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1. INTRODUÇÃO 

A utilização das estruturas de aço na construção civil como elemento estrutural, 

possibilitou aos arquitetos, engenheiros e construtores, soluções arrojadas, eficientes e 

de alta qualidade. A versatilidade do aço faz com que seja utilizado em obras como: 

edifícios de escritórios e apartamentos, residências, habitações populares, pontes, 

passarelas, viadutos, galpões, supermercados, shopping centers, lojas, postos de 

gasolina, aeroportos, ginásios esportivos, torres de transmissão, etc. 

 Liberdade no projeto arquitetônico, flexibilidade de adaptações, menor prazo de 

execução, racionalização de material e mão de obra, redução de cargas nas fundações, 

precisão construtivas, economia, são vantagens do sistema construtivo utilizando perfis 

de aço formados a frio. Estes perfis possuem seções esbeltas devido a utilização de aços 

com resistência ao escoamento cada vez maior. Logo, faz-se necessário ter o 

conhecimento do comportamento estrutural dessas barras. 

 Segundo Yu (2000), os perfis de aço formados a frio foram utilizados pela 

primeira vez por volta do ano de 1850 nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, contudo não 

existiam informações técnicas específicas sobre o comportamento estrutural desses 

elementos. Apenas em 1939, por iniciativa e financiamento da American Iron and Steel 

Institute (AISI), foram iniciadas as pesquisas cujo responsável era o Prof. George 

Winter, da Cornell Univerity. Em 1946, houve um grande impulso na utilização dos 

perfis formados a frio não somente na construção civil, mas também em outros setores 

que empregam estruturas metálicas. A AISI publicou várias edições da especificação, 

sendo que a de 1986 foi a última a incorporar o método das tensões admissíveis. Em 

1991, foi publicada a primeira edição utilizando o Método dos Estados Limites e, em 

1996 a segunda, incorporando também o método das tensões admissíveis como 

alternativa. Em 2001, foi publicada a norma americana North American Specification 

for the Design of cold-formed Steel Structural Members, sendo válida no Estados 

Unidos, Canadá e México. A mais recente norma americana para dimensionamento e 

projeto dos perfis de aço formados a frio é a AISI S-100/2012. 

 O empregos dos perfis de aço formados a frio no Brasil ocorreu na década de 60 

quando algumas empresas adquiriram equipamentos específicos para a realização das 

operações de formação a frio, ou seja, prensas dobradeiras e mesas de roletes. 
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 Apenas em 1967, foi publicada a norma ABNT/NB-143 – Cálculo de estruturas 

de aço, constituídas por perfis leves, voltada ao projeto de estruturas em perfis formados 

a frio, cujo texto foi elaborado com base na edição de 1962 da especificação do AISI. 

Esta norma foi pouco utilizada e se tornou obsoleta quando a NB-14/1968 (tensões 

admissíveis) foi publicada, pois praticamente obrigava os projetistas a adotarem normas 

estrangeiras para cálculo. Em 1980, foi publicada a primeira versão da norma NBR 

6355 – Perfis estruturais, de aço, formados a frio, a qual estabelece uma padronização 

de perfis formados a frio. A mais recente norma de padronização é a NBR 6355/2012. 

Assim como a NB-143, a NBR 6355/1980 foi pouco divulgada e utilizada, sendo 

desconhecida por muitos projetistas, assim como fabricantes de perfis. 

 Em 2001, foi publicada a norma brasileira NBR 14762/2001 – 

Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio, sendo o 

procedimento de cálculo da tensão elástica de flambagem distorcional (σdist), derivado 

do modelo de Lau e Hancock (1987) via método das Faixas Finitas. A mais recente 

norma de dimensionamento dos perfis formados a frio é a NBR 14762/2010, que 

diferentemente da versão de 2001, não estabelece um procedimento de cálculo para a 

σdist, apenas afirma que deve ser calculada por meio de análise de estabilidade elástica. 

 Segundo a NBR 14762/2010 – Dimensionamento de estruturas de aço 

constituídas por perfis formados a frio, o perfil estrutural de aço formado a frio é obtido 

por dobramento, em prensa dobradeira, de tiras cortadas de chapas ou bobinas, ou por 

conformação contínua em conjunto de matrizes rotativas, a partir de bobinas laminadas 

a frio ou a quente, revestidas ou não, sendo ambas as operações realizadas com o aço 

em temperatura ambiente.  

 Nos perfis de paredes finas podem ocorrer, em função do carregamento e da 

geometria, flambagem local das paredes, distorcional da seção, global da barra assim 

como a interação entre esses tipos de flambagem.  

 Nagahama (2003) explica que a interação entre os modos de flambagem se dá 

basicamente de quatro formas distintas: modo local de placa com modo global, modo 

distorcional com modo global, modo local de placa com modo distorcional e modo 

global, e modo local de placa com modo distorcional (Figura 1). 
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Figura 1 - Interação modal de flambagem: (A) Modo local de placa, (B) Modo distorcional, (C) Modo 

acoplado 

 Alguns autores, a exemplo de, Lau e Hancock (1987), Schafer (2000), Camotim 

e Silvestre (2004) e Javaroni e Gonçalves (2002) relatam que o comportamento 

estrutural do perfil formado a frio é diferente em relação aos perfis laminados e 

soldados. A conformação a frio das chapas finas altera as características mecânicas do 

aço virgem, ocorrendo acréscimo na tensão limite de escoamento e na tensão limite de 

resistência a tração, tendo como consequência a redução na ductilidade do material e o 

surgimento de tensões residuais. 

  A pequena espessura das chapas utilizadas resulta em elevada relação 

largura/espessura dos elementos planos que compõe a seção transversal. Os perfis assim 

obtidos estão sujeitos à flambagem local dos elementos que compõem a sua seção 

transversal. Isto não representa, em geral, o esgotamento da capacidade resistente da 

barra. A teoria da instabilidade de chapas permite prever a carga crítica e a análise do 

comportamento pós-crítico pode ser feita através do conceito da largura efetiva. 

 A instabilidade global de uma barra formada por chapas esbeltas pode ocorrer ou 

por flexão, ou por torção, ou por uma combinação de flexão e torção. Diversos autores, 

como, Javaroni e Gonçalves (2002), Lau e Hancock (1987), Schafer (2000) e  Camotim 

e Silvestre (2004) citam que um outro modo de instabilidade, diferente dos anteriores, 

pode também caracterizar a falha do perfil. Este modo é chamado de flambagem 

distorcional e este fenômeno ocorre, como o próprio nome sugere, pela distorção da 
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seção transversal em seu próprio plano. É mais comum para seções com enrijecedores 

de borda e envolve a rotação da mesa e enrijecedor de borda em torno da junção alma e 

mesa.  

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, alterando a forma 

inicial da seção e reduzindo a capacidade de resistência pós-flambagem se comparado 

com o modo local. 

Para o cálculo da força ou momento resistente à flambagem distorcional é 

necessário conhecer a tensão elástica de flambagem distorcional, σdist. A NBR 

14762/2010 não apresenta um método de cálculo para σdist, apenas afirma que é possível 

obtê-la através de uma análise de estabilidade elástica. Existem diversas maneiras para 

se determinar σdist, quais sejam: a Teoria da Estabilidade Elástica proposta por 

Timoshenko (1961); a Teoria de Viga Generalizada (GBT) por Camotim e Silvestre 

(2004); por meio do método da Faixas Finitas, por Schafer (2000), Lau e Hancock 

(1987), Xuhonget al. (2015), Nagahama (2003), etc; utilizando o método dos Elementos 

Finitos, por Casafrontet al. (2009), Chodraui (2003), Nethercot (2011), etc; além dos 

procedimentos normativos como a NBR 14762/2001, que utiliza as mesmas 

formulações que a norma australiana AS-NZS 4600/1996, o Eurocode 3 parte 1:3(2012) 

e a norma americana (AISI-S100/2012).  

 Um método alternativo para se obter a σdist é a aplicação das redes neurais 

artificiais (RNA), as quais têm sido amplamente utilizadas no ramo da engenharia como 

solução de problemas complexos e não-lineres. As RNA são técnicas computacionais 

que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural (cerébro humano), 

que realiza o aprendizado através da experiência, sendo capaz de reconhecer, associar e 

generalizar padrões. 

 Dentre os autores que utilizaram as RNA para previsão da σdist, pode-se destacar: 

Pala (2005) e Santos et al. (2013), que extrairam uma equação capaz de calcular a σdist 

em perfis U enrijecidos sujeitos à compressão centrada, cujos dados de saída utilizados 

para treinamento foram obtidos segundo o Método das Faixas Finitas;  Pala e Caglar 

(2006), que realizaram um estudo paramétrico para σdist, avaliando a influência dos 

parâmetros da seção transversal na tensão distorcional; Dias e Silvestre (2011), que 
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obtiveram uma equação capaz de calcular, com boa aproximação, a tensão distorcional 

em tubos elípticos sob compressão; e Tohidi e Sharifi (2015), que investigaram a 

flambagem distorcional em perfis I de aço e desenvolveram fómulas precisas capazes de 

calcular a tensão distorcional. 

 A RNA permite a realização de uma modelagem não-paramétrica, utilizando-se 

de apenas amostragens de valores de entrada e saída do sistema, apresentando-se, assim, 

como uma alternativa de menor complexidade, porém sem o real entendimento dos 

fatores que influenciam nos fenômenos, para a construção de modelos de 

comportamento. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 Segundo a NBR 14762/2010, as seções transversais de barras submetidas à 

compressão centrada ou à flexão, principalmente as constituídas por elementos com 

enrijecedores de borda, podem apresentar flambagem por distorção. Dependendo da 

forma da seção e das dimensões dos elementos, o modo de flambagem por distorção 

pode corresponder ao modo crítico, devendo portanto ser considerado no 

dimensionamento.  

 Por outro lado, a NBR 14762/2010 não apresenta uma formulação para o cálculo 

da σdist e apenas afirma que deve ser calculada por meio de uma análise de estabilidade 

elástica. Os atuais métodos capazes de calcular σdist podem ser numéricos, como: 

Schafer (2000) - CUFSM® e Nagahama (2003) - INSLOD®, via Método das Faixas 

Finitas; Camotim e Silvestes (2004) - GBT via método da Teoria de Viga Generalizada; 

Casafront et al. (2009) por meio do Método dos Elementos Finitos; e analíticos como: 

Lau e Hancock (1987, 1997) e Xuhonget al. (2015) via método das Faixas Finitas, e 

Pala (2005), entre outros.  

 Tendo em vista as dificuldades encontradas pelos engenheiros para o cálculo da 

tensão elástica de flambagem distorcional, tais como: falta de generalização e difusão 

dos modelos capazes de calcular a σdist, buscou-se montar um modelo que permita 

exprimir uma equação que descreva o comportamento complexo de modo simplificado. 

Esse modelo é baseado nas RNA. 
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1.2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do trabalho aqui proposto é determinar, por meio de uma rede 

neural artificial, equações para a determinação da σdist (tensão elástica de flambagem 

distorcional) em perfis do tipo U enrijecidos submetidos à compressão centrada e 

flexão. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para obter a equação da tensão de flambagem por distorção é necessário: 

(i) gerar um banco de dados contendo as seções transversais e as tensões 

elásticas de flambagem por distorção; 

(ii) definir a topologia das redes neurais artificiais utilizadas;  

(iii) analisar as redes neurais artificiais treinadas através dos histogramas de 

erros e dos coeficientes de determinação, R²; 

(iv) validar os resultados com métodos consagrados na literatura e normas 

nacionais e internacionais; 

(v) montar a equação da tensão elástica de flambagem distorcional a partir da 

rede neural artificial treinada. 
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2. ESTRUTURA DE AÇO FORMADA A FRIO 

 Segundo a NBR 14762/2010 “Dimensionamento de estruturas de aço 

constituídas por perfis formados a frio – Procedimento”, o perfil de aço formado a frio é 

definido como sendo um perfil obtido por dobramento (Figura 2), em prensa dobradeira 

(Figura 3), em tiras cortadas de chapas ou bobinas laminadas a frio ou a quente, 

revestidas ou não, sendo ambas as operações realizadas com o aço em temperatura 

ambiente.  

 

Figura 2- Processo descontínuo - Prensa Dobradeira (Costa, 2013). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3- Processo de Perfilagem (a) Roletes para definição da seção (b) Corte do perfil (Costa, 2013) 

 Os equipamentos para a confecção dos perfis de aço formado a frio, no Brasil, só 

foram adquiridos no final da década de 60. Costa (2013) e Chodraui (2003) citam que, 

aliado ao início de produção e, consequentemente, a utilização dos perfis de chapas 

dobradas, surgiram as primeiras prescrições normativas, procedimento e 

dimensionamento, com a P-NB-143 – Cálculo de Estruturas de Aço Constituídas por 

Perfis Leves, de 1967. Em 1980, surgiu a NBR 6355/1980 – Perfis estruturais de aço 

formado a frio. Em agosto de 1997, foi instituído um grupo de trabalho com a missão de 

elaborar uma norma brasileira para projetos de estruturas constituídas por perfis 

formados a frio que se adequasse ao uso de outras normas brasileiras, tais como NBR 
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8800/1986 e NBR 14323/1999. Somente em 2001, foi publicada a NBR 14762 – 

Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio – 

Procedimento. Em seguida, surgiu a versão da NBR 6355/2003 – Perfis estruturais de 

aço formado a frio – Padronização. Atualmente, conta-se com a NBR 14762/2010 e a 

NBR 6355/2012. 

 

2.1 APLICAÇÕES 

 No Brasil, as estruturas de concreto armado sempre foram o principal sistema 

construtivo devido a questões socioeconômicas e culturais que se consolidaram na 

indústria da construção civil por causa da não exigência de mão de obra tão qualificada 

e de materiais facilmente encontrados no país. Nos últimos anos, a construção em aço 

vem ganhando espaço no mercado brasileiro devido a fatores como: exigências 

estéticas, redução de cargas na fundação, rapidez na execução, menos desperdícios, etc.  

 A utilização dos perfis formados a frio teve início no final da década de 60, em 

substituição aos perfis laminados. Chodraui (2003) afirma que o motivo dessa mudança 

foi a escassez de laminados leves no mercado, pois a CSN (Companhia Siderúrgica 

Nacional) iniciava a desativação dos seus laminadores de perfis, além, evidentemente, 

das vantagens que os perfis formados a frio traziam: maior disponibilidade no mercado 

para pequenas quantidades, e maior possibilidade de otimização de perfis nos projetos, 

resultando em perfis de maior relação inércia/peso que os laminados, cuja consequência 

imediata é o menor consumo de material.  

 Os perfis de aço formados a frio vêm sendo empregados na construção civil 

como sistemas de coberturas, galpões, edifícios industriais e residências, indústria 

automobilística, reservatórios e estruturas mistas.  

 

 

2.2 TIPOS DE AÇO 

A NBR 14762/2010 recomenda o uso de aços com qualificação estrutural e que 

possuam propriedades mecânicas adequadas para receber o trabalho a frio. Estes aços 

devem apresentar a relação entre a resistência à ruptura e a resistência ao escoamento 

(fu/fy) maior ou igual a 1,08, e o alongamento após a ruptura não deve ser menor que 
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10% para a base de medida igual a 50 mm ou 7% para base de medida igual a 200 mm, 

tomando-se como referência os ensaios de tração conforme ASTM A370. 

A Tabela 1 apresenta os valores nominais mínimos da resistência ao escoamento 

(fy) e da resistência à ruptura (fu) de aços relacionados por normas brasileiras referentes 

a chapas finas para uso estrutural. 

Tabela 1 - Chapas finas de aço especificadas por Normas Brasileiras para uso estrutural  (NBR 

14762/2010)a 

Especificação Grau fy (MPa) fu (MPa) 

ABNT NBR 6649 / ABNT NBR 6650 - Chapas finas 

(a frio ou a quente) de aço-carbono  

CF-26 260/260 400/410 

CF-28 280/280 440/440 

CF-30     

ABNT NBR 5004 - Chapas finas de aço de baixa liga 

e alta resistência mecânica 

F-32/Q-32 310 410 

F-35/Q-35 340 450 

Q-40 380 480 

Q-42 410 520 

Q-45 450 550 

ABNT NBR 5920 / ABNT NBR 5921 - Chapas finas 

e bobinas (a frio/ a quente), de aço de baixa liga, 

resistentes à corrosão atmosférica 

CFR 400     

CFR 500 310/370 450/490 

ABNT NBR 7008 / ABNT NBR 7013 / ABNT NBR 

14964 - Chapas finas e bobinas finas com  

revestimento  metálico b 

ZAR 250 250 360 

ZAR 280 280 380 

ZAR 320 320 390 

ZAR 345 345 430 

ZAR 400 400 450 

a     A faixa de espessura disponível varia de acordo com o produtor de aço 

b     Graus conforme ABNT NBR 7008. 
 

A utilização de aços sem qualificação estrutural para perfis é tolerada se o aço 

possuir propriedades mecânicas adequadas para receber o trabalho a frio. No entento, 

não devem ser adotados em projeto valores superiores a 180 MPa (fy) e 300 MPa (fu), 

(NBR 14762/2010). 

 

 

2.3 PADRONIZAÇÃO DOS PERFIS FORMADOS A FRIO 

 A Norma  ABNT NBR 6355/2012 estabelece os requisitos exigíveis dos perfis 

de aço formados a frio, com seção transversal aberta, tais como tolerâncias 

dimensionais, aspectos superficiais, acondicionamento, inspeção, etc. 
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 A ABNT NBR 6355/2012 apresenta uma série comercial de perfis formados 

com chapas de espessuras que variam de 0,43 mm até 6,30 mm, indicando suas 

características geométricas, pesos e tolerâncias de fabricação.  

 A designação normatizada para os perfis é feita da seguinte forma: tipo do perfil 

versus dimensões dos lados versus espessura, com todas as dimensões dadas em 

milímetros. A Tabela 2 mostra os tipos de perfis e forma de nomenclatura dos 

elementos. 

Tabela 2 -  Perfis padronizados pela NBR 6355/2012 
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2.4 EFEITO DO DOBRAMENTO NA RESISTÊNCIA AO ESCOAMENTO 

 O dobramento de uma chapa provoca uma estricção na região da dobra. No 

entanto, a variação nas dimensões da seção, decorrente dessa estricção, pode ser 

desconsiderada para efeito de dimensionamento. 

 O dobramento de uma chapa, seja por perfilação ou utilizando-se dobradeira, 

provoca o fenômeno conhecido como encruamento. Esse fenômeno aumenta a 

resistência ao escoamento (fy) mas consequentemente reduz a ductilidade, isto é, o 

diagrama de tensão-deformação sofre uma elevação na direção das resistências-limites, 

mas acompanhado de um estreitamento no patamar de escoamento. A redução de 

ductilidade significa uma menor capacidade do material se deformar; por essa razão, a 

chapa deve ser conformada com raio de dobramento adequado ao material e sua 

espessura, a fim de se evitar o aparecimento de fissuras (Silva, Pierin e Silva, 2014).   

 Quando o processo de fabricação do perfil é descontínuo, o aumento da 

resistência ao escoamento se concentra na região das curvas, pois apenas a região da 

curva está sob carregamento durante o processo de dobramento. Já no processo 

contínuo, o aumento da resistência ao escoamento atinge outras regiões do perfil, pois 

na linha de perfilação toda a parte do perfil entre roletes está sob tensão. 

 Deve-se ter cautela no procedimento de cálculo das características geométricas 

da seção transversal do perfil formados a frio. A existência da curva, no lugar de um 

“ângulo reto”, faz com que os valores das características geométricas (área, momento de 

inércia, módulo resistente, etc.) possam ser, dependendo das dimensões da seção, 

sensivelmente reduzidos. 
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3 COMPORTAMENTO MECÂNICO 

 Para realizar uma análise do comportamento dos perfis metálicos formados a frio 

é necessário, além do conhecimento de suas propriedades mecânicas, o conhecimento 

das propriedades geométricas das seções transversais. A Figura 4 ilustra as seções 

transversais usuais na construção civil. 

 

Figura 4 - Seções transversais empregadas na construção civil (Almeida, 2007) 

Como é possível observar na Figura 4, as seções transversais podem ser das mais 

variadas formas, sendo: monosimétricas, simétricas e assimétricas. Quando os perfis de 

aço formados a frio estão submetidos a esforços de compressão e/ou flexão, podem 

ocorrer três modos de flambagem, que são: flambagem local de placa, global e 

distorcional. Esses modos de instabilidade podem ocorrer isoladamente ou de forma 

conjunta. 

 

 

3.1 FLAMBAGEM LOCAL DE PLACA 

 A flambagem local de placa é um modo de instabilidade no qual o componente 

da seção transversal de um elemento comprimido (alma, aba ou enrijecedor de bordo) 
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sofre flexão, ou seja, há um deslocamento ou mudança do ângulo formado entre as 

arestas do elemento. Em perfis de aço formados a frio a instabilidade local de placa é 

dominante devido à elevada esbeltez dos elementos (elevada relação bf/t).  

 Costa et al. (2013) afirmam que a flambagem local de placa pode acontecer 

antes do início do escoamento, sendo a carga última inferior à carga de escoamento (Py 

= A*fy). As Figura 5 e Figura 6 mostra este tipo de instabilidade. 

 

Figura 5 - Flambagem local de placa em perfis U e U enrijecido (Almeida, 2007) 

 

Figura 6 - Flambagem local de placa de perfis U sob compressão centrada (Costa, 2013) 
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 A flambagem local de placa provoca a redução da rigidez dos perfis e, portanto, 

deve ser considerada no cálculo da resistência como perfis esbeltos. A NBR 14762/2010 

avalia essa redução dos elementos sujeitos a esta instabilidade através do Método das 

Larguras Efetivas ou do Método da Seção Efetiva. A flambagem local de placa também 

pode ser avaliada com base no Método da Resistência Direta (MRD). 

 

3.2 FLAMBAGEM GLOBAL 

 As barras em aço formado a frio, além da instabilidade local de placa, estão 

sujeitas à flambagem global. Este é um fenômeno que ocorre nas barras com elevada 

esbeltez global, onde há deslocamento de translação ou de rotação de corpo rígido da 

seção transversal do perfil. 

Os primeiros resultados teóricos sobre instabilidade foram obtidos pelo 

matemático suíço Leonhardt Euler (1707-1783), que investigou o equilíbrio de uma 

coluna comprimida na posição deformada com deslocamentos laterais em colunas 

idealmente perfeitas, ou seja: isenta de imperfeições geométricas e tensões residuais; 

material de comportamento elástico linear e carga perfeitamente centrada. Nestas 

condições, os deslocamentos se mantêm nulos até atingirem a carga crítica (Euler) por 

flexão, dada por: 

𝑃𝑐𝑟 =  
𝛱² 𝐸 𝐼

𝑙²
 

(Equação 1) 

Dependendo do tipo de seção transversal, a flambagem global pode ser por 

flexão, torção ou flexo-torção. A Figura 7 ilustra esses modos de instabilidade global. 
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Figura 7 - Flambagem global (a) flexão (b) torção e (c) flexo-torção (Almeida, 2007) 

A flambagem global pode ser: 

a) por flexão: ocorre em perfis duplamente simétricos ou de seção cheia, e é 

caracterizada por apresentar a deformada do perfil flambado idêntica à 

deformada de um perfil fletido. 

b) por torção: ocorre em perfis duplamente simétricos com rigidez torcional muito 

pequena, e é caracterizada por apresentar a deformada do perfil flambado 

idêntica à deformada de um perfil torcido. 

c) por flexo-torção: ocorre em perfis com um ou nenhum eixo de simetria, e é 

caracterizada pela interação da flambagem global por flexão com a flambagem 

global por torção em torno do centro de cisalhamento. 

Segundo Silva, Pierin e Silva (2014), em peças excessivamente esbeltas, a 

tensão crítica de flambagem global é muito pequena, sendo menor que a flambagem 

local de placa. Nesses casos, é a instabilidade global que determina o esforço resistente 

do perfil. Em peças curtas, as forças críticas da flambagem global são mais elevadas e o 

esforço resistente do perfil é determinado pela instabilidade local considerando-se a 

resistência do material. Para uma faixa de esbeltez intermediária da barra, não 

excessivamente esbelta ou curta, pode ocorrer a instabilidade por distorção. A 

ocorrência desse fenômeno ocorre em perfis com seções enrijecidas. 
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3.3 FLAMBAGEM DISTORCIONAL 

A capacidade resistente dos perfis de aço formados a frio pode ser melhorada 

com a utilização de seções transversais enrijecidas, porém, o comportamento estrutural 

do perfil é alterado. 

Alguns autores, como Schafer (2000), Lau e Hancock (1987), Camotim e 

Silvestre (2004), Machado (2000), entre outros, observaram que os perfis leves de chapa 

dobrada com seção transversal aberta e com enrijecedores de bordo podem, ainda, 

apresentar instabilidade por distorção da seção.  

Dependendo da geometria da seção transversal, o modo distorcional pode definir 

o dimensionamento do perfil de aço formado a frio, pois a força crítica associada ao 

modo distorcional pode ser inferior à força crítica que provoca a flambagem local de 

placa ou global. No dimensionamento de peças submetidas à compressão e flexão, o 

esforço resistente da peça é calculado considerando-se as eventuais instabilidades 

global, local de placa e distorcional. O menor valor encontrado é o esforço resistente da 

peça.  

Por definição, a flambagem distorcional caracteriza-se pela rotação e possível 

translação do conjunto formado pela mesa comprimida e seu enrijecedor de borda, 

alterando a forma inicial da seção, ao contrário da flambagem local de placa, na qual, 

por definição, admite-se a conservação da posição original dos cantos dobrados da 

seção – os quais permanecem retos ao longo do perfil – assim como os ângulos 

formados entre os elementos vizinhos.  A distorção da seção provoca o deslocamento do 

conjunto de chapas que formam a mesa da seção: dois elementos de chapa para as 

seções do tipo U ou Z enrijecidos e três elementos de chapa para as seções do tipo rack 

(Figura 8). 

 

Figura 8 - Flambagem por distorção da seção transversal (NBR 14762/2010) 
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O fenômeno da flambagem por distorção, engloba duas configurações 

deformadas, como mostrado na Figura 9. A primeira configuração consiste 

simplesmente na rotação do conjunto formado pelo enrijecedor de borda/mesa 

comprimida em relação à junção mesa/alma. A segunda configuração inicialmente 

também consiste na rotação do conjunto formado pelo enrijecedor de borda/mesa 

comprimida, em relação à junção mesa/alma, mas neste caso é seguido pelo 

deslocamento lateral da junção mesa/alma, o que ocorre próximo ao estado limite 

último. 

 

Figura 9 - Flambagem local e por distorção na flexão (Chodraui, 2003) 

Para análise de um tipo de perfil de seção arbitrária, pode-se identificar os 

modos e as tensões de flambagem associadas, sendo o modo crítico detectado em 

função do comprimento da barra, a qual poderá estar submetida à compressão centrada, 

flexão simples ou flexão composta. 

Nos casos em que a instabilidade por distorção na seção transversal não 

corresponde ao efeito mais desfavorável para o cálculo do esforço resistente, significa 

que a geometria da seção transversal favorece a ocorrência da instabilidade local de 

placa ou global, como mostra a Figura 10. Nesse exemplo conceitual, mostra-se como a 

análise da força crítica é realizada com todas as quantidades de semiondas que são 

possíveis de se obter na posição deslocada (e equilibrada) dos elementos de chapas na 

configuração pós-crítica. O comprimento da peça na qual se identifica a ocorrência da 

distorção da seção transversal é denominado de Ld. 
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Figura 10 - Valor da força crítica em relação ao comprimento da peça (Silva, Pierin e Silva, 2014) 

Segundo Costa (2013), a flambagem distorcional é dominante nos perfis de aço 

formado a frio que apresentam: 

a) seção transversal com tendência de relação 








 
bw

bf 
 ≈ 1 ;  

b) seção transversal com enrijecedor de borda ineficiente. 

 As grandezas mencionadas são identificadas na Figura 11. 

 

Figura 11 - Notação para perfis do tipo U enrijecido e rack (Fonte: Autor) 

Para Silva, Pierin e Silva (2014), o fenômeno da flambagem por distorção torna-

se mais evidente em: 

a) aços de alta resistência; 

b) elementos com menor largura do enrijecedor de borda; 

c) perfis mais espessos; 

d) seção cujos elementos são pouco esbeltos (menor relação bf/t). Neste caso, o 

efeito da instabilidade distorcional pode ser menor do que a da local de 

placa. 
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Segundo Batista (2000), as relações geométricas bf2/bw, d/bw e bf/bw têm 

influência sobre o modo distorcional, assim como a relação largura/espessura, bw/t 

(Tabela 3).  

Quanto maior a dimensão da mesa da seção, entendida como bf = bf1 + bf2 (no 

caso do perfil U enrijecido, bf2= 0), maior será possibilidade de se obter o modo 

distorcional (MD) como crítico. Por outro lado, quanto menor for a relação bf/bw, maior 

será a possibilidade do modo local (ML) ser crítico. Para seções com relação bw/t muito 

elevadas, provavelmente o modo local será crítico. 

Tabela 3 - Influência das relações geométricas das seções do tipo U enrijecido e rack no modo crítico 

(Batista, 2000) 

Quanto menor Relação geométrica Quanto maior 

ML bf/bw MD 

MD d/bw ML 

ML bf2/bw MD 

MD bw/t ML 

 

Pala e Caglar (2006) realizaram um estudo paramétrico utilizando rede neurais 

artificais com o intuito de avaliar os parâmetros da seção transversal, quais sejam, bw, bf, 

d, t e θ sob a tensão elástica de flambagem distorcional em perfil do tipo U enrijecido e 

observaram que: 

i) quanto maior for a bw menor será a σdist, no entanto, isso não é prático em 

aplicações de engenharia; 

ii) valores baixos e altos para d, afetam negativamente a resistência à flambagem por 

distorção e para valores intermediários há uma maior resistência.  

iii) à medida que aumenta a bf diminui a σdist. 

iv) à medida que aumenta a t aumenta a σdist. 

v) para tamanhos pequenos de d, o θ (ângulo do enrijecedor de borda) não altera 

significativamente a σdist, porém, para valores maiores de d, o aumento de θ 

aumenta σdist. 

Segundo o Eurocode 3 – Parte 1.3 (2006), algumas condições devem ser 

respeitadas quanto à geometria da seção transversal, com o intuito de se proporcionar 

rigidez suficiente e evitar flambagem do enrijecedor de borda (fenômeno similar à 

flambagem por distorção): 
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0,2 ≤  
d

bf
 ≤ 0,6  

 








0,1 ≤  
da

bf
 ≤ 0,3  

onde: 

bf: largura nominal da mesa 

d: largura nominal do enrijecedor de borda 

da: largura nominal do enrijecedor de borda adicional 

 

 

3.3.1 Modelos Para Análise Da Flambagem Distorcional 

As ferramentas utilizadas para o cálculo da tensão de flambagem elástica por 

distorção, σdist, são por meio dos métodos das Faixas Finitas, Elementos Finitos e a 

Teoria de Viga Generalizada.  

Autores como Schafer (2000), Lau e Hancock (1987), Nagahama (2003), 

Xuhonget al. (2015), entre outros, desenvolveram modelos para cálculo da σdist via 

método das Faixas Finitas, já Camotim e Silvestre (2004) utilizaram o método da Teoria 

de Viga Generalizada. Dentre outros métodos existem: a Teoria da Elasticidade Elástica 

desenvolvida por Timoshenko (1961), Douty (1962), Moreyra e Pekoz (1993), Ellifritt 

et al. (1998), e os procedimentos normativos como: NBR 14762/2001, Eurocode 3 parte 

1-3 (2012), AS-NZS 4600/2005 e AISI S-100/2012. 

Atualmente, autores como Santos et al. (2013) e Pala (2005) determinaram 

equações capazes de cálcular σdist por meio das redes neurais artificias. 

A Tabela 4 apresenta as vantagens e desvantangens das abordagens aplicadas por 

Camotim e Silvestre (2004),  Schafer (2000),  Nagahama (2003),  Pala (2005),  Lau e 

Hancock (1987, 1997), Xuhonget al.  (2015), ABNT NBR 14762/2001 e AISI S-

100/2012.
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Tabela 4 - Vantagens e desvantagens dos métodos implementados e softwares computacionais 

Métodos Vantangens Desvantangens Restrições 

GBT  - 

Camotim e 

Silvestre 

(2004) 

Calcula a tensão elástica de 

flambagem distorcional para perfis 

U e Z enrijecidos  

 Não oferece uma solução 

analítica para cálculo da 

tensão elástica de flambagem 

distorcional 

Método limitado 

aos perfis U e Z 

enrijecidos e 

Cartola 

 Escolhe o módulo de elasticidade 

e coeficiente de poisson  

Calcula a tensão elástica de 

flambagem distorcional para quatro 

tipos de condições de apoios 

 Fornece o comprimento crítico de 

flambagem distorcional 

 Calcula a tensão elástica de 

flambagem distorcional para 

elementos sujeitos à compressão 

centrada, flexão e flexo-

compressão 

CUFSM® - 

Schafer (2000) 

 Calcula a tensão distorcional para 

qualquer tipo de seção transversal 

 Não oferece uma solução 

analítica para cálculo da 

tensão elástica de flambagem 

distorcional 

Não há restrições 

 Define se o elemento analisado é 

isotrópico ou ortotrópico, 

atribuindo o valor do módulo de 

elasticidade e o coeficiente de 

poisson 

Calcula a tensão elástica de 

flambagem distorcional para quatro 

tipos de condições de apoios 

 Calcula a tensão elástica de 

flambagem distorcional para 

elementos sujeitos à compressão 

centrada, flexão e flexo-

compressão 

Permite adicionar alguma restrição 

nodal  

 Fornece a curva de flambagem do 

perfil analisado 

(continua) 
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Tabela 5 - Vantagens e desvantagens dos métodos implementados e softwares computacionais 

Métodos Vantangens Desvantangens Restrições 

INSLOD - 

Nagahama 

(2003) 

Calcula a tensão elástica de 

flambagem distorcional para 

qualquer tipo de seção 

transversal 

 O modelo não oferece 

uma solução analítica para 

cálculo da tensão de 

flambagem distorcional 

Não há restrições 

Define se o elemento analisado é 

isotrópico ou ortotrópico, 

atribuindo o valor do módulo de 

elasticidade e o coeficiente de 

poisson 

 Pode-se atribuir as condições de 

apoio  articulado com 

empenamento livre ou engastado 

com empenamento restrito 

Permite adicionar alguma 

restrição nodal  

Calcula a  tensão elástica de 

flambagem distorcional para 

elementos sujeitos à compressão 

centrada, flexão e flexo-

compressão 

 Fornece a curva de flambagem 

do perfil analisado 

Murat Pala 

(2005) 

 Calcula a tensão elástica de 

flambagem distorcional em perfis 

U enrijecidos sujeitos à 

compressão centrada  

 É necessário fazer uma 

nomalização  de valores 

das entradas da rede 

neural para uso da 

formulação 

 Só calcula a tensão de 

flambagem distorcional 

para elementos bi-

articulados 

 É um modelo analítico 

Módulo de elasticidade e 

coeficiente de poisson 

iguais a 200 GPa e 0,3, 

respectivamente 

 A formulação apresentada 

é extensa 

Limitado a perfis U 

enrijecidos sujeitos à 

compressão 

 Não é necessário fazer os 

cálculos das propriedades da 

seção transversal como: 

momento de inércia, centro de 

gravidade, constante de 

empenamento, etc 

(continua) 
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Tabela 6 - Vantagens e desvantagens dos métodos implementados e softwares computacionais 

Métodos Vantangens Desvantangens Restrições 

Lau e 

Hancock 

(1987) 

Calcula a tensão elástica 

de flambagem distorcional 

em perfis U enrijecidos 

sujeitos à compressão 

centrada  

 A formulação apresentada é 

extensa 
Em perfis com enrijecedores 

de borda pequenos levam a 

valores de tensão de 

flambagem distorcional 

muito conservadores 
 É um modelo analítico Não apresenta uma solução 

analítica fechada, ou seja, é 

necessário realizar interações 

para o cálculo de tensão 

distorcional 

Define qual o módulo de 

elasticidade e o 

coeficiente de poisson que 

será utilizado  

 Só calcula a tensão de 

flambagem distorcional para 

elementos bi-apoiados 

Zhou, Liu e 

He (2015) 

 Calcula a tensão elástica 

de flambagem distorcional 

em perfis U enrijecidos 

sujeitos à compressão 

centrada  

 A formulação apresentada é 

extensa 

Não há restrições 
Não apresenta uma solução 

analítica fechada, ou seja, é 

necessário realizar interações 

para o cálculo de tensão 

distorcional 

 É um modelo analítico 

Define qual o módulo de 

elasticidade e o  

coeficiente de poisson que 

será utilizado  

 Calcula a tensão de 

flambagem distorcional 

para perfis bi-apoiados e 

bi-engastados 

NBR 

14762/2001 

 Calcula a tensão elástica 

de flambagem distorcional 

em perfis U enrijecidos 

sujeitos à compressão 

centrada e flexão  

Não apresenta uma solução 

analítica fechada, ou seja, é 

necessário realizar interações 

para o cálculo de tensão 

distorcional 

Restrito a perfis bi-apoiados 

 É um modelo analítico 

Restrito a perfis U e Z 

enrijecidos e Cartola Define qual o módulo de 

elasticidade e o 

coeficiente de poisson que 

será utilizado  

 A formulação apresentada é 

extensa 

AISI S-100 

(2012) 

 Calcula a tensão de 

flambagem distorcional 

em perfis U enrijecidos 

sujeitos à compressão 

centrada e flexão  
 A formulação apresentada é 

extensa 

Restrito a perfis bi-apoiados 

Restrito a perfis U e Z 

enrijecidos e Cartola 
 É um modelo analítico 

Define qual o modulo de 

elasticidade e poisson que 

será utilizado  

(conclusão) 
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4. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

A expressão “rede neural artificial” é motivada pela tentativa destes modelos 

imitarem a capacidade que o cérebro humano possui de reconhecer, associar e 

generalizar padrões. Trata-se de uma técnica estatística não-linear capaz de resolver 

problemas complexos. O principal campo de atuação das redes neurais artificiais são 

para a classificação de padrões e previsão.  

Uma rede neural artificial é um sistema computacional constituído por unidades 

conhecidas como neurônios. Os neurônios são elementos processadores interligados, 

trabalhando em paralelo para desempenhar uma determinada tarefa. 

Haykin (2001) define a rede neural artificial como um processador maciçamente 

paralelamente distribuído, constituído de unidades de processamento simples, que têm a 

propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para 

uso. Segundo Haykin (2001) a RNA se assemelha ao cérebro em dois aspectos: 

a) O conhecimento é adquirido pela rede a partir de seu ambiente através de um 

processo de aprendizagem; 

b) Forças de conexão entre neurônios, conhecidos como pesos sinápticos, são 

utilizados para armazenar o conhecimento adquirido. 

O procedimento utilizado para realizar o processo de aprendizagem é chamado 

de algoritmo de treinamento, cuja a função é modificar os pesos sinápticos da rede de 

uma forma ordenada para alcançar um objetivo do projeto desejado.  

 

 

4.1 MODELOS DE UM NEURÔNIO 

O neurônio é uma unidade de processamento de informação que é fundamental 

para a operação de uma rede neural artificial. O diagrama da Figura 12 mostra o modelo 

de um neurônio que forma a base para o projeto de redes neurais artificiais. 
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Figura 12 - Modelo não-linear de um neurônio, (Haykin, 2001) 

É possível identificar, a partir da Figura 12, quatro elementos básicos do modelo 

neural: 

i) As entradas da rede neural artificial, quais sejam: x1, x2, ..., xm e os pesos 

sinápticos wk1, wk2, ..., wkm.  

ii) Um somatório, onde é feita a ponderacão das entradas, por exemplo: x1 * wk1 

+ x2 * wk2 + xm * wkm, e assim sucessivamente.  

iii) Uma função de ativação ou função de transferência para restringir a 

amplitude da saída de um neurônio. A depender do tipo de função de 

ativação utilizado, a amplitude de saída de um neurônio é escrita no intervalo 

unitário fechado [0, 1] ou alternativamente [-1, 1]. 

iv) Os “biases”, bk, aplicado externamente, têm o efeito de aumentar ou diminuir 

a entrada líquida da função de ativação. 

 

 

4.2 TIPOS DE FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO 

Existem quatro tipos básicos de função de ativação, φ(v), que definem a saída de 

um neurônio. Quais sejam: função limiar ou degrau (Figura 13 - a), função linear 

(Figura 13 - b), função logística ou sigmoidal (Figura 13 - c) e função tangente 

hiperbólica (Figura 13 - d). 
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Figura 13 - Tipos de função de ativação ou transferência (Haykin, 2001) 

 

 

4.3 ARQUITETURA DE REDE 

Existem basicamente dois tipos de topologia ou arquitetura da rede neural 

artificial, quais sejam: redes não recorrentes e redes recorrentes. 

 A arquitetura da rede é determinante na capacidade de processamento de uma 

RNA. A escolha correta do número de conexões é decisiva para um treinamento bem 

sucedido. 

 As redes não recorrentes são aquelas que não possuem realimentação de suas 

saídas para as suas entradas e, por isso, são ditas “sem memória”. A estrutura dessas 

redes pode ser formada por uma camada única ou por multi-camadas. No caso de redes 

em camadas existe um conjunto de neurônios de entrada, uma camada de saída e uma 

ou mais camadas intermediária ou oculta, Figura 14 e Figura 15. 
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Figura 14 - Rede não recorrente de única camada de neurônios (Haykin, 2001) 

 

Figura 15 - Rede não recorrente com uma camada oculta e uma camada de saída (Haykin, 2001) 

Por se tratarem de redes não recorrentes, não existem conexões ligando um 

neurõnios de uma camada a outro neurônios de uma camada anterior nem a um 

neurônio de uma mesma camada. Um exemplo desse tipo de arquitetura são as redes do 

tipo “feedfoward”, em que o sinal é sempre propagado para a frente, da entrada para a 

saída. As redes feedfoward, necessariamente estão organizadas em camadas e são muito 

utilizadas atualmente. 
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As RNA recorrentes são redes mais gerais que contêm realimentação das saídas 

para as entradas, sendo suas saídas determinadas pelas entradas atuais e pelas saídas 

anteriores (Figura 16). Além disso, a sua estrutura não é obrigatoriamente organizada 

em camadas e se forem as redes podem apresentar interligações entre neurônios da 

mesma camada e entre camadas não consecutivas. Por possuírem realimentação, as 

redes recorrentes respondem a estímulos dinamicamente, ou seja, após aplicar uma nova 

entrada, a saída é calculada e então realimentada para modificar a entrada. Por isso, 

essas redes são ditas “com memória”. 

 

Figura 16 -  Redes recorrentes com neurônios ocultos (Haykin, 2001) 

 

 

4.4 REDES PERCEPTRONS DE MÚLTIPLAS CAMADAS 

A rede neural artificial mais básica e comumente utilizada é a Perceptron 

multicamada (MLP). Esta consiste em, pelo menos, três ou mais camadas, constituída 

por uma camada de entrada, uma camada de saída, e um certo número de camadas 

ocultas. Cada neurônio em uma camada está ligada aos neurônios na camada seguinte, e 

não existem ligações entre as unidades da mesma camada. O número de neurônios em 

cada camada pode variar, dependendo do problema. 

Os perceptrons de múltiplas camadas têm sido aplicados para resolver diversos 

problemas complexos, através do seu treinamento de forma supervisionada com um 

algoritmo muito popular conhecido como algoritmo de retropropagação de erro (error 
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back-propagation). Este algoritmo é baseado na regra de aprendizagem por correção de 

erro. 

A aprendizagem por retropropagação de erro consiste em dois passos que se 

diferenciam. O passo para frente, a propagação, e um passo para trás, a retropropagação. 

No passo para frente, um padrão de atividade é aplicado aos nós sensoriais da rede e seu 

efeito se propaga através da rede, camada por camada. Com isso, um conjunto de saídas 

é produzido como resposta real da rede. Durante o processo de propagação os pesos 

sinápticos da rede são mantidos fixos, porém quando o passo é para trás, os pesos 

sinápticos são todos ajustados de acordo com uma regra de correção de erro. 

Especificamente, a resposta real da rede é subtraída de uma resposta desejada (alvo) 

para produzir um sinal de erro. Este sinal de erro é propagado para trás da rede, contra a 

direção das conexões sinápticas, vindo daí o nome de retropropagação de erro. Os pesos 

sinápticos são ajustados de forma que a resposta final da rede seja a mais próxima da 

resposta real desejada, em um sentido estatístico. 

Geralmente, o ajuste dos pesos sináptico tende a convergir lentamente, exigindo 

grande esforço computacional. Para melhorar este inconveniente, várias técnicas de 

otimização têm sido incorporadas ao algoritmo backpropagation a fim de reduzir o seu 

tempo de convergência e diminuir o esforço computacional. Um dos métodos de 

otimização mais utilizados é o método de Levenberg-Marquardt. O algoritmo de 

Levenberg-Marquardt é um método de gradiente de segunda ordem, baseado no método 

dos mínimos quadrados para modelos não-lineares, que pode ser incorporado ao 

algoritmo backpropagation a fim de potencializar a eficiência do processo de 

treinamento. 
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5. METODOLOGIA 

O trabalho têm uma revisão bibliográfica sobre perfis de aço formado à frio e 

redes neurais artificiais, assim como um estudo sobre flambagem e seus modos, quais 

sejam: local de placa, global e distorcional. Também foram apresentados alguns 

modelos de cálculos da tensão elástica de flambagem distorcional (Apêndice A). 

Para realizar o programa experimental, foram necessárias as seguintes etapas: 

 Etapa 1 – Definição de Parâmetros: 

 Definição do tipo de seção transversal analisado; 

 Definição dos parâmetros da seção transversal que serviram como dados de 

entrada para a rede neural artificial; 

 Definição do modelo de cálculo para a tensão elástica de flambagem 

distorcional, σdist; 

 Definição dos intervalos e passos dos parâmetros de entrada da rede neural 

artificial; 

 Definição do tipo de esforço ao qual a barra foi submetida, ou seja, 

compressão centrada ou flexão. 

 Etapa 2 – Obtenção dos Dados: 

 Geração de um banco de dados para alimentar as camadas de entrada e saída 

da rede neural artificial; 

 Definição das restrições geométricas que seriam utilizadas para garantir 

requisitos normativos. 

 Etapa 3 – Definição da topologia e ajuste de modelos: 

 Definição da quantidade de camadas intermediárias que serão utilizadas na 

rede neural artificial; 

 Definição da quantidade de neurônios que serão utilizados em cada camada 

intermediária; 

 Treinamento das redes neurais artificiais utilizando o MATLAB®; 

 Definição dos critérios de escolha das melhores redes neurais artificiais que 

serão apresentadas; 

 Realização de uma análise das redes neurais artificiais treinadas, com o 

auxílio do Coeficiente de Determinação (R²) e Histograma de Erros. 

 Etapa 4 – Obtenção da equação: 
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 Obtenção da equação da tensão elástica de flambagem por distorção, a partir 

das redes neurais treinadas. 

 Etapa 5 – Validação dos Modelos: 

 Validação dos resultados da tensão elástica de flambagem distorcional, 

obtidas das redes neurais artificiais treinadas, com procedimentos 

normativos nacionais e internacionais, assim como, métodos numéricos e 

analíticos. 

 

 

6. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS TREINADAS 

Com o intuito de determinar equações capazes de calcular a tensão elástica de 

flambagem distorcional, em perfis de aço formados a frio, do tipo U enrijecido, sujeitos 

à compressão centrada e flexão, foram treinadas redes neurais artificiais com o uso do 

MATLAB®. 

A mesma metodologia utilizada para o perfil U enrijecido foi imposta para os 

perfis Cartola e Z enrijecido e seus resultados se encontram no Anexo A (Perfil Cartola) 

e Anexo B (Perfil Z enrijecido). 

Para utilização das equações, faz-se necessário que o sistema estrutural em 

análise atenda às hipóteses e restrições estabelecidas.  

 

 

6.1 HIPÓTESES 

 Foram admitidas cinco hipóteses para as análises: 

1) Condição simétrica de apoios: bi-articulado com empenamento livre, por se 

caracterizar como a situação mais crítica de condição de contorno para a análise 

em questão. 

2) Módulo de elasticidade: 200 GPa, definido pelas normas NBR 14762:2010, 

EuroCode 3 Parte 1-3:2012, AISI S-100:2012 e AS-NZS 4600:2005. 

3) Coeficiente de Poisson: 0,3, definido pelas normas NBR 14762:2010, EuroCode 

3 Parte 1-3:2012, AISI S-100:2012 e AS-NZS 4600:2005. 
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4) Tensões elásticas de flambagem distorcional calculadas para o comprimento 

crítico (Lcr). 

5) Flexão em relação ao eixo de simetria. 

 

 

6.2 OBTENÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA E SAÍDA DA REDE NEURAL 

ARTIFICIAL 

 Os dados de saída das redes neurais artificiais, σdist, foram obtidos a partir de um 

programa baseado na formulação da Teoria de Viga Generalizada, GBT, implementada 

a partir da listagem disponibilizada por Camotim e Silvestre (2004). Esse método foi 

escolhido devido à possibilidade de se obter a tensão elástica de flambagem distorcional 

como um modo isolado, ou seja, sem acoplamento entre os modos de flambagem local 

de placa e global. 

 Para o levantamento dos dados de entrada das redes neurais artificiais, foi 

realizada uma busca dos limites máximos e mínimos dos parâmetros da seção 

transversal do perfil formado a frio, quais sejam: altura da alma (bw), largura da mesa 

(bf), comprimento de enrijecedor de borda (d) e espessura do perfis (t). Esses limites 

foram determinados com o auxílio de tabelas de fabricantes nacionais de perfis U 

enrijecidos e também de seções transversais obtidas em artigos publicados em trabalhos 

nacionais e internacionais (Tabela 7). 

Tabela 7 – Limites máximos e mínimos dos parâmetros da seção transversal 

Parâmetros Intervalo de Valores Passo 

θ 90 graus - 

bw 30 a 410 mm 5 mm 

bf 30 a 200 mm 5 mm 

d 4 a 60 mm  2 mm 

t 0,75 a 7 mm 0,25 mm 
  

 O passo, ou seja, o intervalo em que os parâmetros da seção irão variar, foram 

escolhidos de tal forma, que se obtivesse uma quantidade de perfis representativo. No 

total foram geradas 2.032.030 seções transversais do tipo U enrijecido diferentes. 
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6.3 RESTRIÇÕES IMPOSTAS PARA AS SEÇÕES TRANSVERSAIS GERADAS 

 Existem considerações nas normas brasileiras e internacionais que restringem o 

uso de certas seções transversais por motivos de fabricação ou de preservação do perfil. 

Para o presente trabalho foram utilizadas as normas brasileira NBR 14762/2010 e NBR 

6355/2012 e nas normas internacionais, como: EuroCode 3 Parte 1-3/2006, AISI-

S100/2012 e AS-NZS 4600/2005. As restrições são: 

(i) 








 
bf

t
 ≤ 60  –  ABNT NBR 14762/2010, Eurocode 3 parte 1-3/2006 e AISI S-

100/2012 

(ii) 








 
bw

t 
 ≤ 260  – ABNT NBR 14762/2010 e AISI S-100/2012 

(iii) 








 5 ≤ 
d

t 
 ≤ 50  – ABNT NBR 6355/2012 e Eurocode 3 parte 1-3/2006 

(iv) 








 0,2 ≤ 
d

bf
 ≤ 0,6  – Eurocode 3 parte 1-3/2006 

(v) 








 0,1 ≤ 
d

bw
 ≤ 0,3  – ABNT NBR 6355/2012 

(vi) fu ≤ 570 MPa – AS-NZS 4500/2005 

(vii) 








 0,3 ≤ 
bf

bw
 ≤ 1  – Restrição de forma 

(viii) 








 0,003 ≤ 
t

bw
 ≤ 0,1  – Restrição de forma 

 Foram aplicadas todas as restrições descritas. As restrições de forma surgiram da 

necessidade de eliminar os perfis gerados que comumente não seriam utilizados na 

industria da construção, por exemplo, um perfil 30x200x10x2mm. Para definição dos 

intervalos das restrições de forma, foi realizada uma análise da variação de cada relação 

nos perfis dos fabricantes nacionais e em pesquisas divulgadas. 

A única restrição de forma que foi alterada, foi a relação 



  

bf

bw
  pois em trabalhos 

internacionais, essa relação variava de 0,2 a 1, mas, em análises realizadas durante o 

programa experimental, observou-se que, a RNA apresentava erros elevados para perfis 

que apresentavam a relação 



 

bf

bw
  ≤ 0,3 . Sendo assim, limitou-se a relação para 





0,3 ≤  

bf

bw
  ≤ 1 , buscando menores erros, e ao final, concluiu-se que houve realmente uma 

melhora no histograma de erros das RNA. 
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Foram realizadas algumas análises para justificar os erros elevados para os perfis 

que apresentavam a relação 








  
bf

bw
  próximo a 0,3, com o CUFSM® - Schafer (2012). 

Chegou-se a conclusão que esses perfis têm tendência a interação entre os modos de 

flambagem local de placa e distorcional, e tal fênomeno afasta o valor da tensão de 

flambagem do valor real da tensão de flambagem distorcional (Figura 17). Batista 

(2000), verificou a influência das relações geométricas das seções do tipo U enrijecido e 

Rack no modo crítico e verificou que quanto menor a relação 








  
bf

bw
  maior a 

possibilidade do perfil apresentar o modo de flambagem local de placa crítico.  

 

Figura 17 - Interação entre modo local de placa e distorcional 

Aplicando-se as restrições porpostas aos 2.032.030 perfis gerados, restaram 

37.402 perfis sujeitos à compressão centrada e 20.267 perfis sujeitos à flexão. 

 

 

6.4 ARQUITETURA DA REDE NEURAL ARTIFICIAL 

 Ao se fazer uma análise da variação da tensão elástica de flambagem 

distorcional com os parâmetros da seção transversal, constatou-se que os parâmetros da 

seção, ou seja, altura da alma (bw), largura da mesa (bf), comprimento do enrijecedor de 

borda (d) e espessura (t), resultavam nos mesmos valores de tensão quando se 

mantinham as mesmas razões entre os parâmetros (
𝑏𝑓

𝑏𝑤
,

𝑏𝑤

𝑡
 𝑒 

𝑑

𝑏𝑤
). Por exemplo, os 

perfis 100x50x17x2mm e 200x100x34x4mm apresentam a mesma tensão de flambagem 

distorcional, σdist= 526,49 MPa. Observa-se que ambos possuem as mesmas relações 

entre os parâmetros da seção, sendo, 
𝑏𝑓

𝑏𝑤
= 0,5, 

𝑏𝑤

𝑡
= 50 e 

𝑑

𝑏𝑤
= 0,17. Tal constatação 
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possibilitou uma diminuição no número de entradas nas RNA (de quatro para três) que, 

por sua vez, implica, na redução do tamanho da equação capaz de prever a tensão 

elástica de flambagem distorcional. Portanto, as relações geométricas foram os dados de 

entrada da rede neural e as tensões elásticas de flambagem distorcional foram os dados 

de saída (Figura 18). 

 

Figura 18 - Topologia da rede neural artificial 

 Com os dados de entrada e saída da rede definidos, foram treinadas as RNA 

utilizando o MATLAB®. O algoritmo de aprendizagem utilizado foi o Levenberg-

Marquardt (Hagan e Menhaj, 1994). O número de camadas intermediárias foi definido 

como sendo apenas uma, devido à verificação de bons resultados em outros trabalho, 

por exemplo o de Pala (2005). O número de neurônios para a camada intermediária foi 

estabelecido desde dois até sete neurônios, respeitando o teorema de Komogorov-

Nielsen (Kovács, 1996). As funções de transferência utilizadas na camada intermediária 

foram, logarítmicas (Logsig) e tangente hiperbólica (Tanh), para cada uma das 

topologias de rede testadas. A função de transferência utilizada na camada de saída foi 

linear. Ao todo foram treinadas 24 RNA, sendo 12 RNA para perfis sujeitos à 

compressão centrada e 12 RNA para perfis sujeitos à flexão. 

 

 

6.5 ANÁLISE DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS – COMPRESSÃO 

 A  eficiência das RNA treinadas foi determinada com o auxílio do coeficiente de 

determinação (R²) e do histograma de erro. O coeficiente de determinação é uma 

medida de ajustamento dos valores de tensão criado pela RNA, em relação aos valores 

de entrada obtidos do GBT, ou seja, quanto maior for o R², mais representativo é a 

RNA, demonstrando um melhor ajuste aos dados do GBT. 
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 O histograma de distribuição de erros foi utilizado como mais um parâmetro 

para determinação da rede neural artificial com melhor capacidade preditiva, pois nem 

sempre o melhor R², que representa os ajustes, quando utilizado isoladamente, reflete a 

capacidade preditiva. 

  Os critérios de escolha das RNA apresentadas foram:  

(i) erros na ordem de 10%, valor estipulado devido a trabalhos publicados 

como: Lau e Hancock (1997), que apresentaram erros máximos de 8%, 

Camotim e Silvestre (2004), com erros menores de 7% e Pala (2005), com 

erros da ordem de 11%;  

(ii) menor número de neurônios na camada intermediária, pois o tamanho da 

equação que se pode extrair, está diretamente ligado ao número de neurônios 

na camada intermediária, sendo que, quanto menor o número de neurônios 

na camada intermediária menor é o tamanho da equação. Somente será 

apresentada a validação da equação obtida da melhor rede neural artificial, 

segundo os critérios de escolha. 

 A Tabela 8 apresenta um resumo dos resultados das RNA treinadas, onde se 

pode observar o coeficiente de determinação (R²), maior erro positivo e negativo e 

número de perfis que apresentaram erros absolutos maiores que 2,5 a 30%. 

Tabela 8 - Resumo de resultados das RNA para perfis submetidos à compressão 

Número de 

Neurônios 

(Camada 

Intermediária) 

Função de 

Transferência 
R² 

Maior 

erro 

negativo 

(%) 

Maior 

erro 

positivo 

(%) 

Número de Perfis com Erro Maior 

que: 

2,5% 5% 10% 15% 20% 30% 

2 LogSig 0,987 -35,19 13,20 22965 8043 1359 559 248 32 

2 Tanh 0,987 -35,19 13,20 22965 8043 1359 559 248 32 

3 LogSig 0,997 -18,80 12,68 8180 696 39 6 0 0 

3 Tanh 0,997 -18,80 12,68 8180 696 39 6 0 0 

4 LogSig 1,000 -19,90 3,99 499 134 30 6 0 0 

4 Tanh 1,000 -19,90 3,99 511 135 30 6 0 0 

5 LogSig 1,000 -6,58 1,86 99 7 0 0 0 0 

5 Tanh 1,000 -6,58 1,86 99 7 0 0 0 0 

6 LogSig 1,000 -7,28 1,73 100 6 0 0 0 0 

6 Tanh 1,000 -6,57 1,74 71 0 0 0 0 0 

7 LogSig 1,000 -1,10 2,15 4 0 0 0 0 0 

7 Tanh 1,000 -5,06 1,90 30 1 0 0 0 0 
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 Observa-se que a melhor RNA treinada foi a com sete neurônios na camada 

intermediária e função de transferência logarítmica, apresentando um R² de 1,00 e erros 

variando de 2,15% a -1,10%. Nota-se também, que a quantidade de perfis com erros 

absolutos mairores que 2,5%, para as RNA com mais de quatro neurônios na camada 

intermediária, são considerados muito pequenos quando comparados aos 37.402 perfis 

que foram treinados. Contudo, conforme critérios de escolha para as RNA que venham 

a ser apresentadas, foram escolhidas as RNA com cinco e seis neurônios na camada 

intermediária com função de transferência tangente hiperbólica, e a RNA com sete 

neurônios na camada intermediária com função de transferência logarítima. 

 A Figura 19 mostra o gráfico de regressão, R², para a RNA com cinco neurônios 

na camada intermediária, com função de transferência tagente hiperbólica. Nota-se que 

o modelo da RNA apresenta um bom ajuste no conjunto de dados. O gráfico de 

regressão para outras RNA escolhidas, apresentam comportamento similar e por este 

motivo não foram ilustrados. 

 

Figura 19 - Coeficiente de determinação (R²) da RNA - Compressão 

 A diferença entre as três RNA é percebida no histograma de erro (Figura 20). 

Observa-se que a RNA com sete neurônios na camada intermediária e função de 

transferência logarítmica concentra a maior quantidade de perfis nos intervalos de erros 

próximos ao 0%, enquanto as demais RNA têm uma maior distribuição de erros. Este 
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fenômeno é explicado devido a RNA com maior número de neurônios da camada 

intermediária possuir um maior grau de não-linearidade, tornando a RNA mais precisa. 

 

Figura 20 - Histograma de erro para as RNA com cinco, seis e sete neurônios da camada intermediária – 

Compressão 

 Para a RNA com cinco neurônios na camada intermediária, observa-se uma 

concentração de perfis para erros entre -1% a 1%, sendo correspondente a 97% dos 

perfis treinados. 

 

 

6.5.1 Validação - Compressão 

 A equação obtida da RNA treinada com cinco neurônios na camada 

intermediária e função de transferência tangente hiperbólica foi validada com: Schafer 

(2012), Lau e Hancock (1987), Xuhonget al. (2015), Camotim e Silvestre (2004), 

ABNT NBR 14762:2001 e AISI S-100:2012 (Tabela 9). Ressalta-se que todos os perfis 

analisados estão dentro dos valores-limites (restrições) impostos na metodologia. 
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Tabela 9 - Comparação dos valores de tensão distorcional obtidos da RNA com métodos e procedimentos normativos – Compressão 

Parâmetros da Seção Transversal 

RNA 

(MPa) 

Métodos Númericos Métodos Analíticos 
Procedimento 

Normativos 

bw 

(mm) 

bf 

(mm) 

d 

(mm)  

t 

(mm) 



  

bf

bw
  



  

bw

t 
  



  

d

bw
  

RNA / 

Camotim e 

Silvestre 

(2004) 

RNA / 

Schafer 

(2012) 

RNA / 

Nagahama 

(2003) 

RNA / 

Pala 

(2005) 

RNA / Lau e 

Hancock 

(1987)  

RNA / 

Xuhong et 

al. (2015) 

RNA / 

NBR 

14762 

(2001) 

RNA / 

AISI S-

100 

(2012) 

100 30 10 1,5 0,300 66,667 0,100 367,15 1,008 1,130 1,148 0,941 0,961 0,995 0,914 0,990 

100 30 15 1,5 0,300 66,667 0,150 446,67 1,006 1,145 1,162 0,902 0,940 1,040 0,888 0,903 

90 30 10 1,0 0,333 90,000 0,111 270,37 1,003 1,107 1,124 0,930 0,955 1,032 0,908 0,965 

91 33 7,9 0,8 0,363 113,750 0,087 167,74 0,991 1,074 1,091 1,030 0,977 1,039 0,930 0,995 

200 75 20 1,5 0,375 133,333 0,100 153,55 0,991 1,068 1,086 1,093 0,977 1,039 0,929 0,969 

120 50 12 1,5 0,417 80,000 0,100 258,12 1,001 1,032 1,047 1,036 0,979 1,030 0,931 0,979 

140 60 15 1,5 0,429 93,333 0,107 221,96 0,998 1,031 1,047 1,066 0,986 1,027 0,938 0,964 

100 50 10 1,5 0,500 66,667 0,100 270,68 1,001 0,998 1,012 0,987 0,992 1,000 0,944 0,965 

100 50 15 1,5 0,500 66,667 0,150 355,87 1,001 1,015 1,031 1,074 1,007 0,993 0,956 0,917 

75 40 8,8 1,5 0,533 50,000 0,117 397,69 1,003 0,994 1,008 0,947 0,991 1,004 0,943 0,941 

80 50 10 1,5 0,625 53,333 0,125 316,50 0,997 0,987 1,001 0,918 1,003 1,019 0,955 0,920 

80 50 12 1,5 0,625 53,333 0,150 360,77 1,000 0,995 1,010 0,961 1,016 1,021 0,966 0,905 

80 50 15 1,5 0,625 53,333 0,188 415,81 1,001 1,002 1,018 1,065 1,032 1,022 0,981 0,884 

63 40 9,1 0,9 0,635 70,000 0,144 253,12 0,997 0,994 1,010 0,941 1,027 1,023 0,977 0,906 
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A partir da Tabela 3, a comparação dos resultados permite observar que: 

i. Em relação a Camotim e Silvestre (2004) notaram-se erros variando de -

0,76% a 0,86%, com média de 0,006%; 

ii. Em relação aos resultados de Schafer (2012) observou-se erros variando de -

14,48% a 1,28%, com média de -4,08%.  

iii. Com relação aos resultados de Nagahama (2003), observaram erros 

oscilando de -16,18% a -0,09%, com média de -5,67%.  

iv. Em relação a Pala (2005) observou-se erros variando de -9,33% a 9,82%, 

com média de  0,77%; 

v. Com relação aos resultados de Lau e Hancock (1987) observou-se erros 

oscilando de -3,22% a 5,96%, com média de 1,12%; 

vi. Xuhonget al. (2015) apresentou erros variando de -4,01% a 0,67%, com 

média de  -2,03%,  

vii. ABNT NBR 14762:2001 apresentou erros variando de 1,94% a 11,23%, 

com média de  6,00%.  

viii. AISI S-100:2012 apresentou erros variando de 0,47% a 11,58%, com média 

de  5,69%; 

Nota-se que os perfis que apresentam erros absolutos maiores que 10%, têm a 

relação 








  
bf

bw
 ≈ 0,3 , o que pode ocasionar a interação entre os modos de flambagem 

local de placa e distorcional (Figura 17), e tal fênomeno afasta o valor da tensão de 

flambagem do valor real da tensão de flambagem distorcional, a qual a RNA foi 

treinada.  

 Batista (2000) verificou a influência das relações geométricas, nos perfis U 

enrijecido e Rack no modo crítico, e verificou que quanto menor a relação 








  
bf

bw
  maior 

a possibilidade do perfil apresentar o modo de flambagem local de placa crítico. Já 

Costa (2013) afirma que o modo de flambagem distorcional é dominante nos perfis de 

aço formado a frio que apresentam a relação 








  
bf

bw
 ≈ 1 .  

 Na Tabela 10, foi realizada uma análise de variância, para verificar se existe 

diferença significativa nos valores de tensão distorcional calculados a partir do modelo 

apresentado e os métodos utilizados na validação. Vale resaltar que essa análise foi 



55 

 

realizada com os resultados de σdist obtidos da RNA com cinco neurônios na camada 

intermediária e função de transferência tangente hiperbólica.  

Tabela 10 - Análise de variância (ANOVA)  dos métodos e procedimentos implementados – Compressão 

Fator GLD Fcalculado F0,05 Significância 

Métodos e Procedimentos 8 10.550 2.04 S 

Perfis  13 374.470 1.8 S 

Erro 104 
 

 
 

Nota: GLD - Graus de Liberdade; Fcalculado - Valor calculado de F; F0,05 - Valor tabelado de F para o 

nível de significância de 5%; S - Significativo; NS - Não Significativo 
 

 Observa-se que, existe diferança significativas entre os métodos e 

procedimentos. Contudo, fazendo uma comparação múltipla de médias (Duncan’s), 

nota-se que, para alguns métodos e procedimentos não existe diferença nos valores de 

tensão distorcional mas para outros há diferença (Tabela 11). 

Tabela 11 - Comparação múltipla de médias (Duncan`s) para os métodos e procedimentos – Compressão 

  RNA 

Camotim 

e 

Silvestre 

(2004) 

Schafer 

(2012) 

Nagahama 

(2003) 

Pala 

(2005) 

Lau e 

Hancock 

(1987) 

Xuhong 

et al. 

(2015) 

NBR 

14762/2001 

AISI 

S-100 

(2012) 

RNA       x       X x 

Camotim e 

Silvestre 

(2004) 

      x       X x 

Schafer 

(2012) 
        x x   X x 

Nagahama 

(2003) 
x x     x x   X x 

Pala (2005)     x x       X x 

Lau e 

Hancock 

(1987) 

    x x       X x 

Xuhong et 

al. (2015) 
              X x 

NBR 

14762/2001 
x x x x x x x     

AISI S-100 

(2012) 
x x x x x x x     

Nota: x - Apresenta diferença significativa 
 

 Nota-se que os valores de tensão distorcional obtidos da equação proposta e 

Camotim e Silvestre (2004), apresentam diferença significativa com o método de 

Nagahama (2003) e os procedimentos normativos da ABNT NBR 14762:2001 e AISI 

S-100:2012. Essa diferença pode ser explicada devido ao fato da equação proposta e 

Camotim e Silvestre (2004) obterem a σdist via método da teoria de viga generalizada, 

que por sua vez, cálcula a σdist sem haver interação com os outros modos de flambagem. 

Já Nagahama (2003) e os procedimentos normativos da ABNT NBR 14762:2001 e AISI 
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S-100:2012 calculam a σdist por meio do método das Faixas Finitas, o qual leva em 

consideração a interação entres os modos de flambagem. 

 Com o intuito de se verificar a potencialidade da equação proposta, foi realizado 

um estudo para perfis que estão fora dos valores-limites (restrições) citados na 

metodologia. Para isso, buscou-se seções transversais que não obedececem às restrições 

e se estimou os valores de σdist utilizando a metodologia de Camotim e Silvestre (2004) 

– GBT (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Estudo para perfis que estão fora das restrições pré-estabelecidas – Compressão 

Parâmetros da Seção Transversal 

PNG (MPa) PNG / GBT 

Restrição Não Atendida 

bw (mm) bf (mm) d (mm)  t (mm) 



  

bf

bw
  

 



  

bw

t 
   



  

d

bw
  



  

bf

t
 ≤ 60  



  

bw

t
 ≤ 260  



 5 ≤ 

d

t
 ≤ 50  



 0,2 ≤ 

d

bf
 ≤ 0,6  



 0,3 ≤ 

bf

bw
 ≤ 1  

80 80 15 1,5 1 53,33 0,188 220,58 1,01       x   

300 100 20 1,4 0,33 214,29 0,067 78,12 1,12 x         

60 60 5 1 1 60 0,083 76,3 0,97       x   

90 60 5 1 0,67 90 0,056 70,73 0,77       x   

404 93 11,56 2,31 0,23 174,74 0,029 34,66 0,81       x x 

227 74 11,75 2,35 0,33 96,59 0,052 141,57 0,96       x   

252 75 18,29 3,66 0,30 68,89 0,073 288,68 1         x 

37 40 9,1 0,9 1,08 41,11 0,246 325,58 1         x 

36 39 8,6 1,8 1,08 20 0,239 673,54 0,97     x   x 

90 60 5 1 0,67 90 0,056 70,73 0,77       x   

90 90 5 1 1 90 0,056 47,55 1,06 x     x   

90 60 10 1 0,67 90 0,111 146,46 0,99       x   

90 90 10 1 1 90 0,111 93,62 1,16 x     x   

90 30 5 1 0,33 90 0,056 163,43 0,97       x   

151 34 7 1,4 0,22 107,85 0,046 106,84 0,89         x 

151 34 8 1,6 0,22 94,37 0,053 144,77 0,91         x 

300 100 21 1,4 0,33 214,28 0,07 80,94 1,11 x         
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 Para os perfis analisados que estão fora dos valores limites estabelecidos para 

aplicação da equação proposta, nota-se, erros máximos de 22,52% e mínimos de -

16,23%. Observa-se, portanto, que a equação proposta pode apresentar bons resultados, 

mesmos para os perfis que estão fora das restrições. Contudo, é importante ressaltar, 

que para esses perfis que estão fora das restrições pré-estabelecidas, não há segurança 

na utilização da equação proposta. 

 

 

6.5.2 Equação para cálculo de σdist  - Compressão 

 A equação extraída da RNA com cinco neurônios na camada intermediária e 

com função de transferência tangente hiperbólica, capaz de prever a tensão elástica de 

flambagem distorcional (em MPa) dos perfis de aço formado a frio, do tipo U 

enrijecido, sujeitos à compressão centrada, é apresentada na Equação 1.  

σdist  = 
10839097

58  tanh(k1) + 
21417929

100  tanh(k2) - 
35396459

48  tanh(k3) -  

8900307
43  tanh(k4)  + 631070 tanh(k5) - 

41078874
469  

1.a 

k1 = 






63987

19847 






bf

bw
 + 

1498
328701 







bw

t  -  
20536
10945 







d

bw
  + 

47019
19192  

1.b 

k2 = 






24135

321032 






bf

bw
 + 

13218
628573 







bw

t  +  
11535
11839 







d

bw
  + 

15311
16206  

 1.c 

k3 = 






7243

75837 






bf

bw
 + 

4111
197201 







bw

t  +  
33253
37735 







d

bw
  + 

16731
10721  

 1.d 

k4 = 






19319

14285 






bf

bw
 + 

1821
430319 







bw

t  +  
27256
26047 







d

bw
  + 

39360
37711  

 1.e 

k5 = 






42058

32807 






bf

bw
 + 

28405
6915434 







bw

t  +  
13660
11131 







d

bw
  + 

12050
7337  

 1.f 

 

 

6.6 ANÁLISE DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS – FLEXÃO 

 A eficiência das RNA de flexão foi determinada com o auxílio do coeficiente de 

determinação (R²) e histograma de erro. Os critérios de escolha das RNA que são 

apresentadas foram os mesmos utilizados para as RNA de compressão, sendo: menor 

número de neurônios na camada intermediária e erros absolutos menores que 10%.    
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 A Tabela 13 apresenta um resumo dos resultados das RNA treinadas para flexão, 

onde se pode observar o coeficiente de determinação (R²), maior erro absoluto positivo 

e negativo, e número de perfis que apresentaram erros maiores que 1% a 5%. 

Tabela 13 - Resumo de resultados das RNA de perfis submetidos à flexão 

Número de 

Neurônios 

(Camada 

Intermediária) 

Função de 

Transferência 
R² 

Maior 

erro 

negativo 

(%) 

Maior 

erro 

positivo 

(%) 

Número de Perfis com Erro Maior que: 

1% 2% 3% 4% 5% 10% 

2 LogSig 0,983 -15,46 8,97 14042 8950 5688 3507 2065 155 

2 tanh 0,983 -15,46 8,97 14042 8950 5688 3507 2065 155 

3 LogSig 0,998 -6,73 5,14 5316 1148 228 36 9 0 

3 tanh 0,998 -6,72 5,15 5345 1155 233 37 9 0 

4 LogSig 1,000 -2,66 2,14 1343 63 0 0 0 0 

4 tanh 1,000 -2,66 2,14 1347 63 0 0 0 0 

5 LogSig 1,000 -2,26 1,16 179 3 0 0 0 0 

5 tanh 1,000 -2,26 1,16 179 3 0 0 0 0 

6 LogSig 1,000 -0,62 0,91 0 0 0 0 0 0 

6 tanh 1,000 -0,91 0,1 0 0 0 0 0 0 

7 LogSig 1,000 -0,79 0,64 0 0 0 0 0 0 

7 tanh 1,000 -0,55 0,49 0 0 0 0 0 0 

 A análise das redes neurais artificiais de flexão permite a identificação das três 

melhores RNA segundo aos critérios de escolha e são elas: as redes com três, quatro e 

cinco neurônios na camada intermediária com função de transferência tangente 

hiperbólica. Essas RNA apresentaram baixos erros máximos positivos e negativos, além 

de apresentar um número muito pequeno de perfis com erros maiores que 2%, quando 

comparado aos 20.267 perfis que foram treinados.  

 A melhor RNA de flexão foi a com sete neurônios na camada intermediária com 

função de transferência tagente hiperbólica, a qual apresentou R² de 1,00 e erro máximo 

negativo e positivo de -0,55% e 0,49% , respectivamente. 

 A Figura 21 mostra o gráfico de regressão, R², para a RNA com três neurônios 

na camada intermediária com função de transferência tagente hiperbólica. Nota-se que,  

a RNA ainda apresenta dados fora da linha de ajuste, principalmente para perfis com 

valores de tensão distorcional baixos e altos. O gráfico de regressão das outras RNA 

escolhidas não foi apresentado pelo mesmo motivo das RNA de compressão. 
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Figura 21 - Coeficiente de determinação (R²) das redes neurais artificiais – Flexão 

 A diferença entre as três RNA é notória no histograma de erro (Figura 22). 

Observa-se o mesmo comportamento das RNA de compressão, ou seja, a RNA com o 

maior número de neurônios na camada intermediária (cinco neurônios) concentra um 

maior número de perfis próximo ao erro de 0%, enquanto as outras RNA possuem uma 

maior distribuição de erros.  

 

Figura 22 - Histograma de erro para as RNA com três, quatro e cinco neurônios da camada intermediária 

– Flexão 
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 Para a RNA com três neurônios na camada intermediária, observa-se, uma 

concentração de perfis para erros entre -1% a 1%, sendo correspondente a 73,6% dos 

perfis treinados. 

 

 

6.6.1 Validação - Flexão 

 A equação obtida da RNA treinada com três neurônios na camada intermediária 

e função de transferência tangente hiperbólica foi validada com: Camotim e Silvestre 

(2004), Schafer (2012), Nagahama (2003), Hancock (1997), ABNT NBR 14762:2001 e 

AISI S-100:2012 (Tabela 14). Ressalta-se que todos os perfis analisados estão dentro 

dos valores-limites (restrições) impostos na metodologia. 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabela 14 - Comparação dos valores de tensão distorcional obtidos da RNA com métodos e procedimentos normativos -  Flexão 

Parâmetros da Seção Transversal 

RNA 

(MPa) 

Métodos Númericos 
Métodos 

Analíticos 
Procedimento Normativos 

bw 

(mm) 

bf 

(mm) 

d 

(mm)  

t 

(mm) 



  

bf

bw
  



  

bw

t 
  



  

d

bw
  

RNA / 

Camotim e 

Silvestre 

(2004) 

RNA / Schafer 

(2012) 

RNA / 

Nagahama 

(2003) 

RNA / 

Hancock 

(1997)  

RNA / NBR 

14762 (2001) 

RNA / AISI S-

100 (2012) 

90 30 10 1,0 0,33 90,00 0,11 544,20 0,98 0,97 0,94 1,04 0,99 0,83 

91 33 7,9 0,8 0,36 113,75 0,09 318,92 1,00 0,99 0,96 1,01 0,97 0,82 

200 75 20 1,5 0,38 133,33 0,10 288,03 1,00 0,99 0,96 1,04 0,99 0,84 

120 50 12 1,5 0,42 80,00 0,10 442,92 1,01 1,02 0,97 1,02 0,98 0,81 

140 60 15 1,5 0,43 93,33 0,11 379,03 1,00 1,00 0,97 1,04 0,99 0,83 

100 50 10 1,5 0,50 66,67 0,10 416,52 1,00 1,01 0,98 1,00 0,95 0,79 

80 50 10 1,5 0,63 53,33 0,13 459,00 0,99 1,03 0,99 1,00 0,95 0,79 

80 50 12 1,5 0,63 53,33 0,15 552,83 1,00 1,06 1,01 1,07 1,02 0,83 

63 40 9,1 0,9 0,63 70,00 0,14 384,16 1,00 1,05 1,00 1,06 1,01 0,82 

 

 

 



63 

 

A partir da Tabela 14, observa-se que: 

i. Com relação a Camotim e Silvestre (2004) os erros variam de -0,55% a 

1,51%, com média de 0,1%; 

ii. Com relação aos resultados de Schafer (2012) os erros variam de -6,01% a 

2,88%, com média de -1,40%; 

iii. Em relação a Nagahama (2003) os erros oscilam de -0,69% a 5,69%, com 

média de 2,38%; 

iv. Com relação aos resultados de Hancock (1997) os erros oscilam de -6,89% a 

-0,11%, com média de -3,29%; 

v. ABNT NBR 14762:2001 apresentou erros variando de -1,80% a 4,66%, 

com média de  1,63%; 

vi. AISI S-100:2012 apresentou erros variando de 16,09% a 21,32%, com 

média de  18,21%; 

Na Tabela 15 foi realizada uma análise de variância, para verificar se existe 

diferença significativa nos valores de tensão distorcional calculadas a partir dos 

métodos e procedimentos apresentados na Tabela 14. Vale ressaltar, que essa análise foi 

realizada com a formulação obitida da rede neural artificial com três neurônios na 

camada intermediária.  

Tabela 15 - Análise de variância (ANOVA)  dos métodos e procedimentos implementados – Flexão 

Fator GLD Fcalculado F0,05 Significância 

Métodos e Procedimentos 6 87.210 2.36 S 

Perfis  8 434.200 2.16 S 

Erro 48 
 

 
 

Nota: GLD - Graus de Liberdade; Fcalculado - Valor calculado de F; F0,05 - Valor tabelado de F para o 

nível de significância de 5%; S - Significativo; NS - Não Significativo 

 Observa-se que existe diferança significativas entre os métodos e procedimentos. 

Contudo, fazendo uma comparação múltipla de médias (Duncan’s) nota-se que, para 

alguns métodos e procedimentos, não existe diferença nos valores de tensão distorcional 

mas para outros há diferença (Tabela 16). 
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Tabela 16 - Comparação múltipla de médias (Duncan’s) para os métodos e procedimentos – Flexão 

  PNG 

Camotim e 

Silvestre 

(2004) 

Schafer 

(2012) 

Nagahama 

(2003) 

Hancock 

(1997) 

NBR 

14762/2001 

AISI S-

100 

(2012) 

PNG         x   x 

Camotim e 

Silvestre (2004) 
        x   x 

Schafer (2012)       x   x x 

Nagahama 

(2003) 
    x   x   x 

 Hancock 

(1997) 
x x   x   x x 

NBR 

14762/2001 
    x   x   x 

AISI S-100 

(2012) 
x x x x x x   

Nota: X - Apresenta diferença significativa 

 

 Nota-se que, os valores de tensão distorcional obtidos da equação proposta e 

Camotim e Silvestre (2004), apresentam diferença significativa com o método de 

Hancock (1997) e o procedimento da AISI S-100 (2012). 

 Com o intuito de verificar a potencialidade da equação proposta, foi realizado 

um estudo para perfis que estão fora dos valores-limites (restrições) citados na 

metodologia. Para isso, buscou-se seções transversais que não obedececem as restrições 

e se estimou os valores de σdist utilizando a metodologia de Camotim e Silvestre (2004) 

– GBT (Tabela 17). 



65 

 

Tabela 17 - Estudo para perfis que estão fora das restrições pré-estabelecidas – Flexão 

Parâmetros da Seção Transversal 

RNA (MPa) RNA / GBT 

Restrição Não Atendida 

bw (mm) bf (mm) d (mm)  t (mm)  



  

bf

bw
   



  

bw

t 
   



  

d

bw
   



  

bf

t
 ≤ 60   



  

bw

t
 ≤ 260   



 5 ≤ 

d

t
 ≤ 50  



 0,2 ≤ 

d

bf
 ≤ 0,6   



 0,3 ≤ 

bf

bw
 ≤ 1   

80 80 15 1,5 1 53,333 0,188 326,03 1       x   

300 100 20 1,4 0,333 214,286 0,067 158,09 1,12 x         

60 60 5 1 1 60 0,083 38,6 0,33       x   

90 60 5 1 0,667 90 0,056 37,49 0,36       x   

404 93 11,56 2,31 0,23 174,74 0,029 163,23 1,24       x x 

227 74 11,75 2,35 0,326 96,596 0,052 308,3 1,06       x   

252 75 18,29 3,66 0,298 68,89 0,073 624,12 0,98         x 

37 40 9,1 0,9 1,081 41,111 0,246 533,9 1         x 

36 39 8,6 1,8 1,083 20 0,239 867,65 0,75     x   x 

90 30 5 1 0,333 90 0,056 341,74 1,05       x   

90 60 5 1 0,667 90 0,056 37,49 0,36       x   

90 90 10 1 1 90 0,111 70,71 0,7 x     x   

90 60 10 1 0,667 90 0,111 189,84 0,92       x   

151 34 7 1,4 0,225 107,857 0,046 389,6 1,09         x 

151 34 8 1,6 0,225 94,375 0,053 486,17 1,05         x 

300 100 21 1,4 0,333 214,286 0,07 163,53 1,11 x         

178 49 18 1,7 0,275 104,706 0,101 517,93 0,98         x 
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 Para os perfis analisados que estão fora das restrições estabelecidas para 

aplicação da equação proposta (Tabela 17), notam-se, erros máximos de 67,05% e 

mínimos de -24,36%. Observa-se, portanto, que a equação proposta pode apresentar 

bons resultados, mesmos para alguns perfis que estão fora das restrições. Contudo, é 

importante ressaltar, que para esses perfis que estão fora das restrições pré-

estabelecidas, não há segurança na utilização da equação proposta. 

 

 

6.6.2 Equação para cálculo de σdist  – Flexão 

 A equação obtida da RNA com três neurônios na camada intermediária e com 

função de transferência tangente hiperbólica, capaz de determinar a tensão elástica de 

flambagem distorcional (em MPa) dos perfis de aço formado a frio, do tipo U 

enrijecido, sujeitos à flexão simples, é apresentada na Equação 2. 

σdist  = 
2643359

322
 tanh(k1) - 

2445319

419
 tanh(k2) - 

3965701

719
 tanh(k3) + 

6503408

1933
 

2.a 

k1 = 






5957

14052
 






bf

bw
 + 

1395

430198
 






bw

t
 +  

45782

18107
 






d

bw
  + 

79091

84458
 

2.b 

k2 = 






9280

12583
 






bf

bw
 + 

7754

429967
 






bw

t
 -  

87723

32111
 






d

bw
  + 

67311

75296
 

2.c 

k3 = 






64547

49481
 






bf

bw
 + 

12619

2665386
 






bw

t
 +  

12617

32356514
 






d

bw
  + 

46097

115428
 

2.d 
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7. CONCLUSÃO 

Esse trabalho apresentou equações para determinação da tensão elástica de 

flambagem distorcional em perfis de aço formado a frio, do tipo U enrijecido, sujeitos à 

compressão centrada e flexão, com condição de apoio que simulam articulações e 

empenamento livre. As equações capazes de prever a σdist foram obtidas por meio de 

uma RNA treinada com o MATLAB®. Os dados de treinamento da RNA foram obtidos 

pelo programa computacional baseado no método da Teoria Generalizada de Viga 

desenvolvido por Camotim e Silvestre (2004), constituindo-se como dados de entrada as 

relações dos parâmetros da seção transversal 






bf

bw 
, 






bw

t 
 e 







d

bw 
. As RNA foram 

treinadas com o algoritmo de aprendizagem Levenberg-Marquardt com  uma camada 

intermediária. O número de neurônios na camada intermediária variou de dois a sete 

neurônios e a função de transferência alternou entre logarítmica e tangente hiperbólica. 

Ao final, as RNA foram validadas por métodos númericos e analíticos consagrados na 

literatura como, Schafer (2012), Camotim e Silvestre (2004), Lau e Hancock (1987) e 

Hancock (1997), Nagahama (2003), Pala (2005), Xuhonget al. (2015), ABNT NBR 

14762:2001 e AISI S-100:2012, mostrando desempenho satisfatório. Ressalta-se as 

seguintes conclusões das RNA para predição de σdist de perfis submetidos à compressão: 

(i) Verificou-se uma boa generalização das RNA treinadas, tendo em vista que, a 

partir de cinco neurônios na camada intermediária foram obtidos erros 

menores que 10%; 

(ii) Quanto maior for o número de neurônios na camada intermediária, maior a 

quantidade de perfis com erros próximos a 0%. Tal fato explicado devido as 

RNA com maior número de neurônios na camada intermediária apresentarem 

uma maior não-linearidade aumentando a convergência das RNA.  

(iii) Os resultados de σdist obtidos da equação proposta mostraram-se 

favoravelmente satisfatórios quando comparados aos resultados de Camotim 

e Silvestre (2004) Schafer (2012), Nagahama (2003), Pala (2005), Lau e 

Hancock (1987), Xuhonget al. (2015), ABNT NBR 14762:2001 e AISI S-

100:2012; 

(iv) Perfis cuja relação 
𝑏𝑓

𝑏𝑤
 eram iguais ao limite mínimo da restrição, ou seja, 

𝑏𝑓

𝑏𝑤
= 0,3, apresentaram erros absolutos maiores que 10%, devido a interação 

entre os modos de flambagem local de placa e distorcional. 
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Para a RNA de flexão, conclui-se que: 

(v) Verificou-se uma boa generalização das RNA treinadas, tendo em vista que, a 

partir de três neurônios na camada intermediária foram obtidos erros menores 

que 10%; 

(vi) Também foi observado que, quanto maior for o número de neurônios na 

camada intermediária, maior a quantidade de perfis com erros próximos a 0%, 

fato explicado em (ii); 

(vii) Os resultados de σdist obtidos da equação proposta mostraram-se 

favoravelmente satisfatórios quando comparados aos resultados de Camotim 

e Silvestre (2004), Schafer (2012), Nagahama (2003), Lau e Hancock (1997), 

ABNT NBR 14762:2001 e AISI S-100:2012. 

 Desta forma, nota-se que as redes neurais artificiais podem ser uma alternativa 

para o cálculo da tensão elástica de flambagem distorcional em perfis de aço formados a 

frio, tendo em vista a capacidade de generalização da equação obtida. Além disso, as 

equações propostas serviram para facilitar o cálculo de σdist de forma mais efetiva do 

que trabalhos experimentais, númericos e analíticos, devido às equações só 

apresentarem operações matemáticas básicas.  
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8. PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

 Como proposta para trabalhos futuros, propõe-se as seguintes possibilidades: 

a. Obter uma equação capaz de prever o comprimento crítico de flambagem 

associado a tensão de flambagem distorcional para os perfis Cartola, U e Z 

enrijecido, utilizando o mesmo procedimento aplicado nesse trabalho; 

b. Obter equações capazes de cálcular a tensão de flambagem distorcional para os 

perfis U, Z e Cartola enrijecidos, com diminuição das restrições; 

c. Obter uma equação capaz de cálcular a tensão de flambagem distorcional para os 

perfis U, Z e Cartola enrijecidos, para outras condições de apoio, utilizando o 

mesmo procedimento aplicado nesse trabalho; 

d. Utilizar algoritmos genéticos para otimizar, ainda mais, os pesos sinápticos; 

e. Obter uma equação, capaz de cálcular a tensão de flambagem distorcional para 

os perfis Cartola, Ue Z enrijecidos perfurados. 
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ANEXO A 

 Este anexo propõe equações para o cálculo da tensão elástica de flambagem 

distorcional (σdist), em perfis Cartola, sujeitos à compressão centrada e flexão, por meio 

das redes neurais artificias. O seguinte artigo será submetido para publicação em 

revistas. 

Determinação da tensão elástica de flambagem 

distorcional em perfis cartola 
Durval de Oliveira Pinto Neto1, Koji de Jesus Nagahama2*, Anderson de Souza Matos 

Gádea3  

1 Mestrando da Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, S/n, 

Novo Horizonte, Feira de Santana, 44036-900, eng.durvalneto@gmail.com 

2 Professor Doutor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, 

S/n, Novo Horizonte, Feira de Santana, 44036-900, kjnagahama@gmail.com 

3 Professor Doutor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, 

S/n, Novo Horizonte, Feira de Santana, 44036-900, agadea@gmail.com 

Determination of elastic stress of distortional buckling at top hat 

profiles 

Resumo 

Os perfis de aço formados a frio (PFF), por apresentarem elevada esbeltez e seção transversal 

aberta, estão sujeitos à instabilidades locais, distorcionais e globais. A ABNT NBR 14762:2010, 

normatiza os procedimentos de cálculo desses elementos estruturais, no entanto, não estabelece 

um método simplificado para determinação da tensão elástica de flambagem distorcional (σdist). 

Este trabalho apresenta equações para determinação da σdist em PFF com seção transversal do 

tipo cartola, sujeitos à compressão centrada e flexão simples. As equações propostas são obtidas 

por meio de uma rede neural artificial (RNA), cujos dados foram fornecidos por um programa 

baseado na Teoria de Viga Generalizada (GBT). Os resultados obtidos foram comparados com 

diversos métodos numéricos e analíticos, encontrados na literatura técnica, e demonstram a 

viabilidade das equações para determinação da tensão elástica de flambagem distorcional. 

Palavras-chave: flambagem distorcional, rede neurais artificiais, perfis conformados a frio. 

Abstract  

Cold formed steel profiles (CFP), by to present high slenderness and open cross section, are 

subject to local, distortional and global instabilities. ABNT NBR 14762: 2010, standardizes the 

procedures for calculating these structural elements, however, it does not establish a simplified 

method for determination the elastic stress of distortional buckling (σdist). This work presents 

equations for determination of the σdist in CFP with cross section of the top hat type, subject to 

the centered compression and simple flexion. The proposed equations are obtained through an 

artificial neural network (ANN), whose data were provided by a program based on Generalized 

Beam Theory (GBT). The results obtained were compared with several numerical and analytical 

methods found in the technical literature and demonstrate the viability of the equations for the 

determination of the elastic stress of distortional buckling. 

Keywords: distortional buckling, artificial neural network, cold-formed steel. 
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A1 INTRODUÇÃO 

 Os perfis de aço formados a frio (PFF) são obtidos por dobramento, em prensa 

dobradeira, ou por um processo de perfilação, no qual, um conjunto de matrizes 

rotativas dão conformidade à seção transveral do perfil, sendo ambas as operações 

realizadas com o aço à temperatura ambiente.  

 A utilização dos PFF teve início no Brasil no final da década de 60, em 

indústrias, edifícios comerciais e residenciais, em substituição aos perfis laminados. 

Chodraui (2003) afirma que o motivo dessa mudança foi a escassez de laminados leves 

no mercado, pois a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) iniciava a desativação dos 

seus laminadores de perfis. 

 Os PFF, também conhecidos como perfis de chapas dobradas, possuem duas 

características marcantes, sendo estas: chapas de aço com elevada esbeltez e seção 

transversal aberta. Essas duas características podem levar à ocorrência de fenômenos de 

instabilidades locais, globais e distorcionais, que devem ser verificados no projeto 

dessas estruturas. 

 A flambagem distorcional foi relatada pela primeira vez por Van der Maas 

(1954) no contexto de colunas de seção cartola de paredes finas. Van der Maas (1954)  

descreveu o fenômeno como um modo “local” distinto, com uma configuração 

deformada caracterizada pela flexão de bandas simultâneas e movimentos laterais do 

conjunto formado pela mesa e enrijecedor de borda (Figura A1). Posteriormente 

observou-se que, o fenômeno da flambagem distorcional, é caracterizada pela rotação e 

possível translação do conjunto formado pela mesa e enrijecedor de borda comprimidos. 

 

Figura A1 - Fenômeno da flambagem distorcional 

 Segundo a ABNT NBR 14762:2010, o modo de flambagem distorcional pode 

ocorrer como modo crítico de instabilidade. Porém, a mesma não apresenta um método 
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para cáculo da tensão elástica de flambagem distorcional (σdist), apenas afirma que pode 

ser obtida por meio de uma análise de estabilidade elástica. 

 Diversos trabalhos desenvolveram métodos capazes de calcular σdist, dentre 

esses, pode-se destacar Hancock (1998, 2003), cujo método foi incorporado à norma de 

projeto australiana AS-NZS 4500:1996 e posteriormente na ABNT NBR 14762:2001; 

Schafer e Pekoz (1998) que desenvolveram o Método da Resistência Direta (MRD), 

utilizando as propriedades da seção bruta; Schafer (2000) que desenvolveu o CUFSM®, 

programa para análise de instabilidade em diversos tipos de perfis; Camotim e Silvestre 

(2004) que desenvolveram um método baseado na Teoria Generalizada de Viga (GBT), 

permitindo prever o modo distorcional como modo puro de flambagem, ou seja, sem 

interação com os outros modos; e Nagahama (2003) que também desenvolveu um 

programa para análise de instabilidade em perfis, baseado no Método das Faixas Finitas. 

 Dentre os mais variados métodos numéricos para cálculo da σdist, existem: o 

Método das Faixas Finitas (MFF) - Schafer (2012), Nagahama (2003), Pierin (2011), 

entre outros; o Método dos Elementos Finitos (MEF) - Casafront et al. (2009), Tavares 

(2016), entre outros; e a Teoria de Viga Generalizada (GBT) - Camotim e Silvestre 

(2004) e Davies e Jiang (1996).  

 Um método alternativo para se obter a σdist é a aplicação das redes neurais 

artificiais (RNA), as quais têm sido amplamente utilizadas no ramo da engenharia como 

solução de problemas complexos e não-lineres. As RNA são técnicas computacionais 

que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural (cerébro humano), 

que realiza o aprendizado através da experiência, sendo capaz de reconhecer, associar e 

generalizar padrões. 

 Dentre os autores que utilizaram as RNA para previsão da σdist, pode-se destacar: 

Pala (2005), que extraiu uma equação capaz de calcular a σdist em perfis U enrijecidos 

sujeitos à compressão centrada, cujos dados de saída utilizados para treinamento eram 

obtidos segundo Método das Faixas Finitas;  Pala e Caglar (2006), que realizaram um 

estudo paramétrico para σdist, avaliando a influência dos parâmetros da seção transversal 

na tensão distorcional; Dias e Silvestre (2011), que obtiveram uma equação capaz de 

calcular, com boa aproximação, a tensão distorcional em tubos elípticos sob 

compressão; e Tohidi e Sharifi (2015), que investigaram a flambagem distorcional em 

perfis I de aço e desenvolveram fómulas precisas capazes de calcular a tensão 

distorcional. 
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 O objetivo deste artigo é determinar equações capazes de prever a tensão elástica 

de flambagem distorcional (σdist) em perfis de aço formado a frio do tipo Cartola, 

sujeitos à compressão centrada e flexão simples, por meio das redes neurais artificiais.  

 

A2 MATERIAS E MÉTODOS  

 Para determinação das equações capazes de prever σdist, faz-se necessário 

conhecer as etapas para execução dessa tarefa, quais sejam:  

(i) definição do problema;  

(ii) geração dos dados para treinamento da RNA;  

(iii) definição da topologia da RNA; 

(iv)  treinamento das RNA;  

(v) validação da rede; 

(vi) obtenção das equações. 

 O tipo de seção transversal estudada no presente anexo é o perfil cartola, 

submetido à compressão centrada e flexão simples. Destaca-se que, para este tipo de 

perfil, não há disponível uma metodologia simplificada para cálculo da σdist.  

 Cinco hipóteses foram admitidas para realização das análises:  

a) extremidades simplesmente apoiadas e com empenamento livre, por se 

caracterizar a condição mais desfavorável quando se trata de capacidade de 

resistência à flambagem; 

b)  módulo de elasticidade de 200 GPa; 

c)  coeficiente de Poisson de 0,3; 

d) tensões elásticas de flambagem distorcional calculadas para o comprimento 

crítico (Lcr);  

e) flexão em relação ao eixo assimétrico (com enrijecedores comprimidos). 

 Os dados de entrada e saída da RNA foram obtidos a partir de um programa 

baseado na formulação da Teoria de Viga Generalizada, GBT, implementada a partir da 

listagem disponibilizada por Camotim e Silvestre (2004). Esse método foi escolhido 

devido à possibilidade de se obter a tensão de flambagem distorcional como um modo 
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isolado, ou seja, sem acoplamento entre os modos de flambagem distorcional com os 

modos de flambagem local e global. 

 Para o levantamento das seções a serem analisadas, foi realizada uma busca dos 

valores usuais (limites máximos e mínimos) dos parâmetros das seções transversais dos 

perfis formados a frio, quais sejam: altura da alma (bw), largura da mesa (bf), 

comprimento de enrijecedor de borda (d) e espessura do perfis (t) (Figura A2), nos 

catálogos de fabricantes e na literatura técnica (Tabela A1).  

 

Figura A2 - Parâmetros da seção transveral (perfil Cartola) 

Tabela A1 - Valores limites (máximos e mínimos) dos parâmetros da seção transversal 

Parâmetros Intervalo de Valores Passo 

bw 50 a 300 mm 5 mm 

bf 40 a 300 mm 5 mm 

d 10 a 150 mm 5 mm 

t 1 a 5 mm 0,25 mm 

 

 Os passos, ou seja, os intervalos em que os parâmetros da seção variaram, foram 

escolhidos de tal forma que se obtivesse uma quantidade de perfis representativo. No 

total foram geradas 1.332.579 seções transversais diferentes. 

 Inicialmente, os dados de entrada da rede neural artificial seriam os parâmetros 

geométricos da seção transversal do perfil, mas foi observado que, perfis com a mesma 

razão entre os parâmetros geométricos da seção transversal, quais sejam: 








 
bf

bw
,








 
bw

t 
 e 









 
d

bw
 apresentam os mesmos valores de tensão distorcional. A partir dessa análise foi 

possível reduzir as variáveis de entrada da RNA, resultando na redução do tamanho da 

equação desejada. Portanto, como dados de entrada da RNA, têm-se as relações entre os 

parâmetros geométricos da seção transversal e como dados de saída, σdist (Figura A3). 
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Figura A3 - Topologia das RNA 

 Dadas as inúmeras seções transversais geradas inicialmente, foram estabelecidos 

valores-limites (restrições) de acordo com as normas ABNT NBR 14762:2010, ABNT 

NBR 6355:2012, AS/NZS:2005, Eurocode 3 parte 1-3:2012 e AISI S-100:2012, quais 

sejam:  

(i) 








 
bf

t 
 ≤ 60  (ii) 









 0,5 ≤ 
bf

bw
 ≤ 3,2  

(iii) 








 
bw

t 
 ≤ 260  (iv) 









 0,1 ≤ 
d

bw
 ≤ 0,3  

(v) 








 5 ≤ 
d

t 
 ≤ 50  

(vi) fu ≤ 570 MPa  

(vii) 








 0,2 ≤ 
d

bf
 ≤ 0,6  

 

 O valor-limite (ii) apesar de não ser normativo, foi necessários devido à 

necessidade de eliminar seções transversais geradas que comumente não seriam 

utilizadas na industria da construção, por exemplo, um perfil 300x40x10x5 mm. Tal 

relação de valor-limite foi denominada de restrição de forma. 

 Aplicando-se os valores-limites normativos e a restrição de forma nos 1.332.579 

perfis gerados inicialmente, restaram 21.222 perfis com diferentes seções transversais 

sujeitas à compressão centrada e 6.883 seções sujeitas à flexão. Esses perfis foram 

utilizados para treinamento das RNA. 

 As RNA foram treinadas utilizando um programa desenvolvido no MATLAB®. 

O algoritmo de aprendizagem utilizado foi o Levenberg-Marquardt (Hagan e Menhaj, 

1994), pois tal algoritmo otimiza a retropropagação de erros, tornando o treinamento da 

RNA mais rápido. O número de camadas intermediárias foi definido como sendo apenas 
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uma, devido à verificação de bons resultados em outros trabalhos, como por exemplos 

Pala (2005) e Pala e Caglar (2006). O número de neurônios para a camada intermediária 

foi estabelecido desde dois até seis neurônios respeitando o teorema de Komogorov-

Nielsen (Kovács, 1996). As funções de transferência utilizadas na camada intermediária 

foram, logarítmicas (Logsig) e tangente hiperbólica (Tanh), para cada uma das 

topologias de rede treinadas. A função de transferência utilizada na camada de saída foi 

linear. Ao todo foram treinadas 20 RNA, sendo 10 RNA para perfis sujeitos à 

compressão centrada e 10 RNA para perfis sujeitos à flexão. 

 

A3 ANÁLISE DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - COMPRESSÃO 

 A  eficiência das RNA treinadas foi determinada com o auxílio do coeficiente de 

determinação (R²) e do histograma de erro. Os critérios de escolha da RNA  que venha 

ser apresentada foram:  

a) erros inferiores a 10%, valor estipulado devido a trabalhos publicados como: 

Hancock (1997) que apresentaram erros máximos de 8%, Camotim e Silvestre 

(2004) com erros menores que 7% e Pala (2005) com erros da ordem de 11%;  

b) menor número de neurônios na camada intermediária, pois o tamanho da 

equação que se pode extrair da RNA está diretamente ligado ao número de 

neurônios na camada intermediária, de modo que, quanto menor o número de 

neurônios na camada intermediária menor é o tamanho da equação.  

 A Figura A3 apresenta um resumo dos resultados das RNA treinadas, onde se 

pode observar o coeficiente de determinação (R²), maior erro positivo e negativo. 
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Tabela A 2 -Resumo de resultados das RNA para perfis submetidos à compressão 

Número de Neurônios (Camada 

Intermediária) 

Função de 

Transferência 
R² 

Maior erro 

negativo (%) 

Maior erro 

positivo (%) 

2 LogSig 0,99 -18,26 9,00 

2 Tanh 0,99 -18,26 9,00 

3 LogSig 1,00 -2,89 5,81 

3 Tanh 1,00 -2,73 5,78 

4 LogSig 1,00 -2,11 2,11 

4 Tanh 1,00 -2,13 2,38 

5 LogSig 1,00 -1,75 1,30 

5 Tanh 1,00 -1,75 1,30 

6 LogSig 1,00 -1,70 1,48 

6 Tanh 1,00 -0,99 1,28 

 

 Observa-se que a melhor RNA treinada foi a com seis neurônios na camada 

intermediária e função de transferência tangente hiperbólica, apresentando um R² de 

1,00 e erros absolutos máximos positivos de 1,28% e negativos de -0,99%. Contudo, 

conforme critérios de escolha da RNA que venha ser apresentada, foi escolhida a RNA 

com três neurônios na camada intermediária com função de transferência tagente 

hiperbólica. 

 A Figura A4, mostra o gráfico de regressão, R², para a RNA com três neurônios 

na camada intermediária com função de transferência tagente hiperbólica. Nota-se que o 

modelo da RNA apresenta um bom ajuste no conjunto de dados.  
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Figura A4 - Coeficiente de determinação (R²) da RNA - Compressão 

 O histograma de erro da RNA treinada com três neurônios na camada intermediária e 

função de transferência tangente hiperbólica é apresentado na Figura A5. Observa-se uma 

concentração de perfis para erros entre -1% a 1%, sendo correspondente a 87,9% dos perfis 

treinados. 

 

Figura A5 - Histograma de erro para as RNA com três neurônios da camada intermediária – Compressão 
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A3.1 Validação – Compressão 

 A equação obtida da RNA treinada com três neurônios na camada intermediária 

e função de transferência tangente hiperbólica foi validada com os dados provenientes 

dos trabalhos de: Camotim e Silvestre (2004), Schafer (2012), Lau e Hancock (1987) e 

Nagahama (2003),Tabela A3.Ressalta-se que todos os perfis analisados estão dentro dos 

valores-limites (restrições) impostos na metodologia e que as seções transversais 

validadas foram encontradas nos artigos referenciados. 

Tabela A3 - Comparação dos valores de tensão distorcional obtidos da RNA com métodos numéricos e 

analíticos – Compressão 

  

Parâmetros da Seção Transversal 

RNA 
(MPa) 

Métodos Numéricos 

bw 
(mm) 

bf 
(mm) 

d 
(mm)  

t 
(mm) 

bf/bw bw/t d/bw 

RNA / 

Camotim 

e 

Silvestre 

(2004) 

RNA / 

Schafer 
(2012) 

RNA / 

Lau e 

Hancock 

(1987) 

RNA / 

Nagahama 
(2003) 

Schafer 
(2000) 

100 50 10 1,5 0,50 66,67 0,10 293,21 1,01 0,98 1,07 1,01 

100 50 15 1,5 0,50 66,67 0,15 398,89 1,00 0,98 1,13 1,00 

75 40 8,8 1,5 0,53 50,00 0,12 429,92 1,01 0,98 1,07 1,00 

80 50 10 1,5 0,63 53,33 0,13 331,77 0,99 0,97 1,05 0,99 

80 50 12 1,5 0,63 53,33 0,15 384,48 1,00 0,98 1,08 1,00 

80 50 15 1,5 0,63 53,33 0,19 449,28 1,00 0,95 1,12 1,00 

63 40 9,1 0,9 0,63 70,00 0,14 267,68 1,00 0,98 1,09 1,00 

Mulligan's  

e Pekoz's 

(1983, 
1987) 

155 79 18 3,6 0,51 43,06 0,12 538,74 1,00 0,96 1,06 0,99 

156 80 16 3,2 0,51 48,75 0,10 423,40 1,01 0,98 1,06 1,00 

155 80 18 3,6 0,52 43,06 0,12 530,33 1,00 0,97 1,06 0,99 

154 80 17 3,4 0,52 45,29 0,11 478,98 1,01 0,97 1,06 0,99 

129 80 16 3,2 0,62 40,31 0,12 467,53 1,00 0,97 1,04 0,99 

Lu (2000) 
100 75 15 1,5 0,75 66,67 0,15 225,04 0,98 0,97 1,05 0,99 

80 80 20 1,5 1,00 53,33 0,25 280,46 0,99 0,95 1,08 1,00 

Hancock 
(1997) 

100 75 20 1,5 0,75 66,67 0,20 287,75 1,01 0,96 1,12 1,01 

ABNT 

NBR 
6355:2012 

75 75 20 2 1,00 37,50 0,27 434,82 1,00 0,96 1,07 1,01 

75 75 20 2,25 1,00 33,33 0,27 496,01 1,01 0,96 1,06 1,01 

Lau e 

Hancock 

(1990) 

83,8 71,6 10,1 1,666 0,85 50,30 0,12 193,61 0,90 0,89 0,92 0,90 

84,2 72,2 10,1 1,976 0,86 42,61 0,12 240,38 0,93 0,91 0,93 0,92 

78,4 81,5 10,7 2,38 1,04 32,94 0,14 269,73 0,95 0,94 0,93 0,92 
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 A partir daTabela A3, nota-se que na comparação: 

i. Em relação a Camotim e Silvestre (2004), observaram erros variando de -

1,19% a 9,70% com média de 0,96%; 

ii. Em relação aos resultados de Schafer (2012), observaram erros entre 1,99% 

a 10,92% com média de 4,05%; 

iii. Em relação a Lau e Hancock (1987) observou-se erros variando de -12,83% 

e 7,77% com média de -5,33%;  

iv. Com relação aos resultados de Nagahama (2003), observaram erros entre -

1,49% a 9,53% com média de 1,36%.  

 Contudo, nota-se que a rede neural artificial apresenta um bom ajuste, tendo em 

vista que apresenta erros da ordem de 10% com trabalhos disponíveis na literatura 

técnica.  

 

A3.2 Equação para o cálculo da σdist – Compressão 

 A equação obtida da RNA com três neurônios na camada intermediária e com 

função de transferência tangente hiperbólica, capaz de determinar a tensão elástica de 

flambagem distorcional dos perfis de aço formado a frio, do tipo cartola, sujeitos à 

compressão centrada é apresentada na Equação 1. 

σdist = 
9350671

537
 tanh(k1) - 

44984917

3331
 tanh(k2) - 

5008783

375
 tanh(k3) + 

6322663

660
 

1.a 

k1 = 






5084

7507
 






bf

bw
 + 

3050

485539
 






bw

t
 +  

85263

37127
 






d

bw
  + 

97436

130203
 

1.b 

k2 = 




83297

85563
 




bf

bw
 + 

2854

397841
 




bw

t
 +  

26524

26405
 




d

bw
  + 

28282

59257
 

1.c 

k3 = 






43001

85177
 






bf

bw
 + 

5575

178489
 






bw

t
 -  

25925

23306
 






d

bw
  + 

23289

20399
 

1.d 

 

A4 ANÁLISE DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS – FLEXÃO 

 A eficiência das RNA de flexão também foi determinada com o auxílio do 

coeficiente de determinação (R²) e histograma de erro. Os critérios de escolha das RNA 

que venha ser apresentada foram os mesmos utilizados para as RNA de compressão, 
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sendo: menor número de neurônios na camada intermediária e erros absolutos menores 

que 10%. 

 A Tabela A4 apresenta um resumo dos resultados das RNA treinadas, onde se 

pode observar o coeficiente de determinação (R²), maior erro positivo e negativo. 

Tabela A4 - Resumo de resultados das RNA de perfis submetidos à flexão 

Número de Neurônios (Camada 

Intermediária) 

Função de 

Transferência 
R² 

Maior erro 

negativo (%) 

Maior erro 

positivo (%) 

2 LogSig 0,998 -3,42 3,00 

2 tanh 0,998 -3,42 2,99 

3 LogSig 0,999 -2,79 2,37 

3 tanh 0,999 -2,79 2,38 

4 LogSig 1,000 -0,79 1,92 

4 tanh 1,000 -0,79 1,92 

5 LogSig 1,000 -0,34 0,42 

5 tanh 1,000 -0,36 0,47 

6 LogSig 1,000 -0,14 0,24 

6 tanh 1,000 -0,15 0,21 

 

 Observa-se que a melhor RNA treinada foi a com seis neurônios na camada 

intermediária e função de transferência logarítmica, apresentando um R² de 1,00 e erros 

absolutos máximos positivos de 0,24% e negativos de -0,14%. Contudo, conforme 

critérios de escolha para a RNA que venham a ser apresentada, foi escolhida a RNA 

com dois neurônios na camada intermediária com função de transferência tangente 

hiperbólica. 

 A Figura A6 mostra o gráfico de regressão, R², para a RNA com dois neurônios 

na camada intermediária com função de transferência tagente hiperbólica. Nota-se que o 

modelo da RNA apresenta um bom ajuste no conjunto de dados. 
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Figura A6 - Coeficiente de determinação (R²) da RNA - Flexão 

 O histograma de erro da RNA treinada com dois neurônios na camada 

intermediária e função de transferência tangente hiperbólica é apresentado na Figura 

A7.Observa-se uma concentração de perfis para erros entre -1% a 1%, sendo 

correspondente a 93,3% dos perfis treinados. 

 

Figura A7 - Histograma de erro para as RNA com dois neurônios da camada intermediária – Flexão 
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A4.1 Validação – Flexão 

 A equação obtida da RNA treinada com dois neurônios na camada intermediária 

e função de transferência tangente hiperbólica foi validada com os dados provenientes 

dos trabalhos de: Camotim e Silvestre (2004), Schafer (2012) e Nagahama 

(2003),Tabela A5. Ressalta-se que todos os perfis analisados estão dentro dos valores-

limites (restrições) impostos na metodologia e que as seções transversais validadas 

foram encontradas nos artigos referenciados. 

Tabela A5 - Comparação dos valores de tensão distorcional obtidos da RNA com métodos numéricos -  

Flexão 

  

Parâmetros da Seção Transversal 

RNA 

(MPa) 

Métodos Numéricos 

bw 

(mm) 

bf 

(mm) 

d 

(mm)  

t 

(mm) 
bf/bw bw/t d/bw 

RNA / 

Camotim 

e 

Silvestre 

(2004) 

RNA / 

Schafer 

(2012) 

RNA / 

Nagahama 

(2003) 

Schafer 

(2000) 

100 50 10 1,5 0,50 66,67 0,10 553,36 0,98 1,18 1,25 

80 50 10 1,5 0,63 53,33 0,13 575,18 0,96 1,19 1,24 

63 40 9,1 0,9 0,63 70,00 0,14 479,99 1,00 1,27 1,33 

Lu (2000) 
100 75 15 1,5 0,75 66,67 0,15 404,34 1,01 1,27 1,33 

80 80 20 1,5 1,00 53,33 0,25 549,46 1,01 1,46 1,53 

ABNT 

NBR 

6355:2012 

75 100 20 2 1,33 37,50 0,27 544,11 1,00 1,04 1,06 

Lau e 

Hancock 

(1990) 

83,8 71,6 10,1 1,67 0,85 50,30 0,12 377,84 1,01 1,23 1,27 

84,2 72,2 10,1 1,98 0,86 42,61 0,12 435,96 0,97 1,17 1,21 

78,4 81,5 10,7 2,38 1,04 32,94 0,14 436,82 0,91 1,07 1,08 

 

A partir daTabela A5, nota-se que na comparação: 

i. Com relação a Camotim e Silvestre (2004), observaram erros variando de -

0,83% a 9,30% com média de 1,81%; 

ii. Com relação aos resultados de Schafer (2012) observaram erros entre -

46,01% a -3,50% com média de -20,83%; 

iii. Em relação a Nagahama (2003), observaram erros entre -52,79% a -5,84% 

com média de -25,56%; 

 Nota-se que a RNA apresenta erros elevados quando comparados com os 

métodos de Schafer (2012) e Nagahama (2003). Este fato é explicado devido a esses 
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autores terem como base o Métodos da Faixas Finitas, e tal método leva em 

consideração a interação entre os modos de flambagem. Já a RNA, como dito 

anteriormente, foi treinada com os valores de σdist obtido pelo GBT, método que cálcula 

a tensão distorcional como modo puro de flambagem. 

Nagahama (2003) explica que a interação entre os modos de flambagem dá-se 

basicamente de quatro formas distintas: modo local de placa com modo global, modo 

distorcional com modo global, modo local de placa com modo distorcional e modo 

global, e modo local de placa com modo distorcional. 

Na Figura A8, foi feita uma análise do comportamento de flambagem do perfil 

80x80x20x1,5 mm ao longo do comprimento, utilizando o CUFSM (Schafer, 2012). 

Observa-se que, para o comprimento de flambagem distorcional obtido no GBT (771 

mm), há uma interação entre os modos distorcional com o modo global, sendo o modo 

global predominante. Tal fenômeno explica os erros elevados encontrados na Tabela 

A5. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura A8 - Curva de flambagem do perfil 80x80x20x1,5 mm - Interação entre modos de flambagem 
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 Nota-se que no ponto (a) ocorre o modo local de placa (MPL), que se caracteriza 

por apresentar deformada mantendo os nós fixos enquanto há flexão da alma (bw) e/ou 

da mesa (bf). Já no ponto (b), a deformada apresentada não é a forma típica de 

deformação das seções submetidas ao colapso distorcional. Neste ponto, há uma 

predominância da torção da seção transversal, característica da deformada do modo 

global. 

 Na tentativa de buscar o modo distorcional puro, foi aplicada uma restrição de 

deslocabilidade nas “dobras” entre a mesa e alma. Essa restrição implicou no aumento 

da rigidez da seção transversal e consequente elevação da tensão de flambagem 

aproximando-se do valor real da tensão de flambagem distorcional. A aplicação de 

outras restrições de deslocabilidade, para além da supracitada, aproxima ainda mais os 

dois valores, mas não é o objetivo desse anexo. 

 

A4.2 Equação para o cálculo da σdist – Flexão 

 A equação obtida da RNA com dois neurônios na camada intermediária e com 

função de transferência tangente hiperbólica, capaz de determinar a tensão elástica de 

flambagem distorcional dos perfis de aço formados a frio, do tipo cartola, sujeitos à 

flexão simples é apresentada na Equação 2. 

σdist = - 
11089935

388
 tanh(k1) - 

8931966

577
 tanh(k2) +  

6822033

155
 

2.a 

k1 = 






19775

47826
 






bf

bw
 + 

2883

221534
 






bw

t
 -  

100043

37005
 






d

bw
  + 

11321

5536
 

2.b 

k2 = 




87499

62829
 




bf

bw
 + 

1561

550409
 




bw

t
 -  

30969

16075
 




d

bw
  + 

13767

9424
 

2.c 

 

A5 CONCLUSÃO 

 Esse anexo apresentou equações para determinação da tensão elástica de 

flambagem distorcional em perfis de aço formado a frio, do tipo cartola, sujeitos à 

compressão centrada e flexão, com condição de apoio que simulam articulações e 

empenamento livre. A equação capaz de prever a σdist foi obtida por meio de uma RNA 

treinada com o MATLAB®. Os dados de treinamento da RNA foram obtidos pelo 
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programa computacional baseado no método da Teoria Generalizada de Viga 

desenvolvido por Camotim e Silvestre (2004), constituindo-se como dados de entrada as 

relações dos parâmetros da seção transversal 








 
bf

bw
, 








 
bw

t 
 e 









 
d

bw
. As RNA foram 

treinadas com o algoritmo de aprendizagem Levenberg-Marquardt com uma camada 

intermediária. O número de neurônios na camada intermediária variou de dois a sete 

neurônios e a função de transferência na camada intermediária foi alternada entre 

logarítmica e tangente hiperbólica. Ao final, as RNA foram validadas por métodos 

númericos e analíticos consagrados na literatura como, Camotim e Silvestre (2004), 

Schafer (2012), Lau e Hancock (1987) e Nagahama (2003), mostrando desempenho 

satisfatório. Ressaltam-se as seguintes conclusões quanto ao uso da RNA para 

determinação de σdist de perfis submetidos à compressão: 

(i) Verificou-se uma boa generalização das RNA treinadas, tendo em vista que as 

RNA escolhidas apresentaram bom ajuste e erros pequenos; 

(ii) Os resultados de σdist obtidos da equação proposta mostrou-se favoravelmente 

satisfatórios quando comparados a Camotim e Silvestre (2004) Schafer (2012), 

Lau e Hancock (1987) e Nagahama (2003). 

Quanto as RNA treinadas para os perfis submetidos à flexão, conclui-se que: 

(iii) As RNA treinadas mostraram-se satisfatórias, tendo em vista que, apresentaram 

bom ajuste e erros pequenos; 

(iv) Seções transversais que possuem uma interação significativa entre os modos de 

flambagem podem apresentar erros elevados quando comparados a métodos que 

consideram a ocorrência isolada dos modos de flambagem (modos puros); 

(v) Os resultados de σdist obtidos da equação proposta mostrou-se favoravelmente 

satisfatórios quando comparados a Camotim e Silvestre (2004) Schafer (2012) e 

Nagahama (2003). 
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ANEXO B 

 Este anexo propõe equações para o cálculo da tensão elástica de flambagem 

distorcional (σdist), em perfis Z enrijecidos, sujeitos à compressão centrada e flexão, por 

meio das redes neurais artificias. O seguinte artigo será submetido para publicação em 

revistas. 

Determinação da tensão elástica de flambagem 

distorcional em perfis Z enrijecidos  

Durval de Oliveira Pinto Neto1, Koji de Jesus Nagahama2*, Anderson de Souza Matos Gádea3
 

Resumo 

A adição dos enrijecedores de borda nos perfis de aço formados a frio (PFF), em busca de 

seções transversais mais eficientes estruturalmente, podem levar à instabilidades locais, 

distorcionais e globais. A ABNT NBR 14762:2010, normatiza os procedimentos de cálculo 

desses elementos estruturais, no entanto, não estabelece um método simplificado para 

determinação da tensão elástica de flambagem distorcional (σdist). Este trabalho apresenta 

equações para determinação da σdist em PFF com seção transversal do tipo Z enrijecido, sujeitos 

à compressão centrada e flexão simples. As equações propostas são obtidas por meio de uma 

rede neural artificial (RNA), cujos dados foram fornecidos por um programa baseado na Teoria 

de Viga Generalizada (GBT). Os resultados obtidos foram comparados com diversos métodos 

numéricos e analíticos, encontrados na literatura técnico-científica, e demonstram a viabilidade 

das equações para determinação da tensão elástica de flambagem distorcional. 

Palavras-chave: flambagem distorcional, rede neurais artificiais, perfis formados a 

frio. 
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B1 INTRODUÇÃO 

 Os avanços na fabricação e os baixos custos na produção levaram a indústria dos 

perfis de aço formados a frio (PFF) a buscar formas de seções transversais 

estruturalmente mais eficientes. Uma das maneiras mais favoráveis para executar esta 

tarefa é a adição de enrijecedores de borda à seção tranversal (Figura B1). 

 

Figura B1 - Perfis (a) U Enrijecido - (b) Z enrijecido - (c) Cartola - (d) Rack 

 As seções transversais com enrijecedores de borda são cada vez mais populares 

nas estruturas dos PFF devido à facilidade de fabricação e elevada relação inércia/peso. 

No entanto, por outro lado, um fenômeno de instabilidade da seção transversal, 

denominado flambagem distorcional, frequentemente governa a capacidade portante 

desses elementos estruturais (Figura B2). Por este motivo, diversos trabalhos, a exemplo 

de Lau e Hancock (1987), Hancock (1997), Schafer (2000), Camotim e Silvestre (2004), 

Nagahama (2003), Pala (2005), Xuhong et al. (2015), Santos et al. (2013), entre outros, 

têm investigado o comportamento de flambagem distorcional em PFF. 

 

Figura B2 - Flambagem distorcional em PFF 

 O fenômeno da flambagem distorcional é caracterizada pela rotação e possível 

translação do conjunto formado pela mesa e enrijecedor de borda comprimidos. 

Segundo a ABNT NBR 14762:2010, o modo de flambagem distorcional pode ocorrer 

como modo crítico de instabilidade. Porém, a mesma não apresenta um método para 
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cálculo da tensão elástica de flambagem distorcional (σdist), apenas afirma que pode ser 

obtida por meio de uma análise de estabilidade elástica. 

 Diversos trabalhos propuseram métodos capazes de calcular σdist, dentre esses, 

pode-se destacar Camotim e Silvestre (2004) que desenvolveram um método baseado na 

Teoria Generalizada de Viga (GBT), permitindo prever o modo distorcional como modo 

puro de flambagem, ou seja, sem interação com os outros modos; Schafer e Pekoz 

(1998) que desenvolveram o Método da Resistência Direta (MRD), utilizando as 

propriedades da seção bruta; Nagahama (2003) que desenvolveu um programa para 

análise de instabilidade em perfis, baseado no Método das Faixas Finitas; Schafer 

(2000) que desenvolveu o CUFSM®, programa para análise de instabilidade em 

diversos tipos de perfis; Lau e Hancock (1987) que cálcula a σdist por meio do conjunto 

formado pela mesa comprimida e seu enrijecedor de borda, considerando os efeitos da 

conexão da alma ao conjunto mesa/enrijecedor por meio de molas com rigidez à flexão 

e à rotação; e Hancock (1997) que apresenta uma formulação para cálculo da σdist em 

perfis sujeitos a flexão.  

 Dentre os mais variados métodos numéricos utilizados para cálculo da σdist, 

existem: o Método das Faixas Finitas (MFF) - Schafer (2012), Nagahama (2003), Pierin 

(2011), entre outros; o Método dos Elementos Finitos (MEF) - Casafront et al. (2009), 

Tavares et al. (2016), entre outros; e a Teoria de Viga Generalizada (GBT) - Camotim e 

Silvestre (2004) e Davies e Jiang (1996).  

 Um método alternativo para se obter a σdist é a aplicação das redes neurais 

artificiais (RNA), as quais têm sido amplamente utilizadas no ramo da engenharia como 

solução de problemas complexos e não-lineres. As RNA são técnicas computacionais 

que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural (cerébro humano), 

que realiza o aprendizado por meio da experiência, sendo capaz de reconhecer, associar 

e generalizar padrões. 

 Dentre os autores que utilizaram as RNA para previsão da σdist, pode-se destacar: 

Pala (2005) e Santos et al. (2013), que extraiu uma equação capaz de calcular a σdist em 

perfis U enrijecidos sujeitos à compressão centrada, cujos dados de saída utilizados para 

treinamento eram obtidos segundo Método das Faixas Finitas;  Pala e Caglar (2006), 

que realizaram um estudo paramétrico para σdist, avaliando a influência dos parâmetros 

da seção transversal na tensão distorcional; Dias e Silvestre (2011), que obtiveram uma 

equação capaz de calcular, com boa aproximação, a tensão distorcional em tubos 
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elípticos sob compressão; e Tohidi e Sharifi (2015), que investigaram a flambagem 

distorcional em perfis I de aço e desenvolveram fómulas precisas capazes de calcular a 

tensão distorcional. 

 O objetivo deste artigo é determinar equações capazes de prever a tensão elástica 

de flambagem distorcional (σdist) em perfis de aço formado a frio, do tipo Z enrijecido, 

sujeitos à compressão centrada e flexão simples, por meio das redes neurais artificiais. 

 

B2 MATERIAS E MÉTODOS  

 Para determinação das equações capazes de prever σdist, faz-se necessário 

conhecer as etapas para execução dessa tarefa, quais sejam: (i) definição do problema; 

(ii) geração dos dados para treinamento da RNA; (iii) definição da topologia da RNA 

(iv) treinamento das RNA; (v) validação da RNA e (vi) obtenção das equações. 

 O tipo de seção transversal estudada no presente artigo é o perfil Z enrijecido, 

submetido à compressão centrada e flexão simples. Destaca-se que, para este tipo de 

perfil, não há disponível uma metodologia simplificada para cálculo da σdist.  

 Cinco hipóteses foram admitidas para realização das análises:  

f) extremidades simplesmente apoiadas e com empenamento livre, por se 

caracterizar a condição mais desfavorável quando se trata de capacidade de 

resistência à flambagem; 

g)  módulo de elasticidade de 200 GPa; 

h)  coeficiente de Poisson de 0,3; 

i) tensões elásticas de flambagem distorcional calculadas para o comprimento 

crítico (Lcr);  

j) flexão em relação ao eixo de simetria.  

 Os dados de entrada e saída da RNA foram obtidos a partir de um programa 

baseado na formulação da Teoria de Viga Generalizada, GBT, implementada a partir da 

listagem disponibilizada por Camotim e Silvestre (2004). Esse método foi escolhido 

devido à possibilidade de se obter a tensão de flambagem distorcional como um modo 

isolado, ou seja, sem acoplamento entre os modos de flambagem distorcional com os 

modos de flambagem local e global. 
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 Para a determinação das seções a serem analisadas, foi realizada uma busca dos 

valores usuais (limites máximos e mínimos) dos parâmetros das seções transversais dos 

perfis formados a frio, quais sejam: altura da alma (bw), largura da mesa (bf), 

comprimento de enrijecedor de borda (d) e espessura do perfis (t) (Figura B3), nos 

catálogos de fabricantes e na literatura técnico-científica (Tabela B1).  

 

Figura B3 - Parâmetros da seção transveral 

Tabela B1 - Valores limites (máximos e mínimos) dos parâmetros da seção transversal 

Parâmetros Intervalo de Valores Passo 

bw 50 a 400 mm 5 mm 

bf 25 a 100 mm 5 mm 

d 10 a 30 mm 5 mm 

t 1 a 5 mm 0,25 mm 

 Os passos, ou seja, os intervalos em que os parâmetros da seção variaram, foram 

escolhidos de tal forma que se obtivesse uma quantidade de perfis representativo. No 

total foram geradas 96.560 seções transversais diferentes. 

 Inicialmente, os dados de entrada da RNA seriam os parâmetros geométricos da 

seção transversal do perfil, mas foi observado que, perfis com a mesma razão entre os 

parâmetros geométricos da seção transversal, quais sejam: 








 
bf

bw 
, 









 
bw

t 
 e 









 
d

bw 
 

apresentam os mesmos valores de tensão distorcional. A partir dessa análise foi possível 

reduzir as variáveis de entrada da RNA, resultando na redução do tamanho da equação 

desejada. Portanto, como dados de entrada da RNA, têm-se as relações entre os 

parâmetros geométricos da seção transversal e como dado de saída, σdist (Figura B4). 
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Figura B4 - Topologia das RNA 

 Dadas as inúmeras seções transversais geradas inicialmente, foram estabelecidos 

valores-limites (restrições) de acordo com as normas ABNT NBR 14762:2010 (i e iii), 

ABNT NBR 6355:2012 (iv e v), AS-NZS 4500:2005 (vi), Eurocode 3 parte 1-3:2012 (i, 

v e vii) e AISI S-100:2012 (i e iii), quais sejam:  

(viii) 








 
bf

t 
 ≤ 60  

(ix) 








 0,3 ≤ 
bf

bw 
 ≤1  

(x) 








 
bw

t 
 ≤ 260  

(xi) 








 0,1 ≤ 
d

bw 
 ≤ 0,3  

(xii) 








 5 ≤ 
d

t 
 ≤ 50  

(xiii) fu ≤ 570 MPa  

(xiv) 








 0,2 ≤ 
d

bf 
 ≤ 0,6  

 

 O valor-limite (ii) apesar de não ser normativo, foi necessário devido à 

necessidade de eliminar seções transversais geradas que comumente não seriam 

utilizadas na indústria da construção, por exemplo, um perfil 300x40x10x5 mm. Tal 

relação de valor-limite foi denominada de restrição de forma. 

 Aplicando-se os valores-limites normativos e a restrição de forma nas 96.560 

seções transversais geradas inicialmente, restaram 6.669 seções transversais diferentes, 

sujeitas à compressão centrada, e 3200 sujeitas à flexão simples. Esses perfis foram 

utilizados para treinamento das RNA. 

 As RNA foram treinadas utilizando um programa desenvolvido no MATLAB®. 

O algoritmo de aprendizagem utilizado foi o Levenberg-Marquardt (Hagan e Menhaj, 

1994), pois tal algoritmo otimiza a retropropagação de erros, tornando o treinamento da 

RNA mais rápido. O número de camadas intermediárias foi definido como sendo apenas 
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uma, devido à verificação de bons resultados em outros trabalhos, como por exemplos 

Pala (2005), Pala e Caglar (2006) e Santos et al. (2013). O número de neurônios para a 

camada intermediária foi estabelecido desde um até sete neurônios respeitando o 

teorema de Komogorov-Nielsen (Kovács, 1996). As funções de transferência utilizadas 

na camada intermediária foram, logarítmicas (Logsig) e tangente hiperbólica (Tanh), 

para cada uma das topologias de rede treinadas. A função de transferência utilizada na 

camada de saída foi linear. Ao todo foram treinadas 28 RNA, sendo 14 RNA para perfis 

sujeitos à compressão centrada e 14 RNA para perfis sujeitos à flexão. 

 

B3 ANÁLISE DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS – COMPRESSÃO 

 A  eficiência das RNA treinadas foi determinada com o auxílio do coeficiente de 

determinação (R²) e do histograma de erro. Os critérios de escolha das RNA foram:  

a) erros inferiores a 10%, valor estipulado devido a trabalhos publicados como: 

Hancock (1997) que apresentaram erros máximos de 8%, Camotim e Silvestre 

(2004) com erros menores que 7% e Pala (2005) com erros da ordem de 11%;  

b) menor número de neurônios na camada intermediária, pois o tamanho da 

equação que se pode extrair da RNA está diretamente relacionado ao número de 

neurônios na camada intermediária, de modo que, quanto menor o número de 

neurônios na camada intermediária menor é o tamanho da equação.  

 A Tabela B2 apresenta um resumo dos resultados das RNA treinadas, onde se 

pode observar o coeficiente de determinação (R²), maior erro positivo e negativo. 
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Tabela B2 - Resumo de resultados das RNA para perfis submetidos à compressão 

Número de Neurônios 

(Camada Intermediária) 

Função de 

Transferência 
R² 

Maior erro 

negativo (%) 

Maior erro 

positivo (%) 

1 LogSig 0,987 -38,47 14,75 

1 Tanh 0,987 -38,47 14,75 

2 LogSig 0,996 -15,65 15,19 

2 Tanh 0,996 -15,71 15,20 

3 LogSig 0,998 -14,95 12,18 

3 Tanh 0,998 -14,19 12,19 

4 LogSig 0,999 -11,71 5,24 

4 Tanh 0,999 -12,30 5,30 

5 LogSig 0,999 -5,48 4,14 

5 Tanh 0,999 -5,14 4,06 

6 LogSig 1,000 -5,32 3,42 

6 Tanh 1,000 -4,62 3,30 

7 LogSig 1,000 -5,31 3,45 

7 Tanh 1,000 -5,31 3,45 

 Observa-se que a melhor RNA treinada foi a com sete neurônios na camada 

intermediária e função de transferência tangente hiperbólica, apresentando um R² de 

1,00 e erros variando de 3,45% a -5,31%. Contudo, conforme critérios de escolha das 

RNA, foram escolhidas as RNA com cinco, seis e sete neurônios na camada 

intermediária com função de transferência tagente hiperbólica. 

 A Figura B5 mostra o gráfico de regressão, R², para a RNA com cinco neurônios 

na camada intermediária com função de transferência tagente hiperbólica. Nota-se que o 

modelo da RNA apresenta um bom ajuste no conjunto de dados. O gráfico de regressão 

para outras RNA escolhidas, apresentam comportamento similar e por este motivo não 

foram ilustrados. 
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Figura B5 - Coeficiente de determinação (R²) da RNA - Compressão 

 A diferença entre as três RNA é percebida no histograma de erro (Figura B6). 

Observa-se que a RNA com sete neurônios na camada intermediária e função de 

transferência logarítmica concentra a maior quantidade de perfis nos intervalos de erros 

próximos ao 0%, enquanto as demais RNA têm uma maior distribuição de erros. Este 

fenômeno é explicado devido a RNA com maior número de neurônios da camada 

intermediária possuir um maior grau de não-linearidade, tornando a RNA mais precisa. 

Nota-se também que a RNA com cinco neurônios na camada intermediária apresenta 

60% dos perfis treinados com erros entre -1% a 1%. 
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Figura B6 - Histograma de erro para as RNA com cinco, seis e sete neurônios da 

camada intermediária – Compressão 

 

B3.1 Validação - Compressão 

 A equação obtida da RNA treinada com cinco neurônios na camada 

intermediária e função de transferência tangente hiperbólica foi validada com os 

trabalhos de: Camotim e Silvestre (2004), Schafer (2012), Nagahama (2003), Lau e 

Hancock (1987), Zhou et al. (2015); e dos procedimentos normativos: ABNT NBR 

14762:2011 e AISI S-100:2012, Tabela B3.  Ressalta-se que todos os perfis analisados 

estão dentro dos valores-limites (restrições) impostos na metodologia e que as seções 

transversais validadas foram encontradas nos artigos referenciados. 
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Tabela B3 - Comparação dos valores de tensão distorcional obtidos da RNA com métodos numéricos e analíticos – Compressão 

(continua) 

  

Parâmetros da Seção Transversal 

RNA 

(MPa) 

Métodos Numéricos Métodos Analíticos Procedimentos Normativos 

bw 

(mm) 

bf 

(mm) 

d 

(mm)  

t 

(mm) 
bf/bw bw/t d/bw 

RNA / 

Camotim e 

Silvestre 

(2004) 

RNA / 

Schafer 

(2012) 

RNA / 

Nagahama 

(2003) 

RNA / Lau 

e Hancock 

(1987) 

RNA / 

Zhou et 

al. (2015) 

RNA/ NBR 

14762:2001 

RNA / AISI 

S-100:2012 

ABNT NBR 

6355:2012 

250 85 25 4,75 0,34 52,63 0,10 464,13 1,00 0,98 1,05 0,92 0,97 0,87 0,96 

250 85 25 3,75 0,34 66,67 0,10 350,75 1,01 1,00 1,07 0,94 1,00 0,89 0,97 

250 85 25 3,35 0,34 74,63 0,10 307,02 1,01 1,01 1,07 0,94 1,01 0,89 0,97 

250 85 25 2,65 0,34 94,34 0,10 232,96 1,00 1,01 1,08 0,95 1,01 0,90 0,96 

250 85 25 2,25 0,34 111,11 0,10 192,34 1,00 1,01 1,08 0,95 1,01 0,90 0,96 

200 75 25 3,35 0,38 59,70 0,13 431,29 1,00 0,99 1,02 0,92 0,99 0,88 0,92 

200 75 25 3,00 0,38 66,67 0,13 380,01 1,00 1,00 1,03 0,93 1,00 0,88 0,92 

200 75 20 2,00 0,38 100,00 0,10 209,47 1,00 1,00 1,05 0,96 1,02 0,91 0,96 

150 60 20 3,00 0,40 50,00 0,13 529,72 0,99 0,98 1,00 0,93 0,99 0,88 0,90 

125 50 17 2,25 0,40 55,56 0,14 474,37 0,99 0,99 1,01 0,93 0,99 0,89 0,90 

125 50 17 2,00 0,40 62,50 0,14 414,94 1,00 0,99 1,01 0,94 1,00 0,89 0,91 

100 50 17 2,00 0,50 50,00 0,17 521,65 1,00 0,98 1,00 0,99 0,98 0,94 0,89 

100 50 17 1,50 0,50 66,67 0,17 378,16 1,00 0,99 1,00 1,01 0,98 0,95 0,89 

Zhang 

(2016) 

200 70 20 3,00 0,35 66,67 0,10 347,48 1,01 1,00 1,06 0,94 1,00 0,89 0,97 

200 70 20 2,50 0,35 80,00 0,10 280,21 1,01 1,01 1,07 0,94 1,01 0,90 0,97 

200 70 20 2,00 0,35 100,00 0,10 215,52 1,00 1,01 1,07 0,95 1,02 0,90 0,96 

200 70 20 1,50 0,35 133,33 0,10 154,65 0,99 1,01 1,07 0,95 1,02 0,90 0,95 

160 65 20 2,00 0,41 80,00 0,13 297,37 1,00 0,99 1,02 0,95 1,01 0,90 0,92 
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Tabela B3 - Comparação dos valores de tensão distorcional obtidos da RNA com métodos numéricos e analíticos – Compressão 

(conclusão) 

  Parâmetros da Seção Transversal 

RNA 

(MPa) 

Métodos Numéricos Métodos Analíticos Procedimentos Normativos 

  
bw 

(mm) 

bf 

(mm) 

d 

(mm)  

t 

(mm) 
bf/bw bw/t d/bw 

RNA / 

Camotim e 

Silvestre 

(2004) 

RNA / 

Schafer 

(2012) 

RNA / 

Nagahama 

(2003) 

RNA / Lau 

e Hancock 

(1987) 

RNA / 

Zhou et 

al. (2015) 

RNA/ NBR 

14762:2001 

RNA / AISI 

S-100:2012 

Huang 

(2016) 

200 65 20 2,30 0,33 86,96 0,10 259,40 1,01 1,02 1,10 0,94 1,01 0,90 0,97 

200 65 20 1,80 0,33 111,11 0,10 194,55 1,00 1,02 1,10 0,95 1,01 0,90 0,95 

200 65 20 1,60 0,33 125,00 0,10 169,67 1,00 1,02 1,10 0,94 1,01 0,90 0,95 

200 65 20 1,40 0,33 142,86 0,10 145,66 0,99 1,02 1,09 0,94 1,01 0,90 0,94 

200 65 20 1,30 0,33 153,85 0,10 134,11 0,99 1,02 1,09 0,95 1,01 0,90 0,94 

175 62,5 20 2,30 0,36 76,09 0,11 317,32 1,00 1,01 1,05 0,93 1,00 0,88 0,94 

175 62,5 20 1,80 0,36 97,22 0,11 239,24 1,00 1,01 1,05 0,93 1,01 0,89 0,93 

175 62,5 20 1,60 0,36 109,38 0,11 209,21 0,99 1,01 1,05 0,94 1,01 0,89 0,93 

175 62,5 20 1,40 0,36 125,00 0,11 180,13 0,99 1,01 1,05 0,94 1,01 0,89 0,92 

175 62,5 20 1,30 0,36 134,62 0,11 166,04 0,99 1,01 1,05 0,94 1,01 0,89 0,92 

120 50 15 1,60 0,42 75,00 0,13 315,69 1,00 0,99 1,01 0,96 1,01 0,91 0,93 

145 62,5 20 1,80 0,43 80,56 0,14 301,51 1,00 0,99 1,01 0,97 1,00 0,92 0,91 

145 62,5 20 1,60 0,43 90,63 0,14 264,27 0,99 0,99 1,01 0,97 1,00 0,92 0,91 

145 62,5 20 1,40 0,43 103,57 0,14 228,23 0,99 0,99 1,01 0,98 1,00 0,93 0,91 

145 62,5 20 1,30 0,43 111,54 0,14 210,78 1,00 1,00 1,01 0,98 1,00 0,93 0,91 

Silvestre e 

Camotim 

(2004) 

90 30 10 1,00 0,33 90,00 0,11 262,45 1,00 1,02 1,07 0,93 1,00 0,88 0,94 

90 60 20 1,00 0,67 90,00 0,22 248,89 1,00 1,00 1,01 1,12 1,05 1,06 0,89 



  

 

A partir da Tabela B3, nota-se que na comparação: 

i. Em relação a Camotim e Silvestre (2004), observaram erros variando de 

-0,92% a 0,95% com média de 0,03%; 

ii. Em relação aos resultados de Schafer (2012), observaram erros entre -2,10% 

a 2,12% com média de 0,06%; 

iii. Com relação aos resultados de Nagahama (2003), observaram erros entre -

9,75% a 0,47% com média de 5,47%;  

iv. Em relação a Lau e Hancock (1987) observaram se erros variando de -

0,65% e 8,30% com média de -4,40%;  

v. Com relação aos resultados de Zhou et al. (2015), observaram erros entre -

5,43% a 2,61% com média de -0,72%; 

vi. Em relação a NBR 14762:2001, observaram erros entre -6,10% e 12,80% 

com média de 8,87%; 

vii. E com relação a AISI S-100:2012, observaram erros variando de 2,99% a  

11,10% com média de 6,80%. 

Contudo, nota-se que a RNA apresenta um bom ajuste, tendo em vista que apresenta 

erros da ordem de 10% com trabalhos disponíveis na literatura técnica.  

 

B3.2 Equação para o cálculo da σdist – Compressão 

 A equação obtida da RNA com cinco neurônios na camada intermediária e com 

função de transferência tangente hiperbólica, capaz de determinar a tensão elástica de 

flambagem distorcional dos perfis de aço formado a frio, do tipo Z enrijecido, sujeitos à 

compressão centrada é apresentada na Equação 1. 

σdist = 
21571745

278
 tanh(k1) - 

6643629

136
 tanh(k2) + 

5259934

199
 tanh(k3) -  

           
4155667

189
 tanh(k4)  + 
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186
 tanh(k5) + 

732897

466
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k4 = 






8763

87800
 






bf
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3025
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38594
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33055
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  - 

21125

20577
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B4 ANÁLISE DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS – FLEXÃO 

 A eficiência das RNA de flexão também foi determinada com o auxílio do 

coeficiente de determinação (R²) e histograma de erro. Os critérios de escolha das RNA 

foram os mesmos utilizados para as RNA de compressão, sendo: menor número de 

neurônios na camada intermediária e erros absolutos menores que 10%. 

 A Tabela B4 apresenta um resumo dos resultados das RNA treinadas, onde se 

pode observar o coeficiente de determinação (R²), maior erro positivo e negativo. 

Tabela B4 - Resumo de resultados das RNA de perfis submetidos à flexão 

Número de Neurônios 

(Camada Intermediária) 

Função de 

Transferência 
R² 

Maior erro 

negativo (%) 

Maior erro 

positivo (%) 

1 LogSig 0,923 -32,51 29,65 

1 Tanh 0,923 -32,51 29,65 

2 LogSig 0,990 -16,09 6,55 

2 Tanh 0,990 -16,09 6,55 

3 LogSig 0,999 -3,60 3,69 

3 Tanh 0,999 -3,60 3,69 

4 LogSig 1,000 -2,93 2,10 

4 Tanh 1,000 -2,82 2,05 

5 LogSig 1,000 -1,45 1,21 

5 Tanh 1,000 -1,43 0,86 

6 LogSig 1,000 -0,99 0,92 

6 Tanh 1,000 -1,21 0,60 

7 LogSig 1,000 -0,54 0,40 

7 Tanh 1,000 -0,55 0,31 

 Observa-se que a melhor RNA treinada foi a com sete neurônios na camada 

intermediária e função de transferência logarítmica, apresentando um R² de 1,00 e erros 

variando de 0,31% a -0,55%. Contudo, conforme critérios de escolha para a RNA, 

foram escolhidas as RNA com três, quatro e cinco neurônios na camada intermediária 

com função de transferência tangente hiperbólica. 
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 A Figura B7 mostra o gráfico de regressão, R², para a RNA com três neurônios 

na camada intermediária com função de transferência tagente hiperbólica. Nota-se que o 

modelo da RNA apresenta um bom ajuste no conjunto de dados. O gráfico de regressão 

para outras RNA escolhidas, apresentam comportamento similar e por este motivo não 

foram ilustrados. 

 

Figura B7 - Coeficiente de determinação (R²) da RNA - Flexão 

 A diferença entre as três RNA é notória no histograma de erro (Figura B8). 

Observa-se o mesmo comportamento das RNA de compressão, ou seja, a RNA com o 

maior número de neurônios na camada intermediária (cinco neurônios) concentra um 

maior número de perfis próximo ao erro de 0%, enquanto as outras RNA possuem uma 

maior distribuição de erros.  
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Figura B8 - Histograma de erro para as RNA com três, quatro e cinco neurônios da camada intermediária 

– Flexão 

 

B4.1 Validação – Flexão 

 A equação obtida da RNA treinada com três neurônios na camada intermediária 

e função de transferência tangente hiperbólica foi validada com os dados provenientes 

dos trabalhos de: Camotim e Silvestre (2004), Schafer (2012) e Nagahama (2003), 

Hancock (1997); e os procedimentos normativos ABNT NBR 14762:2001 e AISI S-

100:2012, Tabela B5. Ressalta-se que todos os perfis analisados estão dentro dos 

valores-limites (restrições) impostos na metodologia e que as seções transversais 

validadas foram encontradas nos artigos referenciados.
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Tabela B5 - Comparação dos valores de tensão distorcional obtidos da RNA com métodos e procedimentos normativos -  Flexão 

  

Parâmetros da Seção Transversal 

RNA 

(MPa) 

Métodos Numéricos 
Métodos 

Analíticos 
Procedimentos Normativos 

bw 

(mm) 

bf 

(mm) 

d 

(mm)  

t 

(mm) 
bf/bw bw/t d/bw 

RNA / 

Camotim e 

Silvestre (2004) 

RNA / 

Schafer 

(2012) 

RNA / 

Nagahama 

(2003) 

RNA 

Hancock 

(1997) 

RNA/ NBR 

14762:2001 

RNA / AISI 

S-100:2012 

ABNT NBR 

6355:2012 

250 85 25 2,65 0,34 94,34 0,10 480,51 1,00 0,99 1,01 1,04 0,99 0,84 

200 75 20 2,00 0,38 100,00 0,10 402,46 1,00 1,00 1,03 1,05 1,00 0,84 

Zhang (2016) 

200 70 20 2,50 0,35 80,00 0,10 557,81 1,00 0,98 1,01 1,04 0,99 0,82 

200 70 20 1,50 0,35 133,33 0,10 319,34 1,00 1,00 1,03 1,06 1,01 0,86 

160 65 20 2,00 0,41 80,00 0,13 546,93 1,00 1,00 1,02 1,08 1,02 0,84 

Huang (2016) 

200 65 20 2,30 0,33 86,96 0,10 550,85 0,99 0,98 1,00 1,04 0,99 0,83 

200 65 20 1,80 0,33 111,11 0,10 421,23 1,00 0,99 1,01 1,05 1,00 0,85 

200 65 20 1,40 0,33 142,86 0,10 320,85 1,00 1,00 1,02 1,06 1,01 0,86 

175 62,5 20 1,80 0,36 97,22 0,11 481,31 1,00 0,99 1,01 1,07 1,02 0,85 

175 62,5 20 1,60 0,36 109,38 0,11 423,54 1,00 0,99 1,02 1,07 1,02 0,85 

175 62,5 20 1,30 0,36 134,62 0,11 339,34 1,00 1,00 1,02 1,08 1,03 0,86 

145 62,5 20 1,60 0,43 90,63 0,14 477,04 1,00 1,00 1,03 1,10 1,05 0,86 

145 62,5 20 1,40 0,43 103,57 0,14 413,13 1,00 1,00 1,03 1,11 1,06 0,86 

145 62,5 20 1,30 0,43 111,54 0,14 381,95 1,00 1,00 1,03 1,11 1,06 0,86 

Silvestre e 

Camotim 

(2004) 

90 30 10 1,00 0,33 90,00 0,11 552,26 0,99 0,98 1,00 1,06 1,01 0,84 

90 60 20 1,00 0,67 90,00 0,22 389,98 0,99 1,00 1,02 1,19 1,13 0,86 

Schafer (2000) 
80 50 10 1,50 0,63 53,33 0,13 472,43 1,00 1,04 1,06 1,03 0,98 0,81 

80 50 12 1,5 0,63 53,33 0,15 552,35 1,00 1,05 1,06 1,07 1,02 0,83 

Hancock 

(1997) 

100 75 20 1,5 0,75 66,667 0,2 423,49 1,00 1,04 1,06 1,13 1,08 0,84 

100 75 15 1,5 0,75 66,667 0,15 322,56 0,99 1,04 1,07 1,05 1,00 0,81 
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A partir da Tabela B5, nota-se que: 

i. Com relação a Camotim e Silvestre (2004) observou-se erros variando de -

0,42% a 1,20% com média de 0,25%; 

ii. Com relação aos resultados de Schafer (2012) observou-se erros variando de 

-4,73% a 2,33% com média de -0,32%; 

iii. Em relação a Nagahama (2003) observou-se erros oscilando de -6,99% a -

0,18% com média de -2,72%; 

iv. Com relação aos resultados de Hancock (1997) observou-se erros oscilando 

de -18,87% a -3,19% com média de -7,42%; 

v. ABNT NBR 14762:2001 apresentou erros variando de -13,21% a 1,72% 

com média de  -2,45%; 

vi. AISI S-100:2012 apresentou erros variando de 13,52% a 19,17% com média 

de  15,52%; 

Contudo, a RNA apresenta um bom ajuste, tendo em vista que apresenta erros da ordem 

de 10% com trabalhos disponíveis na literatura técnica.  

 

B4.2 Equação para o cálculo da σdist – Flexão 

 A equação obtida da RNA com três neurônios na camada intermediária e com 

função de transferência tangente hiperbólica, capaz de determinar a tensão elástica de 

flambagem distorcional dos perfis de aço formado a frio, do tipo Z enrijecido, sujeitos à 

flexão simples é apresentada na Equação 2. 

σdist = - 
643177

163
 tanh(k1) - 

1125821

250
 tanh(k2) + 

9005343

1928
 tanh(k3) + 

1971643

499
 

2.a 

k1 = 






20884

33381
 






bf

bw
 + 

2641

144966
 






bw

t
 -  

62690

37951
 






d

bw
  + 

17113

29651
 

2.b 

k2 = 






58371

40859 






bf

bw
 + 

3629
727702 







bw

t  +  
10004
42285 







d

bw
  + 

11589
54559  

2.c 

k3 = 






16920

30851
 






bf

bw
 + 

2712

618649
 






bw

t
 +  

25503

7801
 






d

bw
  + 

15033

28768
 

2.d 
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B5 CONCLUSÃO 

 Esse trabalho apresentou duas equações para determinação da tensão elástica de 

flambagem distorcional em perfis de aço formado a frio, do tipo Z enrijecido, sujeitos à 

compressão centrada e flexão simples, com condição de apoio que simulam articulações 

e empenamento livre. A equação capaz de prever a σdist foi obtida por meio de uma 

RNA treinada com o MATLAB®. Os dados de treinamento da RNA foram obtidos pelo 

programa computacional baseado no método da Teoria Generalizada de Viga 

desenvolvido por Camotim e Silvestre (2004), constituindo-se como dados de entrada as 

relações dos parâmetros da seção transversal 








 
bf

bw 
, 








 
bw

t 
 e 









 
d

bw 
. As RNA foram 

treinadas com o algoritmo de aprendizagem Levenberg-Marquardt com uma camada 

intermediária. O número de neurônios na camada intermediária variou de um a sete 

neurônios e a função de transferência na camada intermediária foi alternada entre 

logarítmica e tangente hiperbólica. Ao final, as RNA foram validadas com métodos 

númericos e analíticos consagrados na literatura apresentados por, Camotim e Silvestre 

(2004), Schafer (2012), Lau e Hancock (1987), Nagahama (2003), Zhou et al. (2015), 

Hancock (1997), ABNT NBR 14762:2001 e AISI S-100:2012 mostrando desempenho 

satisfatório. Ressaltam-se as seguintes conclusões quanto ao uso da RNA para 

determinação de σdist de perfis submetidos à compressão e flexão: 

(i) Verificou-se uma boa generalização das RNA treinadas, tendo em vista que, 

as RNA escolhidas apresentaram bom ajuste e erros da ordem de 10%; 

(ii) As RNA com maior número de neurônios na camada intermediária 

apresentaram melhores ajustes. Fato explicado devido as RNA com maior 

número de neurônios na camada intermediária apresentarem uma maior não-

linearidade aumentando a convergência das RNA.  

(iii) Os resultados de σdist obtidos da equação proposta mostrou-se favoravelmente 

satisfatórios quando comparados a Camotim e Silvestre (2004), Schafer 

(2012), Nagahama (2003), Lau e Hancock (1987), Zhou et al. (2015), 

Hancock (1997),  ABNT NBR 14762:2001 e AISI S-100:2012; 
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APÊNDICE A 

Neste apêndice é apresentado alguns métodos para análise da flambagem por distorção, 

quais sejam: Teoria da Elasticidade Elástica – Timoshenko (1961), Douty (1962), Lau e 

Hancock (1987), Moreyra e Pekoz (1994), Ellifritt et al. (1998), Pala (2005), Xuhonget 

al. (2015), ABNT NBR 14762 (2001), AS-NZS 4600 (2005), Eurocode 3 parte 1-3 

(2006), AISI S-100 (2012), Método da Resistência Direta (MRD), Teoria Generalizada 

de Viga – GBT e Método das Faixas Finitas. 

A1.1 Teoria Da Estabilidade Elástica (Timoshenko) 

Segundo a Teoria da Estabilidade Elástica, citada por Timoshenko (1961), uma 

barra, por exemplo com seção transversal aberta na qual o centro de gravidade e o 

centro de torção não são coincidentes (caso dos perfis do tipo U enrijecido), poderá 

sofrer flexão e torção ao ser submetida a uma força de compressão atuante no seu centro 

de gravidade. 

Se esta barra estiver apoiada ao longo de seu comprimento por uma vinculação 

elástica idealizada (aplicação de kx, ky e kΦ, sendo respectivamente constante de 

rigidez relativa ao deslocamento em relação ao eixo x e y, e em relação ao giro, 

conforme Figura AP1, e admitindo barra simplesmente apoiada, as três equações, 

relativas ao equilíbrio de forças nas direções x e y, e equilíbrio dos momentos em torno 

do centro de torção, são descritas a seguir (Equações 3, 4 e 5), e determinam a força 

axial de flambagem N. 

 

Figura AP1 - Teoria da Estabilidade Elástica: modelo teórico (Chodraui, 2003) 
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𝐸𝐼𝑦 
𝑑4𝑢

𝑑𝑧4
+ 𝐸𝐼𝑥𝑦 

𝑑4𝑣

𝑑𝑧4
+ 𝑁 (

𝑑2𝑢

𝑑𝑧2
+ 𝑦𝑜 

𝑑2𝛷

𝑑𝑧2
) + 𝑘𝑥 [𝑢 + (𝑦𝑜 − ℎ𝑦)𝛷]

= 0 

(Equação 2) 

 

𝐸𝐼𝑥 
𝑑4𝑣

𝑑𝑧4
+ 𝐸𝐼𝑥𝑦 

𝑑4𝑢

𝑑𝑧4
+ 𝑁 (

𝑑2𝑣

𝑑𝑧2
− 𝑥𝑜 

𝑑2𝛷

𝑑𝑧2
) + 𝑘𝑦 [𝑣 − (𝑥𝑜 − ℎ𝑥)𝛷]

= 0 

(Equação 3) 

𝐸𝐶𝑤
𝑑4𝛷

𝑑𝑧4
− (𝐺𝐼𝑡 −  

𝐼𝑜

𝐴
𝑁)

𝑑2𝛷

𝑑𝑧2
− 𝑁 (𝑥𝑜

𝑑2𝑣

𝑑𝑧2
− 𝑦𝑜

𝑑2𝑢

𝑑𝑧2
)

+ 𝑘𝑥[𝑢 + (𝑦𝑜 − ℎ𝑦)𝛷](𝑦𝑜 − ℎ𝑦)

− 𝑘𝑦[𝑣 − (𝑥𝑜 − ℎ𝑥)𝛷](𝑥𝑜 − ℎ𝑥) + 𝑘𝛷 = 0 

 

(Equação 4) 

Admitindo-se que as extremidades da barra são simplesmente apoiadas, isto é, 

estão sujeitas ao empenamento, e suscetíveis ao giro em torno dos eixos x e y, mas sem 

rotação em torno do eixo z, pode-se colocar a solução das equações 3 a 5 no formato a 

seguir: 

𝑢 = 𝐴1 𝑠𝑒𝑛
𝑛𝛱𝑧

𝑙
 

(Equação5) 

 

𝑣 = 𝐴2 𝑠𝑒𝑛
𝑛𝛱𝑧

𝑙
 

(Equação 6) 

 

𝛷 = 𝐴3 𝑠𝑒𝑛
𝑛𝛱𝑧

𝑙
 

(Equação 7) 

 

Uma particularidade para o caso de seção transversal com um único eixo de 

simetria (caso dos perfis do tipo U enrijecido) é que, se o eixo x for tomado como o eixo 

de simetria, tem-se yo = 0. Se for assumido que as reações elásticas sejam distribuídas 

ao longo do centro de cisalhamento, então hx = x0 e hy = 0. Com isso, as equações 3, 4 

e 5 se transformam nas seguintes: 

𝐸𝐼𝑦 
𝑑4𝑢

𝑑𝑧4
+ 𝑁 

𝑑²𝑢

𝑑𝑧²
+ 𝑘𝑥 𝑢 = 0 

(Equação 8) 
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𝐸𝐼𝑥 
𝑑4𝑣

𝑑𝑧4
+ 𝑁 

𝑑²𝑣

𝑑𝑧²
+ 𝑘𝑦 𝑣 − 𝑁𝑥𝑜

𝑑²𝛷

𝑑𝑧²

= 0 

(Equação 9) 

 

𝐸𝐶𝑤 
𝑑4𝛷

𝑑𝑧4
− (𝐺𝐼𝑡 − 𝑁 

𝐼𝑜

𝐴
)

𝑑2𝛷

𝑑𝑧2
+ 𝑘𝛷 𝛷 − 𝑁 𝑥𝑜

𝑑2𝑣

𝑑𝑧2

= 0  

(Equação 10) 

 

Na primeira equação, pode-se perceber que a flambagem no plano de simetria é 

desacoplada da torção e pode ser tratada separadamente. As últimas duas equações são 

simultâneas, portanto a flambagem na direção y é acoplada à torção. 

Se a condição de extremidade da barra for como nas expressões 6, 7 e 8, das 

equações 10 e 11 pode-se obter a seguinte equação quadrática, equação 12, que pode ser 

usada para o cálculo da força crítica de flambagem N, sendo que para o caso particular, 

dois valores serão encontrados, sendo o crítico somente o menor: 

(𝐸𝐼𝑥
𝑛4𝛱4

𝑙4
− 𝑁

𝑛²𝛱²

𝑙²
+ 𝑘𝑦) (𝐸𝐶𝑤

𝑛4𝛷4

𝑙4
+ (𝐺𝐼𝑡 −

𝐼𝑜

𝐴
𝑁)

𝑛2𝛱24

𝑙2
)

+ 𝑘𝛷 − (𝑁𝑥𝑜
𝑛2𝛱2

𝑙2
) (𝑁𝑥𝑜

𝑛2𝛱2

𝑙2
) = 0   

(Equação 11) 

 

O modelo físico e de equações proveniente da teoria da estabilidade elástica será 

utilizado como uma das bases para o auxílio à análise do fenômeno da flambagem por 

distorção. 

 

 

A1.2 Douty (1962) 

Douty (1962) apresentou um modelo para calcular a tensão de flambagem 

distorcional, σdist, dos perfis U enrijecidos e cartola submetidos à flexão em relação ao 

eixo paralelo à alma com enrijecedores de borda comprimidos, Figura AP2. Esse 

modelo foi incorporado à norma americana e, posteriormente à norma brasileira NBR 

14762/2001. 
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O modelo de Douty é utilizado para calcular a tensão de flambagem distorcional, 

σdist, para seções do tipo cartola (Figura AP2a) e tipo U enrijecido(Figura AP2b) 

enrijecido. 

 

Figura AP2 - Seções submetidas à flexão com enrijecedores de borda comprimidos (NBR 14762/2001) 

A1.3 Lau e Hancock 

Lau e Hancock (1987) desenvolveram um modelo simplificado para o cálculo da 

tensão de flambagem distorcional, σdist, em barras submetidas à compressão e à flexão. 

Esse modelo é aplicado a barras com seções transversais abertas e paredes delgadas, e 

apenas é considerado o conjunto formado pela mesa comprimida e seu enrijecedor de 

borda, considerando os efeitos da conexão da alma ao conjunto mesa/enrijecedor por 

meio de molas com rigidez à flexão e à rotação, sendo representados por kx e kΦ, 

respectivamente (Figura AP3). 
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Figura AP3 - Modelo simplificado: flambagem por distorção (Silva, 2003) 

Chodraui (2003) ressalta que as molas são contínuas ao longo do comprimento 

da barra para que representem de forma aproximada a conexão entre a alma e o 

conjunto formado pela mesa comprimida e seu enrijecedor de borda, e, portanto, a 

influência que a mesma exerce sobre o conjunto analisado, mesmo por que a alma 

propicia restrições à flexão e à rotação no ponto de conexão com a mesa. 

 BARRAS SUBMETIDAS À COMPRESSÃO 

Lau e Hancock (1987) apresentam algumas expressões analíticas para o cálculo 

da tensão de flambagem distorcional em perfis do tipo U enrijecido com paredes finas, 

submetidos à compressão. Tais expressões se baseiam em um modelo aproximado do 

modo distorcional (Error! Reference source not found.), devido ao fato de ser complicado 

formular uma expressão explícita para a análise do fenômeno da distorção para a seção 

transversal com um todo. É valido ressaltar que esse modelo leva em conta apenas o 

conjunto formado pela mesa comprimida e seu enrijecedor de borda (Figura AP4). 
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Figura AP4- Modelo simplificado: flambagem por distorção da seção transversal: conjunto 

mesa/enrijecedor (Chodraui, 2003) 

É possível calcular a força crítica de flambagem por distorção pela Teoria da 

Elasticidade Elástica utilizando a equação 17, desde que se determine o valor de λ 

(comprimento de meia onda, associado ao comprimento da barra dividido pelo número 

n de meia ondas ao longo da barra) que corresponde ao valor mínimo de N (Equação 

30). 

[
𝛱2

𝜆2
EIxy(xo − hx) +

𝜆2

𝛱2
𝑘𝑥(𝑦𝑜 − ℎ𝑦) − 𝑁𝑦𝑜]

2

− (
𝛱2

𝜆2
𝐸𝐼𝑦 +

𝜆2

𝛱2
𝑘𝑥

− 𝑁) {
𝛱2

𝜆2
[𝐸𝐶𝑤 + 𝐸𝐼𝑥(𝑥𝑜 − ℎ𝑥)2] + 𝐺𝐽

− (
𝐼𝑜

𝐴
− 𝑥𝑜2 + ℎ𝑥2) 𝑁

+
𝜆2

𝛱2
[𝑘𝑥(𝑦𝑜 − ℎ𝑦)2 + 𝑘𝛷]} = 0 

(Equação 12) 

 

1. CONSTANTE DE RIGIDEZ À ROTAÇÃO (kΦ) 

A rigidez à rotação kΦ ao longo da extremidade longitudinal de uma chapa 

retangular submetida à tensões longitudinais de compressão e momentos distribuídos 

são representadas pelas expressões 14 a 17. A chapa é simplesmente apoiada nas 

extremidades, mesmo sabendo que na realidade a conexão entre a mesa e a alma pode 
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sofrer deslocamento lateral. O valor de kΦ é assíntoto à constante 2D/b para longos 

comprimentos de meia onda e valores pequenos de k: 

kΦ =
𝐷(𝛼2 + 𝛽2)

𝑏
(𝛼 tanh (

𝛼

2
)

+ 𝛽 tan(
𝛽

2
))−1 

(Equação 13) 

 

onde: 

𝛼 = 𝛱√
𝑏

𝜆
√

𝑏

𝜆
+ √(𝑘) 

(Equação 14) 

 

𝛽 = 𝛱√
𝑏

𝜆
√(−

𝑏

𝜆
+ √𝑘) 

(Equação 15) 

 

𝑘 =
𝑏²𝑡

𝛱²𝐷
𝜎 

(Equação 16) 

 

O uso da expressão 14 para aplicação na equação 13 não é prático pois envolve a 

força de compressão aplicada, e consequentemente um processo interativo para a 

determinação de kΦ se torna necessário. 

Bleich (1952) citado por Chodraui (2003) determinou a constante de rigidez à 

rotação entre elementos adjacentes de chapa em perfis do tipo U, I e Z para flambagem 

local, utilizando a expressão 23 multiplicada por um fator de redução para que a força 

de compressão na alma fosse levada em conta. O fator de redução entre as tensões de 

flambagem local de elementos de chapa adjacentes é, portanto: 

kΦ =  
2𝐷

𝑏𝑤
(1 −

𝐹´

𝐴

𝜎𝑤
) 

(Equação 17) 

Onde: 

σw – tensão devido à flambagem local da alma da chapa sob compressão; 
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σw =
𝛱2𝐷

𝑡𝑏𝑤2
(
𝑏𝑤

𝜆
+

𝜆

𝑏𝑤
)² 

(Equação 18) 

Onde: 

F´/ A – tensão crítica de flambagem da mesa, segundo a equação 30, 

considerando kx = 0 e kΦ = 0; 

λ – obtido da expressão 24. 

O fator de redução (1 −  
𝐹´

𝐴

𝜎𝑤
) é determinado de modo que kΦ se torna nulo se a 

alma e a mesa da seção sofrerem flambagem sob tensões similares, e kΦ se aproxima do 

valor 2D/bw se a tensão de flambagem da alma for bem maior que a da mesa. A 

equação 18 será modificada para a 20 para se fazer o ajuste com o cálculo via faixas 

finitas, o qual inclui o efeito da força cortante e da distorção da mesa. A adição de 0,06λ 

ao valor de bw na expressão 20 foi determinada por estudos paramétricos para as seções 

com enrijecedores perpendiculares às mesas. 

kΦ =
2𝐷

(𝑏𝑤 + 0,06𝜆)
(1 −  

𝐹´

𝐴

𝜎𝑤
) 

(Equação 19) 

 

2. CONSTANTE DE RIGIDEZ À FLEXÃO (kx) 

A influência de kx é consideravelmente menor para seções com o enrijecedor de 

borda virados para dentro se comparado a seções com enrijecedores de borda virados 

para fora (Figura AP5). Geralmente adota-se um valor pequeno para kx para seções com 

enrijecedores de borda virados para dentro, portanto, é ignorado nas análises a seguir. 

 

Figura AP5 - Modos de flambagem por distorção da seção transversal (Chodraui, 2003) 

3. EXPRESSÕES SIMPLIFICADAS 

A seguir são apresentadas algumas simplificações referentes a equação 13.  
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a) Comprimento de meia onda crítico: 

A força crítica de flambagem por distorção é dada por: 

Ncr =  

𝛱²

𝜆²
𝐸𝐼𝑤𝑐 + 𝐺𝐼𝑡 +

𝜆²

𝛱²
𝑘𝛷

𝐼𝑥+𝐼𝑦

𝐴
+ ℎ𝑥2 + ℎ𝑦²

 

(Equação 20) 

Onde: 

𝐼𝑤𝑐 = 𝐶𝑤 + 𝐼𝑥(𝑥𝑜 − ℎ𝑥)2 + 𝐼𝑦(𝑦𝑜 − ℎ𝑦)2

− 2𝐼𝑥𝑦(𝑥𝑜 − ℎ𝑥)(𝑦𝑜 − ℎ𝑦) 

(Equação 21) 

 

Sendo kΦ também função de λ e de N, para obtenção da expressão explícita do 

valor crítico de λ, kΦ passa a ser: 

kΦ =  
2𝐷

𝑏𝑤
 

(Equação 22) 

O valor crítico de λ resulta: 

𝜆𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝛱(
𝐸𝐼𝑤𝑐

kΦ 
)0,25

= 𝛱(
𝐸𝐼𝑤𝑐 𝑏𝑤

2𝐷
)0,25 

(Equação 23) 

Onde: 

D – rigidez da chapa à flexão por unidade de comprimento, 𝐷 =
𝐸𝑡³

12(1−𝑣2)
; 

bw – largura nominal da alma.  

4. FÓRMULAS DE PROJETO 

Substituindo kx = 0 na equação 13 e calculando-se λ e kΦ pelas expressões 20 e 

24, respectivamente, com o coeficiente de Poisson igual a 0,3, a força crítica de 

flambagem elástica por distorção pode ser explicitamente escrita, com pequenas 

modificações, segundo o Anexo D da norma brasileira NBR 14762/2001. 

Davies e Jiang (1997) conseguiram calibrar o modelo de Lau e Hancock (1987), 

comparando-o com o modelo que considera a análise da seção como um todo, via GBT 

(Teoria de Viga Generalizada), e perceberam a sensibilidade do mesmo relativa à 

rigidez à rotação kΦ, propondo avanço significativo ao modelo. 
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Kwon e Hancock (1994) apresentaram uma alteração na fórmula de Winter para 

permitir sua utilização no caso do modo distorcional de flambagem para perfis sob 

compressão centrada, como a seguir: 

𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡

𝑁𝑦
= (1 − 0,25(

𝑁𝑐𝑟𝑑

𝑁𝑦
)0,6)(

𝑁𝑐𝑟𝑑

𝑁𝑦
)0,6 

(Equação 24) 

Onde: 

√
𝑁𝑦

𝑁𝑐𝑟𝑑
> 0,561, 𝑠𝑒𝑛ã𝑜 

𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡

𝑁𝑦
= 1 

(Equação 25) 

Ndist – força normal resistente à flambagem por distorção; 

Ny = Agfy; 

Ncrd – valor da força relativa a flambagem crítica elástica por distorção. 

Lau e Hancock (1992) também desenvolveram expressões para perfis de seções 

com paredes delgadas submetidos a flexo-torção, afetadas pelo modo distorcional, 

conforme a seguir: 

𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡

𝐴
= 𝑓𝑦 (1 −

𝐴𝑓𝑦

4𝑁𝑐𝑟𝑑
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁𝑐𝑟𝑑

≥
𝐴𝑓𝑦

2
 

(Equação 26) 

 

𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡

𝐴
= 𝑓𝑦(0,055 (√

𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟𝑑
− 3,6)

2

+ 0,237, 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝐴𝑓𝑦

13

≤ 𝑁𝑐𝑟𝑑 ≤
𝐴𝑓𝑦

2
 

 

(Equação 27) 

5. LIMITAÇÕES 

Segundo Lau e Hancock (1987), se os enrijecedores forem muito curtos, 

proporcionalmente aos outros elementos constituintes da seção, o primeiro e segundo 

mínimos locais se tornam um único mínimo local, para um comprimento de meia onda 

curto, com a conexão mesa/alma continuando reta com em um modo local puro. 

Consequentemente, as expressões do Anexo D da norma brasileira NBR 14762/2001, 

itens D.2 e D.3 se tornam muito conservativas, pois a concepção das fórmulas de 
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projeto admite que a conexão mesa/alma é passível de sofrer translação, e não somente 

rotação. 

Lau e Hancock também destacam que para perfis do tipo U enrijecidos, as 

tensões de flambagem elástica por distorção são próximas às obtidas via faixas finitas 

para o intervalo 0,5 ≤
𝑏𝑓

𝑏𝑤
≤ 2,5. Para seções que não atendem essa relação, tais 

expressões irão ser contra a segurança, pois a translação da conexão alma/mesa será 

significativa. 

 BARRAS SUBMETIDAS À FLEXÃO 

Hancock (1997) afirma que para perfis do tipo U enrijecidos, submetidos à 

flexão, o conjunto comprimido mesa/enrijecedor sofrerá rotação em torno da conexão 

alma/mesa, sendo que a formulação apresentada consta da norma australiana. 

Se considerada uma faixa unitária da alma de um perfis do tipo U enrijecido, 

submetido à compressão uniforme, e for tratada como uma viga simplesmente apoiada 

sob flexão, a rigidez à rotação da extremidade será 2EI/L. Porém, se tal alma estiver 

submetida à flexão, e for tratada como uma viga com uma extremidade simplesmente 

apoiada e outra engastada, a rigidez à rotação da extremidade apoiada será 4EI/L 

(Figura AP6). 

 

Figura AP6 - Flexão: Flambagem por distorção (Chodraui, 2003) 
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Chodraui (2003) ressalta que, devido à alma estar submetida a um gradiente de 

tensões devido à flexão da mesma, sabe-se que o coeficiente de flambagem local da 

chapa, k, de um elemento de alma sob flexão no plano, varia em função da relação entre 

os lados da chapa a/b, e em função de um fator numérico, α (em particular, têm-se para 

α = 0, o caso de compressão uniforme; para α = 2, o caso de flexão pura; para α < 2, 

combinação de flexão e compressão, e para α > 2, combinação de flexão e tração). 

Pode-se transformar a expressão 24 na 29, correspondente à compressão 

uniforme, na expressão de λcrítico correspondente à flexão: 

𝜆𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝛱(
𝐸𝐼𝑤𝑐 𝑏𝑤

4D
)0,25 

(Equação 28) 

kΦ =  
4𝐷

𝑏𝑤
 

(Equação 29) 

As expressões para o cálculo da resistência à flambagem por distorção dos perfis 

U e Z enrijecidos, submetidos à flexão, serão apresentadas mais adiante. 

Chodraui (2003) comparou os resultados relativos à flambagem distorcional 

entre os modelos propostos por Hancock (1987) e a GBT, e concluiu que, com relação à 

análise de perfis do tipo U enrijecido submetidos à flexão, percebe-se que resultados 

satisfatórios foram encontrados para almas “curtas”, mas para almas “longas”, as 

expressões oriundas do método de Hancock podem levar a resultados contrários à 

segurança devido à negligência da flambagem local da alma e ao fato de se assumir a 

extremidade inferior da alma (tracionada) fixa. 

 

 

A1.4 Moreyra e Pekoz 

Moreyra e Pekoz (1994) desenvolveram um método para analisar a flambagem 

distorcional em perfis cuja seção transversal esteja sujeita à flexão (para comprimentos 

de meia onda pequenos). Esse método cálcula a tensão nominal de borda e foi 

construído a partir de um estudo paramétrico. 

Após calcular a tensão nominal de borda, utiliza-se o método de Sharp (1996) 

para determinar a largura efetiva do elemento mesa e para determinação das larguras 
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efetivas do enrijecedor de borda e alma, utiliza-se a AISI (1996) e Sool (1993), 

respectivamente. 

A tensão nominal de borda, σ, é calculada por: 

σ =
𝑓𝑦

(
𝑏𝑤

𝑡
)2/3(0,186 + 0,114

𝑏𝑓

𝑏𝑤
)²

≤ 𝑓𝑦 
(Equação 30) 

Onde: 

bf – largura nominal da mesa; 

bw – largura nominal da alma. 

Dois modelos podem ser adotados para o cálculo da rigidez à rotação, kΦ. 

kΦ = 2
𝐷𝑤

𝑏𝑤
(

1

1 +
2

3

𝑏𝑓

𝑏𝑤

)  𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 1 

(Equação 31) 

 

kΦ = 4
𝐷𝑤

𝑏𝑤
(

1

1 +
2

3

𝑏𝑓

𝑏𝑤

)  𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 2 

(Equação 32) 

 

O método de Sharp (1996) é baseado em um barra uniformemente comprimida, 

sujeita à flambagem por distorção com comprimento de meia onda pequenos. Porém, o 

modelo de Moreyra e Pekoz (1993) foi desenvolvido para analisar seções submetidas a 

flexão (Figura AP7). 
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Figura AP7 - Relações kΦ (Cradraui, 2003) 

A esbeltez normalizada relativa à flambagem da mesa comprimida pode ser 

calculada por: 

𝜆 =
𝜆𝑒

𝛱
√

𝜎

𝐸
 

(Equação 33) 

Onde: 

𝜆𝑒 = 𝛱
√

𝐼𝑝

𝐺𝐼𝑡

𝐸
+ 2√

𝑘𝛷 𝐶𝑤

𝐸

≥ 1,65
𝑏𝑓

𝑡
 

(Equação 34) 

E também: 

𝐶𝑤 = 𝑏𝑓²(𝐼𝑦𝑐 −
𝑏𝑓 𝑡3

12
) ≥ 0 

(Equação 35) 

Onde: 

Iyc – momento de inércia do conjunto formado pela mesa comprimida e pelo 

enrijecedor de borda em relação ao seu próprio centroíde. 

Sharp (1996) também criou uma expressão para o cálculo da tensão de 

flambagem elástica por distorção para barras delgadas submetidas à compressão: 

𝜎𝑐𝑟

= (
2√𝐸 𝐼𝑥 𝑏𝑓2 𝑘𝛷 + 

𝐸 𝐼𝑡𝑓

2(1+𝑣)

(𝐼𝑥𝑓 + 𝐼𝑦𝑓) + 𝐴𝑓(ℎ𝑥2 + ℎ𝑦2)
) 

(Equação 36) 
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E foi assumido que: 

a) Kx = ∞ 

b) kΦ =
2 𝐸 𝑡³

5,46 (𝑏𝑤+
2

3
𝑏𝑓)

 

 

 

A1.5 Ellifritt et al. 

A metodologia proposta por Rasmussen e Hancock (1994) para o cálculo da 

flambagem distorcional é uma solução analítica muito trabalhosa de se realizar 

manualmente. Com isso Ellifritt et al. (1998) propuseram uma formulação simplificada 

para o cálculo do momento fletor correspondente à flambagem por distorção, com base 

nas propriedades da seção transversal e na tensão de escoamento do aço empregado. 

Para isso foi feito um estudo para identificação das variáveis que mais exerciam 

influência na formulação de Hancock. 

No final do estudo, foram construídas curvas para o cálculo manual e simples de 

tal momento fletor (para perfis do tipo U enrijecido e Z enrijecido), onde foi levado em 

conta a espessura, tensão de escoamento, largura nominal da alma, da mesa e do 

enrijecedor de borda do perfil (Figura AP8 e Figura AP9). 

Chodraui (2003) utilizou o programa computacional MathCAD para comparar o 

método de Rasmussen e Hancock (1994) com o modelo simplificado aqui discutido, e 

notou que apresentavam resultados próximos, o que viabilizava uma análise inicial 

simples e rápida, considerando apenas as dimensões da seção transversal do perfil. 

Porém, para perfis do tipo Z enrijecido, os resultados mostravam-se um pouco mais 

dispersos. 

As curvas geradas são do tipo X contra Mdist / My, sendo: 

𝑋 =   (
𝑏𝑓

𝑡
)1,1(

𝑏𝑤

𝐷
)0,4

𝑓𝑦

50
 

(Equação 37) 

Onde:  

bf – largura nominal da mesa; 

t – espessura; 
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bw – largura nominal da alma; 

D – largura nominal do enrijecedor 

Mdist – momento fletor correspondente à flambagem por distorção; 

My – momento fletor correspondente ao escoamento; 

fy – resistência ao escoamento (ksi) 

Após o cálculo do X, que depende somente das dimensões da seção transversal 

do perfil e da tensão de escoamento, deve ser calculado: 

a) Para perfis do tipo U enrijecido: 

𝑀𝑑𝑖𝑠𝑡

𝑀𝑦
= −8𝑥10−9𝑋3 + 10−5𝑋2 − 0,0048𝑋

+ 1,2685  

(Equação 38) 

 

𝑀𝑦 = 𝑊𝑥 𝑓𝑦  (Equação 39) 

b) Para perfis do tipo Z enrijecido: 

𝑀𝑑𝑖𝑠𝑡

𝑀𝑦
= −3𝑥10−8𝑋3 + 2𝑥10−5𝑋2 − 0,0063𝑋

+ 1,2747  

(Equação 40) 

 

𝑀𝑦 = 𝑊𝑥 𝑓𝑦  (Equação 41) 

Com isso é calculado o Mdist. 

 

Figura AP8 - Curva paramétrica proposta por Ellifritt et al. para perfis do tipo U enrijecido (Chodraui, 

2003) 
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Figura AP9 - Curva paramétrica proposta por Ellifritt et al. Para perfis do tipo Z enrijecido (Chodraui, 

2003) 

A1.6 Murat Pala 

Pala (2005) determinou uma solução analítica para cálculo da tensão elástica de 

flambagem distorcional em perfis U enrijecidos submetidos à compressão centrada com 

o auxílio das Redes Neurais Artificiais (RNA). Os dados de entrada da RNA são os 

parâmetros da seção transversal, quais sejam:  a altura da alma (b), mesa (b), enrijecedor 

de borda (d), a espessura da seção (t), e do ângulo do enrijecimento(θ); e os dados de 

saída a σdist, obtida Schafer (2000) via método das Faixas Finitas. 

A RNA foi desenvolvida pelo MATLAB® e sua arquitetura teve uma camada de 

entrada (contendo os cinco parâmetros da seção transversal do perfil), uma camada 

intermediária (com nove neurônios), uma camada de saída e os biases, Figura AP10. A 

função de transferência utilizada foi a logarítmica e o algoritmo de treinamento foi o 

Levenberg-Marquardt (LM). 
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Figura AP10 - Perfil U enrijecido e arquitetura da rede neural (Pala, 2005) 

A rede neural artificial utilizada para o treinamento mostrou-se satisfatória, 

apresentando bons resultados. Os erros máximos médios absolutos percentuais 

encontrados foram de 3,6087% e 3,926% e os valores de R² para ser de cerca de 99,96% 

e 99,98% para os conjuntos de treinamento e teste da tensão de flambagem distorcional, 

respectivamente. 

A solução analítica para cálculo da σdist obtida por Pala é apresentada a seguir, 

Figura AP11. 

 

Figura AP11 - Equação da tensão elástica de flambagem distorcional, encontrada por (Pala, 2005) 
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A1.7 Xuhong, Zhanke e Ziqi (2015) 

 O objetivo do trabalho de Xuhong, Zhanke e Ziqi (2015) foi determinar uma 

fórmula para estimar a tensão crítica de flambagem distorcional em perfis do tipo U 

enrijecido submetidos à compressão  sob as condições de apoio bi-engastado e bi-

apoiado. O método proposto pelos autores é derivado do método de Lau e Hancock 

(1987),  apresentando apenas uma mudança na formulação do fator de restrição 

rotacinal elástico, kϕ. A seguir é apresentado o kϕpara os métodos de Lau e Hancock 

(1987) e Xuhonget al. (2015). 

𝑘∅ =  
𝐸𝑡³

5,46(𝑏𝑤 + 0,06𝜆)
[1 −

1,11𝑃′

𝐸 𝐴 𝑡²
(

𝑏𝑤2𝜆

𝑏𝑤2 + 𝜆²
)

2

] 
Lau e Hancock (1987) 

(Equação 42) 

𝑘∅ =  
2 𝐷 𝐶𝑤 𝐶𝑐

𝑏𝑤
(1 −

𝑃′

𝑘𝑤

𝑡 𝑏𝑤²

𝐴 𝐷 𝜋²
) 

Xuhong et al.(2015) 

(Equação 43) 

 

 Xuhonget al. (2015) explica que, (0,06λ), foi usado por Lau e Hancock (1987) 

para ajustar os estudos paramétricos via análise das Faixas Finitas, assim como, Cw, em 

sua formulação. 

 

A2 Procedimentos Normativos 

A2.1 Norma Brasileira NBR 14762/2001 e Australiana AS/NZS 4600 (2005) 

A norma brasileira NBR 14762/2001 – Dimensionamento de estruturas de aço 

constituídas por perfis formados a frio – Procedimento, é baseada na norma australiana 

AS/NZS 4600/1996, com análise via método das faixas finitas (análise elástica).  

Ambas as normas apresentam um método de cálculo para tensão elástica de 

flambagem por distorção,que por sua vez, utiliza o método simplificado proposto por 

Hancock, para calcular a força crítica de flambagem por distorção dos perfis formados a 

frio. Hancock idealizou um modelo de viga composto apenas pela mesa do perfil e do 

seu enrijecedor, submetido à compressão. A ligação da mesa com a alma é representada 

por dois apoios de molas, um para restringir à rotação e outro para restringir o 

deslocamento horizontal. Esse modelo procura considerar, de forma aproximada, a 

influência da alma sobre a mesa comprimida, por meio de coeficientes de mola kØ e kx, 
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respectivamente, à rotação e translação. Pode-se notar que, quanto mais esbelta for a 

alma (maior bw/t), menores serão os valores de kØ e kx. A partir desse modelo 

matemático, com algumas simplificações, é possível determinar a tensão crítica de 

distorção nos perfis U e Z enrijecidos e, consequentemente, a força normal e o momento 

fletor críticos. Esse método simplificado dispensa a solução numérica que demandaria 

programas computacionais.  

A NBR 14672/2001 traz tabelas de uso simples, que utilizam as dimensões da 

seção transversal do perfil, para dispensar o cálculo da flambagem por distorção, 

constando que tal modo não é crítico. Com isso, é possível definir as dimensões de 

seções de maneira que o modo distorcional não seja o dominante. Contudo, para seções 

transvesais cujas relações não obedeçam os limites destas tabelas, faz-se necessário o 

cálculo da tensão elástica de flambagem distorcional. 

 As tabelas são válidas para perfis do tipo U enrijecido submetido à compressão 

centrada, e para perfis do tipo U e Z ambos enrijecidos, na flexão, respeitando relações 

bf / bw. Tais tabelas são apresentadas a seguir (Tabela AP1 e Tabela AP2). 

Tabela AP1 - Valores mínimos da relação d/bw de seções do tipo U enrijecido submetidas à compressão 

centrada para dispensar a verificação da flambagem por distorção (NBR 14762/2001) 

bf/bw 
bw/t 

250 200 125 100 50 

0,4 0,02 0,03 0,04 0,04 0,08 

0,6 0,03 0,04 0,06 0,06 0,15 

0,8 0,05 0,06 0,08 0,10 0,22 

1,0 0,06 0,07 0,10 0,12 0,27 

1,2 0,06 0,07 0,12 0,15 0,27 

1,4 0,06 0,08 0,12 0,15 0,27 

1,6 0,07 0,08 0,12 0,15 0,27 

1,8 0,07 0,08 0,12 0,15 0,27 

2,0 0,07 0,08 0,12 0,15 0,27 

Para valores intermediários interpolar linearmente 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 

 

Tabela AP2 - Valores mínimos da relação d/bw de seções do tipo U enrijecido e Z enrijecido submetidas 

à flexão para dispensar a verificação da flambagem por distorção (NBR 14762/2001) 

bf/bw 
bw/t 

250 200 125 100 50 

0,4 0,05 0,06 0,10 0,12 0,25 

0,6 0,05 0,06 0,10 0,12 0,25 

0,8 0,05 0,06 0,09 0,12 0,22 

1,0 0,05 0,06 0,09 0,11 0,22 

1,2 0,05 0,06 0,09 0,11 0,20 

1,4 0,05 0,06 0,09 0,10 0,20 

1,6 0,05 0,06 0,09 0,10 0,20 

1,8 0,05 0,06 0,09 0,10 0,19 

2,0 0,05 0,06 0,09 0,10 0,19 

Para valores intermediários interpolar linearmente 

 

 

A2.2 Eurocode 3 – 1.3 

Para o Eurocode 3 (2006), os efeitos da instabilidade local e distorcional devem 

ser considerados, portanto é necessário determinar a resistência e rigidez dos membros 

formados a frio. A flambagem local pode ser calculada através do método das larguras 

efetivas utilizando as propriedades da seção transversal da barra.  

A concepção de elementos de compressão com enrijecedor de borda, é baseado 

no pressuposto que o reforço se comporta como um elemento de compressão com 

restrição parcial contínua, com uma rigidez de mola que depende das condições de 

contorno e a rigidez de flexão dos elementos planos adjacentes. A rigidez da mola pode 

ser determinada pela aplicação de uma carga por unidade de comprimento u, conforme 

Figura AP12. 
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Figura AP12 - Determinação da rigidez da mola (EUROCODE, 2006) 

O procedimento de cálculo da tensão crítica elástica do reforço é somente valido 

se: 

𝑏𝑓

𝑡
≤ 60 

𝑑

𝑡
≤ 50 

45 ≤ 𝛳 ≤ 135

 

Onde: 

bf – é o tamanho da mesa; 

t – espessura da barra; 

ϴ - ângulo do enrijecedor de borda. 

A2.3 AISI-S100 (American Iron And Steel Institute)  

A norma Americana de ferro e aço, AISI-S100 (2012), também especifica uma 

forma de cálculo da flambagem distorcional para perfis do tipo I, Z, e U com 

enrijecedores de borda submetidos à compressão centrada e flexão. 
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Para cálculo da tensão elástica de flambagem distorcional via modelo proposto 

pela AISI-S100 (2012), faz-se necessário obedecer limites dimensionais da seção 

transversal, como: 

50 ≤
𝑏𝑤

𝑡
≤ 200 

25 ≤
𝑏𝑓

𝑡
≤ 100 

6,25 ≤
𝑑

𝑡
≤ 50 

45º ≤ 𝛳 < 90º 

2 ≤
𝑏𝑤

𝑏𝑓
≤ 8 

0,04 ≤ 𝑑
sin 𝜃

𝑏𝑓
≤ 0,5 

Onde: 

bw – altura de fora a fora da alma; 

t – espessura do perfis; 

bf – largura de fora a fora da mesa; 

d – comprimento do enrijecedor de bordo; 

ϴ - ângulo do enrijecedor. 

 

A3 Método Direto Da Resistência 

A flambagem local é uma das responsáveis pela redução da resistência em perfis 

de aço formados a frio com seções abertas e paredes finas, e ela é calculada através do 

método das larguras efetivas dos elementos, levando em consideração as propriedades 

efetivas do perfil. Devido o cálculo trabalhoso no método das larguras efetivas, Schafer 

e Peroz (1998) desenvolveram um modelo chamado “Método Direto da Resistência” 

para facilitar a determinação da resistência de perfis submetidos à compressão e à 

flexão. Nesse novo método, as larguras e propriedades efetivas da seção não precisam 

ser calculadas, pois o método utiliza as propriedades da seção bruta. Além disso, esse 

método permite que, para o cálculo da flambagem local, sejam consideradas as 
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interações entre os elementos componentes da seção, sendo esta a principal diferença 

entre os procedimentos usuais de análise da flambagem elástica. 

Este método requer uma análise de estabilidade elástica da barra, que pode ser 

feita por diversos métodos numéricos como: teoria de viga generalizada, faixas finitas, 

diferença finitas, elementos finitos, elementos de contorno, etc. Além destes, existem 

métodos manuais como o método dos elementos e o método da interação semi-

empírico.  

Os resultados da análise de estabilidade elástica são utilizados como dados de 

entrada para algumas curvas, no intuito de se saber a resistência da barra. 

Schafer (2002) realizou uma comparação da força normal de compressão de um 

perfil do tipo U enrijecido, calculando pelo método numérico das faixas finitas e pelos 

métodos manuais dos elementos e de interação semi-empírico,obtendo os seguinte 

resultados referente à flambagem local: 

 Método dos elementos: Ncr1 = 20,2 KN 

 Método de interação semi-empírico: Ncr2 = 27,5 KN 

 Método das faixas finitas: Ncr3 = 29,2 KN 

Schafer (2002) verificou que o método direto de resistência reflete o estado 

limite último de forma considerável, mas não é tão preciso quanto o método da largura 

efetiva. 

 

A4 Teoria de Viga Generalizada (GBT) 

Foi desenvolvida por Schardt (1989), estendida por Davies et al. (1994) e 

implementada por Davies e Jiang (1997,1998). Os códigos foram desenvolvidos na 

Inglaterra pelo grupo de Davies e em Portugal pelo grupo de Dinar Camotim. 

Em vez de analisar os elementos componentes da seção em separado, a GBT 

analisa a seção toda como um conjunto, o que permite considerar a interação entre os 

elementos constituintes da seção transversal. O conceito essencial da Teoria de Viga 

Generalizada é a separação do comportamento de um membro prismático em uma série 

de modos de deslocamentos ortogonais. Estes modos podem ser considerados em 

separado ou combinados com outros modos. Cada modo tem uma equação e, 
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negligenciando os termos oriundos da deformação por cisalhamento, a equação do 

modo k (modo de deslocamento ortogonal) é apresentada a seguir: 

𝐸 𝑘𝐶𝑘𝑉 ´´´´ − 𝐺 𝑘𝐷𝑘𝑉´´ + 𝑘𝐵𝑘𝑉

+ ∑ ∑ 𝑖𝑗𝑘𝑘(𝑖𝑊𝑗𝑉)
= 𝑘𝑞     (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘=1,2,…𝑛)

𝑛

𝑖=𝑗

𝑛

𝑖=1

 

(Equação 44) 

Onde: 

K – modo de deslocamento ortogonal; 

𝑘𝐶 – constante de empenamento generalizada; 

𝑘𝐷 – constante de torção generalizada; 

𝑘𝐵 – rigidez transversal à flexão. 

Estas são as propriedades generalizadas da seção que dependem somente da 

geometria da seção transversal. Tem-se também: 

𝑖𝑗𝑘𝑘- propriedades de segunda ordem da seção, as quais relacionam deformações 

da seção transversal com as distribuições de tensão; 

E – módulo de elasticidade longitudinal; 

G – módulo de elasticidade transversal; 

𝑘𝑉 – resultante generalizada de deformação; 

𝑘𝑊 – resultante generalizada de tensão; 

𝑘𝑞 – força uniformemente distribuída; 

n – número de modos na análise. 

As propriedades geométricas das seções transversais e os valores de 𝑖𝑗𝑘𝑘 são 

trabalhosos se calculados a mão, e portanto, deve ser calculado por um programa 

computacional. 

Chodraui (2003) ressalta que, se o termo do lado direito da Eq.45, 𝑘𝑞, for nulo, a 

expressão fornece como solução a tensão crítica resultante, 𝑖𝑊. Isto, em geral, requer a 

solução de um problema de autovalor. 



 
 

141 

 

Se a força normal ou o momento fletor forem constantes e aplicadas ao longo do 

membro (o qual é assumido sofrer flambagem em comprimento de meia onda seno λ), 

tal teoria conduz a resultados simples. Logo a tensão crítica relativa ao modo simples de 

flambagem é: 

𝑖, 𝑘𝑊𝑐𝑟 =
1

𝑖𝑘𝑘𝑘
(
𝛱²

𝜆²
𝐸𝑘𝐶 + 𝐺𝑘𝐷 +

𝜆²

𝛱²
𝑘𝐵) 

(Equação 45) 

Como o comprimento de onda é variável, a tensão crítica resultante mínima 

resulta: 

𝑖, 𝑘𝑊𝑐𝑟 =
1

𝑖𝑘𝑘𝑘
(2√𝐸𝑘𝐶𝐵 + 𝐺𝑘𝐷) 

                                 (Equação 46) 

E o correspondente comprimento de meia onda é: 

𝑘𝜆 = 𝛱(
𝐸𝑘𝐶

𝑘𝐵
)0,25 

(Equação 47) 

Segundo Chodraui (2003) as Eqs. 46 a 48 permitem uma análise particularmente 

simples a ser feita para algum modo de flambagem individual, incluindo o modo 

distorcional. Nenhum outro método, segundo Davies (2000), propicia o isolamento do 

modo distorcional deste modo. É notado que as tensões críticas relativas à flambagem 

local e por distorção no modo k dependem somente das propriedades da seção 

transversal. 

Davies e Kesti (1999) compararam a tensão convencional de flambagem elástica 

por distorção para perfis do tipo U enrijecido, conforme ‘Tabela AP3. Ele verificou que 

o método da norma australiana fornece resultados, na média, 4% inferiores aos relativos 

a GBT, tanto para espessuras de 1,5 mm como para 2,0 mm. O método EC3, por outro 

lado, fornece valores 9% superiores aos relativos a GBT para espessuras de 1,5 mm e 

2% superiores para espessuras de 2,0 mm. Porém, o desvio padrão resultou elevado nos 

dois casos. 
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‘Tabela AP3 - Comparação entre valores de tensão convencional de flambagem elástica por distorção 

(Davies e Kesti, 1999) 

Seção t = 1,5 mm t = 2,0 mm t = 1,5 mm t = 2,0 mm 

  AS EC3 GBT AS EC3 GBT AS/GBT EC3/GBT AS/GBT EC3/GBT 

200x75x20 165 179 168 230 234 234 0,98 1,07 0,98 1,00 

200x75x15 129 129 136 183 172 192 0,95 0,95 0,95 0,90 

200x50x20 167* 331 179 236* 441 251 0,93 1,85 0,94 1,76 

200x50x15 135* 251 149 195* 335 214 0,91 1,68 0,91 1,57 

200x50x10 101* 163 113 153* 218 167 0,89 1,44 0,92 1,31 

150x75x20 217 203 225 303 262 312 0,96 0,90 0,97 0,84 

150x75x15 176 144 183 248 192 257 0,96 0,79 0,96 0,75 

150x50x20 295 373 290 411 498 404 1,02 1,29 1,02 1,23 

150x50x15 243 283 247 343 377 349 0,98 1,15 0,98 1,08 

150x50x10 173 184 189 253 246 276 0,92 0,97 0,92 0,89 

100x100x30 234 209 258 325 289 351 0,91 0,81 0,93 0,82 

100x100x20 182 151 193 254 188 265 0,94 0,78 0,96 0,71 

100x100x15 146 103 152 205 131 210 0,96 0,68 0,98 0,62 

100x50x20 420 438 441 584 583 609 0,95 0,99 0,96 0,96 

100x50x12 372 332 383 523 443 535 0,97 0,87 0,98 0,83 

100x50x10 287 216 296 411 288 423 0,97 0,73 0,97 0,68 

100x30x15 503 725 493 707 967 699 1,02 1,47 1,01 1,38 

100x30x10 401 501 417 583 668 607 0,96 1,20 0,96 1,10 

      Média 0,96 1,09 0,96 1,02 

      Desvio Padrão 0,04 0,34 0,03 0,32 

Valores foram calculados de acordo com o método proposto por DAVIES e Jiang (1995) para o 

caso de kφ ser negativo 

E = 210.000 Mpa (módulo de elasticidade longitudinal) 

AS: norma australiana AS-NZS 4600/1996 

EC3:  Eurocode 3: Parte 1-3 (1996) 

GBT: Generalized Beam Theory - Teoria de Viga Generalizada 
 

Nos casos em que a alma apresenta instabilidade antes do que a mesa (*), o 

método EC3 fornece valores bem superiores aos do GBT, pois o modelo do EC3 não 

leva em consideração a redução da rigidez à flexão da alma. 

 

 

A5 Método das Faixas Finitas 

O método das faixas finitas que foi criada por Y. K. Cheung (1976) e Cheung e 

Tham (1998) mas foi desenvolvida por Schafer (1997) e Lau e Hancock (1987) para 

análise da estabilidade elástica. Hancock utilizou as matrizes de rigidez oriundas do 
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método de Cheung, e com alterações criou o BFINST – programa computacional para 

análise do fenômeno da flambagem elástica em perfis de aço de paredes delgadas, via 

faixas finitas. 

O método das faixas finitas é aconselhado para perfis com seções transversais 

mais complexas (no caso, com enrijecedores de borda).Contudo, como hipótese do 

próprio método, as condições de contorno e esforços devem ser constantes ao longo da 

barra, pois as faixas finitas não se subdividem ao longo do comprimento da barras. 

Através desse método, é possível calcular as tensões de flambagem associadas e 

os modos de flambagem para qualquer seção transversal, sendo detectado o modo 

crítico de flambagem em função do comprimento da barra em perfis submetidos à 

compressão centrada, flexão simples ou flexão composta. A tensão de flambagem 

elástica por distorção, σdist, pode ser calculada com do método das faixas finitas. A  

Figura AP13 ilustra uma análise de instabilidade em perfil do tipo U enrijecido 

submetido à flexão (mesa superior comprimida) feita através do programa CUFSM, 

onde o modo crítico de flambagem é o modo distorcional. 

 

 

Figura AP13 - Análise de instabilidade através do programa computacional CUFSM (Autor) 

O método das faixas finitas é mais indicado para o cálculo daσdist, pois permite 

uma discretização dos perfis com um grau de indeterminação e sistema de equações 

menor do que no caso do método dos elementos finitos.  
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No método das faixas finitas, a interpolação do deslocamento é formada de suas 

partes, sendo um polinômio definido na seção transversal e uma parte da série de 

Fourier truncada que governa o comportamento da função de deslocamento na direção 

axial, satisfazendo as condições de contorno nas extremidades do perfil. Se o perfil for 

prismático e as condições de carregamento e de contorno forem simples, o método das 

faixas finitas será bem econômico com relação à eficiência computacional. 

 

 

 

 


