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Resumo

Este  trabalho  visa  dar  a  conhecer  aspectos  básicos  relativamente  a  edifícios  do  tipo 

pavilhões industriais bem como ao potencial de utilização do software comercial ANSYS e da sua 

linguagem de  programação (ANSYS PARAMETRIC DESIGN LANGUAGE) como ferramenta 

para análises paramétricas.

Foi estudado, em duas partes, o comportamento de um dos pórticos que fazem parte de um 

pavilhão industrial, formado por pilares de betão armado e viga constituída por perfis metálicos em 

treliça.

Na primeira, estabeleceram-se 104 diferentes arranjos geométricos para a viga, tendo-se de 

seguida desenvolvido um programa (para ser utilizado através do ANSYS) com o objectivo de 

descobrir, para todos os 104 arranjos, quais os perfis metálicos de menores dimensões que verificam 

os estados limites últimos e de utilização. Com os resultados deste estudo foi possível comparar as 

massas dos diferentes arranjos e determinar qual das soluções para a viga é menos pesada, ou seja, a 

mais económica em termos de recursos dos materiais.

Numa segunda parte, desenvolveu-se outro programa (também para ser utilizado através do 

ANSYS)  com a  intenção de  comparar  a  resistência  ao  vento  de  2 dos  104 diferentes  arranjos 

geométricos da viga analisadas na primeira parte. Estes 2 casos correspondem às duas soluções 

mais leves encontradas durante a primeira parte do estudo, tendo praticamente o mesmo peso, mas 

sendo bastante diferentes ao nível da geometria da viga. Com os resultados deste estudo foi possível 

comparar as massas dos diferentes arranjos e determinar qual das soluções para a viga é menos 

pesada, ou seja, a mais económica em termos de recursos dos materiais.

 Termos  chave: Análise  Paramétrica,  Optimização  Estrutural,  Pavilhões  Industriais, 

Pórticos, Vigas Treliçadas, Eurocódigos
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Abstract

This work aims to make known the basic aspects for buildings of industrial pavilion type as 

well as the usage potential of commercial software ANSYS and its programming language APDL 

(ANSYS Parametric Design Language) as a tool for parametric analysis.

The behavior of one of the frames that are part of an industrial building was studied in two 

approaches. The frame considered was approached by two concrete pillars and a beam in form of a 

metal truss.

In  the  first  approach  104  structural  arrangements  were  defined  for  the  metal  truss.  A 

computer code written in APDL was developed in order to find for each of these arrangements the 

metallic profiles of lowest dimensions that still fulfill both the ultimate and the service limit state.  

Results obtained allowed to select the solution ensuring the lowest weight of the metal truss , i.e. the 

most economical in terms of material resources.

In the second approach another computer code in APDL that tested 2 of the previous 104 

structural  arrangements  for  wind  resistance  was  developed.  The  two  selected  designs  were 

determined during the first analysis as the lightest ones. Although having about the same weight, 

these two designs contain significant differences in the geometrical arrangement.

Keywords: Parametric  Analysis,  Structural  Optimization,  Industrial  Buildings,  Plane 

Frames, Truss Beams, Eurocodes
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Introdução

 1 Introdução

 1.1 Generalidades

Os  pavilhões  industriais  (Figura  1.1)  são  normalmente  formados  por  pórticos  planos 

transversais estabilizados  longitudinalmente  por  contraventamentos  [1].  Algumas  das  vantagens 

deste  tipo  de  estruturas são  a  sua  simplicidade  e  possibilidade  de  vãos  de  grande  dimensão, 

permitindo  a  redução  do  número  de  pilares  e  fundações,  velocidade  construtiva,  economia  e 

redução dos resíduos e ruídos durante a construção.

Figura 1.1: Pavilhão industrial na zona industrial de Castelo Branco [2]

1
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Neste  tipo  de  edifícios,  a  optimização  estrutural  é  um assunto  que  tem recebido  muita 

atenção, dado que o consumo de materiais é um dos factores com maior influência no custo de uma 

construção  e  na  competitividade  das  empresas  num  mercado  cada  vez  mais  global.  Assim,  o 

primeiro objectivo da presente dissertação foi o de desenvolver um programa, para ser utilizado 

através do ANSYS 11.0, que automatize parte do processo de optimização, facilitando-o e tornando-

o menos moroso, e analisar os resultados obtidos com esse programa.

O objecto de optimização foram as vigas que fazem parte dum pavilhão industrial com 84 

metros  de  comprimento  por  23  metros  de  largura,  formado  por  pórticos  planos  transversais 

espaçados de 6 em 6 metros. Os pórticos em questão são formados por pilares de betão armado e as 

vigas são constituídas por perfis metálicos em treliça. As análises realizadas foram bidimensionais e 

só  a  um  dos  pórticos.  A  viga  do  pórtico  escolhido  para  as  análises  apresenta  resultados 

representativos  do  comportamento  das  vigas  do  edifício.  No  total  estudaram-se  104  arranjos 

geométricos diferentes para a viga. Após a obtenção dos resultados compararam-se as massas dos 

diferentes arranjos e determinou-se qual das soluções para a viga é menos pesada.

Verificou-se também que as duas soluções mais leves têm peso quase idêntico, mas que o 

seu arranjo geométrico é bastante diferente. O segundo objectivo deste trabalho foi o de comparar a 

resistência ao vento destas duas soluções. Um segundo programa foi desenvolvido para este efeito. 

A acção  do  vento,  que  se  exerce  sobre  a  forma  de  pressões  aplicadas  nas  superfícies  das 

construções, resulta da interacção entre o ar em movimento e as construções e é responsável pela 

cedência de coberturas neste tipo de edifícios e pelo colapso total dos mesmos.
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Introdução

 1.2 Estrutura da Dissertação

A dissertação desenvolve-se ao longo de 8 capítulos.  O primeiro capítulo é introdutório, 

apresentando a estruturação e os objectivos deste trabalho. O capítulo 2 descreve alguns aspectos 

construtivos dos pavilhões industriais  e nele é feita  uma breve introdução ao dimensionamento 

deste tipo de estruturas através dos eurocódigos estruturais.

No  capítulo  3  é  apresentado  o  edifício  a  ser  estudado.  No  capítulo  4  são  descritas  as 

principais acções de dimensionamento para as vigas deste edifício. O capítulo 5 explica as práticas 

recomendáveis na verificação à segurança de estruturas metálicas, como as vigas deste edifício.

O capítulo 6 é relativo ao trabalho feito para a optimização estrutural; a abordagem utilizada 

pelo programa desenvolvido para obter as analises é descrita e são apresentados os resultados. O 

capítulo 7 é semelhante ao capítulo 6, mas é relativo à comparação da resistência ao vento de duas 

soluções estruturais.

Por fim, no capítulo 8, discutem-se os resultados e apresentam-se algumas propostas para 

trabalhos futuros.
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Pavilhões Industriais

 2 Pavilhões Industriais

O espaçamento entre os pórticos de pavilhões industriais varia entre os 4,5 metros e os 10 

metros, sendo normalmente utilizado um espaçamento de cerca de 6 metros [3]. 

Algumas  das  principais  acções  que  actuam sobre  estes  edifícios  são  o  peso  próprio,  as 

sobrecargas e a acção do vento [3].

 2.1 Estruturas Metálicas e Mistas

Com a introdução do betão armado e a sua crescente utilização em Portugal,  houve um 

declínio do uso de outros materiais de construção, como o aço, tornando mesmo a utilização deste 

último quase exclusiva a pavilhões industriais  [4]. Os pavilhões industriais metálicos (Figura 2.1) 

são assim uma das aplicações mais frequentes de estruturas metálicas em Portugal. Por vezes toda a 

estrutura é metálica, outras vezes é apenas a cobertura.
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Figura 2.1: Pavilhão metálico durante a construção localizado na Batalha [5]

Nestes pavilhões, a estrutura principal é composta por pilares e asnas ou vigas treliçadas. Os 

pilares podem ser em betão ou metálicos e suportam as asnas ou vigas treliçadas através de apoios 

simples, duplos ou encastramentos. Os perfis metálicos normalmente utilizados, para vãos desde os 

15 metros  até  aos  80  metros,  são de  secções  laminadas.  Por  vezes  pode ser  vantajoso utilizar 

secções de inércia variável ou com aberturas na alma, devido a condicionantes construtivos ou por 

razões económicas (Figura 2.2).[3]
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Figura 2.2: a) Vigas de secção variável [3]; b) Vigas com aberturas na alma [3]

As ligações normalmente são aparafusadas (Figura 2.3 c))  ou soldadas.  Para resistir  aos 

elevados esforços que podem desenvolver-se nas zonas de ligação viga-viga e viga-pilar, são por 

vezes utilizados reforços nessas zonas (Figura 2.3 b)). Em geral, quando se utilizam reforços nas 

zonas  de  ligação,  estas  ligações  são dimensionadas  como sendo rígidas.  Em estruturas  do tipo 

treliça (Figura 2.3 a)), as ligações são dimensionadas apenas para o esforço axial. As ligações de 

colunas metálicas às fundações são normalmente feitas por meio de aparafusamento. Por vezes é 

vantajoso utilizar-se ligações rotuladas, apenas dimensionadas para esforço transverso e axial, como 

meio de aligeirar as fundações. Em  [6] são indicados os requisitos relativos aos vários tipos de 

ligação.[3]
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Figura 2.3: a) Ligações em treliças [3]; b) Reforço na ligação viga-pilar [3]; c) Ligação viga-

pilar aparafusada [3]

Em pórticos de vigas inclinadas, em geral com secções abertas como o da Figura 2.1, estas 

estão sujeitas principalmente a esforços de flexão em torno do eixo de maior inércia aumentando o 

risco de encurvadura lateral, sendo necessário contraventar os banzos comprimidos. Geralmente as 

madres  são  consideradas  como  contraventamentos  efectivos  do  banzo  superior  das  vigas.  O 

contraventamento do banzo inferior  pode ser  feito  como indicado na  Figura 2.4 a),  através  da 

utilização de reforços ligados às madres.[3]
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Figura 2.4: a) Contraventamento do banzo inferior de uma viga dum pavilhão metálico [3]; b) Elementos de 

contraventamento dum pavilhão metálico [3]

O contraventamento do edifício na direcção perpendicular aos pórticos pode ser feita com 

elementos de contraventamento dimensionados à tracção ou à compressão (Figura 2.4 b) e Figura

2.5 a)).  O  contraventamento  dos  nós  das  coberturas  em  treliça  é  feito  ligando  os  da  zona 

comprimida aos nós da zona traccionada da treliça adjacente (Figura 2.5 b)).[3]

Figura 2.5: a) Contraventamento longitudinal de um pavilhão [3]; b) Contraventamentos de treliças em  

coberturas [3]
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A estrutura secundária é composta por madres, utilizadas em paredes e coberturas com a 

função de apoiar os elementos de revestimento e transmitir os esforços à estrutura principal. Como 

revestimento das coberturas são muito utilizadas chapas, que podem ser metálicas, plásticas ou de 

outros materiais. As soluções mais comuns para as paredes exteriores são em painéis metálicos ou 

alvenaria de tijolo (Figura 2.6). Os elementos de revestimento podem ser utilizados com diversas 

configurações e em conjunto com isolamento, melhorando as condições térmicas e acústicas dos 

edifícios.[3]

Figura 2.6: Instalação de painéis metálicos num pavilhão industrial localizado  

na Batalha [7]
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 2.2 Estruturas em Betão Armado Pré-Fabricado

Hoje em dia também são comuns os pavilhões industriais pré-fabricados em betão armado 

pré e  pós  esforçado (Figura  2.7).  As peças  pré-fabricadas  de betão armado são produzidas  em 

unidades industriais onde o controlo de qualidade é maior quando comparado com a betonagem in  

situ.

Figura 2.7: Pavilhão industrial em betão armado [8]

Normalmente,  as  vigas  de  cobertura  são  de  inércia  variável  (Figura  2.8)  e  apoiam,  por 

intermédio de apoios de borracha, sobre os pilares ou sobre cachorros. Estas são fabricadas até vãos 

de  25  metros  e  para  vãos  superiores  são  fabricadas  em  duas  metades  e  unidas,  com  pós-

tensionamento das armaduras,  no local de construção. Normalmente nas ligações são utilizados 

parafusos.[9]
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Figura 2.8: Pórticos pré-fabricados em betão armado constituídos  

por vigas de inércia variável [9]

As madres e as ripas têm normalmente secção em I, são pré-esforçadas e têm apoios móveis 

ou fixos. A fixação destas à viga de cobertura é feita por solidarização com argamassa ou com 

grampos de metal. A cobertura pode ser composta por chapas.[9]

Uma solução comum para as paredes exteriores é a utilização de painéis alveolares em betão 

pré-esforçado. Os painéis alveolares podem ter um comprimento variável e são ligados entre si com 

uma ligação do tipo macho-fêmea. A sua ligação à estrutura é feita através de painéis colocados 

horizontalmente de comprimento igual ao espaçamento entre pórticos.[9] As paredes exteriores em 

alvenaria de tijolo também são uma solução muito utilizada (Figura 2.9).
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Figura 2.9: Paredes em alvenaria de tijolo dum pavilhão industrial  

pré-moldado em betão armado localizado na Condeixa [10]

As  fundações  podem  ser  pré-fabricadas  ou  podem  ser  betonadas  no  local.  Num  dos 

processos comummente utilizados, as sapatas são feitas numa fase onde se deixa um negativo para 

incorporação posterior dos pilares. Noutro processo de ligação dos pilares às sapatas, as sapatas são 

realizadas em duas fases; é feita uma pré-sapata com um aro de metal chumbado onde será soldado 

o pilar e posteriormente é betonada a sapata restante.[9]

 2.3 Dimensionamento

O dimensionamento deste tipo de estruturas pode ser feito utilizando os Eurocódigos, um 

conjunto  de  normas  europeias  que  pretendem  unificar  critérios  e  normativas  de  cálculo  e 

dimensionamento de estruturas.
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Segundo [11], os principais requisitos de uma estrutura são que tenha resistência estrutural, 

que seja durável e que permaneça adequada ao uso, mesmo na sequência de acidentes.

Durante o período de vida previsto das estruturas, estas devem ser projectadas e construídas 

com os graus de fiabilidade necessários para que, de uma forma económica, possam suportar as 

acções e influências susceptíveis de acontecer durante a sua execução e utilização, de modo a que as 

condições de utilização especificadas sejam cumpridas. Os valores recomendados por  [11] para o 

tempo de vida útil de projecto encontram-se no ANEXO I. A deterioração de uma estrutura ao longo 

da  vida  útil  de  projecto  não  deve  reduzir  o  seu  desempenho  abaixo  do  pretendido  e  a  sua 

manutenção não deve ser dispendiosa. Para assegurar a sua durabilidade, no projecto devem ser 

tidas em conta as acções resultantes do ambiente e da fadiga, quando relevantes, ou, em alternativa, 

deve-se proteger o edifício e os seus componentes destes efeitos [11].

O Eurocódigo define dois estados limites para os quais a segurança deve ser verificada, os 

estados limites últimos (ELU) e os estados limites de utilização (ELUt), que devem ser associados a 

situações de projecto. Em [11], a verificação em relação aos estados limites que dizem respeito aos 

efeitos dependentes do tempo (por exemplo, a fadiga) deverá ser associada ao tempo de vida útil de 

projecto da construção.

Segundo  [11],  nos  estados limites  últimos é  considerada a  segurança das  pessoas ou da 

estrutura. A estes estão associados a perda de equilíbrio estático da estrutura (ou de parte dela) como 

corpo rígido, a rotura provocada por fadiga ou por outros efeitos dependentes do tempo e a ruína 

por  perda  de  estabilidade  ou  por  transformação  do  conjunto  ou  de  parte  da  estrutura  num 

mecanismo.

Nos estados limites de utilização são tidas em conta limitações nas deformações, vibrações e 

danos na estrutura, garantindo a aparência, durabilidade e funcionamento da estrutura e o conforto 
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dos utilizadores na sua utilização normal da estrutura.[11]

As situações de projecto devem ser escolhidas considerando as circunstâncias nas quais se 

espera que a estrutura desempenhe a sua função. As situações de projecto podem ser classificadas 

como  persistentes,  transitórias,  acidentais  e  sísmicas.  As  situações  de  projecto  persistentes 

correspondem a condições normais de utilização, as transitórias consideram condições temporárias 

aplicáveis à estrutura (por exemplo, durante a construção ou reparação), as situações de projecto 

acidentais  têm  em  conta  condições  excepcionais  aplicáveis  à  estrutura  ou  à  sua  exposição 

(incêndios,  impactos  ou consequências  de rotura localizada,  etc)  e  as  sísmicas  correspondem a 

condições aplicáveis à estrutura quando sujeita à acção dos sismos.[11]

No  dimensionamento  em  relação  aos  estados  limites  devem  ser  utilizados  modelos 

estruturais  e  acções  adequados  aos  estados  limites  considerados.  Para  tal  pode  ser  utilizado  o 

método  dos  coeficientes  parciais  ou,  como  alternativa,  pode  ser  feito  um  dimensionamento 

directamente baseado em métodos probabilísticos.

Segundo  [11], no método dos coeficientes parciais, quando se utilizam valores de cálculo 

das acções ou dos efeitos das acções e das resistências nos modelos de cálculo, deve verificar-se que 

nenhum  estado  limite  é  excedido  para  todas  as  situações  de  projecto.  Neste  método,  o 

dimensionamento de estruturas sujeitas a acções estáticas (incluindo os casos em que os efeitos 

dinâmicos  são  avaliados  a  partir  de  acções  quase-estáticas  equivalentes  e  de  coeficientes  de 

amplificação dinâmica) é feito aplicando factores de segurança às acções e às propriedades dos 

materiais, e a segurança é verificada se o efeito das acções de dimensionamento é menor que a 

resistência (condição (2.1)).

Ed⩽Rd (2.1)

onde Rd é valor de cálculo da resistência correspondente e Ed é o valor de cálculo do efeito das 

acções, tal como um esforço ou um vector representando vários esforços.[11]
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Para as  situações  de projecto seleccionadas  e  correspondentes  estados limites,  as acções 

relativas aos diferentes casos de carga deverão ser combinadas como especificado em  [11]. No 

entanto, as acções que, por exemplo, devido a razões físicas, não podem ocorrer simultaneamente, 

não deverão ser consideradas na mesma combinação. Assim, para a verificação dos estados limites 

pelo método dos coeficientes parciais, os valores de cálculo dos efeitos das acções Ed devem ser 

determinados combinando os valores das acções que se consideram poder ocorrer simultaneamente 

[11]. 

Os efeitos das acções para situações de projecto persistentes ou transitórias (combinações 

fundamentais) podem ser determinadas através da expressão:

Ed=∑
j⩾1

γG , j⋅Gk , j+γP⋅P+γQ,1⋅Qk ,1+∑
i>1

γQ, i⋅ψ0,i⋅Qk ,i

(2.2)

em que “+” significa “a combinar com”, G representa o valor característico de acções permanentes, 

P a acção de pré-esforço, Q as acções variáveis, γG são os coeficientes parciais relativos às acções 

permanentes, γP refere-se à acção de pré-esforço, γQ às acções variáveis e ψ0 são os coeficientes para 

a determinação do valor de combinação de acções variáveis (ver ANEXO II).[11]

Os efeitos das acções  para situações de projecto acidentais  podem ser  determinadas  através da 

expressão:

Ed=∑
j⩾1

Gk , j+P+Ad+(ψ1,1ou ψ2,1)⋅Qk ,1+∑
i>1

ψ2,i⋅Qk ,i

(2.3)

onde Ad é o valor de cálculo de uma acção de acidente, ψ1 são os coeficientes para a determinação 

do valor frequente de acções variáveis (ver ANEXO II) e ψ2 são os coeficientes para a determinação 

do valor quase-permanente de acções variáveis (ver ANEXO II).[11]
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Para situações de projecto sísmicas, a expressão seguinte dá os efeitos das acções:

Ed=∑
j⩾1

Gk , j+P+AEd+∑
i⩾1

ψ2,i⋅Qk ,i

(2.4)

em que AEd é o valor de cálculo de uma acção sísmica.[11]

Para  os  estados  limites  últimos  de  rotura  ou  deformação excessiva  da  estrutura  ou  dos 

elementos estruturais, em que a resistência dos materiais da estrutura é condicionante (STR), γG é 

igual a 1,35 para as acções permanentes desfavoráveis e 1,00 para as  favoráveis;  γP consta nos 

Eurocódigos aplicáveis;  γQ é igual a 1,50 para as acções permanentes desfavoráveis e 0 para as 

favoráveis.[11]

Para os estados limites de utilização, as combinações de acções são definidas através da expressão 

(2.5)  (combinação  característica),  expressão  (2.6)  (combinação  frequente)  e  expressão  (2.7) 

(combinação quase-permanente).[11]

Ed=∑
j⩾1

Gk , j+P+Qk ,1+∑
i>1

ψ0,i⋅Qk ,i

(2.5)

Ed=∑
j⩾1

Gk , j+P+ψ1,1⋅Qk ,1+∑
i>1

ψ2, i⋅Qk ,i

(2.6)

Ed=∑
j⩾1

Gk , j+P+∑
i⩾1

ψ2,i⋅Qk ,i

(2.7)
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Durante o período de vida de uma estrutura, o tempo em que a combinação característica ocorre é 

de muito curta duração, o da combinação frequente é de curta duração e o da combinação quase-

permanente é de longa duração.
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 3 Geometria e Topologia da Estrutura Estudada

Neste trabalho é estudada uma viga pertencente a um dos pórticos planos transversais que 

compõem a estrutura de um edifício tipo pavilhão. Segundo [3], em geral os pórticos de topo são 

menos esforçados. Assim o estudo incide sobre uma das vigas interiores do edifício.

O  edifício  possui  uma  geometria  completamente  rectangular  em  planta,  as  vigas  são 

compostas por perfis metálicos e os pilares são de betão armado.  A estrutura principal possui 15 

pórticos estabilizados longitudinalmente por contraventamentos.

Considera-se que o comprimento do edifício é igual ao produto entre o espaçamento entre os 

pórticos e a quantidade total de pórticos menos um. A largura considerada para o edifício é igual ao 

vão das vigas. Para o edifício em questão, o espaçamento entre pórticos é de 6 metros, perfazendo 

84 metros de comprimento por 23  metros de largura.  Como simplificação admite-se que o vão 

teórico das vigas é igual aos 23 metros de largura. A altura dos pilares, hpilares, é de 9,3 metros.

Figura 3.1: Três dos pórticos planos transversais da estrutura do pavilhão industrial
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As vigas possuem uma geometria do tipo das representadas na Figura 3.1, constituídas por 

duas cordas inferiores e duas cordas superiores (a laranja), montante central (barra vermelha) e dois 

montantes de extremidade (representados a azul claro). São também constituídas por um número 

variável (que é fixado pelo projectista) de montantes interiores (a verde) e de diagonais (a azul 

escuro) sendo que, no caso da Figura 3.1, existem 4 montantes interiores (a verde) e 6 diagonais.

As cordas inferiores encontram-se ligadas uma à outra a meio vão da viga, igualmente como 

as cordas superiores. Estas não são uma só peça por razões construtivas, pois é difícil transportar e 

montar peças compridas de uma vez só.

Devido à ligação entre as cordas superiores e à ligação entre as cordas inferiores, a meio vão 

das vigas, seria difícil ligar nos mesmos pontos um montante central. Este problema é facilmente 

ultrapassado se forem utilizados dois elementos verticais em vez de só um, como representado na 

Figura 3.2, onde o primeiro está ligado às cordas da metade esquerda da viga e o segundo ligado às 

cordas da metade direita.
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Figura 3.2: Corte transversal da estrutura mostrada na Figura 3.1

A cor de rosa estão representadas as madres. Estas assentam sobre as cordas superiores. Por 

existir sistema em asna, as madres apoiam-se o mais próximo possível dos nós convergentes dos 

montantes com as cordas (ver Figura 3.2). As madres têm um comprimento igual ao espaçamento 

entre pórticos. As madres têm de suportar o seu peso próprio, o peso de todos os elementos que 

nelas  apoiam e as  acções  que actuam sobre o revestimento da cobertura,  e  ainda transmitir  os 

esforços às vigas.

As cordas, montantes e diagonais são perfis metálicos UPN (Figura 3.3). Os perfis metálicos 

UPN utilizados no estudo da viga são os que constam na Tabela 3.1. Os perfis metálicos são de aço 

S235, com uma tensão nominal de cedência igual a 235 MPa.
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Figura 3.3: Perfis metálicos UPN

Perfil G h b A

Metálico kg/m  mm mm mm mm mm mm cm cm cm
UPN 50 5,6 50 38 5,0 7,0 7,0 3,50 7,12 26,4 1,92 13,1 9,1 1,13 1,12 0,03 2,47
UPN 65 7,1 65 42 5,5 7,5 7,5 4,00 9,03 57,5 2,52 21,7 14,1 1,25 1,61 0,08 2,60
UPN 80 8,6 80 45 6,0 8,0 8,0 4,00 11,0 106 3,10 32,3 19,4 1,33 2,20 0,18 2,67
UPN 100 10,6 100 50 6,0 8,5 8,5 4,50 13,5 206 3,91 49,0 29,3 1,47 2,81 0,41 2,93
UPN 120 13,4 120 55 7,0 9,0 9,0 4,50 17,0 364 4,62 72,6 43,2 1,59 4,15 0,90 3,03
UPN 140 16,0 140 60 7,0 10,0 10,0 5,00 20,4 605 5,45 103 62,7 1,75 5,68 1,80 3,37
UPN 160 18,8 160 65 7,5 10,5 10,5 5,50 24,0 925 6,21 138 85,3 1,89 7,39 3,26 3,56
UPN 180 22,0 180 70 8,0 11,0 11,0 5,50 28,0 1350 6,95 179 114 2,02 9,55 5,57 3,75
UPN 200 25,3 200 75 8,5 11,5 11,5 6,00 32,2 1910 7,70 228 148 2,14 11,9 9,07 3,94
UPN 220 29,4 220 80 9,0 12,5 12,5 6,50 37,4 2690 8,48 292 197 2,30 16,0 14,6 4,20
UPN 240 33,2 240 85 9,5 13,0 13,0 6,50 42,3 3600 9,22 358 248 2,42 19,7 22,1 4,39
UPN 260 37,9 260 90 10,0 14,0 14,0 7,00 48,3 4820 9,99 442 317 2,56 25,5 33,3 4,66
UPN 280 41,8 280 95 10,0 15,0 15,0 7,50 53,3 6280 10,9 532 399 2,74 31,0 48,5 5,02
UPN 300 46,2 300 100 10,0 16,0 16,0 8,00 58,8 8030 11,7 632 495 2,90 37,4 69,1 5,41
UPN 320 59,5 320 100 14,0 17,5 17,5 8,75 75,8 10870 12,1 826 597 2,81 66,7 96,1 4,82
UPN 350 60,6 350 100 14,0 16,0 16,0 8,00 77,3 12840 12,9 918 570 2,72 61,2 114 4,45
UPN 380 63,1 380 102 13,5 16,0 16,0 8,00 80,4 15760 14,0 1014 615 2,77 59,1 146 4,58
UPN 400 71,8 400 110 14,0 18,0 18,0 9,00 91,5 20350 14,9 1240 846 3,04 81,6 221 5,11
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Tabela 3.1: Perfis metálicos UPN
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As  ligações  entre  montantes  e  cordas,  diagonais  e  cordas  e  entre  vigas  e  madres  são 

aparafusadas. O recurso a ligações aparafusadas entre elementos do pórtico tem como principais 

objectivos facilitar a montagem da estrutura e aumentar a rapidez de construção.  Nos pontos de 

ligação, as cordas estão travadas lateralmente.

Para madres são utilizados perfis metálicos UPN. O revestimento da cobertura considerado é 

do tipo  painel Sandwich, modelo ROOFTEC - 5 1000 com a  espessura de chapa de 0,5+0,5mm, 

produzido pela PERFITEC (Figura 3.4 e  Tabela 3.2).  Os painéis autoportantes ROOFTEC estão 

indicados para coberturas inclinadas com uma pendente mínima de 6% [12].

Figura 3.4: Painel Sandwich PERFITEC ROOFTEC - 5 1000 [12]
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Espessura S 

[mm]

K Peso painel 

[kg/m2]
kcal [m2∙h∙˚C] W [m2∙˚C]

30 0,51 0,60 10,75

40 0,40 0,46 11,17

50 0,32 0,37 11,59

80 0,20 0,23 12,85

100 0,17 0,20 13,68

Tabela 3.2: Painéis Sandwich PERFITEC ROOFTEC - 5 1000 com espessura de chapa de 0,5+0,5mm [12]
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 4 Acções

Algumas  das  acções  de dimensionamento das  vigas  de pavilhões  industriais  são o peso 

próprio, as sobrecargas, o vento e a neve.

 4.1 Peso próprio

Segundo  [13],  o  peso  próprio  das  construções  deverá  ser  classificado como uma acção 

permanente fixa. O peso próprio das construções deverá ser calculado com base nas dimensões 

nominais e nos valores característicos dos pesos volúmicos correspondentes.

A estrutura tem de suportar o seu peso próprio e a dos elementos não estruturais. Assim, para 

além do seu peso próprio, a viga em estudo tem de suportar o peso do revestimento da cobertura e o  

peso das madres. O peso do revestimento da cobertura e das madres é transmitido à viga como 

forças  verticais  que  actuam  nos  pontos  de  ligação  das  madres  com  a  viga.  Devido  à  grande 

proximidade entre as duas madres centrais, como simplificação admite-se que o ponto em que estas 

estão ligadas à viga é o mesmo para as duas e que se situa a meio vão da viga.

Os valores  das  forças  verticais  que actuam na  viga  devido ao peso do revestimento  da 

cobertura e das madres são dados pelas expressões seguintes:

F1=g1⋅l1⋅l2+g2⋅l2 (4.1)

F2=g1⋅
l1

2
⋅l2+g2⋅l2

(4.2)

onde g1 é  o  peso  por  área  do  revestimento  da  cobertura,  g2 é  o  peso  linear  da  madre,  l1 é  o 
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espaçamento  entre  madres,  medido  paralelamente  às  cordas  superiores  (Figura  4.1),  e  l2 é  o 

espaçamento entre pórticos (ver Figura 4.2).

Figura 4.1: Forças que actuam num pórtico com uma viga em treliça constituída por 6  

diagonais

Figura 4.2: Área de influência para a viga dum dos pórticos do edifício mostrado na Figura 3.1
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 4.2 Sobrecargas

As  sobrecargas  são  normalmente  classificadas  como  acções  variáveis.  Estas  devem  ser 

consideradas  como  acções  quase-estáticas  e  modeladas  por  cargas  lineares  ou  superficiais 

uniformemente distribuídas, por cargas concentradas ou por combinações destas cargas. Em  [13] 

explica-se que os efeitos dinâmicos podem ser incluídos nos modelos de carga desde que não haja o 

risco de ressonância ou de outra resposta dinâmica significativa da estrutura. Ainda segundo [13], as 

acções que provocam uma aceleração significativa da estrutura ou dos elementos estruturais devem 

ser classificadas como acções dinâmicas e tratadas através de uma análise dinâmica adequada.

As sobrecargas em edifícios são as que resultam da sua ocupação (utilização normal por 

pessoas,  mobiliário,  gruas,  pontes  rolantes,  máquinas  móveis,  cargas  verticais  em  zonas  de 

armazenamento,  etc).  O  Eurocódigo  1  fornece  diversos  valores  indicativos  para  sobrecargas, 

dependendo da ocupação do edifício em questão. A disposição de carga considerada deve ser a que 

produz as condições mais desfavoráveis admitidas para a utilização.

Para a viga em estudo há que ter em conta as sobrecargas que actuam na cobertura. Em [13], 

as coberturas estão classificadas em três categorias: categoria H (coberturas não acessíveis, excepto 

para  operações  de  manutenção  e  reparação  correntes),  categoria  I  (coberturas  acessíveis  com 

utilizações domésticas e residenciais ou de circulação e estacionamento para veículos médios) e 

categoria K (coberturas para utilizações especiais, como aterragem de helicópteros).

Para o edifício em estudo, com uma cobertura da categoria H, os valores característicos 

mínimos das sobrecargas pontual, Qk, e uniformemente distribuída, qk, são dados na  Tabela 4.1 e 

referem-se à área em projecção horizontal da cobertura.[13]
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Tabela 4.1: Sobrecargas em coberturas da categoria H (Quadro NA-6.10 [13])

Para  a  situação  em  estudo,  o  caso  mais  exigente  é  o  da  sobrecarga  uniformemente 

distribuída, qk, a actuar em toda a área da cobertura. À semelhança do peso próprio, a sobrecarga é 

transmitida à viga como forças verticais que actuam nos pontos de ligação das madres com a viga.

Os valores das forças verticais que actuam na viga (Figura 4.1) devido à sobrecarga são 

dados pelas expressões seguintes:

F1=qk⋅l3⋅l2 (4.3)

F2=q k⋅
l3

2
⋅l2

(4.4)

onde l3 é o espaçamento entre madres, medido paralelamente às cordas inferiores (é igual a lm).

 4.3 Vento

Classificada como acção variável, o vento é descrito em [14] como um fluxo de gases em 

grande escala que consiste basicamente na circulação de ar. Os ventos são geralmente classificados 
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pela sua dimensão geográfica, pela sua velocidade, pelos tipos de forças que fazem, pelas regiões 

onde ocorrem e pelos seus efeitos.

A principal causa de todas as condições meteorológicas e da circulação de ar é a diferença de 

temperaturas entre as regiões polares e o equador. Enquanto que os pólos recebem menos calor do 

sol do que aquele que irradiam para o espaço, o contrário acontece no equador que recebe mais 

calor do sol do que aquele que irradia.  O fenómeno que está na origem de todas as condições 

meteorológicas é a transmissão de calor  do equador para os pólos,  estando este  dependente do 

movimento  de  rotação  da  Terra.  O movimento  de  rotação  da  Terra  é  propício  ao  aumento  da 

concentração de atmosfera na zona do equador, o que produziria uma pressão atmosférica elevada 

nessa zona, se não fosse a diferença de temperaturas existente entre as zonas dos pólos e o equador.

[14]

O calor existente no equador cria uma zona de baixa pressão ao fazer com que o ar quente e 

húmido suba, sendo esta zona denominada por ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). Assim, 

a cintura de alta pressão que deveria existir devido ao movimento de rotação da Terra divide-se em 

duas partes que se afastam em direcção aos trópicos. É a localização relativa destas cinturas de 

pressão que cria os sistemas de ventos. Das faixas de alta pressão dos trópicos, os ventos dirigem-se 

para o equador e para os sistemas de baixa pressão das latitudes médias nos hemisférios Sul e Norte. 

Os ventos também sopram das zonas de alta pressão nos pólos para as regiões de latitude média.

[14]

Os ventos são desviados através do movimento de rotação da Terra, pela força de Coriolis, 

tendo  como  exemplo  disso  os  ventos  alísios  intertropicais  que  deflectem  para  ocidente.  Este 

movimento de rotação cria os ventos de Oeste, que sopram de zonas de alta pressão dos trópicos 

para os pólos e que muito afectam as condições meteorológicas nas fachadas ocidentais da Europa, 

América do Norte e Austrália.[14]
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Junto à superfície terrestre são estas as condições que se registam, mas nas camadas mais 

altas  da  atmosfera  as  condições  dependem também dos  fluxos  de  compensação.  As  chamadas 

células de Hadley são aquelas através das quais a circulação dos ventos se faz, tendo como efeito 

final a transmissão de calor para os pólos (Figura 4.3).[14]

Figura 4.3: Direcção do vento [14]

Segundo  [14],  os  movimentos  dos  ventos  e  todas  as  condições  meteorológicas  seriam 

imutáveis  se  a  Terra  fosse  uma  esfera  lisa  completamente  plana  ou  coberta  de  água,  mas  as 

montanhas, vales, calotas de gelo, desertos, ou mesmo o calor irradiado pelas cidades, desviam e 

distorcem as correntes de ar. Um dos factores mais influentes nas condições meteorológicas são as 

diferenças entre a terra e o mar, afectando os climas de fachada oceânica em todas as latitudes. A 

terra arrefece e irradia calor mais depressa que a água. Por este motivo o mar encontra-se a uma 

temperatura superior no Inverno e a uma temperatura inferior no Verão, exercendo uma influência 

sazonal muito importante sobre os ventos e as condições meteorológicas.
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A velocidade  do  vento  é  medida  por  aparelhos  chamados  anemómetros.  Para  medir  a 

velocidade do vento, muitos destes aparelhos são constituídos por pás ou copos que giram em torno 

de  um eixo  [15].  Através  deles,  a  velocidade  do  vento  faz  girar  um mecanismo que conta  as 

rotações  dadas  em torno  do  eixo.  Conhecendo-se  o  número  de  rotações  é  possível  saber-se  a 

velocidade para esse instante. São exemplos deste tipo de anemómetros o anemómetro de copos, o 

de Byram e o de contagem.

Segundo [16], as superfícies exteriores de estruturas fechadas estão directamente expostas às 

acções  do  vento.  Devido  à  porosidade  das  estruturas,  as  acções  do  vento  actuam  também 

indirectamente sobre as superfícies interiores. No caso de estruturas abertas, as acções do vento 

podem actuar directamente sobre as superfícies interiores. 

As  acções  do  vento  actuam  directamente  como  pressões  sobre  as  superfícies  e 

perpendiculares a estas, variando com o tempo. Na metodologia fornecida em [16], devido  a acção 

do  vento  ser  aleatória  ao  longo  do  tempo,  esta  é  representada  de  forma  simplificada  por  um 

conjunto  de  pressões  estáticas  cujos  efeitos  são  equivalentes  aos  efeitos  extremos  do  vento 

turbulento e  são determinadas  a  partir  de valores  característicos  da velocidade  do vento ou da 

pressão dinâmica com probabilidades anuais excedentes de 0,02, equivalente a um período médio 

de retorno de 50 anos. 

O valor característico da velocidade média do vento durante 10 minutos, vb,0, é o valor de 

referência a 10 metros acima do solo para qualquer direcção do vento e época do ano num terreno 

de categoria II. Este valor é dado em [16] (30 m/s para estruturas localizadas numa faixa costeira 

com largura  de  5  km,  para  estruturas  localizadas  a  altitudes  superiores  a  600  metros  ou  para 

estruturas localizadas no arquipélago da Madeira ou dos Açores, e 27 m/s para os restantes pontos 

do  país).  Atendendo  à localização  de  projecto  do  edifício estudado,  admite-se  que  o  valor 

característico da velocidade média do vento durante 10 minutos, vb,0, é 27 m/s.
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A partir deste valor deve ser calculado o valor de referência da velocidade média do vento a 

10 metros acima do solo da categoria de terreno II, vb, definido em função da direcção do vento e da 

época do ano (expressão (4.5)).

vb=Cdir⋅Cseason⋅v b,0 (4.5)

onde Cdir é o factor direccional e Cseason é o coeficiente sazonal. O valor dado em [16] para Cdir e o 

valor recomendado para Cseason são ambos iguais a 1,0.

Sabendo que a rugosidade e a orografia do terreno vão afectar a velocidade do vento,  a 

velocidade média do vento, vm(z), à altura z acima do terreno, deve ser determinada através da 

expressão:

vm(z)=cr(z )⋅cO(z )⋅v b
(4.6)

em que cr(z) é o coeficiente de rugosidade, tendo em conta a variação da velocidade média do vento 

devido  à  altura  acima  do  nível  do  solo  e  à  rugosidade  do  terreno,  e  cO(z)  é  o  coeficiente  de 

orografia, tendo em conta as situações em que, por exemplo, colinas ou penhascos aumentam a 

velocidade do vento.[16]

Admite-se que os efeitos da orografia do terreno são desprezáveis (cO(z) igual a 1,0) na 

localização de projecto do edifício estudado.

O procedimento recomendado para determinação de cr(z) é dado pela expressão seguinte:

cr(z )=k r(z )⋅ln(z /z0) zmin≤z≤zmax

cr(z)=cr(zmin) z≤zmin

(4.7)

onde z0 é o comprimento de rugosidade (dado na  Tabela 4.2), zmin é a altura mínima (definida na 
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Tabela 4.2), zmax é considerado igual a 200 metros e kr é o factor de terreno (expressão (4.8)).

kr=0,19⋅(z0 /z0, II)
0,07 (4.8)

em que z0,II é o comprimento de rugosidade para um terreno de categoria II e vale 0,05 metros 

(Tabela 4.2).[16]

Categoria de terreno z0  (m) zmin  (m)

I Zona costeira exposta ao mar aberto 0,01 1

II
Zona de vegetação rasteira como erva e obstáculos isolados (árvores, 

edifícios) com separações de, pelo menos, 20 alturas de obstáculos
0,05 3

III

Zona regularmente coberto de vegetação ou de edifícios ou com obstáculos 

isolados com separações de, no máximos, 20 alturas de obstáculos (como 

terreno suburbano, floresta permanente)

0,3 8

IV
Zona na qual pelo menos 15% da superfície está coberta de edifícios cuja 

altura média é superior a 15 metros
1 15

Tabela 4.2: Categorias e parâmetros de terrenos (Quadro NA-4.1 [16])

Admite-se,  na  localização  de  projecto  do  edifício  estudado,  que  a  zona  tem vegetação 

rasteira e obstáculos como árvores e edifícios isolados com separações de, pelo menos, 20 alturas de 

obstáculos, sendo por isso o terreno no local de categoria II.

Conhecendo vm(z) pode-se determinar a pressão dinâmica de pico, qp(z), à altura z do solo. A 

regra recomendada em [16] para determinação de qp(z) é dada pela expressão seguinte:

q p(z)=(1+7⋅Iv(z))⋅0,5⋅ρ⋅v m
2 (z ) (4.9)

onde  ρ é  a  densidade  do  ar (dependente  da  altitude,  da  pressão  barométrica  e  da  temperatura 
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prevista durante tempestades de vento) e  Iv(z) é a intensidade da turbulência do vento à altura z, 

dada por:

Iv(z )=
kI

cO(z)⋅ln (z /z0)

(4.10)

em que kI é o factor de turbulência. O valor recomendado em [16] para ρ é 1,25 kg/m3 e para kI é 

1,0.

A pressão do vento deve ser tida em conta tanto em superfícies exteriores como interiores, 

devendo-se considerar que estas actuam ao mesmo tempo. Para as superfícies exteriores, a pressão 

deve ser obtida pela expressão:

we=qp (ze)⋅cpe
(4.11)

onde cpe é o coeficiente de pressão para a pressão externa e ze é a altura de referência para a pressão 

externa. Para as superfícies interiores, a pressão deve ser obtida pela expressão:

wi=q p(zi)⋅cpi
(4.12)

em que  cpi é o coeficiente de pressão para a pressão interna e z i é a altura de referência para a 

pressão interna. A pressão resultante numa superfície é igual à soma da pressão externa com a 

pressão interna que actuam sobre essa mesma superfície. Quando a pressão está orientada para a 

superfície o seu sinal é positivo, caso contrário é negativa (Figura 4.4).[16]
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Figura 4.4: Sinal da pressão do vento sobre as superfícies

Finalmente, a força do vento para a totalidade da estrutura ou para um componente estrutural 

pode ser determinada por soma vectorial das forças exteriores (Fw,e), interiores (Fw,i) e de atrito (Ffr). 

As forças Ffr resultam do atrito do vento paralelo às superfícies exteriores. Estas forças devem ser 

calculadas através das expressões (4.13), (4.14) e (4.15).

Fw ,e=cs cd⋅∑ (we⋅A ref ) (4.13)

Fw ,i=cs cd⋅∑ (w i⋅Aref ) (4.14)

Ffr=cfr⋅qp(ze)⋅Afr
(4.15)

onde cscd é o factor estrutural e pode ser considerado igual a 1,0 para edifícios de altura inferior a 15 
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metros, Aref é a área de referência da superfície isolada, cfr é o coeficiente de atrito e Afr é a área de 

superfície exterior paralela ao vento. O coeficiente de atrito para paredes e superfícies de coberturas 

é dado na Tabela 4.3. A área de referência Afr é indicada na Figura 4.5.[16]

Superfícies cfr

Lisa (nomeadamente, aço, betão liso) 0,01

Rugosa (nomeadamente, betão bruto, placas de alcatrão) 0,02

Muito rugosa (nomeadamente, ondulações, nervuras, dobras) 0,04

Tabela 4.3: Coeficientes de atrito para paredes, parapeitos e superfícies de coberturas (Quadro 7.10 [16])

Figura 4.5: Área de referência do atrito

Segundo  [16], as forças de atrito devem ser aplicadas na parte das superfícies exteriores 

paralelas ao vento,  a uma distância igual ao menor valor de 2∙b ou 4∙h dos beirados ou cantos 

expostos ao vento (Figura 4.5). O atrito pode ser ignorado se a área total de todas as superfícies 

paralelas (ou de pouca inclinação relativamente) ao vento é menor ou igual a 4 vezes a área de todas 
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as superfícies perpendiculares ao vento (a barlavento e a sotavento).

Os coeficientes de pressão externa, cpe, e as alturas de referência para a pressão externa, ze, 

dependem da geometria do edifício e da direcção do vento. Para o calculo da estrutura resistente  

global do edifício, podem ser usados os coeficientes de pressão externa globais, cpe,10, quando a área 

do edifício é superior a 10 m2. Estes são dados na  Tabela 4.4,  Tabela 4.5 e  Tabela 4.7 e variam 

consoante a zona das superfícies exteriores (ver Figura 4.6, Figura 4.7 e Figura 4.8).[16]

Figura 4.6: Zonamento das superfícies exteriores verticais
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Zona A B C D E

h/d cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10

5 -1,2 -0,8 -0,5 +0,8 -0,7

1 -1,2 -0,8 -0,5 +0,8 -0,5

≤ 0,25 -1,2 -0,8 -0,5 +0,7 -0,3

Tabela 4.4: Valores recomendados de coeficientes de pressão externa para paredes verticais de edifícios  

rectangulares em planta

Para  valores  intermédios  de  h/d  pode efectuar-se  uma interpolação  linear  para  obter  os 

coeficientes de pressão externa para paredes verticais (Figura 4.6 e Tabela 4.4).

Figura 4.7: Zonamento das superfícies da cobertura (vento na direcção θ = 0˚)
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Zona F G H I J

α cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10

5º
-1,7 -1,2 -0,6

-0,6
+0,2

0 0 0 -0,6

15º
-0,9 -0,8 -0,3 -0,4 -1,0

+0,2 +0,2 +0,2 0 0

30º
-0,5 -0,5 -0,2 -0,4 -0,5

+0,7 +0,7 +0,4 0 0

45º
0 0 0 -0,2 -0,3

+0,7 +0,7 +0,6 0 0

Tabela 4.5: Coeficientes de pressão externa para coberturas de duas vertentes (vento na direcção θ = 0˚)

Para os ângulos intermédios pode efectuar-se uma interpolação linear. Segundo [16], na face 

exposta ao vento, a pressão muda rapidamente entre valores positivos e valores negativos (para 

ângulos entre 5º e 45º). Assim devem-se considerar quatro casos onde os valores das zonas F, G e H 

são combinados com os das zonas I e J. Não se devem misturar valores positivos com negativos na 

mesma face. Tomando como exemplo uma cobertura de 5º de inclinação, os casos a considerar 

estão indicados na Tabela 4.6.
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cpe,10 Zona F Zona G Zona H Zona I Zona J

1º caso -1,7 -1,2 -0,6 -0,6 +0,2

2º caso 0 0 0 -0,6 0,2

3º caso 0 0 0 -0,6 -0,6

4º caso -1,7 -1,2 -0,6 -0,6 -0,6

Tabela 4.6: Casos a considerar para uma cobertura de α = 5º

Figura 4.8: Zonamento das superfícies da cobertura (vento na direcção θ = 90˚)
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Zona F G H I

α cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10

5º -1,6 -1,3 -0,7 -0,6

15º -1,3 -1,3 -0,6 -0,5

30º -1,1 -1,4 -0,8 -0,5

45º -1,1 -1,4 -0,9 -0,5

Tabela 4.7: Coeficientes de pressão externa para coberturas de duas vertentes (vento na direcção θ = 90˚)

Para os ângulos intermédios pode efectuar-se uma interpolação linear.

Como a viga estudada pertence a um pórtico genérico da estrutura, não se conhece a sua 

exacta posição dentro do edifício. Por essa razão, para θ = 0°, no lugar de se tomar o valor de cpe da 

zona G utilizou-se antes o valor de cpe da zona F, pois este último é mais exigente que o primeiro. 

Pela mesma razão, para θ = 90°, no lugar de se tomar o valor de cpe da zona H ou I utilizaram-se os 

valores de cpe das zona F e G.

Quando h é menor ou igual a b (Figura 4.7 e Figura 4.8) como com o edifício estudado, a 

altura de referência para a pressão externa, ze, é igual a h, a pressão dinâmica de pico entre a base e 

o topo do edifício,  qp(z),  é  constante  e  igual  a  qp(ze)  e  a  altura  de referência  para as  pressões 

internas, zi, é igual a ze [16]. A altura do edifício, h, depende da geometria da secção transversal das 

cordas superiores, das madres e do revestimento da cobertura. Como simplificação admitiu-se que h 

= hpilares + h2 , onde hpilares é a altura dos pilares e h2 encontra-se representado na Figura 3.2.

As dimensões das aberturas na envolvente do edifício, e a sua distribuição, vão afectar o 

coeficiente de pressão interna, cpi. Entre esta aberturas incluem-se não só as janelas, ventiladores, 
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chaminés e outras aberturas, mas também fugas de ar pelas portas, janelas e serviços e através da 

envolvente do edifício e outros casos de permeabilidade secundária.[16]

Para o edifício estudado consideraram-se os valores +0,2 e -0,3 para cpi. Segundo [16], para 

edifícios em que não existem duas ou mais faces (fachadas ou cobertura) com uma área total de 

aberturas de cada face superior a 30% da área dessa face e para os casos em que não é possível ou 

não se justifica calcular cpi, este pode ser considerado como o mais prejudicial destes dois valores.

A acção do vento a que o revestimento da cobertura está sujeito é transmitida às madres que, 

por  sua  vez,  a  transmite  às  cordas  superiores,  sob  a  forma  de  cargas  pontuais,  junto  aos  nós 

convergentes das diagonais e montantes. Admite-se que o interior do edifício da estrutura estudada 

é aberto e que a pressão interna irá actuar nos mesmos elementos que a pressão externa. Assim, as  

cargas  pontuais  transmitidas  às  cordas  superiores  são  iguais  ao  somatório  vectorial  das  forças 

exteriores (Fw,e), das forças interiores (Fw,i) e, caso o atrito não possa ser ignorado, das forças de 

atrito (Ffr) que actuam na área de influência da viga (ver Figura 4.1).

 4.4 Neve

A acção da neve é classificada como acção variável. Segundo  [17], a acção da neve em 

coberturas  depende  da  localização  geográfica  da  construção,  da  sua  exposição  ao  vento  e  da 

geometria da cobertura.

Em [17], o território nacional encontra-se dividido em três zonas (Figura 4.9).
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Figura 4.9: Zonamento do território para acção da neve

O valor característico de cargas de neve ao nível do solo sk para um período de retorno de 50 

anos é dado pela expressão (4.16) (em kN/m2).

sk=Cz⋅[1+(H /500)
2
] (4.16)

onde Cz é um coeficiente que depende da zona (Tabela 4.8) e H é a altitude do local (em metros).

[17]
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Zona Cz

Z1 0,30

Z2 0,20

Z3 0,10

Tabela 4.8: Valores do parâmetro Cz

Dependendo da situação, as cargas de neve em coberturas podem ser determinadas através 

das expressões (4.17), (4.18) e (4.19) [17]:

a) Situações de projecto persistentes/transitórias:

s=μ i⋅Ce⋅Ct⋅sk (4.17)

b) Situações de projecto acidentais, quando a acção de acidente é a carga de neve excepcional 

(excepto nos casos que o ponto c) abrange):

s=μ i⋅Ce⋅Ct⋅sAd (4.18)

c) Situações de projecto acidentais, quando a acção de acidente é a carga de neve associada a 

um deslocamento excepcional:

s=μ i⋅sk (4.19)

onde  μi é  o  coeficiente  de  forma da  carga  de  neve,  Ce é  o  coeficiente  de  exposição  e  Ct é  o 

coeficiente térmico. O valor de cálculo da carga de neve excepcional ao nível do solo, sAd, é dado 

pela expressão (4.20).
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sAd=Cesl⋅sk (4.20)

Onde Cesl é o coeficiente para cargas da neve excepcionais que, segundo [17], vale 2,5.

Segundo  [17],  nas  zonas  Z2 e  Z3 deve  considerar-se  a  situação  de  projecto 

transitória/persistente tanto para as disposições da carga de neve não deslocada como para as de 

neve deslocada, calculadas utilizando a expressão (4.17). Segundo o mesmo quadro, para a zona Z1 

deve utilizar-se a situação de projecto transitória/persistente e a situação de projecto acidental para 

os casos de carga de neve calculados através da expressão (4.19). Ainda para alguns concelhos da 

zona Z1, indicados no mesmo quadro, deve-se também considerar a situação de projecto acidental 

para as disposições da carga de neve não deslocada e deslocada determinadas com a expressão 

(4.18).

O valor do coeficiente de exposição depende da exposição ao vento da topografia. Para uma 

topografia abrigada, onde as zonas de construção são consideravelmente mais baixas que o terreno 

circundante ou está rodeada por obstáculos mais altos, Ce vale 1,2. Para uma topografia normal, 

onde não existe uma remoção significativa da neve na construção pelo vento, Ce vale 1,0. Para uma 

topografia exposta ao vento, zonas planas, sem ou com pouco abrigo por parte de obstáculos, Ce 

vale 0,8.[17]

Considerou-se que o edifício estudado se encontra na zona Z3 (Cz vale 0,1) a uma altitude do 

nível do mar H de 50 metros e uma topografia normal (Ce vale 1,0) [17].
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O coeficiente térmico é utilizado com o objectivo de ter em conta a redução das cargas da 

neve em coberturas com uma transmissão térmica superior a 1 W/m2∙°K, devido à fusão da neve 

provocada  pelo  calor.  Em  Portugal  não  é  comum  a  existência  de  coberturas  aquecidas  ou 

envidraçadas em edifícios onde o interior está constantemente a uma temperatura superior à do 

exterior, pelo que Ct é unitário.[18]

A Figura 4.10 mostra as disposições de carga da neve a utilizar. O caso (i) representa a 

disposição de carga da neve não deslocada e os casos (ii) e (iii) representam as disposições de carga 

da neve deslocada.[17]

Figura 4.10: Coeficiente de forma da carga da neve (coberturas de  

duas vertentes) (Figura 5.3 [17])

O coeficiente de forma tem em conta a geometria da cobertura, dado que numa cobertura 

inclinada  a  neve  tende  a  deslizar.  Este  também pode  variar  consoante  a  situação  de  projecto 

considerada. Em coberturas de duas vertentes, que não estejam em contacto ou muito próximas de 

construções mais altas, os valores do coeficiente de forma μ1 estão indicados na Tabela 4.9.[17]
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Ângulo de inclinação da vertente (α) 0°≤ α≤30° 30°< α<60°  60°≤α

μ1 0,8 0,8∙(60- α)/30 0,0

Tabela 4.9: Coeficiente de forma μ1 da carga da neve

Os valores indicados na Tabela 4.9 aplicam-se nos casos em que não existam obstáculos que 

impeçam o deslizamento da neve, por exemplo, guarda-neves, saliências ou platibandas nos bordos 

inferiores da cobertura.[17]

Para o cálculo da acção da neve na viga estudada admite-se que o edifício não está em 

contacto nem muito próximo de construções mais altas e que não existem obstáculos que impeçam 

o deslizamento da neve, sendo utilizados os valores do coeficiente de forma μ1 que estão indicados 

na Tabela 4.9. Para este tipo de edifícios, o caso mais exigente é o de carga da neve não deslocada 

(caso (i) na Figura 4.10).

Em [17] é ainda recomendado que se considere, nas zonas em consola de uma cobertura, 

juntamente com a carga de neve sobre essas zonas, a neve saliente da cobertura (ver ANEXO III) 

para obras localizadas a uma altitude superior a 800 metros acima do nível do mar (considerou-se 

que o edifício estudado se encontra  a uma altitude do nível do mar de 50 metros, pelo que não é 

necessário ter em conta a neve saliente da cobertura).

A acção da neve a que o revestimento da cobertura está sujeita é transmitido às madres que, 

por  sua  vez,  a  transmite  às  cordas  superiores,  sob  a  forma  de  cargas  pontuais,  junto  aos  nós 

convergentes das diagonais e montantes.
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Os valores das forças verticais F1 e F2 que actuam no pórtico (Figura 4.1) devido à acção da 

neve são dados por:

F1=qneve⋅l1⋅l2 (4.21)

F2=q neve⋅
l1

2
⋅l2

(4.22)

onde qneve é a carga da neve na cobertura.
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 5 Verificação da Segurança de Elementos Estruturais 

Metálicos aos Estados Limites

O Eurocódigo 3 trata dos requisitos de resistência, utilização, durabilidade e resistência ao 

fogo  das  estruturas  de  aço.  Este  documento  está  dividido  em várias  partes  e  destina-se  a  ser 

utilizado em conjunto  com outros  documentos  técnicos  relevantes  para  o  projecto  de obras  de 

engenharia civil.[19]

Neste capitulo são abordadas regras gerais referentes à análise, à verificação da segurança e 

aos estados limites de utilização dos elementos estruturais que compõem a viga estudada (diagonais, 

montantes e cordas), cujo comportamento global pode ser determinado (com a precisão necessária) 

modelando-os como peças lineares.

 5.1 Estabilidade Estrutural de Pórticos

A verificação da estabilidade dos pórticos ou de uma das suas partes deverá ser efectuada 

considerando as imperfeições e os efeitos de segunda ordem. Segundo [19], os efeitos de segunda 

ordem e as imperfeições poderão ser considerados, em casos simples, através de verificações de 

segurança  individuais  de  elementos  equivalentes,  em  relação  a  fenómenos  de  instabilidade, 

utilizando os comprimentos de encurvadura correspondentes ao modo de instabilidade global da 

estrutura.
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 5.2 Classificação das secções transversais

A resistência e a capacidade de rotação são limitadas pela ocorrência de encurvadura local. A 

classificação  das  secções  transversais  visa  identificar  em  que  quantidade  a  resistência  e  a 

capacidade de rotação das secções transversais é limitada por esta ocorrência.

O Eurocódigo 3 define 4 classes. Secções transversais da classe 1 podem formar rótulas 

plásticas e possuem capacidade de rotação para uma análise plástica sem redução da sua resistência. 

As de classe 2 têm capacidade de rotação limitada pela  encurvadura local,  mas pode atingir  o 

momento resistente plástico. Nas secções transversais de classe 3 a encurvadura local pode impedir 

que o momento resistente plástico seja atingido, mas o valor da tensão na fibra extrema comprimida 

pode atingir  o  valor  da tensão de cedência quando a tensão na  fibra é  obtida a  partir  de uma 

distribuição elástica de tensões. As secções transversais em que ocorre encurvadura local antes de se 

atingir a tensão de cedência são da classe 4.[19]

Geralmente  as  secções  transversais  são  classificadas  de  acordo  com  a  classe  menos 

favorável dos seus componentes comprimidos. Os valores limites da relação entre as dimensões dos 

componentes comprimidos das classes 1, 2 e 3 são indicados no ANEXO IV. Um componente deve 

ser considerado de classe 4 se não satisfazer os limites da classe 3.[19]

As secções transversais dos perfis metálicos UPN utilizados no estudo da viga (Tabela 3.1) 

são de classe 1 [19].
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 5.3 Estados Limites Últimos

Os valores numéricos recomendados em [19] para os coeficientes parciais de segurança γM0 e 

γM1 para edifícios são os seguintes:

• γM0 = 1,00;

• γM1 = 1,00.

Segundo  [19], estes coeficientes parciais de segurança deverão ser aplicados, aos diversos 

valores característicos da resistência, do seguinte modo: 

• γM0 para resistência das secções transversais; 

• γM1 para resistência dos elementos em relação a fenómenos de encurvadura, avaliada através 

de verificações individuais de cada elemento.

Dependendo das situações, outros coeficientes parciais de segurança γMi são indicados no 

Eurocódigo 3.

 5.3.1 Resistência das Secções Transversais

A resistência das secções transversais é assegurada quando o valor de cálculo do efeito de 

uma acção em cada secção não for superior ao valor de cálculo da resistência correspondente. Para 

os casos em que vários efeitos de acções actuam simultaneamente, o seu efeito combinado não pode 

exceder a resistência correspondente a essa combinação.[19]

51



Análise Paramétrica e Optimização Estrutural Utilizando o Software Comercial ANSYS

A verificação da segurança de um elemento sujeito a esforço axial fica cumprido quando a 

condição (5.1) se verifica.

NEd / NRd⩽1,0 (5.1)

onde NEd é o valor de cálculo do esforço normal actuante e NRd é o valor de cálculo do esforço 

normal resistente.[19]

NRd para secções transversais da classe 1, 2 ou 3  é igual ao valor de cálculo do esforço 

normal resistente plástico da secção bruta, Npl,Rd (expressão (5.2)).

Npl ,Rd=A⋅f y /γM0 (5.2)

em que A é a área bruta da secção, fy é a tensão de cedência do aço e γM0 é o factor de segurança. As 

propriedades da secção bruta deverão ser determinadas com base nas dimensões nominais da secção 

transversal, não sendo  necessário deduzir os furos das ligações, mas sendo necessário considerar 

aberturas maiores.[19]

A verificação da segurança de um elemento sujeito  ao esforço transverso fica cumprido 

quando a condição seguinte se verifica:

VEd /Vc ,Rd⩽1,0 (5.3)

onde VEd é o valor de cálculo do esforço transversal actuante e Vc,Rd é o valor de cálculo do esforço 

transverso resistente.[19]

O  valor  de  cálculo  do  esforço  transverso  resistente,  no  caso  de  um  cálculo  plástico, 

representa o valor de cálculo do esforço transverso resistente plástico, Vpl,Rd (expressão (5.4)).
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Vpl , Rd=Av⋅(f y /√3)/ γM0
(5.4)

Em que Av é a área resistente ao esforço transverso. A equação anterior é válida para os casos de 

torção  nula.  A área  resistente  ao  esforço  transverso  pode ser  calculada  através  do  disposto  no 

ANEXO V.[19]

Em cada  secção  transversal,  o  valor  de  cálculo  do  momento  flector  actuante  MEd deve 

satisfazer a condição seguinte:

MEd /Mc ,Rd⩽1,0 (5.5)

onde Mc,Rd é o valor de cálculo do momento flector resistente e para secções transversais da classe 1 

ou 2 é igual ao valor de cálculo do momento flector resistente plástico, Mpl,Rd [19].

A expressão seguinte dá o momento flector resistente plástico:

M pl, Rd=Wpl⋅f y /γM0 (5.6)

em que Wpl é o módulo de flexão plástico.

Quando existe  flexão  composta,  o  efeito  do  esforço  normal  deve  ser  tido  em conta  no 

cálculo do momento flector resistente. Assim, para secções transversais da classe 1 e 2, condição 

(5.7) deve ser verificada.

MEd⩽M N,Rd (5.7)

em que MN,Rd é o valor de cálculo do momento flector resistente plástico reduzido pelo esforço 

normal actuante NEd.[19]
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Segundo  [19],  quando  VEd ≥ 0,5 ∙ Vc,Rd ou  se  a  resistência  da  secção  for  reduzida  pela 

encurvadura por esforço transverso, é necessário fazer uma redução do momento flector resistente 

devido aos efeitos do esforço transverso. Para esta situação, no calculo do momento resistente, no 

lugar de fy deve-se utilizar uma tensão de cedência reduzida igual a (1-  ρ) ∙ fy, onde  ρ é obtido 

através de:

ρ=(2⋅VEd /Vpl , Rd−1)2 (5.8)

 5.3.2 Resistência de Elementos Uniformes à Encurvadura

Elementos sujeitos a esforço transverso

Segundo  [19], a verificação da resistência à encurvadura por esforço transverso em almas 

sem reforços intermédios não é necessária desde que a equação seguinte não se verifique:

hw / tw>72⋅ε/η (5.9)

em que ε é um coeficiente que depende de fy (expressão (5.10), com fy em N/mm2) e η é igual a 1,2 

para aços de classe até S460, inclusive, e igual a 1,0 para aços de classes superiores.[20]

ε=√235/ f y
(5.10)
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Elementos   sujeitos a compressão axial  

Elementos  uniformes  comprimidos,  com  secção  transversal  de  classe  1,  2  ou  3,  são 

verificados em relação à encurvadura se a próxima condição se verificar:

NEd / Nb ,Rd⩽1 (5.11)

onde NEd é o valor de cálculo do esforço axial de compressão e Nb,Rd é a resistência à encurvadura 

do elemento comprimido.[19]

O valor de cálculo da resistência à encurvadura Nb,Rd deve ser considerado igual à expressão 

seguinte:

Nb, Rd=χ⋅A⋅f y / γM1 (5.12)

em que χ é o coeficiente de redução e A é a área da secção transversal.[19]

O coeficiente de redução é dado por:

χ=
1

Φ+√Φ
2
−λ

2

(5.13)

com Φ e λ dados pelas expressões (5.14) e (5.15).

Φ=0,5⋅[1+α⋅(λ−0,2)+λ
2
] (5.14)
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λ=√A⋅f y / Ncr
(5.15)

onde  λ é  a esbelteza normalizada, Ncr é o valor crítico do esforço normal associado ao modo de 

encurvadura elástica relevante e α é o factor de imperfeição. Se χ>1, λ≤0,2 ou NEd/Ncr≤0,04, não é 

necessário verificar a resistência à encurvadura do elemento.[19]

O factor de imperfeição α é dado no ANEXO VI, com base na curva de encurvadura a ser 

utilizada. A curva de encurvadura depende da geometria da secção transversal, da classe de aço e do 

eixo de encurvadura considerado (ver ANEXO VI) [19]. Para os perfis metálicos UPN utilizados no 

estudo da viga (Tabela 3.1), α vale 0,49.

O valor de Ncr, dependendo do modo de encurvadura relevante, pode ser igual a uma das 

expressões (5.16), (5.17), (5.18) e (5.19).

Ncr ,y=π
2
⋅E⋅Iy /Lcr , y

2 (5.16)

Ncr ,z=π2⋅E⋅Iz /Lcr , z
2 (5.17)

Ncr ,T=
1

io
2
⋅(G⋅I t+π

2
⋅E⋅Iw/LT

2
)

(5.18)

Ncr ,TF=
io

2

2⋅(iy
2
+iz

2
)
(Ncr , y+Ncr , T−√(N cr , y+Ncr ,T)

2
−2⋅Ncr , y⋅Ncr , T

iy
2
+iz

2

io
2

)
(5.19)

com i0
2 dado na expressão (5.20).
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io
2=iy

2+iz
2+yo

2+zo
2 (5.20)

onde:

• Ncr,y e Ncr,z são os valores críticos do esforço normal associado ao modo de encurvadura 

elástica por flexão em torno do eixo y e do eixo z respectivamente;

• Ncr,T é o valor crítico do esforço normal associado ao modo de encurvadura elástica por 

torção [21];

• Ncr,TF é o valor crítico do esforço normal associado ao modo de encurvadura elástica por 

flexão-torção (a expressão (5.19) é para secções monossimétricas em relação ao eixo y, para 

secções monossimétricas em relação ao eixo z deve-se substituir Ncr,y por Ncr,z) [21];

• E é o módulo de Young;

• Iy e Iz são os momentos de inércia sobre o eixo y e o z respectivamente;

• Lcr,y e Lcr,z são os comprimentos de encurvadura no plano de encurvadura em torno do eixo y 

e do z respectivamente;

• G é o módulo de elasticidade transversal;

• It é o momento de inércia à torção;

• Iw é a constante de empenamento da secção;

• LT é  o  comprimento  de  encurvadura  relativamente  ao  modo  de  encurvadura  por  torção 

(normalmente é igual ao comprimento do elemento, excepto quando existem dispositivos 

nas extremidades do elemento que previnem o empenamento);

• iy e iz são os raios de giração relativamente aos eixos y e z, respectivamente;

• yo e zo são as coordenadas do centro de esforço transverso relativamente ao centroide da 

secção transversal.
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As  expressões  (5.18)  e  (5.19)  são  válidas  para  elementos  cujas  extremidades  estão 

impedidas de se movimentarem lateralmente e de rodarem em torno do eixo longitudinal.[21]

Elementos com secções transversais abertas duplamente simétricas não são susceptíveis a 

encurvar por flexão-torção, pelo que não é necessário considerar Ncr,TF no calculo da resistência à 

encurvadura  destes  elementos [22].  Também  não  é  necessário  considerar  Ncr,T no  calculo  da 

resistência à encurvadura destes elementos desde que ambos os banzos estejam retidos nos pontos 

de travamento lateral [21]. Em elementos com secções transversais abertas monossimétricas (o caso 

de perfis metálicos UPN utilizados no estudo da viga (Tabela 3.1)), Ncr,TF ≤ Ncr,T [22].

A partir das expressões  (5.16),  (5.17),  (5.18) e  (5.19) obtém-se diferentes valores para o 

coeficiente de redução χ. No cálculo do valor da resistência à encurvadura de um elemento sujeito a 

esforço axial, Nb,Rd, deve utilizar-se o menor valor do coeficiente de redução χ.

Elementos sujeitos   a flexão  

Quando um elemento  uniforme está  em flexão em torno do seu eixo  de maior  inércia, 

normalmente apenas se deforma nesse plano. No entanto,  se não houver travamento ou rigidez 

lateral suficiente, o elemento pode encurvar fora do plano de carregamento. Elementos sujeitos a 

esforços de flexão em torno do seu eixo de maior  inércia  devem ser  verificados em relação à 

encurvadura lateral através da condição seguinte:

MEd /M b,Rd⩽1 (5.21)

onde MEd é o valor de cálculo do momento flector actuante e Mb,Rd é o momento flector resistente à 

encurvadura.[19]
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O valor de cálculo do momento flector resistente à encurvadura Mb,Rd deve ser obtido a partir 

de:

M b,Rd=χL T⋅W y⋅f y / γM1 (5.22)

em que χLT é o coeficiente de redução para a resistência à encurvadura lateral e Wy é o módulo de 

flexão (para elementos de classe 1 ou 2 deve usar-se o módulo de flexão plástico (Wpl,y).[19]

O coeficiente de redução para a resistência à encurvadura lateral é dado por:

χL T=
1

ΦL T+√ΦL T
2
−λL T

2

(5.23)

com ΦLT e λLT dados pelas expressões seguintes:

ΦL T=0,5⋅[1+αL T⋅(λL T−0,2)+λL T
2
] (5.24)

λL T=√Wy⋅f y /Mcr
(5.25)

onde λLT é a esbelteza normalizada, Mcr é o momento crítico elástico para a encurvadura lateral e αLT 

é  o factor  de  imperfeição. Se  χLT>1,  λLT≤  λLT,0 ou  MEd/Mcr≤λLT,0
2,  não  é  necessário  verificar  a 

resistência à encurvadura lateral do elemento (λLT,0 = 0,2).[19]

O factor de imperfeição αLT é dado no ANEXO VII, com base na curva de encurvadura a ser 

utilizada. A curva de encurvadura depende da geometria da secção transversal, da classe de aço e do 

eixo de encurvadura considerado (ver ANEXO VII) [19]. Para os perfis metálicos UPN utilizados 

no estudo da viga (Tabela 3.1), αLT vale 0,76.
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Em [23], o momento crítico elástico para encurvadura lateral (Mcr), de elementos uniformes 

com secções transversais monossimétricas e banzos iguais, é dado pela expressão seguinte:

Mcr=
π

2
⋅E⋅Iz

Lr
2

⋅(
Iw

Iz

+
L r

2
⋅G⋅It

π
2
⋅E⋅Iz

)
0,5 (5.26)

onde E é o módulo de Young, Iz é o momento de inércia sobre o eixo z, Lr é o comprimento do 

elemento entre pontos de travamento lateral, Iw é a constante de empenamento da secção, G é o 

módulo de elasticidade transversal e It é o momento de inércia à torção. A expressão (5.26) é válida 

para elementos carregados pelo centro de esforço transverso, sujeitos a um momento uniforme e 

com as extremidades impedidas de se movimentarem lateralmente e de rodarem em torno do eixo 

longitudinal, mas livres para rodarem no plano.

Elementos   sujeitos a flexão composta com compressão  

Em  elementos  uniformes  sujeitos  a  flexão  composta  com  compressão  e  com  secções 

transversais monossimétricas, a verificação da encurvadura lateral e da encurvadura por flexão pode 

ser feita através do método aqui descrito.

Quando a condição (5.27) é verificada, a resistência global à encurvadura fora do plano pode 

ser assegurada:

χop⋅αult ,k / γM1⩾1 (5.27)

onde  χop é o coeficiente de redução que tem em consideração a encurvadura por flexão no plano 

lateral  ou  a  encurvadura  lateral  (por  flexão-torção)  e αult,k é  o  valor  mínimo  do  factor  de 

amplificação a aplicar às acções de cálculo para se atingir o valor característico da resistência da 

secção transversal do elemento (expressão (5.28)).[19]
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1
αult , k

=
NEd

NRk

+
MEd

MRk

(5.28)

Em [19], dois métodos são apresentados para obter χop. Considerando um deles, o coeficiente 

de redução é dado por:

χop=min (
1

Φ+√Φ
2
−λop

2
; 1

ΦL T+√ΦL T
2
−λop

2
); χop⩽1

(5.29)

com Φ e ΦLT dados pelas expressões seguintes:

Φ=0,5⋅[1+α⋅(λop−0,2)+λop
2] (5.30)

ΦL T=0,5⋅[1+αL T⋅(λop−0,2)+λop
2
] (5.31)

em que λop é a esbelteza normalizada global e α e αLT são factores de imperfeição.

A esbelteza normalizada global obtém-se através de:

λop=√αult , k /αcr ,op
(5.32)

em que  αcr,op é o valor mínimo do factor de amplificação a aplicar às acções de cálculo para se 

atingir o valor crítico elástico a encurvadura por flexão no plano lateral ou a encurvadura lateral 

(por flexão-torção), sem ter em consideração a encurvadura por flexão no plano (expressão (5.33)).

1
αcr ,op

=
NEd

Ncr

+
MEd

Mcr

(5.33)
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 5.4 Estados Limites de Utilização

Segundo [19], uma estrutura de aço deverá ser projectada e construída de forma a que sejam 

satisfeitos todos os critérios de utilização relevantes. Assim, deverão ser especificados para cada 

projecto,  e  acordados  com  o  dono  de  obra,  limites  para  os  deslocamentos  verticais,  para  os 

deslocamentos horizontais e para as vibrações nas estruturas acessíveis ao público.

Segundo  [19],  é  recomendado  para  uma  cobertura  em  estrutura  metálica  que  os 

deslocamentos verticais estejam limitados. Os deslocamentos verticais estão  ilustrados na  Figura

5.1 (para o caso de uma viga simplesmente apoiada), tendo-se a expressão seguinte: 

δmax=δ1+δ2−δ0 (5.34)

onde δmax é a flecha no estado final relativamente à linha recta que une os apoios,  δ0 é a contra-

flecha da viga no estado não carregado (estado (0)), δ1 é a variação da flecha da viga devida às 

acções permanentes imediatamente após a sua aplicação (estado (1)) e δ2 é a variação da flecha da 

viga para o estado (2) (devida à acção variável de base associada aos valores de combinação das 

restantes acções variáveis, indicada na expressão (5.35)).

Qk ,1+∑
m

i=2

(Ψ0, i⋅Qk , i)
(5.35)
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Figura 5.1: Deslocamentos verticais a considerar (Figura NA.I [19])

Os  valores  recomendados  para  os  limites  dos  deslocamentos  verticais  encontram-se  no 

ANEXO VIII.  Para a viga em estudo, a flecha no estado final (δmax) deve ser igual ou inferior a 

L/200 e a variação da flecha da viga devida à acção variável de base associada aos valores de 

combinação das restantes acções variáveis, δ2, deve ser igual ou inferior a L/250.
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 6 Optimização Estrutural duma Viga Treliçada

Este estudo consiste no desenvolvimento de um programa, escrito na linguagem ANSYS 

PARAMETRIC  DESIGN  LANGUAGE  (APDL),  e  na  sua  utilização,  com  o  objectivo  de 

automatizar o processo de optimização da geometria da viga de um pórtico, sendo esta treliçada, e  

das secções transversais que a constituem. Pretende-se obter uma solução para a viga que seja o 

mais leve possível e que verifique a segurança dos elementos aos estados limites.

Para este estudo foi utilizado o software ANSYS [24]. O ANSYS é um software de análise 

em elementos finitos. Este permite a utilização de programas desenvolvidos pelo utilizador (escritos 

na linguagem APDL), possibilitando a automatização de várias tarefas.

As  estruturas  actuais  devem  ser  projectadas  tendo  três  grandes  princípios  em  conta: 

segurança, custos e durabilidade. O valor económico das construções é assim muito importante. 

Assim, o objectivo da optimização é geralmente o custo de construção, que depende da quantidade 

de material (a quantidade de material pode ser avaliada através da massa) e da mão de obra, pelo 

que uma estrutura de menor massa pode ter um custo de fabricação maior que uma estrutura mais 

pesada. Dado o custo da mão de obra depender de diversas variáveis, para a optimização da viga 

optou-se por considerar apenas a massa desta.

As  análises  realizadas  ao  pórtico  são  lineares  e  bidimensionais.  Análises  não  lineares 

requerem uma maior  quantidade  de  tempo de  cálculo  comparativamente  com análises  lineares. 

Análises  bidimensionais  apresentam resultados  representativos  do  comportamento  da  viga  e,  à 

semelhança das análises lineares, o esforço computacional necessário é menor quando comparado 

com análises tridimensionais.  A viga do pórtico escolhido para as análises apresenta resultados 

representativos  do  comportamento  das  vigas  do  pavilhão  industrial.  No  entanto,  para  fins  de 

dimensionamento, é aconselhável que se realizem análises tridimensionais com toda a estrutura do 

edifício aumentando assim a probabilidade de que todos os efeitos são contabilizados.
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 6.1 Casos Considerados

Ao nível da geometria da viga treliçada, estudou-se a variação do número de diagonais (e de 

montantes), a altura dos montantes centrais e a altura dos montantes das extremidades da viga (h2 e 

h1 respectivamente, ver Figura 3.2). No total foram considerados 104 casos (Tabela 6.1).

Tabela 6.1: Casos considerados
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Quantidade de diagonais
6 8 10

0,6 e 1,7 Caso 1 Caso 2 Caso 3
0,6 e 2,1 Caso 14 Caso 15 Caso 16
0,6 e 2,5 Caso 27 Caso 28 Caso 29
0,6 e 2,9 Caso 40 Caso 41 Caso 42
0,9 e 2,0 Caso 53 Caso 54 Caso 55
0,9 e 2,4 Caso 66 Caso 67 Caso 68
0,9 e 2,8 Caso 79 Caso 80 Caso 81
0,9 e 3,2 Caso 92 Caso 93 Caso 94

Quantidade de diagonais
12 14 16 18 20

0,6 e 1,7 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8
0,6 e 2,1 Caso 17 Caso 18 Caso 19 Caso 20 Caso 21
0,6 e 2,5 Caso 30 Caso 31 Caso 32 Caso 33 Caso 34
0,6 e 2,9 Caso 43 Caso 44 Caso 45 Caso 46 Caso 47
0,9 e 2,0 Caso 56 Caso 57 Caso 58 Caso 59 Caso 60
0,9 e 2,4 Caso 69 Caso 70 Caso 71 Caso 72 Caso 73
0,9 e 2,8 Caso 82 Caso 83 Caso 84 Caso 85 Caso 86
0,9 e 3,2 Caso 95 Caso 96 Caso 97 Caso 98 Caso 99

Quantidade de diagonais
22 24 26 28 30

0,6 e 1,7 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13
0,6 e 2,1 Caso 22 Caso 23 Caso 24 Caso 25 Caso 26
0,6 e 2,5 Caso 35 Caso 36 Caso 37 Caso 38 Caso 39
0,6 e 2,9 Caso 48 Caso 49 Caso 50 Caso 51 Caso 52
0,9 e 2,0 Caso 61 Caso 62 Caso 63 Caso 64 Caso 65
0,9 e 2,4 Caso 74 Caso 75 Caso 76 Caso 77 Caso 78
0,9 e 2,8 Caso 87 Caso 88 Caso 89 Caso 90 Caso 91
0,9 e 3,2 Caso 100 Caso 101 Caso 102 Caso 103 Caso 104

h1 e h2 [m]

h1 e h2 [m]

h1 e h2 [m]
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Para evitar que as madres estejam muito afastadas entre si, estabeleceu-se, como valores 

mínimos para os casos considerados, a existência de 6 diagonais. Regra geral, quanto menor for a 

distância entre madres, menor será sua massa, a massa do revestimento da cobertura e a necessidade 

de utilizar elementos de contraventamento do banzo superior da viga. Admitiu-se que as dimensões 

da secção transversal das madres e que a espessura S dos painéis de revestimento da cobertura 

dependem  do  espaçamento  entre  madres,  lm,  medido  paralelamente  às  cordas  inferiores.  As 

dimensões  da  secção  transversal  das  madres  e  a  espessura  S  dos  painéis  de  revestimento  da 

cobertura consideradas encontram-se na Tabela 6.2 a) e na Tabela 6.2 b) respectivamente.

Tabela 6.2: a) Secção transversal das madres; b) Espessura dos painéis de  

revestimento da cobertura

A inclinação da cobertura é em todos os casos suficiente para a drenagem das águas pluviais. 

A inclinação mínima estudada é de 9,6% (h1 = 0,6 m e h2 = 1,7 m; h1 = 0,9 m e h2 = 2,0 m) e a 

inclinação máxima é de 20% (h1 = 0,6 m e h2 = 2,9 m; h1 = 0,9 m e h2 = 3,2 m).

 6.2 Modelação da Estrutura

O programa desenvolvido modela os elementos do pórtico como peças lineares. Devido à 

grande proximidade entre os montantes centrais, estes  são modelados no ANSYS como sendo só 
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a)   Madres S [mm]

UPN 200 30

UPN 220 40

UPN 240 50

UPN 260 80

UPN 280 100

UPN 300

l
m
 [m]          b)   l

m
 [m]

l
m
 ≤ 1,5 l

m
 ≤ 1,0

1,5 < l
m
 ≤ 2,0 1,0 < l

m
 ≤ 1,75

2,0 < l
m
 ≤ 2,5 1,75 < l

m
 ≤ 2,5

2,5 < l
m
 ≤ 3,0 2,5 < l

m
 ≤ 3,25

3,0 < l
m
 ≤ 3,5 3,25 < l

m
 ≤ 4,0

3,5 < l
m
 ≤ 4,0
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uma peça linear. Como as duas madres centrais do pórtico estão muito próximas uma da outra, à 

semelhança dos montantes centrais, admite-se que o ponto a que estas estão ligadas à viga é o 

mesmo para as duas e que fica a meio vão da viga.

O betão armado foi modelado no ANSYS como tendo um coeficiente de Poisson igual a 0,2, 

módulo de elasticidade  igual  a  30∙109 Pa e  uma densidade  igual  a  25,5∙103/9.80665 kg/m3.  As 

características introduzidas no ANSYS para o aço S235 são uma tensão nominal de cedência igual a 

235∙106 Pa, um módulo de Poisson igual a 0,3, módulo de elasticidade igual a 210∙109 Pa e uma 

densidade igual a 78.5∙103/9.80665 kg/m3. Também se considerou que as propriedades dos materiais 

são lineares e isotrópicas.

Por simplificação, as secções transversais dos pilares foram modeladas de acordo com o 

Eurocódigo 8, segundo o qual a dimensão mínima da secção transversal não deve ser inferior a 250 

mm.[25]

Em peças lineares, como os pilares e os elementos constituintes da viga, apenas o eixo é 

representado, supondo-se que tanto as cargas como as condições de apoio se localizam em pontos 

desse eixo. Admitiu-se que as fundações são suficientemente rígidas para serem modeladas como 

encastramentos.

Os montantes e as diagonais foram modelados através de elementos do tipo  LINK1 2-D 

Spar/Truss.  Os  elementos  LINK1  são  bi-rotulados,  suportando  unicamente  esforços  axiais.  Os 

pilares e as cordas foram modelados utilizando vários elementos do tipo BEAM3 2-D Elastic Beam.

Quanto  menor  for  o  número de elementos  BEAM3 utilizados,  menor  será  o  detalhe  da 

evolução dos esforços e dos deslocamentos apresentados pelo ANSYS ao longo dos elementos e 

menor é o número de secções transversais verificadas pelo programa desenvolvido em relação aos 

critérios  de  segurança,  mas  também  menor  é  a  capacidade  de  processamento  necessária.  Foi 
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utilizada uma quantidade de elementos que permite um compromisso entre o número de secções 

transversais verificadas pelo programa desenvolvido e a capacidade de processamento.

Foi estudado, para uma viga semelhante aos casos considerados (apresentada no ANEXO 

IX), o efeito da modelação dos nós como rígidos e o efeito da modelação dos nós como rotulados. 

Foram obtidos os esforços para a viga, quando esta está sujeita às acções do peso próprio, para a 

situação em que os nós são rígidos (ver ANEXO X) e para a situação em que os nós são rotulados  

(ver  ANEXO  XI).  Comparando  estes  valores,  verifica-se  que  os  esforços  nas  madres  são 

semelhantes. Para os montantes e as diagonais, conclui-se que o esforço axial é superior para a 

situação em que os nós são rotulados,  o que compensa a inexistência de momentos flectores e 

esforços  transversais  relativamente  à  situação  com  os  nós  rígidos. Assim,  para  os  casos 

considerados, todas as ligações foram modeladas no ANSYS como tendo rotação livre no plano do 

pórtico (Figura 6.1).  Além disso,  as ligações rotuladas simplificam a execução e o cálculo das 

ligações.

Figura 6.1: Ligações no modelo dum pórtico com uma viga em treliça constituída por 6  

diagonais
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 6.3 Acções Aplicadas

Na  análise  estrutural,  o  programa  desenvolvido  considera  as  seguintes  acções:  o  peso 

próprio,  as  sobrecargas,  a  acção  do  vento  e  a  da  neve.  É  de  fazer  notar  que  para  fins  de 

dimensionamento há outras acções que têm de ser tidas em conta.

Como simplificação, assume-se que não existe transmissão de momentos das madres para a 

viga treliçada. Os esforços são transmitidos das madres para a viga sob a forma de forças pontuais. 

Como já  foi  dito  anteriormente,  as  ligações  rotuladas  simplificam a  execução  e  o  cálculo  das 

ligações.

O peso próprio do pórtico é calculado automaticamente pelo programa desenvolvido (para uma 

aceleração gravítica de 9,80665 m/s2), sendo apenas necessário definir a massa do revestimento e a 

das madres.

No cálculo da acção do vento, dado a existência de dois valores para cpi (cpi = +0,2 e cpi = 

-0,3) e de quatro combinações de valores para cpe (quando  θ = 0°, ver  Figura 4.7), o programa 

considera oito casos diferentes de distribuição de pressões para quando o vento tem direcção θ = 0°. 

Para a direcção θ = 90° (ver Figura 4.8), como todos os valores de cpe são negativos, o caso mais 

exigente é claramente aquele em que cpi = +0,2. Assim, para θ = 90°, o programa apenas considera a 

situação mais exigente. Quando o vento sopra na direcção  θ = 90°, as forças de atrito não foram 

consideradas por serem perpendiculares ao plano do pórtico.
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 6.4 Combinações de Acções

As acções relativas aos diferentes casos de carga foram combinadas como especificado em 

[11].  Nas coberturas  (em particular  em coberturas  da categoria  H),  não é necessário aplicar  as 

sobrecargas simultaneamente com a acção da neve e/ou com a acção do vento [11].

As combinações de acções consideradas para verificação dos estados limites últimos foram 

determinadas através das expressões (6.1), (6.2), (6.3), (6.4), (6.5) e (6.6).

   a)   Acção variável base – Sobrecarga:

Ed=1,35⋅Epp+1,5⋅Esc (6.1)

   b)   Acção variável base – Neve:

Ed=1,35⋅Epp+1,5⋅Eneve (6.2)

Ed=1,35⋅Epp+1,5(Eneve+0,6⋅E
vento ,θ=0o) (6.3)

c) Acção variável base – Vento:

Ed=1,35⋅Epp+1,5⋅Evento ,θ=0o (6.4)

Ed=1,00⋅Epp+1,5⋅Evento ,θ=90o (6.5)

Ed=1,35⋅Epp+1,5(E
vento ,θ=0o+ψ0, neve⋅Eneve) (6.6)
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As combinações de acções consideradas para verificação dos estados limites de utilização 

foram determinadas através das expressões (6.7), (6.8), (6.9), (6.10), (6.11) e (6.12).

   a)   Acção variável base – Sobrecarga:

Ed=E pp+Esc (6.7)

   b)   Acção variável base – Neve:

Ed=Epp+Eneve (6.8)

Ed=E pp+Eneve+0,6⋅Evento ,θ=0o (6.9)

c) Acção variável base – Vento:

Ed=Epp+Evento , θ=0o (6.10)

Ed=E pp+Evento , θ=90o (6.11)

Ed=Epp+Evento , θ=0o+ψ0,neve⋅Eneve (6.12)

 6.5 Critérios de Segurança

O programa desenvolvido determina os perfis metálicos que constituem a viga treliçada com 

base nos critérios de segurança.
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Os critérios de segurança programados são a verificação da segurança dos elementos aos 

estados limites (ver capitulo  5).  É de fazer notar que, para fins de dimensionamento,  há outros 

aspectos que têm de ser tidos em conta na escolha dos perfis metálicos.

Durante a verificação da resistência das secções transversais e da resistência dos elementos à 

encurvadura, como simplificação, desprezaram-se os furos das ligações.

Para o cálculo da resistência dos montantes e das diagonais à encurvadura, admitiu-se que os 

comprimentos de encurvadura Lcr,y, Lcr,z e LT são iguais aos comprimentos dos elementos. Para o 

caso das cordas, por os movimentos destas se encontrarem restringidos nos pontos convergentes dos 

montantes com estas, considerou-se que os comprimentos de encurvadura Lcr,y, Lcr,z e LT das cordas 

são iguais às distâncias (medidas paralelamente às cordas) entre estes pontos de ligação cordas-

montantes. O comprimento  entre  pontos  de  travamento  lateral,  Lr,  é  também igual  à  distância 

(medida paralelamente às cordas) entre os pontos de ligação cordas-montantes.

 6.6 Descrição do Programa

O  programa  tem  como  objectivo  automatizar  a  diminuição  da  massa  dos  elementos 

constituintes da viga em treliça no software comercial ANSYS, havendo certas condições que têm 

de ser respeitadas. O programa desenvolvido determina as dimensões das secções transversais dos 

montantes, diagonais e cordas que verificam os critérios de segurança.
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O programa desenvolvido permite o estudo de edifícios cuja estrutura principal é formada 

por três ou mais pórticos planos transversais. Inicialmente é pedido ao utilizador alguns dados, entre 

eles as dimensões do edifício, dados relativos à sua localização, características da viga, etc. De 

seguida é modelada a estrutura e o processo de optimização é iniciado (Figura 6.2 e Figura 6.3).

Este programa possui algumas limitações. Não suporta edifícios localizados a uma altitude 

superior a 800 metros acima do nível do mar ou localizados na zona Z1 (Figura 4.9).

Durante o processo de optimização, as combinações de acções são definidas e aplicadas ao 

modelo da estrutura, as análises estáticas são executadas e os resultados são avaliados (Figura 6.2 e 

Figura 6.3). O programa escolhe automaticamente os perfis metálicos UPN menos pesados e que 

verificam os critérios de segurança para cordas, montantes e diagonais.

O  programa  utiliza  três  dos  processadores  do  ANSYS (pré-processador,  solução  e  pós-

processador). Na terminologia do ANSYS, os processadores são grupos de comandos relacionados 

entre si.[26] Em geral, os comandos do primeiro são utilizados para modelar a estrutura,  os do 

segundo são usados para obter a solução através de análise de elementos finitos e os do terceiro para 

estudar os resultados obtidos através da análise. Os fluxogramas mostrados na Figura 6.2 e Figura

6.3 indicam os passos dados pelo programa e o processador utilizado em cada passo.
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Figura 6.2: Fluxograma do programa desenvolvido
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Figura 6.3: Fluxograma da modelação da estrutura

Os elementos constituintes da viga estão agrupados em cinco conjuntos (Figura 6.4): o das 

cordas (a laranja), o dos montantes centrais (a vermelho), o dos dois montantes de extremidade (a 

turquesa), o das duas diagonais que estão ao lado dos montantes de extremidade (a verde escuro) e o 

dos restantes montantes e diagonais (a amarelo).

Figura 6.4: Os cinco conjuntos nos quais estão agrupados os elementos constituintes duma viga com  

6 diagonais
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Inicialmente é atribuído a todos os elementos destes conjuntos as características geométricas 

do perfil metálico UPN 50. Se um elemento de um conjunto não verificar algum dos critérios de 

segurança,  a  secção  transversal  de  todos  os  elementos  desse  conjunto  é  alterada  para  o  perfil  

metálico acima e as análises recomeçam do início (Figura 6.2).

Por fim, o resultado é apresentado pelo programa. Este indica quais os perfis metálicos mais 

leves que verificaram os critérios de segurança. Também são indicados o peso da viga e dos seus 

constituintes.

 6.7 Resultados

Nas  8  tabelas  seguintes  são  apresentados  os  resultados  obtidos  com  o  programa 

desenvolvido para os 104 casos considerados. É de notar que a solução mais leve encontrada para a 

viga é a do caso 95, onde h1 = 0,9 m, h2 = 3,2 m e a quantidade de diagonais é 12, com 2334,07 kg. 

A solução mais pesada é a do caso 4, onde h1 = 0,6 m, h2 = 1,7 m e a quantidade de diagonais é 12, 

com 3949,35 kg.
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Secções dos Elementos da Viga Massa dos Perfis Metálicos (kg)

Cordas Total Montantes Diagonais Cordas

6 Nenhum dos perfis verifica os critérios de segurança.
8 UPN 50 UPN 80 UPN 240 UPN 120 UPN 400 3943,34 114,15 452,15 3377,03
10 UPN 50 UPN 80 UPN 220 UPN 120 UPN 400 3945,64 145,45 423,29 3376,90
12 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 120 UPN 400 3949,35 176,75 395,71 3376,90
14 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 120 UPN 320 3413,37 208,05 407,85 2797,47
16 UPN 50 UPN 80 UPN 160 UPN 100 UPN 320 3331,99 194,24 340,27 2797,47
18 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 320 3362,11 219,09 345,55 2797,47
20 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 320 3402,60 243,95 361,17 2797,47
22 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 320 3437,65 268,80 371,37 2797,47
24 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 320 3480,62 293,66 389,49 2797,47
26 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 320 3524,32 318,51 408,33 2797,47
28 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 320 3434,71 283,53 353,70 2797,47
30 UPN 50 UPN 65 UPN 100 UPN 80 UPN 320 3463,69 301,89 364,32 2797,47

Quantidade de 
Diagonais na 

Viga em Treliça
Montantes 
Centrais

Montantes 
de Ponta

Diagonais 
de Ponta

Restantes Mon- 
tantes e Diagonais

Tabela 6.3: Resultados para os casos em que h1 = 0,6 m e h2 = 1,7 m

Secções dos Elementos da Viga Massa dos Perfis Metálicos (kg)

Cordas Total Montantes Diagonais Cordas

6 UPN 50 UPN 80 UPN 240 UPN 100 UPN 400 3903,09 80,89 438,73 3383,48
8 UPN 50 UPN 80 UPN 220 UPN 100 UPN 320 3295,57 110,07 382,57 2802,93
10 UPN 50 UPN 80 UPN 200 UPN 100 UPN 320 3296,62 139,25 354,45 2802,93
12 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 100 UPN 320 3316,66 168,42 345,31 2802,93
14 UPN 50 UPN 80 UPN 160 UPN 100 UPN 320 3345,94 197,60 345,41 2802,93
16 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 320 3381,85 226,78 352,15 2802,93
18 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 320 3429,68 255,95 370,80 2802,93
20 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 320 3471,91 285,13 383,86 2802,93
22 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 300 2771,19 260,28 336,62 2174,30
24 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 300 2813,08 284,05 354,73 2174,30
26 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 300 2855,64 307,83 373,51 2174,30
28 UPN 50 UPN 65 UPN 100 UPN 80 UPN 300 2891,17 329,71 387,16 2174,30
30 UPN 50 UPN 65 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2731,64 353,48 407,23 1970,92

Quantidade de 
Diagonais na 

Viga em Treliça
Montantes 
Centrais

Montantes 
de Ponta

Diagonais 
de Ponta

Restantes Mon- 
tantes e Diagonais

Tabela 6.4: Resultados para os casos em que h1 = 0,6 m e h2 = 2,1 m
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Secções dos Elementos da Viga Massa dos Perfis Metálicos (kg)

Cordas Total Montantes Diagonais Cordas

6 UPN 50 UPN 80 UPN 220 UPN 100 UPN 320 3313,34 91,82 411,50 2810,02
8 UPN 50 UPN 80 UPN 200 UPN 80 UPN 320 3241,63 106,70 324,90 2810,02
10 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 80 UPN 320 3247,53 134,00 303,51 2810,02
12 UPN 50 UPN 80 UPN 160 UPN 80 UPN 320 3267,73 161,30 296,41 2810,02
14 UPN 50 UPN 80 UPN 160 UPN 80 UPN 300 2676,98 188,59 308,58 2179,81
16 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 80 UPN 300 2710,32 215,89 314,62 2179,81
18 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 80 UPN 300 2755,59 243,19 332,60 2179,81
20 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 300 2795,22 270,48 344,94 2179,81
22 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 280 2639,66 297,78 365,97 1975,91
24 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 280 2688,80 325,07 387,81 1975,91
26 UPN 50 UPN 65 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2730,73 350,48 404,34 1975,91
28 UPN 50 UPN 65 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2781,40 377,77 427,71 1975,91
30 UPN 50 UPN 65 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2647,13 405,07 451,51 1790,56

Quantidade de 
Diagonais na 

Viga em Treliça
Montantes 
Centrais

Montantes 
de Ponta

Diagonais 
de Ponta

Restantes Mon- 
tantes e Diagonais

Tabela 6.5: Resultados para os casos em que h1 = 0,6 m e h2 = 2,5 m

Secções dos Elementos da Viga Massa dos Perfis Metálicos (kg)

Cordas Total Montantes Diagonais Cordas

6 UPN 50 UPN 80 UPN 200 UPN 100 UPN 320 3304,27 102,74 382,79 2818,74
8 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 80 UPN 320 3249,03 119,55 310,74 2818,74
10 UPN 65 UPN 80 UPN 180 UPN 80 UPN 300 2653,57 154,80 312,20 2186,57
12 UPN 65 UPN 80 UPN 160 UPN 80 UPN 300 2680,67 185,62 308,48 2186,57
14 UPN 65 UPN 80 UPN 140 UPN 80 UPN 280 2512,60 216,44 314,12 1982,04
16 UPN 65 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 280 2563,18 247,26 325,40 1990,52
18 UPN 65 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 280 2607,98 278,08 347,86 1982,04
20 UPN 65 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 260 2476,60 308,89 371,59 1796,11
22 UPN 65 UPN 65 UPN 120 UPN 80 UPN 260 2530,28 337,82 396,35 1796,11
24 UPN 65 UPN 65 UPN 100 UPN 65 UPN 260 2449,57 307,93 345,53 1796,11
26 UPN 65 UPN 65 UPN 100 UPN 65 UPN 260 2496,45 333,23 367,11 1796,11
28 UPN 65 UPN 65 UPN 100 UPN 65 UPN 260 2543,78 358,52 389,14 1796,11
30 UPN 65 UPN 65 UPN 100 UPN 65 UPN 240 2368,36 383,82 411,55 1572,99

Quantidade de 
Diagonais na 

Viga em Treliça
Montantes 
Centrais

Montantes 
de Ponta

Diagonais 
de Ponta

Restantes Mon- 
tantes e Diagonais

Tabela 6.6: Resultados para os casos em que h1 = 0,6 m e h2 = 2,9 m
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Secções dos Elementos da Viga Massa dos Perfis Metálicos (kg)

Cordas Total Montantes Diagonais Cordas

6 UPN 50 UPN 80 UPN 220 UPN 100 UPN 320 3300,48 89,93 413,08 2797,47
8 UPN 50 UPN 80 UPN 200 UPN 120 UPN 320 3361,83 145,64 418,72 2797,47
10 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 120 UPN 320 3390,15 185,10 407,58 2797,47
12 UPN 50 UPN 80 UPN 160 UPN 120 UPN 320 3431,67 224,57 409,63 2797,47
14 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 320 3359,29 215,28 346,54 2797,47
16 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 320 3409,79 246,62 365,70 2797,47
18 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 320 3453,69 277,96 378,26 2797,47
20 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 300 2880,77 309,30 401,40 2170,07
22 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 300 2936,36 340,64 425,65 2170,08
24 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 100 UPN 300 2985,47 371,97 443,43 2170,07
26 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 300 2891,45 333,67 387,71 2170,07
28 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2735,65 359,21 409,36 1967,09
30 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2783,27 384,74 431,44 1967,09

Quantidade de 
Diagonais na 

Viga em Treliça
Montantes 
Centrais

Montantes 
de Ponta

Diagonais 
de Ponta

Restantes Mon- 
tantes e Diagonais

Tabela 6.7: Resultados para os casos em que h1 = 0,9 m e h2 = 2,0 m

Secções dos Elementos da Viga Massa dos Perfis Metálicos (kg)

Cordas Total Montantes Diagonais Cordas

6 UPN 50 UPN 80 UPN 220 UPN 80 UPN 320 3273,55 87,64 382,98 2802,93
8 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 100 UPN 320 3290,10 136,51 350,66 2802,93
10 UPN 50 UPN 80 UPN 160 UPN 100 UPN 320 3315,85 172,17 340,75 2802,93
12 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 300 2726,14 207,83 344,00 2174,30
14 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 300 2782,80 243,50 365,01 2174,30
16 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 300 2832,84 279,16 379,38 2174,30
18 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 300 2894,83 314,82 405,71 2174,30
20 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 280 2754,83 350,48 433,42 1970,92
22 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2666,90 320,10 375,86 1970,94
24 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2720,24 349,16 400,16 1970,92
26 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2774,17 378,22 425,04 1970,92
28 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2643,72 407,27 450,42 1786,03
30 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2698,59 436,33 476,22 1786,03

Quantidade de 
Diagonais na 

Viga em Treliça
Montantes 
Centrais

Montantes 
de Ponta

Diagonais 
de Ponta

Restantes Mon- 
tantes e Diagonais

Tabela 6.8: Resultados para os casos em que h1 = 0,9 m e h2 = 2,4 m
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Secções dos Elementos da Viga Massa dos Perfis Metálicos (kg)

Cordas Total Montantes Diagonais Cordas

6 UPN 50 UPN 80 UPN 200 UPN 80 UPN 320 3260,23 96,97 353,24 2810,02
8 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 80 UPN 300 2652,84 129,55 316,49 2206,81
10 UPN 50 UPN 80 UPN 160 UPN 100 UPN 300 2723,24 191,74 351,69 2179,81
12 UPN 50 UPN 80 UPN 140 UPN 100 UPN 300 2770,70 231,73 359,16 2179,81
14 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 100 UPN 280 2622,00 271,71 374,38 1975,91
16 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 280 2573,07 259,86 337,29 1975,91
18 UPN 50 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 280 2630,14 292,44 361,78 1975,91
20 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 280 2680,33 325,02 379,40 1975,91
22 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2554,83 357,60 406,68 1790,56
24 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2615,42 390,18 434,68 1790,56
26 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2676,60 422,76 463,28 1790,56
28 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2738,27 455,34 492,38 1790,56
30 UPN 50 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2800,35 487,92 521,88 1790,56

Quantidade de 
Diagonais na 

Viga em Treliça
Montantes 
Centrais

Montantes 
de Ponta

Diagonais 
de Ponta

Restantes Mon- 
tantes e Diagonais

Tabela 6.9: Resultados para os casos em que h1 = 0,9 m e h2 = 2,8 m

Secções dos Elementos da Viga Massa dos Perfis Metálicos (kg)

Cordas Total Montantes Diagonais Cordas

6 UPN 50 UPN 80 UPN 180 UPN 80 UPN 300 2622,94 106,29 330,08 2186,57
8 UPN 50 UPN 80 UPN 160 UPN 80 UPN 280 2427,84 142,39 303,40 1982,04
10 UPN 65 UPN 80 UPN 140 UPN 80 UPN 280 2464,83 183,39 299,40 1982,04
12 UPN 65 UPN 80 UPN 140 UPN 80 UPN 260 2334,07 219,49 318,48 1796,11
14 UPN 65 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 260 2382,84 255,59 331,14 1796,11
16 UPN 65 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 260 2445,41 291,69 357,64 1796,08
18 UPN 65 UPN 80 UPN 120 UPN 80 UPN 260 2509,76 327,79 385,85 1796,11
20 UPN 65 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2567,20 363,89 407,19 1796,11
22 UPN 65 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 260 2634,30 400,00 438,19 1796,11
24 UPN 65 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 240 2478,99 436,10 469,91 1572,99
26 UPN 65 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 240 2547,40 472,20 502,21 1572,99
28 UPN 65 UPN 80 UPN 100 UPN 80 UPN 240 2616,28 508,30 534,99 1572,99
30 UPN 65 UPN 80 UPN 80 UPN 65 UPN 240 2493,13 453,89 466,26 1572,99

Quantidade de 
Diagonais na 

Viga em Treliça
Montantes 
Centrais

Montantes 
de Ponta

Diagonais 
de Ponta

Restantes Mon- 
tantes e Diagonais

Tabela 6.10: Resultados para os casos em que h1 = 0,9 m e h2 = 3,2 m
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Pode-se observar que a massa total da viga tende a diminuir quando se aumenta a inclinação 

da cobertura (Figura 6.5). Para os casos de h1 = 0,6 m, a média das massas da viga para os casos em 

que a inclinação da cobertura é de 9,6% apresenta uma diferença de 34,0% relativamente à média 

das massas da viga para os casos em que a inclinação da cobertura é de 20%. Para os casos de h1 

igual a 0,9 metros, essa diferença é de 25,5%.

Verificou-se também que, em geral, os casos em que h1 = 0,6 m apresentam, em média, 

soluções 9,3% mais pesadas que os casos homólogos em que h1 = 0,9 m.

Com o aumento da quantidade de diagonais, a massa total da viga tende a diminuir (Figura

6.5). Isto deve-se à diminuição do peso das cordas. Ainda devido ao aumento da quantidade de 

diagonais,  como o número destas e  de montantes  aumenta,  também os  seus  pesos  combinados 

aumentam.

Para alguns casos foi possível descobrir a quantidade ideal de diagonais, isto é, aquela para 

qual  a  massa da viga é  a  menor possível.  Se a  quantidade de diagonais  aumentar  ou diminuir 

relativamente  à  quantidade  de  diagonais  ideal,  o  peso  da  viga  aumenta  sempre.  Foi  possível 

determinar  a quantidade ideal  de diagonais  para os casos  em que h1 = 0,6 m e h2 = 2,5 m (a 

quantidade ideal é de 22 diagonais) e em que h1 = 0,9 m e h2 = 3,2 m (a quantidade ideal é de 12 

diagonais).
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Figura 6.5: Evolução da massa da viga quando se aumenta a quantidade de diagonais

Os menores perfis metálicos que verificam as condições de segurança para os montantes 

centrais  são,  para  alguns  casos,  o  UPN  50  e,  para  outros,  o  UPN  65.  Para  os  montantes  de 

extremidade, dependendo do caso, os perfis UPN 65 e UPN 80 verificam os critérios de segurança. 

A gama de perfis que verificam os critérios de segurança para as cordas variam entre o UPN 240 e o 

UPN 400. Para os restantes elementos da viga, os perfis que verificam os critérios variam entre o 

UPN 65 e UPN 240.
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 7 Comparação da Resistência ao Vento entre Duas Soluções

Este estudo consiste no desenvolvimento de um programa, escrito na linguagem ANSYS 

PARAMETRIC DESIGN LANGUAGE (APDL), e na sua utilização com o objectivo de comparar a 

resistência ao vento de duas soluções para vigas do edifício estudado no capítulo  6. O estudo do 

vento  é  de  elevada importância  para  a  segurança  das  estruturas  e  dos  seus  utilizadores,  sendo 

normalmente a acção dominante para estruturas metálicas de pavilhões industriais porticados [27]. 

A sua incorrecta consideração durante a fase de projecto pode ter consequências graves (Figura 7.1 

a) e Figura 7.1 b)).

Figura 7.1: a) Colapso parcial de uma estrutura causado por um tornado de categoria F2 na Lagoa, Açores, a 18  

de Dezembro de 2006 [28]; b) Efeitos de um tornado de categoria F3 que atingiu o distrito de Santarém e de  

Castelo Branco a 7 de Dezembro de 2010 [29]

Tal como anteriormente, foi utilizado o software ANSYS  [24]. As análises realizadas são 

também lineares  e  bidimensionais,  com as  quais  é  possível  obter  resultados  representativos  do 

comportamento das vigas com o mínimo esforço computacional possível.
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 7.1 Descrição do Trabalho

Este estudo é uma continuação do efectuado no capítulo 6. Pretendeu-se averiguar se o caso 

52 (Tabela 6.1 e capítulo 7.2) oferece maior resistência à acção do vento (combinada com a acção 

permanente) que o caso 95 (Tabela 6.1 e capítulo  7.2), dado a massa da viga para o caso 52 ser 

quase igual à do caso 95 (a do caso 52 é apenas 34,29 kg mais pesada que a do caso 95). Para isso 

procurou-se determinar o valor característico da velocidade média do vento durante 10 minutos, vb,0, 

máximo que cada um dos casos suporta, quais os elementos constituintes da viga que não resistem 

aos esforços impostos e em que altura a estrutura se transforma num mecanismo. No total foram 

consideradas 9 combinações de acções. As combinações de acções consideradas são as indicadas 

pelas expressões (7.1) e (7.2).

O software ANSYS oferece a possibilidade de se “matar” os elementos que se pretender, ou 

seja,  os  elementos  ficam desactivados  sem oferecer  resistência  alguma,  contribuindo com uma 

rigidez de quase zero (só contribuem para o peso próprio) [26]. Esta funcionalidade do ANSYS foi 

utilizada sempre que um dos montantes ou diagonais da viga (elementos que suportam unicamente 

esforços axiais)  não resistiam aos esforços  impostos.  O elemento que não resistia  aos esforços 

impostos era “morto” deixando assim de suportar mais esforços. Esta funcionalidade do ANSYS foi 

utilizada apesar de na realidade um elemento que não resista aos esforços impostos continuar a 

suportar  parte  dos  esforços,  pois  este  facto  seria  complicado  de  implementar  no  programa 

desenvolvido.

Relativamente  às  cordas,  seria  também complicado  de  simular  o  comportamento  destas 

sempre  que  não resistissem aos  esforços  impostos.  Optou-se por  se  assumir  que  são aplicadas 

chapas metálicas a estes elementos, sempre que não resistem aos esforços impostos, como forma de 

reforço e que em termos de cálculo a rigidez não é muito alterada.
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Tal como o anterior, o programa desenvolvido permite o estudo de edifícios cuja estrutura 

principal é formada por três ou mais pórticos planos transversais. Ao início é pedido ao utilizador 

alguns dados, entre eles as dimensões do edifício, dados relativos à sua localização, características 

da viga, etc. De seguida é modelada a estrutura e o processo de análise é iniciado (Figura 7.2 e 

Figura  7.3).  Este  programa possui  as  mesmas  limitações  que  o  anterior,  não  suporta  edifícios 

localizados a uma altitude superior a 800 metros acima do nível do mar ou localizados na zona Z1 

(Figura 4.9).

Este programa utiliza os mesmos três  grupos de comandos do ANSYS que o programa 

desenvolvido anteriormente utiliza  (pré-processador,  solução e  pós-processador).  O processo de 

análise de cada caso é o indicado pelo esquema da Figura 7.2 e da Figura 7.3.
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Figura 7.2: Fluxograma do programa desenvolvido

Figura 7.3: Fluxograma da modelação da estrutura
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O valor característico da velocidade média do vento durante 10 minutos é variável (Figura

7.2)  e  vai  subindo  até  que  algum  elemento  não  resista  ou  até  que  a  estrutura  se  torne  num 

mecanismo. Para a modelação da estrutura, tiveram-se em conta os mesmos aspectos que foram 

mencionados no capitulo 6.2.

 7.2 Casos Considerados

As duas soluções estudadas são o caso 52 e o caso 95 (Tabela 6.1). No caso 52 (Figura 7.4) a 

viga treliçada é constituída por 30 diagonais, a altura dos montantes de ponta, h1, é igual a 0,6 

metros e a altura dos montantes centrais, h2, é igual a 2,9 metros. Na Figura 7.4, as cordas são perfis 

UPN 240 (a laranja), o montante central são dois perfis UPN 65 (a vermelho), os montantes de 

extremidade também são UPN 65 (a turquesa), as diagonais que estão ao lado dos montantes de 

extremidade são UPN 100 (a verde escuro) e os restantes elementos são UPN 65 (a amarelo). O 

peso total da viga deste caso é de 2368,36 kg.

Figura 7.4: Caso 52
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No caso  95  (Figura  7.5)  a  viga  treliçada  é  constituída  por  12  diagonais,  a  altura  dos 

montantes de ponta, h1, é igual a 0,9 metros e a altura dos montantes centrais, h2, é igual a 3,2 

metros. Na Figura 7.5, as cordas são perfis UPN 260 (a laranja), o montante central são dois perfis 

UPN 65 (a vermelho), os montantes de extremidade são UPN 80 (a turquesa), as diagonais que 

estão ao lado dos montantes de extremidade são UPN 140 (a verde escuro) e os restantes elementos 

são UPN 80 (a amarelo). O peso total da viga deste caso é de 2334,07 kg.

Figura 7.5: Caso 95

As madres são perfis UPN 200. O revestimento da cobertura PERFITEC ROOFTEC - 5 

1000, com a espessura de chapa de 0,5+0,5mm, tem espessura S igual a 30 mm.
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 7.3 Acções

Na análise  estrutural,  o programa desenvolvido considera a  acção do peso próprio e  do 

vento. No calculo destas acções, tiveram-se em conta os mesmos aspectos que foram mencionados 

no capitulo 6.3.

As combinações de acções consideradas foram determinadas através das expressões (7.1) e 

(7.2):

Ed=1,35⋅Epp+1,5⋅Evento ,θ=0o (7.1)

Ed=1,00⋅Epp+1,5⋅E vento ,θ=90o (7.2)

 7.4 Resistência das Secções Transversais e à Encurvadura

O programa desenvolvido determina os  montantes  e  as  diagonais  da viga treliçada cuja 

secção  transversal  não  resiste  aos  esforços  impostos e  cuja  resistência  à  encurvadura  não  é 

verificada.  Durante a verificação da resistência, como simplificação desprezaram-se os furos das 

ligações.

Para estes elementos, admitiu-se que os comprimentos de encurvadura Lcr,y, Lcr,z e LT são 

iguais aos comprimentos dos elementos.
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 7.5 Resultados

Aplicando o programa desenvolvido ao caso 52 obtiveram-se os elementos lineares que não 

resistiram aos esforços impostos (Figura 7.6).

Figura 7.6: Elementos que não resistem aos esforços impostos (caso 52) a encarnado

Na Tabela 7.1 é indicada, para o caso 52, a ordem segundo a qual os elementos deixam de 

resistir (ver  Figura 7.7) e o valor característico da velocidade média do vento durante 10 minutos 

(vb,0) a que cada elemento não resiste. Para estes elementos o programa indica que Nb,Rd (resistência 

à encurvadura do elemento comprimido) é menor que NRd (esforço normal resistente), pelo que a 

resistência à encurvadura destes elementos é inferior aos esforços axiais de compressão impostos. 

Os nós do primeiro elemento a  não resistir  situam-se nos pontos de coordenadas (11,50;  0,00) 

metros e (11,50; 0,60) metros e este elemento não resistiu quando vb,0 = 28 m/s. Os nós do último 

elemento a não resistir  situam-se nos pontos de coordenadas (4,60; 0,00) metros e (5,37; 1,83) 

metros e este elemento  não resistiu quando vb,0 =  28 m/s. Após se “matar” o último elemento, a 

estrutura torna-se num mecanismo.
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Comparação da Resistência ao Vento entre Duas Soluções

Ordem
Elemento

1º Nó 2º Nó

1º 11,50 0,00 11,50 0,60 28
2º 10,73 0,00 10,73 0,75 28
3º 9,97 0,00 9,97 0,91 28
4º 9,20 0,00 9,20 1,06 28
5º 8,43 0,00 8,43 1,21 28
6º 7,67 0,00 7,67 1,37 28
7º 6,90 0,00 6,90 1,52 28
8º 6,13 0,00 6,13 1,67 28
9º 5,37 0,00 5,37 1,83 28
10º 4,60 0,00 4,60 1,98 28
11º 3,83 0,00 3,83 2,13 28
12º 3,07 0,00 3,07 2,29 28
13º 2,30 0,00 2,30 2,44 28
14º 1,53 0,00 1,53 2,59 28
15º 0,77 0,00 0,77 2,75 28
16º 0,00 0,00 0,77 2,75 28
17º 0,77 0,00 1,53 2,59 28
18º 1,53 0,00 2,30 2,44 28
19º 9,97 0,00 10,73 0,75 28
20º 2,30 0,00 3,07 2,29 28
21º 9,20 0,00 9,97 0,91 28
22º 8,43 0,00 9,20 1,06 28
23º 3,07 0,00 3,83 2,13 28
24º 7,67 0,00 8,43 1,21 28
25º 6,90 0,00 7,67 1,37 28
26º 3,83 0,00 4,60 1,98 28
27º 6,13 0,00 6,90 1,52 28
28º 5,37 0,00 6,13 1,67 28
29º 4,60 0,00 5,37 1,83 28

v
b,0

 [m/s]

x [m] y [m] x [m] y [m]

Tabela 7.1:  Elementos que não resistem aos esforços  

impostos (caso 52)
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Figura 7.7: Ordem segundo a qual os elementos deixam de resistir (caso 52)

Aplicando o programa desenvolvido ao caso 95 obtiveram-se os elementos lineares que não 

resistiram aos esforços impostos (Figura 7.8).

Figura 7.8: Elementos que não resistem aos esforços impostos (caso 95) a encarnado
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Comparação da Resistência ao Vento entre Duas Soluções

Na Tabela 7.2 é indicada, para o caso 95, a ordem segundo a qual os elementos deixam de 

resistir (ver  Figura 7.9) e o valor característico da velocidade média do vento durante 10 minutos 

(vb,0) a que cada elemento não resiste. Para estes elementos o programa indica que Nb,Rd (resistência 

à encurvadura do elemento comprimido) é menor que NRd (esforço normal resistente), pelo que a 

resistência à encurvadura destes elementos é inferior aos esforços axiais de compressão impostos. 

Os nós do primeiro elemento a não resistir  situam-se nos pontos de coordenadas (-11,50; 0,00) 

metros e (-11,50; 0,90) metros e este elemento não resistiu quando vb,0 = 29 m/s. Os nós do último 

elemento a não resistir  situam-se nos pontos de coordenadas (-3,83; 0,00) metros e (-3,83; 2,43) 

metros e este elemento  não resistiu quando vb,0 =  29 m/s. Após se “matar” o último elemento, a 

estrutura torna-se num mecanismo.

Ordem
Elemento

1º Nó 2º Nó

1º -11,50 0,00 -11,50 0,90 29
2º -7,67 0,00 -9,58 1,28 29
3º -5,75 0,00 -7,67 1,67 29
4º -9,58 0,00 -9,58 1,28 29
5º -3,83 0,00 -5,75 2,05 29
6º -1,92 0,00 -3,83 2,43 29
7º -7,67 0,00 -7,67 1,67 29
8º 0,00 0,00 -1,92 2,82 29
9º -5,75 0,00 -5,75 2,05 29
10º -1,92 0,00 -1,92 2,82 29
11º -3,83 0,00 -3,83 2,43 29

v
b,0

 [m/s]

x [m] y [m] x [m] y [m]

Tabela 7.2:  Elementos que não resistem aos esforços  

impostos (caso 95)
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Figura 7.9: Ordem segundo a qual os elementos deixam de resistir (caso 95)

Pode-se  observar  que  o  caso  52  oferece  menos  resistência  relativamente  ao  caso  95. 

Verifica-se  também  que,  tanto  no  caso  52  como  no  caso  95,  a  estrutura  transforma-se  num 

mecanismo quando todos os montantes e diagonais da metade esquerda ou da metade direita da viga 

excepto a diagonal mais à ponta são “mortos”. Ou seja, no caso 52 existem 15 diagonais e 15 

montantes do lado direito (30 no total), 15 diagonais e 15 montantes do lado esquerdo (30 no total) 

e 1 montante central. Quando os 29 montantes e diagonais do lado direito que não verificaram a 

segurança  foram "mortos",  a  estrutura  torna-se  num mecanismo (ver  Figura  7.6).  No  caso  95 

existem 6 diagonais e 6 montantes do lado direito (12 no total), 6 diagonais e 6 montantes do lado 

esquerdo (12 no total) e 1 montante central. Quando os 11 montantes e diagonais do lado esquerdo 

que não verificaram a segurança foram "mortos", a estrutura torna-se num mecanismo (ver Figura

7.8).
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Conclusão

 8 Conclusão

Na realização deste estudo pretendeu-se, numa primeira parte, desenvolver um programa e 

utilizá-lo através do software comercial ANSYS com o objectivo de reduzir o peso da viga de um 

dos pórticos que compõem a estrutura dum pavilhão industrial. O programa desenvolvido analisa a 

viga sob a acção combinada do peso próprio, sobrecargas, neve e vento.

Nesta primeira parte foram analisados 104 diferentes arranjos geométricos da viga e para 

todos eles determinaram-se as secções transversais dos elementos que constituem a viga treliçada. 

Para  quantificação  das  acções  e  determinação  das  secções  transversais  foram  utilizados  os 

Eurocódigos.

Numa  segunda  parte  desenvolveu-se  outro  programa,  também  para  ser  utilizado  pelo 

software comercial ANSYS, tendo em vista a sua utilização para comparação da resistência à acção 

combinada  do  peso  próprio  com o  vento  de  dois  dos  diferentes  arranjos  geométricos  da  viga 

analisadas na primeira parte.

Os  dois  casos  analisados  na  segunda  parte  correspondem  às  duas  soluções  mais  leves 

encontradas durante a primeira parte do estudo. Tal como na primeira parte do estudo, utilizaram-se 

os Eurocódigos para quantificação das acções e determinação da resistência dos perfis metálicos 

que constituem a viga.
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Relativamente  à  primeira  parte  do  estudo,  a  nível  de  arranjos  geométricos  consegue-se 

concluir que o caso 95 é o que oferece a solução mais leve, com a viga a pesar 2334,07 kg, menos  

1615,28 kg relativamente ao caso cuja solução é a mais pesada (caso 6). Verificou-se também que 

quanto maior for a inclinação da cobertura, menor será a massa da viga, e que, à medida que se 

aumentam  as  dimensões  das  secções  transversais  dos  montantes  e  das  diagonais,  a  massa  do 

conjunto destes aumenta enquanto que a massa das cordas tende a diminuir.

Na  segunda  parte  do  estudo  verificou-se  que  a  solução  mais  leve  analisada  tem  uma 

resistência  superior  quando sujeita  à  acção combinada do peso próprio com o vento,  pelo  que 

compensa a utilização desta em detrimento da solução mais pesada.

A presente  dissertação poderá  conduzir  a  outros  trabalhos,  entre  eles:  a  optimização de 

pavilhões  industriais  através  do  desenvolvimento  e  utilização  de  um  programa  que  analise  a 

estrutura a três dimensões e que automatize o processo de optimização; a realização de análises não 

lineares a este tipo de estruturas; e a análise de outros tipos de soluções estruturais, por exemplo, 

utilizando elementos pré-fabricados em betão armado.
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ANEXO I – Valores indicativos do tempo de vida útil de projecto

As estruturas são classificadas em cinco classes diferentes. A durabilidade de uma 

estrutura é tida em conta consoante a sua classe.

Valores indicativos do tempo de vida útil de projecto (Quadro 2.1 [11])

I



ANEXO II – Valores recomendados para os coeficientes ψ para edifícios

Valores recomendados para os coeficientes ψ para edifícios (Quadro A1.1 [11])

II



ANEXO III – Neve saliente da cobertura

Pode admitir-se que as cargas resultantes da neve saliente, se, actuam no bordo da 

cobertura por metro de comprimento.[17]

Neve saliente da cobertura (Figura 6.2 [17])

As cargas devido à neve saliente são obtidas através da expressão seguinte:

se=k⋅s2/ γ

onde s é o caso de carga da neve não deslocada mais condicionante para a cobertura, γ  

é o peso volúmico da neve e que pode ser considerado igual a 3 kN/m3 e k é o coeficiente 

que toma em conta a forma irregular da neve. Para construções localizadas em Portugal,  

k = 3 / d, com k  ≤ d  ∙  γ, onde d é a espessura da camada de neve na cobertura em 

metros.[17]
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ANEXO  IV – Limites  máximos  das  relações  largura-espessura  para  componentes 

comprimidos

Limites máximos das relações largura-espessura para componentes comprimidos (1 de 3) 

(Quadro 5.2 [19])
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Limites máximos das relações largura-espessura para componentes comprimidos (2 de 3)  

(Quadro 5.2 [19])
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Limites máximos das relações largura-espessura para componentes comprimidos (3 de 3)  

(Quadro 5.2 [19])
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ANEXO V – Calculo da área resistente ao esforço transverso Av

Secção transversal Carga Av

Laminada em I ou H Paralela à alma
max(A-2 ∙ b ∙ tf +(tw -2 ∙ r) ∙ tf ; η ∙ hw ∙ 

tw)

Laminada em U Paralela à alma A-2 ∙ b ∙ tf +(tw -r) ∙ tf

Laminada em T Paralela à alma A-b ∙ tf +(tw -2 ∙ r) ∙ tf /2

Soldada em T Paralela à alma tw ∙ (h-tf /2)

Soldada em I, H ou em caixão Paralela à alma η ∑(hw ∙ tw)

Soldada em I, H, U ou em caixão Paralela aos banzos A-∑(hw ∙ tw)

Laminada rectangular tubular Paralela à altura A ∙ h/(b+h)

de espessura uniforme Paralela à largura A ∙ b/(b+h)

Circular tubular e tubos de 

espessura uniforme
- 2 ∙ A/π

A é a área da secção transversal, b é a largura total, h é a altura total, hw é a altura da alma, r é 

o raio de concordância, tf é a espessura dos banzos, tw é a espessura mínima da alma e η 

pode tomar o valor conservativo 1,0.

Área resistente ao esforço transverso Av [19]
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ANEXO VI – Obtenção do factor de imperfeição α

Escolha da curva de encurvadura em função da secção transversal (Quadro 6.2 [19])

VIII



Curva de 

encurvadura
a0 a b cc d

α 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76

Factores de imperfeição α para as curvas de encurvadura (Quadro 6.1 [19])
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ANEXO VII – Obtenção do factor de imperfeição αLT

 

Curvas de encurvadura lateral recomendadas para secções transversais quando  

é utilizada a expressão (5.23) (Quadro 6.4 [19])

Curva de encurvadura a b c d

αLT 0,21 0,34 0,49 0,76

Valores recomendados dos factores de imperfeição αLT para as curvas de encurvadura lateral (Quadro 

6.3 [19])
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ANEXO VIII – Valores recomendados para os limites dos deslocamentos verticais

Valores recomendados para os limites dos deslocamentos verticais (Quadro NA.I [19])
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ANEXO IX – Viga genérica para comparação dos esforços obtidos com nós rígidos com 

os obtidos com nós rotulados

h1 = 0,9 m h2 = 3,2 m

Elemento Perfil Metálico Elemento Perfil Metálico
       1 2∗UPN65       26 UPN260
       2 UPN80       27 UPN260
       3 UPN80       28 UPN260
       4 UPN80       29 UPN260
       5 UPN80       30 UPN260
       6 UPN80       31 UPN260
       7 UPN80       32 UPN260
       8 UPN80       33 UPN260
       9 UPN80       34 UPN260
      10 UPN80       35 UPN260
      11 UPN80       36 UPN260
      12 UPN80       37 UPN260
      13 UPN80       38 UPN80
      14 UPN260       39 UPN80
      15 UPN260       40 UPN80
      16 UPN260       41 UPN80
      17 UPN260       42 UPN80
      18 UPN260       43 UPN80
      19 UPN260       44 UPN80
      20 UPN260       45 UPN80
      21 UPN260       46 UPN80
      22 UPN260       47 UPN80
      23 UPN260       48 UPN140
      24 UPN260       49 UPN140
      25 UPN260
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ANEXO X – Esforços (esforço axial em N, esforço transverso em N e momento flector 

em N∙m) na viga representada no ANEXO IX (com nós rígidos) devido à acção do peso 

próprio

Elemento  N (nó I)    N (nó J)     V (nó I)    V (nó J)    M (nó I)    M (nó J)
       1   16357.      16663.    -0.11035E-12-0.11035E-12-0.21854E-12 0.13459E-12
       2   5492.1      5820.5      58.600      58.600      72.926     -92.131
       3   5492.1      5820.5     -58.600     -58.600     -72.926      92.131
       4  -77.874      205.79      10.765      10.765      10.378     -15.816
       5  -77.874      205.79     -10.765     -10.765     -10.378      15.816
       6  -6831.6     -6592.6     -39.815     -39.815     -46.325      35.297
       7  -6831.6     -6592.6      39.815      39.815      46.325     -35.297
       8  -14620.     -14426.     -189.84     -189.84     -161.42      154.98
       9  -14620.     -14426.      189.84      189.84      161.42     -154.98
      10  -25455.     -25305.     -574.29     -574.29     -380.66      356.35
      11  -25455.     -25305.      574.29      574.29      380.66     -356.35
      12  -38425.     -38320.     -928.00     -928.00     -365.61      469.59
      13  -38425.     -38320.      928.00      928.00      365.61     -469.59
      14   80543.      80543.     -1791.6     -810.53     -1327.5      1166.2
      15  -77859.     -78055.     -3776.0     -2795.0     -3925.4      2496.5
      16   85050.      85050.     -499.65      481.42      1112.2      1129.7
      17  -83048.     -83244.      250.62      1231.7      2292.7      844.03
      18   83956.      83956.     -453.16      527.91      1162.1      1090.4
      19  -87400.     -87596.     -722.62      258.45      762.37      1216.0
      20   74635.      74635.     -513.42      467.64      1210.2      1254.0
      21  -86254.     -86451.     -613.48      367.59      1220.0      1460.3
      22   51218.      51218.     -262.00      719.06      1504.0      1066.0
      23  -76748.     -76944.      144.14      1125.2      1636.0      395.47
      24   144.06      144.06      3188.6      4169.6      2024.3     -5027.3
      25  -52516.     -52712.      349.16      1330.2      793.60     -847.69
      26   80543.      80543.      1791.6      810.53      1327.5     -1166.2
      27  -77859.     -78055.      3776.0      2795.0      3925.4     -2496.5
      28   85050.      85050.      499.65     -481.42     -1112.2     -1129.7
      29  -83048.     -83244.     -250.62     -1231.7     -2292.7     -844.03
      30   83956.      83956.      453.16     -527.91     -1162.1     -1090.4
      31  -87400.     -87596.      722.62     -258.45     -762.37     -1216.0
      32   74635.      74635.      513.42     -467.64     -1210.2     -1254.0
      33  -86254.     -86451.      613.48     -367.59     -1220.0     -1460.3
      34   51218.      51218.      262.00     -719.06     -1504.0     -1066.0
      35  -76748.     -76944.     -144.14     -1125.2     -1636.0     -395.47
      36   144.06      144.06     -3188.6     -4169.6     -2024.3      5027.3
      37  -52516.     -52712.     -349.16     -1330.2     -793.60      847.69
      38  -7665.7     -7337.4     -87.526      135.90     -29.227     -111.64
      39  -7665.7     -7337.4      87.526     -135.90      29.227      111.64
      40  -7310.9     -7027.2     -96.587      126.84     -18.994     -65.853
      41  -7310.9     -7027.2      96.587     -126.84      18.994      65.853
      42   1494.3      1733.3     -115.80      107.64     -42.737     -31.288
      43   1494.3      1733.3      115.80     -107.64      42.737      31.288
      44   12169.      12364.     -148.77      74.664     -73.411      20.696
      45   12169.      12364.      148.77     -74.664      73.411     -20.696
      46   27841.      27990.     -168.21      55.224     -88.520      41.785
      47   27841.      27990.      168.21     -55.224      88.520     -41.785
      48   55481.      55675.     -658.56     -244.20     -577.68      378.10
      49   55481.      55675.      658.56      244.20      577.68     -378.10
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ANEXO XI – Esforços (esforço axial em N, esforço transverso em N e momento flector 

em N∙m) na viga representada no ANEXO IX (com nós rotulados) devido à acção do peso 

próprio

Elemento  N (nó I)    N (nó J)     V (nó I)    V (nó J)    M (nó I)    M (nó J)
       1   21103.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
       2   6508.8      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
       3   6508.8      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
       4   503.97      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
       5   503.97      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
       6  -6320.3      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
       7  -6320.3      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
       8  -14386.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
       9  -14386.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      10  -24815.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      11  -24815.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      12  -41672.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      13  -41672.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      14   83123.      83123.     -1072.6     -91.497    -0.93792E-12  1115.6
      15  -78119.     -78315.     -1486.2     -505.10     0.31633E-10  1946.1
      16   87652.      87652.     -504.94      476.12      1115.6      1143.2
      17  -84810.     -85006.      34.369      1015.4      1946.1      920.10
      18   86928.      86928.     -497.40      483.66      1143.2      1156.3
      19  -89293.     -89489.     -647.04      334.03      920.10      1226.0
      20   78022.      78022.     -672.30      308.77      1156.3      1504.7
      21  -88558.     -88754.     -629.43      351.63      1226.0      1497.5
      22   55603.      55603.     -85.266      895.80      1504.7      727.96
      23  -79578.     -79774.     -119.81      861.25      1497.5      772.89
      24  -33.395     -33.395     -110.73      870.34      727.96     0.16200E-11
      25  -56719.     -56915.     -95.117      885.95      772.89     0.12790E-11
      26   83123.      83123.      1072.6      91.497     0.11738E-10 -1115.6
      27  -78119.     -78315.      1486.2      505.10     0.65370E-12 -1946.1
      28   87652.      87652.      504.94     -476.12     -1115.6     -1143.2
      29  -84810.     -85006.     -34.369     -1015.4     -1946.1     -920.10
      30   86928.      86928.      497.40     -483.66     -1143.2     -1156.3
      31  -89293.     -89489.      647.04     -334.03     -920.10     -1226.0
      32   78022.      78022.      672.30     -308.77     -1156.3     -1504.7
      33  -88558.     -88754.      629.43     -351.63     -1226.0     -1497.5
      34   55603.      55603.      85.266     -895.80     -1504.7     -727.96
      35  -79578.     -79774.      119.81     -861.25     -1497.5     -772.89
      36  -33.395     -33.395      110.73     -870.34     -727.96     0.56559E-11
      37  -56719.     -56915.      95.117     -885.95     -772.89    -0.85549E-11
      38  -11132.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      39  -11132.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      40  -7320.4      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      41  -7320.4      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      42   1060.9      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      43   1060.9      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      44   11801.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      45   11801.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      46   26981.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      47   26981.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      48   61465.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
      49   61465.      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
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