: Não procede 

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.P.): 
(1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
(2) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. 
(3) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
(4) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
(5) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(6) Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(7) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(8) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 

 
Valores máximos da relação comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4) 
 
Elemento: Alma      

Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a 
relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. 

     

  500(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  56  

  

Sendo:      

b: Comprimento do elemento.  b :  186.60 mm 
t: A espessura.  t :  3.35 mm 

Elemento: Mesa      

Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a 
outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve 
ultrapassar o valor 60. 

     

  60(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  18  

  

Sendo:      



b: Comprimento do elemento.  b :  61.60 mm 
t: A espessura.  t :  3.35 mm 

 
 
 

Limitação de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4) 
 

O índice de esbeltez  das barras comprimidas não deve exceder o valor 200.      

 = KL/r < 200
 

 

 xx :  16.1  

 yy :  45.5  

  

Onde:      

KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X.  KxLx :  1.250 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y.  KyLy :  1.250 m 
rx: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X.  rx :  7.78 cm 
ry: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y.  ry :  2.75 cm 

 
 
 

Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
 
 

Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. 
 
 

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

M
= 1

M


 
 

  

 :  0.901  

  

O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N17, para a 
combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 MSd :  15.68 kN·m 
  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor 
valor calculado em a), b) y c):  MRd :  17.39 kN·m 

a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1)      

 ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  17.39 kN·m 

 
Onde:      

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com 
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  
calculada para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef :  76.54 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)      

  FLT c,ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  17.39 kN·m 

 
Onde:      

Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à 
fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos 
elementos, conforme 9.2, adotando  = FLTfy.  Wc,ef :  76.54 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

FLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção.      

 
    

       

     

(1)
0

2(2)
0 0

2(3)
0 0

0.6 1

0.6 1.336 1.11 1 0.278

1.336 1

FLT

FLT

FLT
 

 

 (1)FLT :  1.00 

 



 

Sendo:      

 
0.5

c y eW f M0

 
 

 
 0 :  0.41  

 
Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em 
relação à fibra comprimida.  Wc :  76.54 cm³ 

O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, 
pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão 
duplamente simétrica ou monossimétrica sujeitas à flexão em torno do eixo de 
simetria: 

     

 
0.5

b 0 ey etC r N NeM
 

 

 
 Me :  111.89 kN·m 

 Onde:      

Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão.  Cb :  1.00  
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y

2

y y

EI

K L
eyN

 
 

 

 Ney :  1207.10 kN 
 

 
 

   
  

2
w

t2 2
0 z z
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 Nez :  1046.52 kN 
 

Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy :  95.55 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It :  0.47 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw :  7922.14 cm6 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G :  76923 MPa 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral.  KyLy :  1.250 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz :  1.250 m 

r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de 
torção. 

     

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
 

 

 
 r0 :  9.96 cm 

 
Sendo:      

rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos 
eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx :  7.78 cm 
 ry :  2.75 cm 

x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 :  -55.75 mm 

 y0 :  0.00 mm 

c) Flambagem por distorção (9.8.2.3)      

Não é possível calcular o esforço axial de flambagem por distorção 
elástica, já que não se cumprem as seguintes limitações geométricas (A 
norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, 
portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)) 

     

Onde:      

50.00bw/t200.00  bw/t :  59.70  

25.00bf/t100.00  bf/t :  22.39  

6.25D/t50.00  D/t :  7.46  

0.04D/bf0.50  D/bf :  0.33  

2.00bw/bf8.00  bw/bf :  2.67  

Sendo:      

bw: Largura da alma.  bw :  200.00 mm 
bf: Largura da aba.  bf :  75.00 mm 
D: Comprimento do enrijecedor da mesa.  D :  25.00 mm 
t: A espessura.  t :  3.35 mm 

 
 
 
 
 



Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
 
 

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
 
 

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

V
= 1

V


 
 

  

 :  0.194  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no 
nó N17, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 VSd :  16.54 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (1)VRd :  85.24 kN 

para     
0.5(1)

v y yh t 1.08 Ek f 0.6f htRdV
 

 

 
 1.08(EKV/fy)0.

5 
:  68.31  

 
para          

0.5 0.5 0.5(2) 2
v y v y v y1.08 Ek f h t 1.4 Ek f 0.65t k f ERdV

 
 

 
 h/t :  55.70  

 
para        

0.5(3) 3
v y vh t 1.4 Ek f 0.905Ek t hRdV

 
 

 
 1.4(EKV/fy)0.5 :  88.54  

 
Onde:      

t: Espessura da alma.  t :  3.35 mm 
h: Largura da alma.  h :  186.60 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV :  5.00 

 

 5.00vk
 

 

     

 
 
 

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N17, para a 
combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante 
de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte 
expressão de interação: 

     

   
      

   

2 2

Sd Sd

0,Rd 0,Rd

M V
= 

M V


 
 

  

 :  0.850  

  

Onde:      

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd :  15.68 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,R

d 
:  17.39 kN·m 

VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd :  16.54 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd :  85.24 kN 

 
 
 
 
 

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 



 

Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. 
Assim a verificação não será executada. 
 
 

Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros) 
 

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 
 
 



Barra N7/N14 
 

Perfil: C200X75X25X2.65Material: Aço (A-36) 

 

Nós 
Comprimento 

(m) 

Características mecânicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Ix(1) 

(cm4) 
Iy(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
xg(3) 

(mm) 
yg(3) 

(mm) 
N7 N14 2.400 10.13 620.02 78.66 0.24 -14.19 0.00 

Notas: 
(1) Inércia em relação ao eixo indicado 
(2) Momento de inércia à torção uniforme 
(3) Coordenadas do centro de gravidade 

 

 
Flambagem Flambagem lateral 

Plano ZX Plano ZY Aba sup. Aba inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 2.400 2.400 2.400 2.400 

Cm - - 1.000 1.000 

Cb - 1.000 
Notação: 

: Coeficiente de flambagem 
LK: Comprimento de flambagem (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
Cb: Fator de modificação para o momento crítico 

 

 

 
Barra 

VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) 
Estado 

b/t  Nt Nc Mx My Vx Vy MxVy MyVx NcMxMy NtMxMy Mt 

N21/N14 
(bw/t)  500 
(bf/t)  60 

Passa 

xx  200 
yy  200 

Passa 

Nt,Sd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 1.8 
x: 2.4 m 
 = 80.5 

MSd = 0.00 
N.P.(2) 

VSd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 14.4 

x: 2.4 m 
 = 48.0 N.P.(4) 

x: 2.4 m 
 = 82.4 N.P.(5) 

Mt,Sd = 0.00 
N.P.(6) 

PASSA 
 = 82.4 

Notação: 
b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura 
: Limitação de esbeltez 
Nt: Resistência à tração 
Nc: Resistência à compressão 
Mx: Resistência à flexão eixo X 
My: Resistência à flexão eixo Y 
Vx: Resistência ao esforço cortante X 
Vy: Resistência ao esforço cortante Y 
MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados 
MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados 
NcMxMy: Resistência à flexo-compressão 
NtMxMy: Resistência à flexo-tração 
Mt: Resistência à torção 
x: Distância à origem da barra 
: Coeficiente de aproveitamento (%) 
N.P.: Não procede Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.P.): 
(1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
(2) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
(3) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
(4) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(5) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(6) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 

 
Valores máximos da relação comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4) 
 
Elemento: Alma      

Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a 
relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. 

     

  500(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  71  

  

Sendo:      

b: Comprimento do elemento.  b :  189.40 mm 
t: A espessura.  t :  2.65 mm 

Elemento: Mesa      

Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a 
outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve 
ultrapassar o valor 60. 

     

  60(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  24  

  

Sendo:      



b: Comprimento do elemento.  b :  64.40 mm 
t: A espessura.  t :  2.65 mm 

 
 
 

Limitação de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4) 
 

O índice de esbeltez  das barras comprimidas não deve exceder o valor 200.      

 = KL/r < 200
 

 xx :  30.7  

 yy :  86.1  

Onde:      

KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X.  KxLx :  2.400 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y.  KyLy :  2.400 m 
rx: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X.  rx :  7.82 cm 
ry: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y.  ry :  2.79 cm 

 
 
 

Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
 
 

Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7) 
 

Deve satisfazer:      

c,Sd

c,Rd

N
= 1

N


 
 

  

 :  0.018  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de 
ações 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo.  Nc,Sd :  2.16 kN 

A resistência de cálculo à compressão Nc,Rd é dada pelo menor dos valores 
obtidos segundo os seguintes itens:  

Nc,R
d :  117.20 kN 

a) Inicio de ruptura da seção efetiva e flambagem global (9.7.2)      

 ef y = A f / c,RdN
 

 

 
 Nc,R

d 
:  117.20 kN 

 
Onde:      

Aef: Área efetiva da seção transversal da barra.  Aef :  8.87 cm² 

: Fator de redução associado à flambagem, 
    

2
0

0 1,5 0.658
 

 

 yy :  0.67  

 xz :  0.63  

Sendo:      

0: Índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas.  0, yy :  0.97  

 0, xz :  1.04  

 
  
 

0.5

y

e

Af

N
0

 
 

     

Sendo:      

Ne: Força normal de flambagem elástica da barra, conforme 
9.7.2. 

     

A: Área bruta da seção transversal da barra.  A :  10.13 cm² 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.2  

A força normal de flambagem elástica Ne é o menor valor entre os obtidos por a) 
e b):  Ne :  232.92 kN 

a) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo Y.      
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 Ney :  269.58 kN 



 
b) Força normal de flambagem elástica por flexo-torção.      
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 Nexz :  232.92 kN 
 

Onde:      
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 Nex :  2124.77 kN 
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 Nez :  242.02 kN 
 

Ix: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X.  Ix :  620.02 cm4 
Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy :  78.66 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It :  0.24 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw :  6601.67 cm6 

E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G :  76923 MPa 
KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo 
X.  KxLx :  2.400 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo 
Y.  KyLy :  2.400 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz :  2.400 m 
r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de 
torção. 

     

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
 

 

 
 r0 :  10.05 cm 

 Sendo:      
rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos 
principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx :  7.82 cm 

 ry :  2.79 cm 
x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos eixos 
principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da 
seção. 

 x0 :  -56.63 mm 

 y0 :  0.00 mm 
b) Flambagem por distorção (9.7.3)      

 dist y = Af / c,RdN
 

 

 
 Nc,R

d 
:  119.54 kN 

 Onde:      

A: Área bruta da seção transversal da barra.  A :  10.13 cm² 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.2  

dist: Fator de redução associado à flambagem por distorção.      

dist dist 1.2 1.2
dist dist

0.25 1
0.561 1

 
       



 
 

 

 dist :  0.57 
 

 
Sendo:      

dist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por 
distorção. 

     

 dist

0.5

y distAf /N
 

 

 
 dist :  1.37  

 Ndist: Esforço axial de flambagem por distorção elástica (A 
norma não contempla a formulação necessária para esta 
verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI 
S100-07 (2007)). 
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 Ndist :  134.11 kN 
 



Onde:      
kd: Coeficiente de flambagem por distorção.      
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 kd :  0.59 
 

 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

: Coeficiente de Poisson.  :  0.3  

bw: Largura da alma.  bw :  200.00 mm 
bf: Largura da aba.  bf :  75.00 mm 
D: Comprimento do enrijecedor da mesa.  D :  25.00 mm 
t: A espessura.  t :  2.65 mm 

 
 
 

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

M
= 1

M


 
 

  

 :  0.805  

  

O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N14, para a 
combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 MSd :  9.72 kN·m 
  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor 
valor calculado em a), b) y c):  MRd :  12.07 kN·m 

a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1)      

 ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  14.09 kN·m 

 
Onde:      

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com 
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  
calculada para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef :  62.00 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)      

  FLT c,ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  13.02 kN·m 

 
Onde:      

Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à 
fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos 
elementos, conforme 9.2, adotando  = FLTfy.  Wc,ef :  62.00 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

FLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção.      

 
    

       

     

(1)
0

2(2)
0 0

2(3)
0 0

0.6 1

0.6 1.336 1.11 1 0.278

1.336 1

FLT

FLT

FLT

 
 

 

 
(2)FL

T :  0.92 

 

 

Sendo:      

 
0.5

c y eW f M0

 
 

 
 0 :  0.78  

 
Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em 
relação à fibra comprimida.  Wc :  62.00 cm³ 

O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, 
pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão duplamente 
simétrica ou monossimétrica sujeitas à flexão em torno do eixo de simetria: 

     

 



 

 Me :  25.67 kN·m 
 Onde:      

Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão.  Cb :  1.00  
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 Ney :  269.58 kN 
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 Nez :  242.02 kN 
 

Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy :  78.66 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It :  0.24 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw :  6601.67 cm6 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G :  76923 MPa 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral.  KyLy :  2.400 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz :  2.400 m 

r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de 
torção. 

     

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
 

 

 
 r0 :  10.05 cm 

 
Sendo:      

rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos 
principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx :  7.82 cm 
 ry :  2.79 cm 

x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 :  -56.63 mm 

 y0 :  0.00 mm 

c) Flambagem por distorção (9.8.2.3)      

RdM dist y = Wf /  
 

 

 
 MRd :  12.07 kN·m 

 Onde:      

W: Módulo resistente elástico da seção bruta em relação à fibra 
extrema com maior tensão.  W :  62.00 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

dist: Fator de redução associado à flambagem por distorção.      

dist dist
dist dist

0.22 1
0.673 1

 
       



 
 

 

 dist :  0.86 
 

 
Sendo:      

dist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem 
por distorção. 

     

 dist

0.5

y distWf /M
 

 

 
 dist :  0.87  

 Mdist: Momento fletor de flambagem por distorção elástica 
(A norma não contempla a formulação necessária para esta 
verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI 
S100-07 (2007)). 
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 Mdist :  20.33 kN·m 
 

Onde:      

kd: Coeficiente de flambagem por distorção.      

dk
0.7

f

w

b D
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b t

 
   

 
 

 

 

 kd :  1.45 
 

 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 



: Coeficiente de Poisson.  :  0.3  

bw: Largura da alma.  bw :  200.00 mm 
bf: Largura da aba.  bf :  75.00 mm 
D: Comprimento do enrijecedor da mesa.  D :  25.00 mm 

t: A espessura.  t :  2.65 mm 
 
 
 

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
 
 

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
 
 

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

V
= 1

V


 
 

  

 :  0.144  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no 
nó N21, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 VSd :  9.46 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (2)VRd :  65.61 kN 

para     
0.5(1)

v y yh t 1.08 Ek f 0.6f htRdV
 

 

 
 1.08(EKV/fy)0.

5 
:  68.31  

 
para          

0.5 0.5 0.5(2) 2
v y v y v y1.08 Ek f h t 1.4 Ek f 0.65t k f ERdV

 
 

 
 h/t :  71.47  

 
para        

0.5(3) 3
v y vh t 1.4 Ek f 0.905Ek t hRdV

 
 

 
 1.4(EKV/fy)0.5 :  88.54  

 
Onde:      

t: Espessura da alma.  t :  2.65 mm 
h: Largura da alma.  h :  189.40 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV :  5.00 

 

 5.00vk
 

 

     

 
 
 

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N14, para a 
combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante 
de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte 
expressão de interação: 

     

   
      

   

2 2

Sd Sd

0,Rd 0,Rd

M V
= 

M V


 
 

  

 :  0.480  

  

Onde:      

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd :  9.72 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,R

d 
:  14.09 kN·m 

VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd :  4.07 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd :  65.61 kN 

 
 



 

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos no nó N14, para a combinação 
de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

  y,Sdc,Sd x,Sd

Rd x,Rd y,Rd

MN M
 = 1

N M M


 
 

  

 :  0.824  

  

Onde:      

Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo.  Nc,Sd :  2.16 kN 
Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos 
eixos X e Y, respectivamente. 

 Mx,Sd :  9.72 kN·m 
 My,Sd :  0.00 kN·m 

Nc,Rd: Força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 9.7.  Nc,Rd :  117.20 kN 
Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos 
eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. 

 Mx,R
d 

:  12.07 kN·m 
 My,R

d 
:  3.29 kN·m 

 
 
 

Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros) 
 

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 
 
 



Barra N8/N15 
 

Perfil: C100X50X17X2.00Material: Aço (A-36) 

 

Nós 
Comprimento 

(m) 

Características mecânicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Ix(1) 

(cm4) 
Iy(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
xg(3) 

(mm) 
yg(3) 

(mm) 
N8 N15 2.400 4.41 70.09 15.75 0.06 -7.18 0.00 

Notas: 
(1) Inércia em relação ao eixo indicado 
(2) Momento de inércia à torção uniforme 
(3) Coordenadas do centro de gravidade 

 

 
Flambagem Flambagem lateral 

Plano ZX Plano ZY Aba sup. Aba inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 2.400 2.400 2.400 2.400 

Cm - - 1.000 1.000 

Cb - 1.000 
Notação: 

: Coeficiente de flambagem 
LK: Comprimento de flambagem (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
Cb: Fator de modificação para o momento crítico 

 

 

 
Barra 

VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) 
Estado 

b/t  Nt Nc Mx My Vx Vy MxVy MyVx NcMxMy NtMxMy Mt 

N15/N10 

x: 0 m 
(bw/t)  500 
(bf/t)  60 

Passa 

xx  200 
yy  200 

Passa 

Nt,Sd = 0.00 
N.P.(1) 

Nc,Sd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 1.4 m 
 = 91.4 

MSd = 0.00 
N.P.(3) 

VSd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 24.1 

x: 1.4 m 
 = 47.5 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 

Mt,Sd = 0.00 
N.P.(8) 

PASSA 
 = 91.4 

Notação: 
b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura 
: Limitação de esbeltez 
Nt: Resistência à tração 
Nc: Resistência à compressão 
Mx: Resistência à flexão eixo X 
My: Resistência à flexão eixo Y 
Vx: Resistência ao esforço cortante X 
Vy: Resistência ao esforço cortante Y 
MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados 
MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados 
NcMxMy: Resistência à flexo-compressão 
NtMxMy: Resistência à flexo-tração 
Mt: Resistência à torção 
x: Distância à origem da barra 
: Coeficiente de aproveitamento (%) 
N.P.: Não procede 

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.P.): 
(1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
(2) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. 
(3) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
(4) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
(5) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(6) Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(7) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(8) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 

 
Valores máximos da relação comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4) 
 
A relação comprimento-espessura desfavorável é obtida no nó N15.      
Elemento: Alma      

Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a 
relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. 

     

  500(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  46  

  

Sendo:      

b: Comprimento do elemento.  b :  92.00 mm 
t: A espessura.  t :  2.00 mm 

Elemento: Mesa      

Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a 
outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve 
ultrapassar o valor 60. 

     

  60(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  21  

  



Sendo:      

b: Comprimento do elemento.  b :  42.00 mm 

t: A espessura.  t :  2.00 mm 

 
 
 

Limitação de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4) 
 

O índice de esbeltez  das barras comprimidas não deve exceder o valor 200.      

 = KL/r < 200
 

 

 xx :  60.2  

 yy :  127.0  

  

Onde:      

KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X.  KxLx :  2.400 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y.  KyLy :  2.400 m 
rx: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X.  rx :  3.98 cm 
ry: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y.  ry :  1.89 cm 

 
 
 

Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
 
 

Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. 
 
 

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

M
= 1

M


 
 

  

 :  0.914  

  

O momento fletor solicitante de cálculo desfavorável MSd produz-se num ponto 
situado a uma distância de 1.400 m do nó N15, para a combinação de hipóteses 
1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 MSd :  2.20 kN·m 

  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor 
valor calculado em a), b) y c):  MRd :  2.40 kN·m 

a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1)      

 ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  3.19 kN·m 

 
Onde:      

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com 
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  
calculada para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef :  14.02 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)      

  FLT c,ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  2.40 kN·m 

 
Onde:      

Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à 
fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos 
elementos, conforme 9.2, adotando  = FLTfy.  Wc,ef :  14.02 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

FLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção.      

 
    (1)

0 0.6 1FLT
 

 



 
(2)FL

T :  0.75 

 

 

Sendo:      

 
0.5

c y eW f M0

 
 

 
 0 :  1.08  

 
Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em 
relação à fibra comprimida.  Wc :  14.02 cm³ 

O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, 
pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão duplamente 
simétrica ou monossimétrica sujeitas à flexão em torno do eixo de simetria: 

     

 
0.5

b 0 ey etC r N NeM
 

 

 
 Me :  3.03 kN·m 

 Onde:      

Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão.  Cb :  1.00  
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 Ney :  53.99 kN 
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 Nez :  46.14 kN 
 

Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy :  15.75 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It :  0.06 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw :  364.95 cm6 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

G: Módulo de elasticidade transversal.  G :  76923 MPa 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral.  KyLy :  2.400 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz :  2.400 m 

r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de 
torção. 

     

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
 

 

 
 r0 :  6.08 cm 

 
Sendo:      

rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos 
principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx :  3.98 cm 

 ry :  1.89 cm 
x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 :  -41.80 mm 

 y0 :  0.00 mm 

c) Flambagem por distorção (9.8.2.3)      

RdM dist y = Wf /  
 

 

 
 MRd :  3.07 kN·m 

 Onde:      

W: Módulo resistente elástico da seção bruta em relação à fibra 
extrema com maior tensão.  W :  14.02 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

dist: Fator de redução associado à flambagem por distorção.      

dist dist
dist dist

0.22 1
0.673 1

 
       



 
 

 

 dist :  0.96 
 

 
Sendo:      

dist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por 
distorção. 

     

 dist

0.5

y distWf /M
 

 

 
 dist :  0.72  

 



Mdist: Momento fletor de flambagem por distorção elástica (A 
norma não contempla a formulação necessária para esta 
verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI 
S100-07 (2007)). 
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 Mdist :  6.70 kN·m 
 

Onde:      
kd: Coeficiente de flambagem por distorção.      

dk
0.7

f

w

b D
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b t

 
   

 
 

 

 

 kd :  1.65 
 

 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

: Coeficiente de Poisson.  :  0.3  

bw: Largura da alma.  bw :  100.00 mm 
bf: Largura da aba.  bf :  50.00 mm 
D: Comprimento do enrijecedor da mesa.  D :  17.00 mm 

t: A espessura.  t :  2.00 mm 
 
 
 

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
 
 

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
 
 

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

V
= 1

V


 
 

  

 :  0.241  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no 
nó N15, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 VSd :  6.04 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (1)VRd :  25.09 kN 

para     
0.5(1)

v y yh t 1.08 Ek f 0.6f htRdV
 

 

 
 1.08(EKV/fy)0.

5 
:  68.31  

 
para          

0.5 0.5 0.5(2) 2
v y v y v y1.08 Ek f h t 1.4 Ek f 0.65t k f ERdV

 
 

 
 h/t :  46.00  

 
para        

0.5(3) 3
v y vh t 1.4 Ek f 0.905Ek t hRdV

 
 

 
 1.4(EKV/fy)0.5 :  88.54  

 
Onde:      

t: Espessura da alma.  t :  2.00 mm 
h: Largura da alma.  h :  92.00 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 
E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV :  5.00 

 

 5.00vk
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis MSd e VSd produzem-se num 
ponto situado a uma distância 1.400 m do nó N15, para a combinação de 
hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante 
de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte 
expressão de interação: 

     

   
      

   

2 2

Sd Sd

0,Rd 0,Rd

M V
= 

M V


 
 

  

 :  0.475  

  

Onde:      

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd :  2.20 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,R

d 
:  3.19 kN·m 

VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd :  0.03 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd :  25.09 kN 

 
 
 

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. 
Assim a verificação não será executada. 
 
 

Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros) 
 

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 
 
 



Barra N10/N17 
 

Perfil: C300X85X30X6.3Material: Aço (A-36) 

 

Nós 
Comprimento 

(m) 

Características mecânicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Ix(1) 

(cm4) 
Iy(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
xg(3) 

(mm) 
yg(3) 

(mm) 
N10 N7 2.400 30.76 3841.96 257.42 4.07 -19.34 0.00 

Notas: 
(1) Inércia em relação ao eixo indicado 
(2) Momento de inércia à torção uniforme 
(3) Coordenadas do centro de gravidade 

 

 
Flambagem Flambagem lateral 

Plano ZX Plano ZY Aba sup. Aba inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 2.400 2.400 2.400 2.400 

Cm - - 1.000 1.000 

Cb - 1.000 
Notação: 

: Coeficiente de flambagem 
LK: Comprimento de flambagem (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
Cb: Fator de modificação para o momento crítico 

 

 

 
Barra 

VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) 
Estado 

b/t  Nt Nc Mx My Vx Vy MxVy MyVx NcMxMy NtMxMy Mt 

N17/N8 
(bw/t)  500 
(bf/t)  60 

Passa 

xx  200 
yy  200 

Passa 

Nt,Sd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 0.6 
x: 0 m 
 = 80.6 

MSd = 0.00 
N.P.(2) 

VSd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 2.4 m 
 = 11.7 

x: 0 m 
 = 59.8 N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 81.2 N.P.(5) 

Mt,Sd = 0.00 
N.P.(6) 

PASSA 
 = 81.2 

Notação: 
b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura 
: Limitação de esbeltez 
Nt: Resistência à tração 
Nc: Resistência à compressão 
Mx: Resistência à flexão eixo X 
My: Resistência à flexão eixo Y 
Vx: Resistência ao esforço cortante X 
Vy: Resistência ao esforço cortante Y 
MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados 
MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados 
NcMxMy: Resistência à flexo-compressão 
NtMxMy: Resistência à flexo-tração 
Mt: Resistência à torção 
x: Distância à origem da barra 
: Coeficiente de aproveitamento (%) 
N.P.: Não procede Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.P.): 
(1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
(2) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
(3) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
(4) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(5) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. 
(6) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 

 
Valores máximos da relação comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4) 
 
Elemento: Alma      

Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a 
relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. 

     

  500(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  44  

  

Sendo:      

b: Comprimento do elemento.  b :  274.80 mm 
t: A espessura.  t :  6.30 mm 

Elemento: Mesa      

Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a 
outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve 
ultrapassar o valor 60. 

     

  60(b / t)
 

 

  

 (b/t) :  9  

  

Sendo:      



b: Comprimento do elemento.  b :  59.80 mm 
t: A espessura.  t :  6.30 mm 

 
 
 

Limitação de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4) 
 

O índice de esbeltez  das barras comprimidas não deve exceder o valor 200.      

 = KL/r < 200
 

 xx :  21.5  

 yy :  83.0  

Onde:      

KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X.  KxLx :  2.400 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y.  KyLy :  2.400 m 
rx: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X.  rx :  11.18 cm 
ry: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y.  ry :  2.89 cm 

 
 
 

Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
 
 

Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7) 
 

Deve satisfazer:      

c,Sd

c,Rd

N
= 1

N


 
 

  

 :  0.006  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de 
ações 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo.  Nc,Sd :  2.69 kN 

A resistência de cálculo à compressão Nc,Rd é dada pelo menor dos valores 
obtidos segundo os seguintes itens:  Nc,Rd :  444.29 kN 

a) Inicio de ruptura da seção efetiva e flambagem global (9.7.2)      

 ef y = A f / c,RdN
 

 

 
 Nc,Rd :  444.29 kN 

 
Onde:      

Aef: Área efetiva da seção transversal da barra.  Aef :  30.71 cm² 

: Fator de redução associado à flambagem, 
    

2
0

0 1,5 0.658
 

 

 yy :  0.69  

 xz :  0.75  

Sendo:      

0: Índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas.  0, yy :  0.93  

 0, xz :  0.83  

 
  
 

0.5

y

e

Af

N
0

 
 

     

Sendo:      

Ne: Força normal de flambagem elástica da barra, 
conforme 9.7.2. 

     

A: Área bruta da seção transversal da barra.  A :  30.76 cm² 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.2  

A força normal de flambagem elástica Ne é o menor valor entre os obtidos por 
a) e b):  Ne :  882.16 kN 

a) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo Y.      

 



2

y

2

y y

EI

K L
eyN

 

 

 Ney :  882.16 kN 



 
b) Força normal de flambagem elástica por flexo-torção.      

 
 

 

               

2

ex ez 0 0
ex ez
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 Nexz :  1124.27 kN 
 

Onde:      
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 Nex :  13166.20 kN 
 

 
 

   
  

2
w

t2 2
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ezN

 
 

 

 Nez :  1143.19 kN 
 

Ix: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X.  Ix :  3841.96 cm4 
Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy :  257.42 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It :  4.07 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw :  45104.94 cm6 

E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G :  76923 MPa 
KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao 
eixo X.  KxLx :  2.400 m 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao 
eixo Y.  KyLy :  2.400 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz :  2.400 m 
r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de 
torção. 

     

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
 

 

 
 r0 :  12.75 cm 

 Sendo:      
rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos 
eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx :  11.18 cm 

 ry :  2.89 cm 
x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 :  -54.13 mm 

 y0 :  0.00 mm 
b) Flambagem por distorção (9.7.3)      

Não é possível calcular o esforço axial de flambagem por distorção 
elástica, já que não se cumprem as seguintes limitações geométricas (A 
norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, 
portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)) 

     

Onde:      

50.00bw/t200.00  bw/t :  47.62  

25.00bf/t100.00  bf/t :  13.49  

6.25D/t50.00  D/t :  4.76  

0.04D/bf0.50  D/bf :  0.35  

2.00bw/bf8.00  bw/bf :  3.53  

Sendo:      

bw: Largura da alma.  bw :  300.00 mm 
bf: Largura da aba.  bf :  85.00 mm 
D: Comprimento do enrijecedor da mesa.  D :  30.00 mm 
t: A espessura.  t :  6.30 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

M
= 1

M


 
 

  

 :  0.806  

  

O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N17, para a 
combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 MSd :  44.83 kN·m 
  

O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor 
valor calculado em a), b) y c):  MRd :  55.63 kN·m 

a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1)      

 ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  58.21 kN·m 

 
Onde:      

Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com 
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com  
calculada para o estado limite último de escoamento da seção.  Wef :  256.13 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2)      

  FLT c,ef yW fRdM
 

 

 
 MRd :  55.63 kN·m 

 
Onde:      

Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à 
fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos 
elementos, conforme 9.2, adotando  = FLTfy.  Wc,ef :  256.13 cm³ 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

FLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção.      

 
    

       

     

(1)
0

2(2)
0 0

2(3)
0 0

0.6 1

0.6 1.336 1.11 1 0.278

1.336 1

FLT

FLT

FLT

 
 

 

 (2)FLT :  0.96 

 

 

Sendo:      

 
0.5

c y eW f M0

 
 

 
 0 :  0.71  

 
Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em 
relação à fibra comprimida.  Wc :  256.13 cm³ 

O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, 
pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão 
duplamente simétrica ou monossimétrica sujeitas à flexão em torno do eixo 
de simetria: 

     

 
0.5

b 0 ey etC r N NeM
 

 

 
 Me :  128.05 kN·m 

 Onde:      

Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão.  Cb :  1.00  
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 Ney :  882.16 kN 
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 Nez :  1143.19 kN 
 

Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y.  Iy :  257.42 cm4 
It: Momento de inércia à torção uniforme.  It :  4.07 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção.  Cw :  45104.94 cm6 



E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 
G: Módulo de elasticidade transversal.  G :  76923 MPa 
KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral.  KyLy :  2.400 m 
KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção.  KzLz :  2.400 m 

r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro 
de torção. 

     

     
0.52 2 2 2

x y 0 0r r x y0r
 

 

 
 r0 :  12.75 cm 

 
Sendo:      

rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos 
eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. 

 rx :  11.18 cm 
 ry :  2.89 cm 

x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos 
eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao 
centróide da seção. 

 x0 :  -54.13 mm 

 y0 :  0.00 mm 

c) Flambagem por distorção (9.8.2.3)      

Não é possível calcular o esforço axial de flambagem por distorção 
elástica, já que não se cumprem as seguintes limitações geométricas (A 
norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, 
portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)) 

     

Onde:      

50.00bw/t200.00  bw/t :  47.62  

25.00bf/t100.00  bf/t :  13.49  

6.25D/t50.00  D/t :  4.76  

0.04D/bf0.50  D/bf :  0.35  

2.00bw/bf8.00  bw/bf :  3.53  

Sendo:      

bw: Largura da alma.  bw :  300.00 mm 
bf: Largura da aba.  bf :  85.00 mm 
D: Comprimento do enrijecedor da mesa.  D :  30.00 mm 
t: A espessura.  t :  6.30 mm 

 
 
 

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2) 
 

A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
 
 

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
 
 

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

V
= 1

V


 
 

  

 :  0.117  

  

O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no 
nó N8, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

 VSd :  27.54 kN 
  

A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada 
por:  (1)VRd :  236.08 kN 

para     
0.5(1)

v y yh t 1.08 Ek f 0.6f htRdV
 

 

 
 1.08(EKV/fy)0.

5 
:  68.31  

 
para          

0.5 0.5 0.5(2) 2
v y v y v y1.08 Ek f h t 1.4 Ek f 0.65t k f ERdV

 
 

 
 h/t :  43.62  

 
para        

0.5(3) 3
v y vh t 1.4 Ek f 0.905Ek t hRdV

 
 

 
 1.4(EKV/fy)0.5 :  88.54  

 
Onde:      

t: Espessura da alma.  t :  6.30 mm 



h: Largura da alma.  h :  274.80 mm 
fy: Tensão de escoamento.  fy :  250.00 MPa 

E: Módulo de elasticidade.  E :  200000 MPa 

: Coeficiente de ponderação das resistências.  :  1.1  

KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que 
para a alma sem enrijecedores transversais é dado por:  KV :  5.00 

 

 5.00vk
 

 

     

 
 
 

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N17, para a 
combinação de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante 
de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte 
expressão de interação: 

     

   
      

   

2 2

Sd Sd

0,Rd 0,Rd

M V
= 

M V


 
 

  

 :  0.598  

  

Onde:      

MSd: Momento fletor solicitante de cálculo.  MSd :  44.83 kN·m 
M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1.  M0,R

d 
:  58.21 kN·m 

VSd: Força cortante solicitante de cálculo.  VSd :  16.54 kN 
VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3.  VRd :  236.08 kN 

 
 
 

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 
9.8.4) 
 

Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos no nó N17, para a combinação 
de hipóteses 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

  y,Sdc,Sd x,Sd

Rd x,Rd y,Rd

MN M
 = 1

N M M


 
 

  

 :  0.812  

  

Onde:      

Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo.  Nc,Sd :  2.69 kN 
Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos 
eixos X e Y, respectivamente. 

 Mx,Sd :  44.83 kN·m 
 My,Sd :  0.00 kN·m 

Nc,Rd: Força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 9.7.  Nc,Rd :  444.29 kN 
Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos 
eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. 

 Mx,R
d 

:  55.63 kN·m 
 My,R

d 
:  9.46 kN·m 

 
 
 

Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9) 
 

Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a 
verificação não será executada. 
 
 

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros) 
 

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 
 
 



Barra N2/N10 
 

Perfil: W 150 x 13Material: Aço (A-36) 

 

Nós 
Comprimento 

(m) 

Características mecânicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Ix(1) 

(cm4) 
Iy(1) 

(cm4) 
It(2) 

(cm4) 
N2 N10 3.000 16.60 635.00 82.00 1.72 

Notas: 
(1) Inércia em relação ao eixo indicado 
(2) Momento de inércia à torção uniforme 

 

 
Flambagem Flambagem lateral 

Plano ZX Plano ZY Aba sup. Aba inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 3.000 3.000 3.000 3.000 

Cb - 1.000 
Notação: 

: Coeficiente de flambagem 
LK: Comprimento de flambagem (m) 
Cb: Fator de modificação para o momento crítico 

 

 

 

Barra 
VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 8800:2008) 

Estado 
 Nt Nc Mx My Vx Vy NMxMy T NMVT   f 

N2/N8 
  200.0 

Passa 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 27.5 

x: 3 m 
 = 50.7 N.P.(2) N.P.(3)  = 3.1 x: 3 m 

 = 72.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
PASSA 
 = 72.2 

Notação: 
: Limitação do índice de esbeltez 
Nt: Resistência à tração 
Nc: Resistência à compressão 
Mx: Resistência à flexão eixo X 
My: Resistência à flexão eixo Y 
Vx: Resistência ao esforço cortante X 
Vy: Resistência ao esforço cortante Y 
NMxMy: Resistência ao esforço axial e flexão combinados 
T: Resistência à torção 
NMVT: Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante 
  f: Resistência a interações de esforços e momento de torção 
x: Distância à origem da barra 
: Coeficiente de aproveitamento (%) 
N.P.: Não procede 

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.P.): 
(1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
(2) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
(3) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
(4) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 
(5) Não há interação entre a esforço axial, momento fletor, esforço cortante e momento torsor. Portanto, a verificação não é necessária. 
(6) Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. 
Portanto, a verificação não é necessária. 

 
Limitação do índice de esbeltez (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3.4) 
 
O índice de esbeltez das barras comprimidas, tomado como o maior relação entre o 
comprimento de flambagem e o raio de giração, não deve ser superior a 200. 

     

200
 

 

  

 :  135.0  

  

Onde:      

: Índice de esbeltez.      

K L
r




 
 

 x :  48.5  

 y :  135.0  

Sendo:      

Kx·Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo X.  Kx·Lx :  3.000 m 
Ky·Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo Y.  Ky·Ly :  3.000 m 
rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos principales X, Y, 
respectivamente. 

 rx :  6.18 cm 

 ry :  2.22 cm 
 
 
 



Resistência à tração (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.2) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. 
 
 

Resistência à compressão (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3) 
 

Deve satisfazer:      

c,Sd

c,Rd

N
1

N
 

 
 

  

 :  0.275  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N2, para a 
combinação de ações 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável.  Nc,Sd :  39.45 kN 

A força axial de compressão resistente de cálculo, Nc,Rd, deve ser determinada 
pela expressão: 

     

g y

a1

Q A f   


c,RdN

 
 

 

 Nc,Rd :  143.39 kN 
 

Onde:      

: Fator de redução total associado à resistência à compressão.  :  0.380  

Q: Fator de redução total associado à flambagem local.  Q :  1.000  

Ag: Área bruta da seção transversal da barra.  Ag :  16.60 cm² 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 
a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 :  1.10  

Fator de redução : (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3.3)      

2
0

0,877
1.5     

 

 
 

 

 :  0.380 
 

 
Onde:      

0: Índice de esbeltez reduzido.      

g y

e

Q A f

N

 
0

 
 

 

 0 :  1.519 
 

 
Sendo:      

Q: Fator de redução total associado à flambagem local.  Q :  1.000  

Ag: Área bruta da seção transversal da barra.  Ag :  16.60 cm² 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 
Ne: Força axial de flambagem elástica.  Ne :  179.85 kN 

Força axial de flambagem elástica: (ABNT NBR 8800:2008, Anexo E)      

A força axial de flambagem elástica, Ne, de uma barra com seção transversal 
duplamente simétrica ou simétrica em relação a um ponto, é dada pelo menor 
valor entre os obtidos por (a), (b) e (c):  Ne :  179.85 kN 

(a) Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia X 
da seção transversal: 

 

     

 

2
x
2

x x
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K L

  



exN

 
 

 

 Nex :  1392.71 kN 
 

Onde:      

Kx·Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao 
eixo X.  Kx·Lx :  3.000 m 
Ix: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo 
X.  Ix :  635.00 cm4 

E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 

(b) Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia Y 
da seção transversal: 

 

     

 
2

y
2

y y

E I

K L

  



eyN

 

 Ney :  179.85 kN 



Onde:      

Ky·Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao 
eixo Y.  Ky·Ly :  3.000 m 
Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo 
Y.  Iy :  82.00 cm4 
E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 

(c) Para flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z: 
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 Nez :  518.93 kN 
 

Onde:      

Kz·Lz: Comprimento de flambagem por torção.  Kz·Lz :  3.000 m 
E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 
Cw: Constante de empenamento da seção transversal.  Cw :  4181.00 cm6 
G: Módulo de elasticidade transversal do aço.  G :  77000 MPa 
J: Constante de torção da seção transversal.  J :  1.72 cm4 
r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro 
de cisalhamento. 

     

 2 2 2 2
x y 0 0r r x y   0r

 
 

 
 r0 :  6.57 cm 

 Onde:      
rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos 
principales X, Y, respectivamente. 

 rx :  6.18 cm 
 ry :  2.22 cm 

X0,Y0: Coordenadas do centro de cisalhamento na 
direção dos eixos principales X, Y, respectivamente. 

 X0 :  0.00 mm 

 Y0 :  0.00 mm 

Flambagem local de barras axialmente comprimidas: (ABNT NBR 
8800:2008, Anexo F) 

     

Não se aplica nenhuma redução, já que todos os elementos componentes da 
seção transversal possuem relações entre largura e espessura (b/t) que não 
superam os valores limite dados na Tabela F.1. 

     

Mesa: Elemento do Grupo 4 da Tabela F.1.      

   limb / t b / t
 

 

 10.20  15.84   

Sendo:      

(b/t): Relação entre largura e espessura.  (b/t) :  10.20  

Onde:      

b: Largura.  b :  50.00 mm 

t: Espessura.  t :  4.90 mm 
(b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura.      

y

E
0.56

f
 lim(b/t)

 
 

 

 (b/t)lim :  15.84 
 

 
Onde:      

E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

Alma: Elemento do Grupo 2 da Tabela F.1.      

   limb / t b / t
 

 

 32.14  42.14   

Sendo:      

(b/t): Relação entre largura e espessura.  (b/t) :  32.14  

Onde:      

b: Largura.  b :  138.20 mm 
t: Espessura.  t :  4.30 mm 

(b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura.      

 
y

E
1.49

f
 

lim
b/t

 

 

 (b/t)lim :  42.14 
 

 



Onde:      

E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

 
 
 

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

M
1

M
 

 
 

  

 :  0.507  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N8, para a 
combinação de ações 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

MSd-: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  MSd- :  8.07 kN·m 

Já que '  r', deve-se considerar viga de alma não-esbelta (ABNT NBR 
8800:2008, Anexo G). 

 32.14  161.22   

Onde:      

w

h
t



 
 

 

 :  32.14 
 

 
Sendo:      

h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces 
internas das mesas. 

 h :  138.20 mm 
  

tw: Espessura da alma.  tw :  4.30 mm 

y

E
5.70

f
 r

 
 

 

 r :  161.22 
 

 
Sendo:      

E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

O momento fletor resistente de cálculo MRd de vigas de alma não-esbelta 
deve ser tomado como o menor valor entre os obtidos nas seguintes seções:  MRd :  15.92 kN·m 

(a) Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 
8800:2008, Artigo 5.4.2.2): 

 

     

y

a1

1.50 W f 


RdM

 
 

 

 MRd :  29.25 kN·m 
 

Onde:      
Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção 
transversal em relação ao eixo de flexão. 

 Wx :  85.81 cm³ 
  

fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 
a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 :  1.10  

(b) Estado-límite último de flambagem lateral com torção, FLT (ABNT 
NBR 8800:2008, Anexo G): 

 

     

p  
 

 

 134.98  49.78   

r 
 

 

 134.98  167.34   

  p plb
pl pl r

a1 r p a1
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RdM

 
 

 

 MRd :  15.92 kN·m 
 

Onde:      

b

y

L
r



 
 

 

 :  134.98 
 

 
Sendo:      

Lb,inf: Distância entre pontos travados à flambagem 
lateral.  Lb,inf :  3.000 m 



ry: Raio de giração da seção em relação ao eixo 
principal de inércia perpendicular ao eixo de flexão.  ry :  2.22 cm 

y

E
1.76

f
 p

 
 

 

 p :  49.78 
 

 
Sendo:      

E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

2
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 r :  167.34 
 

 
Sendo:      

Iy: Momento de inércia da seção transversal em 
relação ao eixo Y.  Iy :  82.00 cm4 

J: Constante de torção da seção transversal.  J :  1.72 cm4 
Cw: Constante de empenamento da seção 
transversal.  Cw :  4181.00 cm6 

rM
E J

 
1

 
 

 
 1 :  0.044 cm-1 

 
yZ f plM

 
 

 
 Mpl :  24.10 kN 

 Onde:      

Zx: Módulo de resistência plástico.  Zx :  96.40 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

 y rW f   rM
 

 

 
 Mr :  15.02 kN·m 

 Sendo:      
Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção 
transversal em relação ao eixo de flexão. 

 Wx :  85.81 cm³ 
  

fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

y0.30 f  r
 

 

 
 r :  75.00 MPa 

 Cb: Fator de modificação para diagrama de momento 
fletor não-uniforme.  Cb :  1.00 

 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 :  1.10  

(c) Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, FLM 
(ABNT NBR 8800:2008, Anexo G): 

 

     

p  
 

 

 10.20  10.75   

pl

a1

M

RdM

 
 

 

 MRd :  21.91 kN·m 
 

Onde:      

f

f

b 2
t



 
 

 
 :  10.20 

 

 
Sendo:      

bf: Largura da mesa comprimida.  bf :  100.00 mm 
tf: Espessura da mesa comprimida.  tf :  4.90 mm 

y

E
0.38

f
 p

 
 

 

 p :  10.75 
 

 
Sendo:      

E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

yZ f plM
 

 

 
 Mpl :  24.10 kN 

 Onde:      

Zx: Módulo de resistência plástico.  Zx :  96.40 cm³ 



fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 :  1.10  

(d) Estado-limite último de flambagem local da alma, FLA (ABNT NBR 
8800:2008, Anexo G): 

 

     

p  
 

 

 32.14  106.35   

pl

a1

M

RdM

 
 

 

 MRd :  21.91 kN·m 
 

Onde:      

w

h
t



 
 

 
 :  32.14 

 

 
Sendo:      

h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as 
faces internas das mesas. 

 h :  138.20 mm 
  

tw: Espessura da alma.  tw :  4.30 mm 

y

E
3.76

f
 p

 
 

 

 p :  106.35 
 

 
Sendo:      

E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

yZ f plM
 

 

 
 Mpl :  24.10 kN 

 Onde:      

Zx: Módulo de resistência plástico.  Zx :  96.40 cm³ 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 :  1.10  
 
 
 

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2) 
 

A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. 
 
 

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.3) 
 

A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. 
 
 

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.3) 
 

Deve satisfazer:      

Sd

Rd

V
1

V
 

 
 

  

 :  0.031  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de 
ações 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável.  VSd :  2.69 kN 
A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão:      

p  
 

 

 32.14  69.57   

pl

a1

V

RdV

 
 

 

 VRd :  86.78 kN 
 

Onde:      

w

h
t



 
 

 

 :  32.14 
 

 
Sendo:      

h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces 
internas das mesas. 

 h :  138.20 mm 
  



tw: Espessura da alma.  tw :  4.30 mm 

v

y

k E
1.10

f


 p

 
 

 

 p :  69.57 
 

 
Sendo:      

kv: Coeficiente de flambagem.  kv :  5.00  

E: Módulo de elasticidade do aço.  E :  200000 MPa 
fy: Resistência ao escoamento do aço.  fy :  250.00 MPa 

w y0.60 A f  plV
 

 

 
 Vpl :  95.46 kN 

 Sendo:      

Aw: Área efetiva ao cisalhamento.      

wd t wA
 

 

  Aw :  6.36 cm² 
 d: Altura total da seção transversal.  d :  148.00 mm 

a1: Coeficiente de segurança do material.  a1 :  1.10  
 
 
 

Resistência ao esforço axial e flexão combinados (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.5.1.2) 
 

Deve satisfazer:      

1
 

 

  

 :  0.722  

  

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N8, para a 
combinação de ações 1.25·PP+1.5·SC+1.35·CP. 

     

Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável.  Nc,Sd :  38.97 kN 
Mx,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  Mx,Sd- :  8.07 kN·m 
My,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável.  My,Sd- :  0.00 kN·m 

Sd RdN /N 0.2
 

 

 0.272  0.200   

y,Sdc,Sd x,Sd

c,Rd x,Rd y,Rd

MN M8
1

N 9 M M

 
      

 


 
 

 

 :  0.722 
 

 
Onde:      

Nc,Rd: Força axial resistente de cálculo de compressão (ABNT NBR 
8800:2008, Artigo 5.3).  Nc,Rd :  143.39 kN 
Mx,Rd,My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo, 
respectivamente em relação aos eixos X e Y da seção transversal 
(ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2). 

 Mx,Rd :  15.92 kN·m 

 My,Rd :  5.55 kN·m 
 
 
 

Resistência à torção (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.5.2.1) 
 

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. 
 
 

Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante (ABNT NBR 8800:2008, 
Artigo 5.5.2.2) 
 

Não há interação entre a esforço axial, momento fletor, esforço cortante e momento torsor. Portanto, a 
verificação não é necessária. 
 
 

Resistência a interações de esforços e momento de torção (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.5.2.3) 
 

Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos 
fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: MEZANINO 

RELATÓRIOS GERADOS PELO PROGRAMA COMERCIAL 

 MCALC 3D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010 

 
 
Perfil U Enrigecido (Formado a frio) 
 

Perfil: UENR 200 x 75 x 20 x 2 
Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa 
 

COMPRIMENTOS DA BARRA 
KxLx = 1,25 m        KzLz = 1,25 m 
KyLy = 3,75 m        Lb = 1,25 m 
 

 

   1. Cálculo da Tração 

 

  1,00        Coeficiente de redução da área líquida 

  170,00  kN        Resistência de escoamento 

  181,33  kN        Resistência à ruptura 

  170,00  kN        Resistência à tração 
 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   2. Cálculo da Compressão 

 

  647,20  kN 

  701,44  kN 

  601,15  kN 

  0,70 

  403,13  kN 

  403,13  kN 

  0,68 

  0,82 

 
a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem global 



  97,58  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global 

 
b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem local 

  111,85  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  97,58  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão 
 

  0,00  < 1,00        OK! 

 

   3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y 

 
 

 3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,10  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  10,43  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento 
 

 
 3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  64,37  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,42  então  
 

  1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 250000,00 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,10  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  10,43  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  10,43  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,50  < 1,00        OK! 
 

   4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z 

 

 
 4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,05  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  2,38  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z 
 
 

 4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  -1,00 

  1,00 

  0,11  m        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010 

  23,11  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com 
torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,34  então  
 

  1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 250000,00 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,05  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  2,38  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  2,38  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y 

 

  33,50        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  36,55  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z 

 

  96,00        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  34,28  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z 

  0,17  < 1,00        OK! 
 

   7. Equações de Interação 

 



  0,50 

 

  0,50 

 

  0,50 
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Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010 

 
 
Perfil U Enrigecido (Formado a frio) 
 

Perfil: UENR 200 x 75 x 25 x 3.35 
Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa 
 

COMPRIMENTOS DA BARRA 
KxLx = 1,25 m        KzLz = 1,25 m 
KyLy = 3,75 m        Lb = 1,25 m 
 

 

   1. Cálculo da Tração 

 

  1,00        Coeficiente de redução da área líquida 

  284,14  kN        Resistência de escoamento 

  303,08  kN        Resistência à ruptura 

  284,14  kN        Resistência à tração 
 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   2. Cálculo da Compressão 

 

  1054,86  kN 

  1183,32  kN 

  1105,56  kN 

  0,69 

  691,46  kN 

  691,46  kN 

  0,67 

  0,83 

 
a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem global 



  195,42  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global 

 
b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem local 

  229,21  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  195,42  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão 
 

  0,00  < 1,00        OK! 

 

   3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y 

 
 

 3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,10  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  17,08  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento 
 

 
 3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  113,56  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,41  então  
 

  1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 250000,00 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,10  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  17,08  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  17,08  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,92  < 1,00        OK! 
 

   4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z 

 

 
 4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,05  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  4,10  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z 
 
 

 4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  -1,00 

  1,00 

  0,11  m        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010 

  42,25  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com 
torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,33  então  
 

  1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 250000,00 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,05  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  4,10  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  4,10  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y 

 

  18,39        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  56,28  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z 

 

  55,70        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  85,24  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z 

  0,19  < 1,00        OK! 
 

   7. Equações de Interação 

 



  0,92 

 

  0,92 

 

  0,92 
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Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010 

 
 
Perfil U Enrigecido (Formado a frio) 
 

Perfil: UENR 200 x 75 x 25 x 2.65 
Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa 
 

COMPRIMENTOS DA BARRA 
KxLx = 2,4 m        KzLz = 2,4 m 
KyLy = 4,8 m        Lb = 2,4 m 
 

 

   1. Cálculo da Tração 

 

  1,00        Coeficiente de redução da área líquida 

  228,14  kN        Resistência de escoamento 

  243,35  kN        Resistência à ruptura 

  228,14  kN        Resistência à tração 
 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   2. Cálculo da Compressão 

 

  523,60  kN 

  265,30  kN 

  252,20  kN 

  0,68 

  208,37  kN 

  208,37  kN 

  1,10 

  0,60 

 
a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem global 



  111,26  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global 

 
b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem local 

  170,18  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  111,26  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão 
 

  0,02  < 1,00        OK! 

 

   3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y 

 
 

 3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,10  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  13,89  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento 
 

 
 3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  25,93  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,77  então  
 

  0,93        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 232043,98 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,10  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  12,89  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  12,89  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,75  < 1,00        OK! 
 

   4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z 

 

 
 4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,05  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  3,39  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z 
 
 

 4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  -1,00 

  1,00 

  0,11  m        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010 

  10,66  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com 
torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,59  então  
 

  1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 250000,00 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,05  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  3,39  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  3,39  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y 

 

  24,30        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  46,54  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z 

 

  71,47        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  

então  

 

  65,61  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z 

  0,14  < 1,00        OK! 
 

   7. Equações de Interação 

 



  0,77 

 

  0,75 

 

  0,75 
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Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010 

 
 
Perfil U Enrigecido (Formado a frio) 
 

Perfil: UENR 100 x 50 x 17 x 2 
Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa 
 

COMPRIMENTOS DA BARRA 
KxLx = 2,4 m        KzLz = 2,4 m 
KyLy = 2,4 m        Lb = 2,4 m 
 

 

   1. Cálculo da Tração 

 

  1,00        Coeficiente de redução da área líquida 

  99,09  kN        Resistência de escoamento 

  105,70  kN        Resistência à ruptura 

  99,09  kN        Resistência à tração 
 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   2. Cálculo da Compressão 

 

  236,06  kN 

  53,00  kN 

  48,19  kN 

  0,53 

  43,52  kN 

  43,52  kN 

  1,58 

  0,35 

 
a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem global 



  31,81  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global 

 
b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem local 

  85,77  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  31,81  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão 
 

  0,00  < 1,00        OK! 

 

   3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y 

 
 

 3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,05  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  3,13  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento 
 

 
 3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  3,06  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  1,06  então  
 

  0,76        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 190538,78 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,05  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  2,39  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  2,39  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,91  < 1,00        OK! 
 

   4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z 

 

 
 4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,03  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  1,09  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z 
 
 

 4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  -1,00 

  1,00 

  0,06  m        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010 

  1,39  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com 
torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,93  então  
 

  0,84        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 210873,98 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,03  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  0,92  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  0,92  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y 

 

  21,00        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  22,91  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z 

 

  46,00        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  25,09  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z 

  0,24  < 1,00        OK! 
 

   7. Equações de Interação 

 



  0,91 

 

  0,91 

 

  0,91 
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Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010 

 
 
Perfil U Enrigecido (Formado a frio) 
 

Perfil: UENR 300 x 85 x 30 x 6.3 
Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa 
 

COMPRIMENTOS DA BARRA 
KxLx = 2,4 m        KzLz = 2,4 m 
KyLy = 4,8 m        Lb = 2,4 m 
 

 

   1. Cálculo da Tração 

 

  1,00        Coeficiente de redução da área líquida 

  686,70  kN        Resistência de escoamento 

  732,48  kN        Resistência à ruptura 

  686,70  kN        Resistência à tração 
 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   2. Cálculo da Compressão 

 

  3199,37  kN 

  856,69  kN 

  1249,05  kN 

  0,82 

  1135,12  kN 

  856,69  kN 

  0,94 

  0,69 

 
a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem global 



  434,89  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global 

 
b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  0,00  m²        Área efetiva devido à flambagem local 

  592,72  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local 
 

  434,89  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão 
 

  0,01  < 1,00        OK! 

 

   3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y 

 
 

 3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,15  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  56,58  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento 
 

 
 3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  131,04  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,69  então  
 

  0,96        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 240859,01 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Y 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,15  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  54,51  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  54,51  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,82  < 1,00        OK! 
 

   4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z 

 

 
 4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,06  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 

  9,14  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z 
 
 

 4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção 
 

  -1,00 

  1,00 

  0,17  m        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010 

  56,80  kN.m        Momento fletor de flambagem lateral com 
torção 

  0,00  m³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida 

  0,42  então  
 

  1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção 
 

Cálculo de  na tensão 250000,00 kN/m² 
 

  0,00  m²        Área efetiva da seção 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo Z 

  0,00  m        Rebaixamento total do eixo baricêntrico 

  0,06  m        Posição final do eixo baricêntrico 

  0,00  m4        Momento de inécia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico 

  0,00  m³        Módulo elástico efetivo 



  9,14  kN.m        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT 

  9,14  kN.m        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y 

 

  9,49        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  102,75  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z 

 

  43,62        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento  então 

 
 

  236,08  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z 

  0,12  < 1,00        OK! 
 

   7. Equações de Interação 

 



  0,83 

 

  0,82 

 

  0,82 
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Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010 

 
 
Perfil I da Açominas 
 

Perfil: W 150 13 
Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa 
 

COMPRIMENTOS DA BARRA 
KxLx = 3 m        KzLz = 3 m 
KyLy = 3 m        Lb = 3 m 
 

 

   1. Cálculo da Tração 

 

  1,00        Coeficiente de redução da área líquida 

  0,00  m²        Área líquida da seção transversal 

  0,00  m²        Área líquida efetiva da seção transversal 

  377,27  kN        Resistência de escoamento 

  491,85  kN        Resistência à ruptura 
 

  377,27  kN        Força normal resistente de cálculo à tração 

 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   2. Cálculo da Compressão 

 

  1392,71  kN 

  179,85  kN 

  519,79  kN 

  1,00 

  519,79  kN 

  179,85  kN 

  1,00        Fator de redução associado à instabilidade local 

  415,00  kN 

  1,52 



  0,38 

  143,39  kN 

  0,28  < 1,00        OK! 

 

   3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y 

 

  75000,00  kN/m²        Tensão residual 

  0,00  m³        Módulo resistente elástico 

  0,00  m³        Módulo resistente plástico 

  22,66  kN.m        Momento fletor de plastificação da seção 
 
 3.1. FLT - Flambagem Lateral com Torção 
 

  135,14        Parâmetro de esbeltez 

  49,78        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação 

  0,04 

  167,54        Parâmetro de esbeltez correspondente ao 
início do escoamento 

  15,02  kN.m        Momento fletor correspondente ao início do escoamento 

  1,00        Fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme 

  20,08  kN.m        Momento fletor de 
flambagem elástica 

 

 então  
 

  17,12  kN.m        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLT 
 
 3.2. FLM - Flambagem Local da Mesa 

 

  10,20        Parâmetro de esbeltez 

  10,75        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação 

  28,06        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento 



  56,86  kN.m        Momento fletor de flambagem elástica 

 então  

  22,66  kN.m        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLM 
 

 3.3. FLA - Flambagem Local da Alma 
 

  32,14        Parâmetro de esbeltez 

  106,35        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação 

  161,22        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento 

  21,45  kN.m        Momento fletor correspondente ao início do escoamento 

 

 então  
 

  22,66  kN.m        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLA 

  17,12  kN.m        Momento fletor resistente característico 

  15,56  kN.m        Momento fletor resistente de cálculo 

  0,53  < 1,00        OK! 

 

   4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z 

 

  75000,00  kN/m²        Tensão residual 

  0,00  m³        Módulo resistente elástico 

  0,00  m³        Módulo resistente plástico 

  6,28  kN.m        Momento fletor de plastificação da seção 
 
 4.1. FLM - Flambagem Local da Mesa 
 

  10,20        Parâmetro de esbeltez 

  10,75        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação 

  28,06        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento 

 então  
 



  6,28  kN.m        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLM 

 

  6,28  kN.m        Momento fletor resistente característico 

  5,71  kN.m        Momento fletor resistente de cálculo 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y 

 

  20,41        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  69,57        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  86,65        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento 

  0,00  m²        Área efetiva de cisalhamento 
 

  97,76  kN        Força cortante correspondente à plastificação 

 então  
 

  88,87  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y 

  0,00  < 1,00        OK! 
 

   6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z 

 

  32,14        Parâmetro de esbeltez 

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento 

  69,57        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação 

  86,65        Parâmetro de esbeltez limite para início de escoamento 

  0,00  m²        Área efetiva de cisalhamento 

  95,46  kN        Força cortante correspondente à plastificação 

 então  
 

  86,78  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z 
 



  0,03  < 1,00        OK! 

 

   7. Equações de Interação 

 

  0,53 

 

  0,75 
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