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Resumo

Esta dissertação trata da verificação do dimensionamento de um pavilhão industrial, com
grande diversidade de soluções construtivas em estruturas metálicas, elaborado com um
sofisticado software de cálculo 3D, tendo por base comum o Eurocódigo.
Com abordagens metodológicas distintas, os dois modos de dimensionamento, comprovados
tecnicamente, têm vantagens e desvantagens no objetivo fundamental de minimização do erro
no ato da engenharia.
São apresentados os passos sequenciais da metodologia da verificação, desde a quantificação
das ações normalmente envolvidas neste tipo de organização construtiva, o dimensionamento
dos seus elementos estruturais, quanto à sua estabilidade última e de utilização, e ainda as
respetivas ligações.
Palavras-chave: Estruturas Metálicas, Eurocódigo, Pavilhão Industrial.
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Verification of the Design of an Industrial Steel Structure Pavilion

The subject of this work is the verification of the design of an industrial steel structure pavilion,
with a large variety of constructive solutions, done with a sophisticated 3D calculation software,
having by common base the Eurocode.
With different methodologic approaches, the two design methods, both technically proven,
have advantages and disadvantages in the main goal of minimizing error in the act of
engineering.
The sequential steps of the verification methodology will be displayed, beginning with the
quantification of the actions normally involved in this kind of organized construction, followed
by the design of their structure elements, regarding their ultimate limit states and their
respective connections.
Keywords: Steel Structures, Eurocode, Industrial Pavilion.
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Capítulo 2
𝐴

ações acidente / área da secção

𝐴𝑑

valor de cálculo da ação de acidente

𝐴𝐸𝑑

valor de cálculo da ação sísmica

𝐴𝑓𝑟

área de superfície exterior paralela ao vento

𝐴𝑟𝑒𝑓

área de referência da superfície individual

𝐴𝜀

ações sísmicas

𝐶𝑒

coeficiente de exposição

𝐶𝑡

coeficiente térmico

𝐶𝑧

coeficiente dependente da zona

𝐸

módulo de young

𝐸𝑑

valor de cálculo das ações considerando o seu valor combinado

𝐹𝑎,∆𝑇

força de atrito das variações de temperatura

𝐺

ações permanentes

𝐺𝑘,𝑗

valor característico da ação permanente j

𝐻

altitude da zona

𝐼𝑣

intensidade da turbulência

𝑁

força normal

𝑃

ação de pré-esforço

𝑄

ações variáveis

𝑄𝑘

valor característico de uma carga concentrada variável

𝑄𝑘,1

valor característico da ação variável de base da combinação

𝑄𝑘,𝑖

valor característico da ação variável acompanhante i
xxi

𝑅

reação normal

𝑆

carga de neve

𝑇

temperatura média de um elemento estrutural

𝑇0

temperatura inicial

𝑇𝑖𝑛

temperatura do ambiente interior

𝑇𝑜𝑢𝑡

temperatura do ambiente exterior

𝑐0

coeficiente de orografia

𝑐𝑑

coeficiente dinâmico

𝑐𝑑𝑖𝑟

coeficiente de direção

𝑐𝑓𝑟

coeficiente de atrito

𝑐𝑝𝑒

coeficiente de pressão exterior

𝑐𝑝𝑖

coeficiente de pressão interior

𝑐𝑟

coeficiente de rugosidade

𝑐𝑠

coeficiente de dimensão

𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛

coeficiente de sazão

𝑘𝐼

coeficiente de turbulência

𝑘𝑟

coeficiente de terreno

𝑙

comprimento do elemento estrutural

𝑞𝑘

valor característico de uma carga uniformemente distribuída

𝑞𝑝

pressão dinâmica de pico

𝑠𝑘

valor característico da carga na neve ao nível do solo

𝑣𝑏

valor básico de referência da velocidade do vento

𝑣𝑏,0

valor básico da velocidade de referência do vento

𝑣𝑚

valor médio da velocidade do vento
xxii

𝑧

altura do pavilhão

𝑧0

comprimento de rugosidade

𝑧𝑚á𝑥

altura mínima

𝑧𝑚í𝑛

altura máxima

𝛼

coeficiente de dilatação térmica

𝛾𝐺,𝑗

coeficiente parcial relativo à ação permanente j

𝛾𝑄,1

coeficiente parcial relativo à ação variável de base da combinação

𝛾𝑄,𝑖

coeficiente parcial relativo à ação variável acompanhante da combinação i

∆𝑇

variação de temperatura

∆𝑇𝑢

variação uniforme de temperatura

𝜀

deformação do elemento estrutural

𝜇

coeficiente de atrito

𝜇𝑖

coeficiente de forma para carga da neve

𝜎𝑣

desvio padrão da turbulência

𝜓0,𝑖

fator parcial do valor de combinação da variável i
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𝐴

área da secção

𝐸

módulo de young

𝐹𝑎,𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

força de atrito do vento

𝐹𝑎,∆𝑇

força de atrito das variações de temperatura

𝐼

momento de inércia

𝑀

momento fletor

𝑅

reação normal
xxiii

𝑊

módulo de resistência à flexão

𝑞

carga uniformemente distribuída das ações

𝛿

flecha

𝛿𝑚á𝑥

flecha máxima

𝜀𝑚á𝑥

deformação máxima das diferenças de temperatura

𝜎𝑎,𝑚á𝑥

tensão do atrito do vento

𝜎𝑐𝑒𝑑

tensão de cedência

Capítulo 5
𝐴

área da secção

𝐴𝑉

área resistente ao esforço transverso

𝐶1

coeficiente que depende da forma do diagrama de momentos fletores e
condições de apoio

𝐶𝑚𝑦

coeficiente de momento uniforme equivalente

𝐶𝑚𝑧

coeficiente de momento uniforme equivalente

𝐶𝑚𝐿𝑇

coeficiente de momento uniforme equivalente

𝐺

módulo de elasticidade transversal

𝐼

momento de inércia

𝐼𝑡

momento de inércia de torção do perfil

𝐼𝑤

momento de inércia de bambeamento do perfil

𝑀𝑐,𝑅𝑑

momento fletor resistente

𝑀𝑐𝑟

momento crítico elástico de encurvadura lateral

𝑀𝑓,𝑚á𝑥

momento fletor máximo

𝑀𝐸𝑑

momento fletor atuante
xxiv

𝑁𝑚á𝑥

esforço normal máximo

𝑁𝑐,𝐸𝑑

esforço de compressão atuante

𝑁𝑐,𝑅𝑑

esforço de compressão resistente

𝑁𝑡,𝐸𝑑

esforço de tração atuante

𝑁𝑡,𝑅𝑑

esforço de tração resistente

𝑃

esforço de compressão máximo

𝑉𝐸𝑑

esforço transverso atuante

𝑉𝑐,𝑅𝑑

esforço transverso resistente

𝑊

módulo de resistência à flexão

𝑊𝑝𝑙

módulo de resistência à flexão plástico

𝑍̅

coordenadas do centro de massa

𝑏

largura do perfil

c

comprimento da alma/banzo

𝑐𝑝𝑒

coeficiente de pressão exterior

dinf

distância de influência

𝑓𝑦

tensão de cedência

ℎ

altura do perfil

ℎ𝑤

altura da alma

𝑘

coeficiente de comprimento de encurvadura para flexão fora do plano xz

𝑘𝑦𝑦

fator de interação

𝑘𝑧𝑦

fator de interação

𝑘𝑤

coeficiente de comprimento de encurvadura para o bambeamento

𝑙𝑒

comprimento de encurvadura

𝑡

largura da alma/banzo
xxv

𝑡𝑓

largura da alma

𝑡𝑤

largura do banzo

𝑝𝑝

peso próprio

𝑞𝑝

pressão dinâmica de pico

𝜈

coeficiente de poisson

𝑧

desvio do eixo neutro

𝛼

zona comprimida de parte de uma secção transversal/ fator de imperfeição

𝛽

coeficiente de correção do comprimento de encurvadura

𝛾𝑀𝑜

coeficiente parcial de segurança relativo do material

𝛿𝑚á𝑥

flecha máxima

𝜀

parâmetro 𝜀

𝜆1

valor da esbelteza de referência para determinar a esbelteza normalizada

𝜆

coeficiente de esbelteza

𝜆̅

esbelteza normalizada de encurvadura

𝜎

tensão

𝜎𝑐𝑒𝑑

tensão de cedência

χ

coeficiente de redução devido à encurvadura

𝜒𝐿𝑇

coeficiente de redução devido à encurvadura lateral

Ψ

relação entre tensões

Capítulo 6
𝐴𝑖,𝑗

área do parafuso

𝐴𝑛𝑒𝑡

área da secção útil da chapa ou do perfil

As

área de secção resistente à tração
xxvi

𝐵𝑝,𝑅𝐷

calor de cálculo da resistência ao punçoamento da cabeça do parafuso

𝐹𝑏,𝑅𝑑

valor de cálculo da resistência ao esmagamento por parafuso

𝐹𝑝,𝐶

valor de cálculo da força de pré-esforço

𝐹𝑡

esforço de tração

𝐹𝑡,𝐸𝑑

valor de cálculo do esforço de tração por parafuso

𝐹𝑡,𝑅𝑑

valor de cálculo da resistência à tração por parafuso

𝐹𝑣,𝐸𝑑

valor de cálculo do esforço transverso por parafuso

𝑀𝐸𝑑

momento fletor atuante

𝑁𝑖,𝑚á𝑥

esforço normal de cada parafuso

𝑁𝑢,𝑅𝑑

valor da resistência plástica da secção útil

d0

diâmetro nominal

dm

diâmetro do furo

𝑒

distância entre o centro do furo e a extremidade adjacente

𝑓𝑢

tensão de cedência da chapa

fub

tensão de rotura dos parafusos

fyb

tensão de cedência dos parafusos

𝑘𝑠

parâmetro igual a 1 para parafusos em furos normalizados

𝑙𝑒𝑓𝑓

comprimento efetivo

𝑛

número de parafusos/número de planos de atrito

𝑡

menor espessura das peças que se unem

𝑡𝑝

espessura da chapa

𝑦𝑖 -

distância do parafuso ao centro de gravidade do conjunto de parafusos

𝑦𝑗

distância de cada parafuso ao centro de gravidade do conjunto de parafusos

xxvii

𝛼𝑏

fator definido

𝛽3

coeficiente de redução

𝛾𝑀0

coeficiente parcial de segurança

𝛾𝑀2

coeficiente parcial de segurança

𝛾𝑀3

coeficiente parcial de segurança

𝜇

coeficiente de atrito
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𝐿

comprimento da garganta

𝑀𝑓

momento fletor atuante

𝑁

esforço de tração atuante

𝑇

esforço transverso atuante

𝑊

módulo de resistência de flexão na secção da garganta

𝑎

espessura de garganta

𝑓𝑢

tensão de rotura

𝛽𝑤

coeficiente de correlação

𝜎

tensão

𝜎𝑅𝑑

tensão resistente

Capítulo 8
𝐹𝑎,𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

força de atrito do vento

𝐹𝑎,∆𝑇

força de atrito causada pelas variações de temperatura

𝐿

comprimento do sistema de contraventamento no plano da cobertura

xxviii

𝑀𝐸𝑑

momento fletor máximo na viga

𝑁

força normal

𝑁𝐸𝑑

força normal atuante

𝑁𝑆𝑑

força normal atuante

𝑁𝑡,𝐸𝑑

esforço de tração atuante

𝑁𝑡,𝑅𝑑

esforço de tração resistente

𝑅

reação

𝑊

modulo de resistência à flexão

𝑐𝑝

coeficiente de pressão

𝑑𝑖𝑛𝑓

distância de influência

𝑒0

deformada da imperfeição de um elemento

ℎ

altura da viga

𝑚

número de pórticos a travar

𝑞

carga uniformemente distribuída

𝑞𝑝

pressão dinâmica de pico

𝛿𝑞

deslocamento do sistema de contraventamento

𝜆

coeficiente de esbelteza

𝜎

tensão

𝜑

coeficiente de encurvadura
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Verificação do Dimensionamento da Estrutura Metálica de um Pavilhão Industrial

1 - Introdução
1.1 - Enquadramento do projeto e motivação
Cada vez mais, os projetos de estruturas metálicas são dimensionados e desenhados ao
pormenor por programas de cálculo automático 3D existentes no mercado. Têm como objetivo
otimizar recursos humanos e garantir a qualidade no ato de Engenharia, cujo resultado pode ser
integrado em qualquer sistema BIM (Building informatation modeling) com reflexo notório na
minimização de erros e compatibilização dos projetos de todas as especialidades. Isto refletese na qualidade da obra final e na facilidade de montagem/construção.
Concluída a parte curricular do curso e tomando consciência do novo paradigma, surge a
curiosidade de comparar a metodologia de dimensionamento automático, 3D, com a
metodologia e resultados obtidos usando ferramentas convencionais, de análise complanar,
normalmente utilizadas no meio académico, na unidade curricular de Estruturas Metálicas.
Tendo como base os mesmos critérios de dimensionamento, nomeadamente o Eurocódigo, será
possível comparar e identificar possíveis críticas ao programa 3D. Estas poderão ter origem na
complexidade da sua utilização, na dificuldade de se fazer uma análise rigorosa dos resultados
obtidos, nas extensas memórias de cálculo que este cria.
1.2 - O projeto na empresa PORMIN
A concretização de tal exercício apenas seria possível em contexto empresarial integrado numa
equipa de projetos de Arquitetura e Engenharia que possuísse licença de um desses programas
de cálculo e de um projeto por ela já dimensionado para servir de objeto de base para
verificação, de entre muitos, de alguns dos elementos estruturais mais significativos e das
respetivas ligações.
A empresa, trabalha quase desde o início da sua comercialização, com o programa de cálculo
CYPE 3D sempre com bons resultados, sendo que a introdução dos dados no programa foi
sempre precedida de um cuidadoso desenho do modelo estrutural e consequente prédimensionamento por métodos aproximados.
Sem nunca ter sido elaborada qualquer verificação do dimensionamento por uma metodologia
rigorosa, a empresa considerou a proposta de revisão um exercício útil para incrementar a
confiança no programa de cálculo que utiliza, passando a conhecê-lo melhor na ótica do
utilizador, inclusive nas suas limitações.
O projeto escolhido foi o de uma unidade de armazenamento pela sua complexidade e
diversidade de soluções arquitetónicas e estruturais. Outra razão significativa foi por se tratar
de um processo descontinuado em 2016, sem qualquer direito de propriedade, antes de
concluído o projeto de licenciamento, mas já com a fase de dimensionamento estrutural
praticamente concluída e peças desenhadas em fase de conclusão.
A empresa PORMIN - trabalhos de arquitetura e Eng.ª Lda. sediada em Viana do Castelo há
mais de 30 anos, possui um corpo técnico com vasta experiência em projetos públicos e
privados, tendo sido apreciada com dois primeiros lugares em concursos públicos anónimos a
nível internacional e contando ainda com diversas obras concretizadas de equipamentos
públicos a nível nacional.
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Figura 1.1 - Escola Básica EB 2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires - projeto PORMIN e logotipo da empresa

1.3 - Objetivos do projeto
O objetivo global é fazer a verificação do dimensionamento da estrutura metálica de um
pavilhão, já elaborado por um programa de cálculo 3D, segundo o Eurocódigo e bibliografia
complementar da especialidade.
Dos objetivos parcelares consta a verificação dos seguintes elementos:
•
•
•
•
•

Painéis de revestimento;
Madres;
Pórtico tipo, bi-encastrado na base com travessa reforçada;
Ligações aparafusadas e soldadas dos elementos do pórtico;
Contraventamentos.

O pavilhão em análise foi projetado para Lanheses, uma freguesia do Concelho de Viana do
Castelo, numa zona com pouca vegetação e obstáculos em seu redor.

2

Verificação do Dimensionamento da Estrutura Metálica de um Pavilhão Industrial

Figura 1.2 - Imagem virtual do pavilhão

Os macroaspetos que caracterizam o edifício, após observação dos desenhos do projeto, são os
seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprimento do edifício - 67 m;
Comprimento da zona administrativa em estrutura de batão armado - 7 m;
Comprimento total da nave em estrutura metálica - 60 m;
Comprimento da nave com ponte rolante - 30 m;
Comprimento da cobertura exterior - 20 m;
Vão do pórtico transversal - 25 m;
Distância entre pórticos - 5 m;
Altura do pavilhão - 10,64 m;
Inclinação da cobertura - 5,7º;
Distância máxima entre as madres - 1,2 m,

1.4 - Estrutura da dissertação
Para concretizar os objetivos estabelecidos, a dissertação foi estruturada da seguinte forma:
Capítulo 1
Introdução.
Capítulo 2
Quantificação das ações atuantes na estrutura, incluindo ponte rolante, e ainda comparação com
as adotadas no cálculo 3D.
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Capítulo 3
Verificação estrutural dos painéis de revestimento da cobertura e fachadas, que dão suporte às
ações exteriores.
Capítulo 4
Verificação da resistência das madres, da cobertura e da fachada, todas simplesmente apoiadas
nos pórticos, relativamente ao estado limite último e estado limite de utilização, solicitadas
pelas ações permanentes e variáveis, quantificadas nos capítulos anteriores.
Capítulo 5
Verificação de resistência do pórtico tipo, bi-encastrado na base com travessa reforçada, e ainda
da consola da pala exterior, que se encontra encastrada num dos pilares, relativamente ao estado
limite último e estado limite de utilização. Estes elementos são solicitados pelas ações
provenientes das madres, do seu peso próprio, variações da temperatura transversal, da
sobrecarga e peso próprio do sistema da ponte rolante.
Capítulo 6 e 7
Já conhecidos os esforços do pórtico nas secções de ligação entre elementos, pilar-travessa,
travessa-travessa na cumeeira, entre outros. procedeu-se à verificação das ligações
aparafusadas, capítulo 6, e soldadas no capítulo 7, e ainda comparação com os resultados
obtidos pelo programa 3D.
Capítulo 8
Verificação do contraventamento no plano da cobertura e no plano da fachada lateral,
solicitados pelas ações perpendiculares ao plano do pórtico.

1.5 - Método seguido no projeto
A tese de mestrado foi desenvolvida em ambiente empresarial, com igual horário ao dos
restantes trabalhadores da empresa, onde o mestrando foi acompanhado pelo seu responsável
na empresa de forma informal, quando oportuno e necessário. Foi também acompanhado pelo
orientador de mestrado em reuniões periódicas na FEUP e na sede da empresa.
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Apresenta-se de forma sintética o cronograma de tarefas realizadas ao longo do semestre e o
seu conteúdo.

Figura 1.3 - Cronograma de tarefas

A - Compilação e pesquisa dos elementos de base
•
•
•
•

Elementos do projeto;
Manual do programa de cálculo CYPE 3D;
Livros da especialidade;
Eurocódigo.

B e C - Análise dos projetos de arquitetura e estabilidade
•
•

Ficheiros de desenho CAD;
Análise de ficheiros de cálculo CYPE 3D.

D - Utilização do programa de cálculo 3D
•
•
•
•

Familiarização com a utilização do programa;
Operação do ficheiro de cálculo;
Estudo dos manuais operacionais de modo a perceber a metodologia de cálculo;
Consulta de resultados.

E - Desenvolvimento da verificação
•

Cálculos de dimensionamento complanar e comparação com os resultados do programa.

F - Redação da dissertação
•

Organização do conteúdo do trabalho no formato Standart.
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2 - Verificação das Ações
O primeiro passo a dar para o dimensionamento da estrutura de um edifício é a quantificação
das ações que atuam sobre a mesma. Para verificar o dimensionamento da estrutura é necessário
verificar a quantificação das ações em causa tomando como base o Eurocódigo 1, para
posteriormente se comparar, quer as ações obtidas automaticamente pelo programa de cálculo,
quer as ações calculadas e introduzidas pelos projetistas no referido programa.
As ações são classificadas de acordo com a sua variação no tempo[1]:
- ações permanentes (𝐺);
- ações variáveis (𝑄);
- ações de acidente (𝐴);
- ações sísmicas (𝐴𝜀 ).
2.1 - Ações permanentes
As ações permanentes têm elevada probabilidade de atuar durante um determinado período de
referência e cuja variação de intensidade no tempo é desprezável.
Neste projeto as ações permanentes são o peso próprio da estrutura metálica e as restantes
cargas permanentes como: peso dos painéis de revestimento da fachada e cobertura, chapas
perfiladas, elementos de ligação, rufos, entre outros.
2.2 - Ações variáveis
As ações variáveis apresentam valores com uma variação significativa ao longo do tempo e
também no espaço na estrutura. As ações presentes neste projeto são: a sobrecarga da cobertura
e da ponte rolante, o vento, a neve, a ação térmica, os sismos e os incêndios.

2.2.1 - Sobrecarga

Cobertura e pala

A Norma NP 1991 [2] apresenta diversos valores para a sobrecarga tendo em conta o tipo de
cobertura presente. Neste caso, consultando o Quadro 6.9 do Eurocódigo verifica tratar-se de
uma cobertura do tipo H, “Coberturas não acessíveis, exceto para operações de manutenção e
reparação correntes”.
Do seguinte Quadro 6.10 do Eurocódigo retiram-se os valores finais da sobrecarga,
𝑞𝑘 = 0,4 𝑘𝑁/𝑚2
𝑄𝑘 = 1,0 𝑘𝑁
6
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Onde,
𝑞𝑘 - valor característico de uma carga uniformemente distribuída;
𝑄𝑘 - valor característico de uma carga concentrada variável.
O projetista considerou a 𝑞𝑘 = 0,3 𝑘𝑁/𝑚2 tal como se encontra no Regulamento de Segurança
e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes [3], no entanto, esta diferença mínima não deverá
ter qualquer influência no dimensionamento da estrutura.
Ponte Rolante

A ponte rolante do pavilhão já foi escolhida pelo projetista e a verificação do seu
dimensionamento não faz parte do âmbito deste trabalho. Os dados necessários para posterior
dimensionamento são as ações máximas que esta transmite ao pórtico. Estas ações são máximas
quando o carro da ponte rolante se encontra numa das extremidades do vão.
Por contacto com o projetista foi possível obter essas forças que já incluem o seu peso próprio,
forças de arranque e travagem nas duas direções quando esta transporta até 12,5 𝑇𝑜𝑛 de carga.

Figura 2.1 - Ações da ponte rolante sobre cada pórtico

Tabela 2.1 - Ações da ponte rolante sobre cada pórtico
Força (𝒌𝑵)

Extremidade A

Extremidade B

𝑭𝟏

197,75

85,95

𝑭𝟐

8,60

-19,78

𝑭𝟑

93

31

𝑭𝟒

85,95

197,95

𝑭𝟓

19,78

-8,60

𝑭𝟔

31

93
7
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As forças 𝐹3 e 𝐹6 são aplicadas na direção da viga carril. É de notar, que a ação na estrutura
causada pela ponte rolante é considerada como uma sobrecarga da categoria E, porque se trata
de uma zona de armazenamento [2].
2.2.2 - Neve

A Norma NP EN 1991-1.3 [4] fornece orientações para a determinação dos valores das cargas
devidas à neve, a utilizar no projeto estrutural de edifícios e de outras obras de engenharia civil.
O pavilhão localiza-se na zona de Lanheses, a uma altitude de 15 𝑚 em relação ao nível da
água do mar.
Então, a carga de neve, 𝑆 é calculada a partir da fórmula,
𝑆 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘

(2.1)

Em que,
𝜇𝑖 = 0,8 - coeficiente de forma para carga da neve;
𝐶𝑒 = 1 - coeficiente de exposição;
𝐶𝑡 = 1 - coeficiente térmico.

O valor característico da carga na neve ao nível do solo, 𝑠𝑘 , determina-se através do Anexo
Nacional, que depende da altitude da zona, 𝐻.
𝐻 2
𝑠𝑘 = 𝐶𝑧 ∙ [1 + (
) ]
500

(2.2)

Cz = 0,2 - coeficiente dependente da zona segundo o Anexo Nacional.

Utilizando a equação (2.1) e (2.2) calcula-se a carga final da neve,
15 2
𝑠𝑘 = 0,2 ∙ [1 + (
) ] = 200 𝑁/𝑚2
500
𝑆 = 0,8 ∙ 200 = 160 𝑁/𝑚2

Não faz sentido considerar esta ação, uma vez que o seu valor é inferior ao da sobrecarga na
cobertura e a sua ação já estará então prevenida. Segundo o regulamento de segurança de ações
também não é necessário considerar a neve porque a altitude não ultrapassa os 200 𝑚.[3]
Esta ação também foi desprezada pelo projetista.
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2.2.3 - Ações térmicas

As estruturas estão expostas a variações climáticas diárias e sazonais de temperatura que
provocam deformações que dependem da geometria das mesmas, das condições de fronteira e
das propriedades físicas dos materiais.
Os elementos estruturais, madres, vigas dos pórticos, etc. devem ser verificados de modo a
assegurar que estes movimentos de origem térmica não provoquem solicitações excessivas na
estrutura, incluindo no cálculo os respetivos efeitos ou adotando soluções construtivas, como
juntas de dilatação, que podem existir de 5 em 5 metros ou de 10 em 10, conforme seja
necessário, que os minimizam.
A deformação, de cada elemento estrutural pode ser calculada através da seguinte expressão,
𝜀 = 𝛼 ∙ 𝑙 ∙ ∆𝑇

(2.3)

Em que,
𝜀 - deformação do elemento estrutural;
𝛼 - coeficiente de dilatação térmica, o do aço é 𝛼𝑎ç𝑜 = 10−5 ºC-1;
𝑙 - comprimento do elemento estrutural;
∆𝑇 - variação de temperatura.

Para obter os valores de deformação é necessário calcular a variação uniforme de temperatura
de um elemento estrutural no verão e no inverno, ∆𝑇𝑢 , com a ajuda da norma NP EN 1991-1.4
[5]. Esta é definida por,
∆𝑇𝑢 = 𝑇 − 𝑇0

(2.4)

Onde,
𝑇 - é a temperatura média de um elemento estrutural;
𝑇0 - é a temperatura inicial, é de 15ºC segundo o Anexo Nacional.

A temperatura média, T, é determinada a partir das temperaturas do ambiente interior, 𝑇𝑖𝑛 , e
exterior, 𝑇𝑜𝑢𝑡 ,
𝑇=

𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡
2

(2.5)
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Tabela 2.2 - Temperaturas indicativas 𝑇𝑖𝑛 para ambientes interiores

Estação

𝑻𝒊𝒏

Verão

25º C

Inverno

18º C

Inverno
Lanheses encontra-se localizado na Zona B de inverno a uma altitude muito próxima do nível
do mar, logo, segundo o EC 1-1.5, 𝑇𝑜𝑢𝑡 = 0 ºC
Usando as equações (2.4) e (2.5) obtém-se a variação uniforme de temperatura,
𝑇=

18+0
2

= 9ºC

∆𝑇𝑢− = 9 − 15 = − 6ºC

Verão
Lanheses encontra-se localizado na Zona B de verão e o pavilhão tem superfícies exteriores
claras, logo, segundo o EC 1-1.5, 𝑇𝑜𝑢𝑡 = 42 ºC
Usando as equações (2.4) e (2.5) obtém-se a variação uniforme de temperatura,
𝑇=

42+25
2

= 33,5ºC

∆𝑇𝑢+ = 33,5 − 15 = 18,5ºC
O deslocamento provocado pelas diferenças de temperatura, provoca um esforço normal na
estrutura, no caso de impedimento da dilatação de uma viga [6]. Esta tensão é determinada pela
seguinte fórmula,
𝜎 =𝜀∙𝐸=

𝑁
𝐴

(2. 6)

Em que,
𝜀 - deformação do elemento estrutural;
𝐸 - módulo de young;
𝐴 - área da secção;
𝑁 - força instalada se a deslocação devido às variações de temperatura não for impedida.
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Se este não for o caso e houver movimento livre no apoio das vigas e das madres é então
instalada uma força de atrito devido ao movimento da viga. Esta força de atrito é calculada a
partir da expressão,
𝐹𝑎,∆𝑇 = 𝜇 ∙ 𝑅

(2.7)

Onde,
𝐹𝑎,∆𝑇 - força de atrito, horizontal, causada pelas variações de temperatura;
𝜇 - coeficiente de atrito (0,7 para ligação aço/aço);
𝑅 - reação normal.

Estas ações térmicas não foram consideradas pelo projetista e devem ser consideradas no
cálculo porque os estados limites últimos ou de utilização podem ser excedidos em
consequência de movimentos e/ou tensões de origem térmica.

2.2.4 - Vento

A ação do vento é representada por um conjunto de pressões ou de forças, que são os efeitos de
uma situação de vento turbulento. Para quantificar a ação do vento são necessários vários
cálculos preliminares, com a ajuda da NP EN 1-1.4 [7].
As forças exercidas pelo vento podem ser determinadas através das pressões exercidas nas
superfícies da construção (produto dos coeficientes de pressão com a pressão dinâmica de pico).
Esta força, 𝐹𝑤 , é a soma vetorial das forças perpendiculares, exterior e interior e da força de
atrito, paralela à superfície exterior.
- Forças exteriores:

𝐹𝑤,𝑒 = 𝑐𝑠 𝑐𝑑 ∙

∑

𝑞𝑝 (𝑧𝑒 ) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓

(2. 8)

𝑞𝑝 (𝑧𝑖 ) ∙ 𝑐𝑝𝑖 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓

(2. 9)

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒𝑠

- Forças interiores:

𝐹𝑤,𝑖 = 𝑐𝑠 𝑐𝑑 ∙

∑
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒𝑠

- Forças de atrito:
𝐹𝑤,𝑒 = 𝑐𝑓𝑟 ∙ 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 ) ∙ 𝐴𝑓𝑟

(2. 10)
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Em que,
𝑐𝑠 𝑐𝑑 - coeficiente estrutural é igual 1, pois h<15m;
𝐴𝑟𝑒𝑓 - Área de referência da superfície individual;
𝑐𝑓𝑟 - coeficiente de atrito;
𝐴𝑓𝑟 - área de superfície exterior paralela ao vento;
𝑐𝑝𝑒 - coeficiente de pressão exterior;
𝑐𝑝𝑖 - coeficiente de pressão interior;
𝑞𝑝 (𝑧) - pressão dinâmica de pico para determinada altura de referência.

2.2.4.1 - Velocidade do vento e pressão dinâmica

A velocidade do vento e a pressão dinâmica compreendem uma componente média e uma
componente flutuante.
O valor médio da velocidade do vento a uma altura z acima do solo, depende da rugosidade do
terreno, da orografia e do valor de referência da velocidade do vento e obtém-se a partir da
expressão,
𝑣𝑚 (𝑧) = 𝑐𝑟 (𝑧) ∙ 𝑐0 (𝑧) ∙ 𝑣𝑏

(2. 11)

Em que,
𝑐0 = 1 - coeficiente de orografia;
𝑐𝑟 - coeficiente de rugosidade.

Valor básico da velocidade do vento
O valor básico de referência da velocidade do vento depende do regime local de ventos.
𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏,0

(2. 12)

Onde, através do Anexo Nacional,
𝑐𝑑𝑖𝑟 = 1 - coeficiente de direção;
𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 = 1 - coeficiente de sazão;
12
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𝑣𝑏,0 = 27 𝑚/𝑠 - valor básico da velocidade de referência do vento (zona A).

Logo, substituindo os valores na equação (2.12),
𝑣𝑏 = 27m/s

Rugosidade do terreno
O coeficiente de rugosidade, cr , tem em conta a altura acima do nível do solo e também a
rugosidade do terreno a barlavento da construção, na direção do vento considerada.
Consultando EC1-1.4 e considerando um terreno de categoria II, zona de vegetação rasteira, tal
como erva, e obstáculos isolados (árvores, edifícios) com separações entre si de, pelo menos,
20 vezes a sua altura, calcula-se,
𝑧

𝑐𝑟 (𝑧) = 𝑘𝑟 ∙ 𝑙𝑛 (𝑧 ) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧𝑚𝑖𝑛 < 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥 ;
0

(2. 13)

0,07

𝑧0
𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (
)
𝑧0,𝐼𝐼

(2. 14)

Em que,
𝑧 = 10,64 m - altura do pavilhão;
𝑘𝑟 - coeficiente de terreno;
𝑧0 = 𝑧0,𝐼𝐼 = 0,05 m - comprimento de rugosidade;
𝑧𝑚á𝑥 = 200 𝑚;
𝑧𝑚í𝑛 = 2 m.

Utilizando as equações (2.13) e (2.14),
0,05 0,07
𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (
)
= 0,19
0,05
cr (10,64) = 0,19 ∙ ln (

10,64
) = 1,018 m
0,05
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Substituindo na equação (2.11) obtém-se a velocidade média do vento,
𝑣𝑚 (𝑧) = 1,018 ∙ 1 ∙ 27 = 27,5 𝑚/𝑠

A pressão dinâmica (𝑞𝑝 ) resulta da velocidade média e das flutuações de curta duração da
velocidade do vento, em que o valor recomendado da massa volúmica do ar é 𝜌 = 1,25 𝐾𝑔/𝑚3 .
𝑞𝑝 (𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼𝑣 (𝑧)] ∙

1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑚
(𝑧)
2

(2. 15)

Turbulência do vento
A intensidade da turbulência é calculada através da expressão,
𝜎𝑣
𝑣𝑚 (𝑧)

(2. 16)

𝜎𝑣 = 𝑘𝑟 ∙ 𝑣𝑏 ∙ 𝑘𝐼

(2. 17)

𝐼𝑣 (𝑧) =

Onde,
𝜎𝑣 - desvio padrão da turbulência;
𝑘𝐼 - coeficiente de turbulência;

Consultando o EC (𝑘𝑙 = 1) e as equações (2.15), (2.16) e (2.17) calcula-se,
𝜎𝑣 = 0,19 ∙ 27 ∙ 1 = 5,13
𝐼𝑣 (𝑧) =

5,13
= 0,187
27,5

𝑞𝑝 (𝑧) = [1 + 7 ∙ 0,187] ∙

1
∙ 1,25 ∙ 27,52 = 1090 𝑁/𝑚2
2

O valor calculado pelo programa de dimensionamento utilizado pelo projetista, foi de
1077 𝑁/𝑚2 . Esta diferença deve-se ao facto de as medidas introduzidas no programa serem
referentes aos eixos dos pilares dos pórticos, enquanto que na verificação as medidas usadas
foram referentes aos pontos das superfícies exteriores.
Após verificação para 𝑧 = 10,17 𝑚 obtém-se uma pressão dinâmica de 1077 𝑁/𝑚2 .
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Na pala exterior a pressão dinâmica de pico é mais pequena, uma vez que a altura de referência
é 𝑧 = 5,7 𝑚. Seguindo os mesmos passos da situação anterior, o valor da pressão do vento é de
914 𝑁/𝑚2 . Este valor é novamente superior ao do projetista, que utilizou o valor 𝑧 = 4,98 𝑚
como representado na figura 2.2.

Tabela 2.3 - Valores da pressão dinâmica

𝒒𝒑 (𝑵/𝒎𝟐 )

𝒛(𝒎)

Pavilhão Pala Pavilhão Pala
Verificação

10,64

5,7

1090

914,

Projetista

10,17

4,98

1077

878
Figura 2.2 - Altura da pala em consola

2.2.4.2 - Coeficientes de pressão exterior

Os coeficientes de pressão dependem da forma de construção e da direção e do sentido do vento.
O vento transversal é o vento que sopra na direção de 0º ou 180º e o longitudinal na de 90º ou
270º, como representado na figura 2.3. O lado do pavilhão localizado a 270º vai ser considerado
ao longo do trabalho o lado da cobertura isolada, Zona 2.

Figura 2.3 - Representação das direções do vento

No presente projeto foram considerados coeficientes de pressão para os seguintes elementos
estruturais:
•
•
•
•

Fachadas;
Cobertura;
Platibanda;
Pala.
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Para o cálculo dos coeficientes de pressão é necessário dividir o pavilhão em 2 zonas: a
primeira, com uma zona fechada de 40 metros de comprimento e a segunda, com 20 metros,
que não apresenta paredes permanentes, logo, segundo o Eurocódigo é considerada uma
cobertura isolada.

Zona 1 (40 m)

Zona 2 (20 m)

Figura 2.4 - Corte longitudinal do pavilhão em AutoCad

Figura 2.5 - Imagem virtual da Zona 2 do pavilhão

O programa de cálculo gera automaticamente os coeficientes de pressão da estrutura da zona 1,
o que não acontece para a zona 2. Na cobertura isolada, platibandas, e pala foram então
introduzidos pelo projetista como cargas superficiais.
Como todas as superfícies da estrutura têm uma área superior a 10 𝑚2considera-se sempre o
coeficiente global de pressão (𝑐𝑝𝑒,10 ). É de notar também que os coeficientes de pressão
interior, são afetados de sinal positivo ou negativo consoante correspondem a pressões ou
sucções exercidas nas faces dos elementos a que se referem.

Figura 2.6 - Coeficiente de pressão exterior global e local
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Zona 1
Paredes Verticais
Dado que a altura h é inferior à largura b, conforme representado na figura 2.7, a pressão
dinâmica nas paredes do edifício é considerada constante em toda a sua altura.

Figura 2.7 - Altura de referência z e correspondente perfil de pressão dinâmica

Figura 2.8 - Zonas em paredes verticais

Quando o vento atua na direção transversal, 0º e 180º (figura 2.3), nas paredes verticais, as
dimensões consideradas são:
𝑏 = 40 𝑚
𝑑 = 25 𝑚
ℎ = 10,64 𝑚
𝑒 = 21,28 𝑚

ℎ

Como 𝑑 = 0,43, por interpolação da tabela B.1, obtêm-se os coeficientes de pressão:
Tabela 2.4 - Comparativo de coeficientes de pressão exteriores para o vento transversal nas paredes verticais

Zona

A

B

C

D

E

Verificação

-1,2

-0,8

-0,5

+0,72

-0,35

Programa

-1,2

-0,8

-0,5

+0,72

-0,35
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Quando o vento atua na direção longitudinal, 90º e 270º (figura 2.3), nas paredes verticais, as
dimensões consideradas são:
𝑏 = 25 𝑚
𝑑 = 40 𝑚
ℎ = 10,64 𝑚
𝑒 = 21,28 𝑚

ℎ

Como 𝑑 = 0,27, a partir da tabela B.1 obtêm-se os coeficientes de pressão:
Tabela 2.5 - Comparativo de coeficientes de pressão exteriores para o vento longitudinal nas paredes verticais

Zona

A

B

C

D

E

Verificação

-1,2

-0,8

-0,5

+0,7

-0,3

Programa

-1,2

-0,8

-0,5

+0,7

-0,3

Cobertura
A cobertura deste edifício é de duas vertentes e tem um ângulo de inclinação 𝛼 = 5,7𝑜 .

Figura 2.9 - Ângulo de inclinação em coberturas de 2 vertentes

Para coberturas sujeitas a vento transversal com inclinação entre -5º e 45º a pressão varia
rapidamente entre valores positivos e negativos na vertente voltada para barlavento, pelo que
são considerados dois valores de coeficientes de pressão para as zonas F, G e H que depois são
combinados com valores de I e J.
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Figura 2.10 - Zonas para o vento transversal em coberturas de 2 vertentes

A partir da tabela B.3, com um ângulo de inclinação de 5,7º obtêm-se, por interpolação linear,
os seguintes coeficientes de pressão:

Tabela 2.6 - Comparativo de coeficientes de pressão exterior para o vento transversal na cobertura

Zona
Verificação

Programa

F

G

H

I

J

Situação 1

+0,01

+0,01

+0,01

-0,56

-0,56

Situação 2

-1,64

-1,17

-0,58

-0,59

+0,12

Situação 1

+0,01

+0,01

+0,01

-0,56

-0,56

Situação 2

-1,64

-1,17

-0,58

-0,59

+0,12

Quando o vento sopra na direção longitudinal, a partir da tabela B.2, com um ângulo de
inclinação de 5,7º obtiveram-se os seguintes coeficientes de pressão para as respetivas zonas
representadas na figura 2.11:

Figura 2.11 - Zonas para o vento longitudinal em coberturas de 2 vertentes
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Tabela 2.7 - Comparativo de coeficientes de pressão exterior para o vento longitudinal na cobertura

Zona

F

G

H

I

Verificação

-1,58

-1,3

-0,69

-0,59

Programa

-1,58

-1,3

-0,69

-0,59

Pala
A pala (5x15,5 m) é considerada uma cobertura isolada de uma vertente com um ângulo de 4,5º
em que 𝜑 = 1, devido à obstrução da parede do armazém, se o vento for transversal, e,
considerada uma cobertura isolada com uma vertente e um ângulo de 0º e 𝜑 = 0, se o vento for
longitudinal. A segunda situação foi considerada pelo projetista, mas não tem relevância porque
os valores da pressão são menos gravosos.

Figura 2.13 - Desenho em
AutoCad da pala exterior

Figura 2.12 - Zonas em coberturas isoladas
de uma vertente

A partir da tabela B.4 obtêm-se, por interpolação linear, os seguintes coeficientes de pressão:
Tabela 2.8 - Comparativo de coeficientes de pressão na pala exterior

Zona
φ = 1 e α = 4,5º
Verificação
φ = 0 e α = 0º

Projetista

φ = 1 e α = 4,5º
φ = 0 e α = 0º

A

B

C

+0,77

+2,07

+1,28

-1,59

-2,16

-2,47

+ 0,5

+ 1,8

+ 1,1

- 0,6

- 1,3

-1,4

+0,77

+2,07

+1,28

-1,59

-2,16

-2,47

-

-

-
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Zona 2
Cobertura
O grau de obstrução pode tomar 2 valores, 𝜑 = 0 quando se trata de uma cobertura isolada
vazia, sem obstáculos, e 𝜑 = 1 quando está obstruída totalmente a sotavento.

Figura 2.14 - Escoamento do ar em torno de coberturas isoladas

Para a situação de vento transversal, admite-se 𝜑 = 1 porque a passagem do vento sob a
cobertura pode estar obstruída devido ao armazenamento de carga ou à paragem de camiões na
zona exterior, considerando-se assim a situação mais desfavorável.

Figura 2.15 - Zonas para vento transversal em coberturas isoladas de 2 vertentes

Obtêm-se então os seguintes coeficientes de pressão, consultando a tabela B.5 e por
interpolação dos valores para um ângulo de 5,7º:

Tabela 2.9 - Comparativo de coeficientes de pressão exterior para o vento transversal na cobertura isolada

Zona
Verificação
Projetista

A

B

C

D

+0,6

+1,8

+1,3

+0,4

-1,3

-2,0

-1,8

-1,5

-

-

-
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Esta última situação não foi considerada pelos projetistas.
O vento longitudinal em coberturas isoladas não é abrangido pelo Eurocódigo, no entanto, como
modo de aproximação assume-se o caso de uma cobertura de uma vertente com um ângulo de
inclinação de 0º, para determinar os coeficientes de pressão.

Figura 2.16 - Zonas para vento transversal em
coberturas isoladas de 1 vertente

Considerando φ=1, pois a parede da outra parte do armazém está a obstruir a passagem do vento
a sotavento, consultado a tabela B.4 tem-se então:

Tabela 2.10 - Comparativo de coeficientes de pressão exterior para o vento longitudinal na cobertura isolada

Zona
Verificação
Projetista

A

B

C

+0,5

+1,8

+1,1

-1,5

-1,8

-2,2

+0,5

+1,8

+1,1

-1,5

-1,8

-2,2

Os valores dos coeficientes de pressão exterior calculados e os usados pelos projetistas são
idênticos, portanto não deve ser significativa para o dimensionamento da estrutura. A não
consideração do caso do vento transversal também parece não ter qualquer influência, uma vez
que, o maior valor absoluto do coeficiente do vento em pressão e sucção, é maior para o caso
do vento transversal do que o do vento longitudinal (valores destacados nas tabelas 2.9 e 2.10).
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Platibanda
No caso de platibandas, deverão ser especificados os coeficientes de pressão resultantes para as
zonas A, B, C e D definidas na figura 2.18. Estes valores correspondem a uma direção de vento
oblíquo, em relação ao bordo de esquina da platibanda, com um valor de índice de cheios igual
a 1, uma vez que esta não apresenta aberturas.

Figura 2.17 - Imagem virtual da platibanda

Consultando a tabela B.6 para casos em que os panos de esquinas são maiores ou iguais à altura
da platibanda, obtêm-se os seguintes coeficientes de pressão:
Tabela 2.11 - Comparativo de coeficientes de pressão exterior na platibanda

Zona

A

B

C

D

Verificação

+2,1

+1,8

+1,4

+1,2

Programa

+2,1

+1,8

+1,4

+1,2

Nas platibandas laterais 𝑙 = 20𝑚 e 𝐻 = 1,75 𝑚 e na frontal 𝑙 = 25 𝑚 e ℎ = 3𝑚.

Figura 2.18 - Distribuição das zonas do vento no cunhal das platibandas
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2.2.4.3 - Coeficientes de pressão interior

O coeficiente de pressão interior depende da dimensão e da distribuição das aberturas na
envolvente do edifício.
Na zona 1 do pavilhão em análise, uma das faces tem três entradas para camiões. Esta face é
considerada como predominante pois a área das aberturas na mesma é de pelo menos o dobro
da das aberturas e de outras vias de passagem de ar nas faces restantes. Considerando o caso
mais gravoso, em que o portão lateral e as outras vias de passagem de ar se encontram fechadas,
ao contrário do que se verifica na face predominante, faz com que as aberturas desta sejam pelo
menos três vezes a área das aberturas nas faces restantes, logo,
𝑐𝑝𝑖 = 0,90 × 𝑐𝑝𝑒

(2.18)

Isto porque, devido às cargas e descargas, as 3 portas estarão quase sempre abertas, excetuando
em más condições meteorológicas, em que se todas estivessem abertas ao mesmo tempo, teria
que ser considerada como uma situação de projeto acidental, de acordo com a EN 1990.

Figura 2.19 - Imagem virtual da face predominante

O 𝑐𝑝𝑒 é o valor do coeficiente de pressão exterior ao nível das aberturas na face predominante.
Quando estas aberturas se localizam em zonas com valores diferentes das pressões exteriores,
deverá utilizar-se um valor médio ponderado em área, para 𝑐𝑝𝑒 .
Existem assim três situações possíveis:
•
•
•

vento transversal, em que é preciso fazer uma média ponderada em área (0º e 180º);
vento longitudinal, com o vento a soprar a 90º com 𝑐𝑝𝑒 na face predominante de 0,3;
vento longitudinal, com vento a soprar a 270º com 𝑐𝑝𝑒 na face predominante de 0,7.
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Vento Transversal
Para o caso do vento transversal como os coeficientes de pressão exterior variam na parede
predominante é necessário fazer uma média ponderada em área, no entanto, este valor é
independente do sentido do vento, visto que os valores se mantêm iguais para 0º e 180º. Fazendo
a média ponderada em área obtêm-se os coeficientes de pressão,

Figura 2.20 - Zonas em paredes laterais (alçado)

Com e = 21,28 m,

𝑐𝑝𝑒=

21,28
4 × 21,28
(25 − 21,28)
5 ∙ −1,2 +
5
∙ −0,8 +
∙ −0,5 = −0,823
25
25
25

Substituindo na equação (2.18) calcula-se o coeficiente de pressão interior,
𝑐𝑝𝑖 = 0,9 ∙ −0,82 = −0,74

Vento longitudinal
Quando o vento sopra longitudinalmente a pressão já não é independente do sentido do vento e
a parede predominante está sujeita a diferentes valores de pressão.
O coeficiente de pressão exterior da face predominante para vento a 90º é 0,3. Então,
𝑐𝑝𝑖 = 0,9 ∙ −0,3 = −0,27
O coeficiente de pressão exterior da face predominante para vento a 270º é 0,7. Então,
𝑐𝑝𝑖 = 0,9 ∙ 0,7 = +0,63
A tabela 2.12 compara os valores dos coeficientes de pressão interior obtidos com os calculados
pelo programa utilizado pelo projetista.
Tabela 2.12 - Comparativo de coeficientes de pressão interior do pavilhão

Vento 0º e 180º

Vento 90º

Vento 270º

Verificação

-0,74

-0,27

+0,63

CYPE

-0,74

-0,27

+0,63
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Apesar de os valores gerados pelo programa, serem iguais aos obtidos na verificação, estes só
foram aplicados nas fachadas laterais do pavilhão. Nas coberturas, o programa considerou os
valores de pressão mais desfavoráveis entre −0,3 e +0,2. Esta análise é incorreta, pois a pressão
no interior mantém-se constante para todos os elementos estruturais.
Para a zona 2, como as aberturas são consideráveis, não é necessário o cálculo das pressões
interiores (cobertura isolada).

2.2.4.4 - Coeficientes de pressão resultante

A pressão resultante exercida numa parede ou numa cobertura é a diferença entre as pressões
que atuam sobre as faces opostas tendo em devida conta os seus sinais (representados na figura
2.21). Deve ser considerada a combinação mais desfavorável das pressões exteriores e interiores
para cada combinação de possíveis aberturas e outras vias de passagem de ar.

Figura 2.21 - Variação da pressão interior com a localização das aberturas

Nos diferentes casos de pressão interior presentes neste projeto, observando o exemplo 1 da
figura 2.21, só temos pressão interior positiva no caso do vento longitudinal de 270º e negativa
para as restantes direções, tendo em conta o posicionamento da face predominante.
Obtêm-se então os coeficientes de pressão máximos da nossa estrutura para cada zona,
considerando que as pressões interiores positivas agravam o efeito das exteriores negativas.
Vento transversal:
Tabela 2.13 - Coeficientes de pressão resultante para vento transversal

Zona
cp

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

-0,46

-0,06

+0,24

+1,46

+0,39

-0,9

-0,43

+0,16

+0,15

+0,86

-0,46

-0,06

+0,24

+1,46

+0,39

+0,75

+0,75

+0,75

+0,18

+0,18

Vento longitudinal 90º:
Tabela 2.14 - Coeficientes de pressão resultante para vento longitudinal 90º

Zona

A

B

C

D

E

F

G

H

I

cp

-0,93

-0,53

-0,23

+0,97

-0,03

-1,31

-1,03

-0,42

-0,32
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Vento longitudinal 270º:
Tabela 2.15 - Coeficientes de pressão resultante para vento longitudinal 270º

Zona

A

B

C

D

E

F

G

H

I

cp

-1,83

-1,43

-1,13

+0,07

-0,93

-2,21

-1,93

-1,32

-1,22

2.2.4.5 - Força de atrito

Para além das forças normais às vertentes já consideradas, quando o vento varre uma grande
área é preciso também considerar as forças horizontais devidas ao atrito do ar sobre as
superfícies.

Figura 2.22 - Direção da força de atrito em
função da direção do vento

Segundo o Eurocódigo [7], o efeito do atrito do vento sobre uma superfície pode ser ignorado
quando a área total de todas as superfícies paralelas (ou pouco inclinadas) em relação ao vento
é igual ou inferior a 4 vezes a área total de todas as superfícies exteriores perpendiculares ao
vento (nos lados de barlavento e sotavento).
Esta verificação é então feita para o pavilhão como um todo, no entanto, se esta ação for
desprezável, há certas zonas do pavilhão em que tal não pode acontecer. No caso das coberturas
isoladas, tanto na Zona 2 como na pala, as forças de atrito devem ser sempre consideradas.

Vento transversal

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 = 𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 = 25 ∙ (9,4 + 10,64) + 60 ∙ 25 + 12,5 ∙ (3 + 1,75) = 2060 𝑚2
𝐴𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 + 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
4 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 4 ∙ (40 ∙ 9,4 ∙ 2 + 1,75 ∙ 20 ∙ 2) = 3288 𝑚2
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Como a área total de todas as superfícies paralelas é inferior a 4 vezes a área total de todas as
superfícies perpendiculares, para esta direção do vento podem-se desprezar as forças de atrito,
contudo na zona 2 e na pala o atrito terá de ser considerado, pois estamos perante coberturas
isoladas.
Concluindo, quando o vento sopra transversalmente, existe atrito na cobertura na Zona 2 e na
pala, com a mesma direção do vento.

Vento longitudinal
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 = 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 + 𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 = 40 ∙ 2 ∙ 9,4 + 60 ∙ 25 + 1,75 ∙ 20 ∙ 2 = 2322 𝑚2
𝐴𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
4 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 4 ∙ (25 ∙ (9,4 + 10,64) + 12,5 ∙ (3 + 1,75)) = 2242 𝑚2

No caso do vento longitudinal, como a soma da área das superfícies paralelas ao vento é superior
à área de todas as superfícies perpendiculares, as forças de atrito não podem ser ignoradas, no
entanto, estamos perante duas situações diferentes.
Primeiro, quando o vento sopra a 90º, este é obstruído pela parede da fachada do pavilhão e
neste caso a força de atrito é considerado como para o caso de um pavilhão normal (fechado).
A área de referência onde esta irá atuar (𝐴𝑓𝑟 ) é indicada na figura 2.23. Deverão ser aplicadas
forças de atrito na parte das superfícies exteriores paralelas ao vento localizadas para além de
uma certa distância dos bordos ou cantos de barlavento, sendo esta distância o menor valor
entre 2∙b e 4∙h.
A força é aplicada a partir de uma distância de 42,56 m, ou seja, só será aplicada na zona 2,
não afetando assim as paredes laterais.

Figura 2.23 - Área de referência para as forças de atrito

Segundo, quando sopra a 270º o vento só será obstruído pela parede que se encontra 20 m após
o início da cobertura isolada, logo, nas paredes laterais, tal como acontece no caso anterior, o
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atrito poderá ser desprezado. Como o vento encontra logo a cobertura isolada, o atrito não pode
ser desprezado e terá de ser considerado na cobertura para a totalidade do pavilhão.
O coeficiente de atrito (𝑐𝑓𝑟 ) é 0,04, visto que a cobertura é uma superfície muito rugosa (com
ondulações) tal como indica o Eurocódigo.
Na tabela 2.16 apresentam-se as zonas em que a ação do atrito do vento é significativa.
Tabela 2.16 - Zonas de ação significativa do atrito do vento

Cobertura

Paredes laterais

Pala

Vento 0º e 180º

Não desprezável na Zona 2

Desprezável

Não desprezável

Vento 90º

Não desprezável a partir de
42,56 m

Desprezável

Não desprezável

Vento 270º

Não desprezável

Desprezável

Não desprezável

Relativamente às forças de atrito, confirmou-se que o programa de cálculo não gera
automaticamente as ações, nem foram consideradas pelo projetista.

2.3 - Ações acidentais
Estas ações são normalmente de curta duração com intensidade significativa, com pequena
probabilidade de ocorrência numa dada estrutura durante o tempo de vida útil do projeto.

2.3.1 - Incêndios

Analisando o projeto de segurança contra risco de incêndios ao abrigo da legislação vigente DL
n.º 220/2008 alterado pelo DL n.º224/2015 [8], verifica-se que o edifício é de UT XII,
indústrias, oficinas e armazéns e de 1º risco, de uso exclusivo e apenas com um piso.
Nas condições descritas, não são feitas exigências relativamente à resistência ao fogo dos
elementos estruturais, mas bastaria que o edifício não tivesse uso exclusivo e um só piso, para
que os elementos estruturais tivessem de garantir R60, ou seja, garantir as suas funções de
suporte de carga por um período de 60 minutos, para o efeito teriam de se garantir
procedimentos construtivos.
Quando exposto aos efeitos de um incêndio (calor, gases, etc.), os metais perdem muito
rapidamente (menos de 15 minutos, para os mais ligeiros quando não protegidos) as suas
propriedades resistentes, pondo em risco a estabilidade estrutural do edifício que suportam. O
facto dos metais, em geral, sofrerem uma dilatação significativa com o aumento da temperatura
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pode provocar desequilíbrios significativos em estruturas metálicas, quando sujeitos aos efeitos
de um incêndio [9].
Estas limitações dos elementos metálicos podem ser minimizadas recorrendo a proteção que
garanta o isolamento térmico. Essa proteção consiste num revestimento total dos elementos
estruturais metálicos, por exemplo com materiais resistentes ao fogo ou pintura intumescente.
2.3.2 - Impactos

Neste projeto em particular as únicas ações acidentais não desprezáveis são os choques
provocados por veículos, em manobra, no exterior na zona de armazenamento na cobertura
isolada.
O pilar que está mais exposto a esta possibilidade é o da figura seguinte, por isso é necessário
ter em conta a situação de acidente no seu dimensionamento. Como se pode verificar na figura
2.24 existe intenção de reforçar o pilar exterior com estrutura mista aço/betão armado.

Figura 2.24 - Imagem virtual de pilar
exterior vulnerável a impactos

2.4 - Ações sísmicas
Não é usual que em zonas de baixo risco sísmico, como a zona D [3], em estruturas de
coberturas leves e de um só piso, verificar os estados limites últimos com a ação base sismos,
pois é normalmente mais desfavorável a ação base vento, ver 9.4 - Trabalhos futuros.

2.5 - Combinação de ações
De forma a verificar se a estrutura garante os requisitos de segurança, de utilização e de
durabilidade, a quantificação e combinação de ações foi efetuada de acordo com a NP EN1990
[1]. As combinações são feitas considerando sempre uma ação variável base e combinando-a
com todas as outras acompanhantes, sem esquecer as ações permanentes sempre presentes.
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2.5.1 - Estados Limites Últimos

Os estados limites últimos estão associados à segurança das pessoas e da própria estrutura e
avaliam eventuais colapsos ou outras formas de ruína estrutural. As combinações de ações para
os estados de limite últimos são,
Combinação fundamental
′′
′′
𝐸𝑑 = ∑ 𝛾𝐺,𝑗 𝐺𝑘,𝑗
+ ′′𝛾𝑝 𝑃′′ + ′′𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1
+ ∑ 𝛾𝑄,𝑖 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(2. 19)

𝑖>1

Tabela 2.17 - Valores de cálculo das ações

Ações permanentes
Desfavoráveis

Favoráveis

𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

Ação variável de
base

Ações variáveis
acompanhantes

𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1

∑ 𝛾𝑄,𝑖 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1

𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 = 1,35

𝛾𝑄,1 = 1,5 (0 nos casos favoráveis)

𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 = 1,00

𝛾𝑄,𝑖 = 1,5 (0 nos casos favoráveis)

Combinação sísmica
′′
𝐸𝑑 = ∑ 𝐺𝑘,𝑗
+ ′′𝑃′′ + ′′𝐴𝐸𝑑 ′′ + ∑ 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(2. 20)

𝑖>1

Combinação acidental
′′
𝐸𝑑 = ∑ 𝐺𝑘,𝑗
+ ′′𝑃′′ + ′′𝐴𝑑 ′′ + ′′(𝜓1,1 𝑜𝑢 𝜓2,1 )′′ ∙ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(2. 21)

𝑖>1

Em que,
𝐸𝑑 - valor de cálculo das ações considerando o seu valor combinado;
𝛾𝐺,𝑗 - Coeficiente parcial relativo à ação permanente j;
𝐺𝑘,𝑗 - valor característico da ação permanente j;
𝑃 - ação de pré-esforço;
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𝛾𝑄,1 - coeficiente parcial relativo à ação variável de base da combinação;
𝑄𝑘,1 - valor característico da ação variável de base da combinação;
𝛾𝑄,𝑖 - coeficiente parcial relativo à ação variável acompanhante da combinação i;
𝜓0,𝑖 - fator parcial do valor de combinação da variável i;
𝑄𝑘,𝑖 - valor característico da ação variável acompanhante i;
𝐴𝑑 - valor de cálculo da ação de acidente;
𝐴𝐸𝑑 - valor de cálculo da ação sísmica.

2.5.2 - Estados Limites de Utilização

Os estados limites de utilização são aqueles que dizem respeito ao funcionamento normal da
estrutura, ao conforto das pessoas e aspeto na construção e correspondem às condições para
além das quais os requisitos de utilização especificados para uma estrutura ou para um elemento
estrutural deixam de ser satisfeitos.
A Verificação para o estado limite de utilização pode ser realizada de 3 formas: com a
combinação característica utilizada para os estados limites irreversíveis, a combinação
frequente, normalmente utilizada para estados reversíveis e a combinação quase-permanente,
que é utilizada para efeitos a longo prazo e para o “aspeto” da estrutura.
Só será feita a verificação para a combinação característica definida na equação (2.19)

2.5.3 - Combinações finais

Os fatores parciais das ações a usar nas combinações, segundo o Eurocódigo são os seguintes:
Tabela 2.18 - Valores recomendados dos fatores parciais das ações

Ação

𝝍𝟎

𝝍𝟏

𝝍𝟐

Sobrecarga Cobertura

0

0

0

Sobrecarga Ponte Rolante

1

0,9

0,8

Variação de Temperatura

0,6

0,5

0

Vento

0,6

0,2

0
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Os coeficientes e fatores parciais relativos à ponte rolante, não são gerados automaticamente
pelo programa de cálculo. Estes foram introduzidos pelo projetista e estão representados na
tabela 2.19.
Tabela 2.19 - Comparação dos valores dos fatores parciais das ações

Sobrecarga Ponte Rolante

𝜸𝑸,𝟏

𝜸𝑸,𝒊

𝝍𝟎

Verificação

1,5

1,5

1

Projetista

1,5

1

0,5

Esta discrepância, nos valores dos fatores parciais de ações, juntamente com os diferentes
valores dos coeficientes de pressão interior, resultará numa diferença bastante significativa dos
esforços da estrutura, sendo que na verificação serão mais gravosos do que os obtidos no
programa de cálculo.
Na página a seguir, apresenta-se na tabela 2.20 resumo das combinações de ações necessárias
para a verificação do projeto. Em cada combinação a ponte rolante varia de lado, a temperatura
varia de estação e o vento varia em todas as direções, o que se reflete nas cerca de 400
combinações analisadas.
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Tabela 2.20 - Resumo de todas as combinações consideradas para a verificação
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3 - Verificação do dimensionamento dos painéis de revestimento
O revestimento exterior do edifício recebe diretamente as ações do vento, da neve e da
sobrecarga, para além do papel fundamental no isolamento térmico e acústico do edifício.
Quanto maior for a sua resistência mecânica maior pode ser a distância entre as madres da
estrutura.
3.1 - Cobertura e pala
Tanto para a cobertura como para a pala, foram escolhidos painéis sandwich de dupla face
metálica com núcleo isolante de lã de rocha FTB PC 1000 com uma espessura de 50 mm e as
seguintes características fornecidas pelo fabricante, Anexo A.1.1,
Tabela 3.1 - Propriedades do painel de cobertura utilizado

Características

Vão livre (m)

Peso próprio
(N/m2)

Força máxima
(N/m2)

1,50

150

6118

Os painéis de lã de rocha foram escolhidos para a cobertura, de modo a satisfazer os requisitos
estabelecidos pelo dono da obra e regulamentares. O primeiro, a nível acústico, diminui em
grande parte o ruído causado pela precipitação, que é um grande fator de desconforto e o
segundo, a nível regulamentar na limitação à propagação de incêndios pelo exterior da
cobertura, que condiciona a reação ao fogo do revestimento de coberturas inclinadas.
Estes também apresentam vantagens estruturais, pois sendo mais pesados do que as outras
soluções no mercado são favoráveis na ação de base vento ascendente.
Para fazer a verificação da resistência dos painéis da cobertura, é necessário calcular o valor
das possíveis combinações de ações. Os valores máximos dos coeficientes de pressão
localizam-se na pala, tanto para vento de pressão como sucção (+2,07;−2,47), mas a pressão
dinâmica de pico é maior na cobertura.
A combinação de cálculo crítica é a 13, que se encontra na tabela 2.20, para ação de base vento
sucção,
𝑞13,𝑝𝑎𝑙𝑎 = −1 ∙ 150 ∙ cos 4,5 + 1,5 ∙ 914 ∙ 2,47 = 3238 𝑁/𝑚2
𝑞13,𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = −1 ∙ 150 ∙ cos 5,7 + 1,5 ∙ 1090 ∙ 2,21 = 3463 𝑁/𝑚2

Nenhum valor das cargas, nem na cobertura, nem na pala, ultrapassa os 6118 𝑁/𝑚2 do
catálogo, valor este que na realidade ainda devia ser considerado maior porque no pavilhão a
distância entre madres na cobertura é de 1,2 m e não de 1,5.
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3.2 - Fachada
Para a fachada o projetista escolheu os painéis de sandwich poliuretano MF 1000, pois não
havia requisitos pré-estabelecidos, com espessura de 50 𝑚𝑚 e um peso próprio de 111 kN/𝑚2
em que a distância entre os elementos de suporte é 1,2 m e o peso próprio é neste caso
desfavorável para o dimensionamento.
Neste caso o catálogo do fabricante, Anexo 1.1.2, não nos indica a força máxima resistente,
mas sim a resistência à flexão com carga uniforme para cargas ascendentes e descendentes.
Tabela 3.2 - Propriedades do painel de fachada utilizado

Ascendente

0,84 kNm/m

Descendente

2,06 kNm/m

A direção ascendente corresponde ao vento de sucção e a descendente ao vento de pressão.
Calculam-se então, com os coeficientes de pressão maiores para a fachada, os valores absolutos
das cargas e momentos máximos para as duas situações,
𝑞𝐴 = 1,5 ∙ 1090 ∙ 1,83 = 2991 𝑁/𝑚2
𝑞𝐷 = 1,5 ∙ 1090 ∙ 1,46 = 2387 𝑁/𝑚2

Numa viga simplesmente apoiada o momento máximo é,
𝑞 ∙ 𝑙2
𝑀=
8

(3.1)

Com uma distância entre madres da fachada de 1,2 𝑚,
𝑀𝐴 =

2991 ∙ 1,22
= 538 𝑁𝑚/𝑚
8

2387 ∙ 1,22
𝑀𝐷 =
= 430 𝑁𝑚/𝑚
8

Ambos os valores são verificados, pois são inferiores aos valores do catálogo correspondentes.
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3.3 - Chapa perfilada
Por uma questão estética, o projetista decidiu utilizar chapa perfilada à volta do pavilhão, para
rematar e fazer a transição entre as vertentes inclinadas da cobertura e as fachadas, camuflando
assim algumas das soluções construtivas utilizadas. Estas chapas, tal como os painéis de
revestimento também têm de suportar as ações exteriores.

Figura 3.1 - Imagem virtual do pavilhão e da chapa perfilada

A chapa escolhida foi o Perfil Ondulado PO16 da marca do COLABORANTE. Com 0,5 𝑚𝑚
de espessura e apoios de metro em metro as cargas admissíveis são de 3,72 𝑘𝑁/𝑚2. A carga
máxima encontra-se na zona A da platibanda para um coeficiente de pressão exterior de +2,1.
𝑞 = 1,5 ∙ 2.1 ∙ 1090 = 3432 𝑁/𝑚2

O perfil ondulado está bem dimensionado.
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4 - Verificação do dimensionamento das madres
O aço escolhido pelo projetista para as madres da estrutura foi o enformado a frio S280 GD+Z,
com uma tensão de cedência de 280 𝑀𝑃𝑎. Estes aços devem ser estruturais (S), revestidos em
contínuo por imersão a quente (GD) e com uma zincagem Z 275.
Estas peças metálicas devem ser perfiladas e não quinadas. O processo de quinagem induz
deformações excessivas nas zonas das dobras, que por vezes podem atingir o limite de extensão
última do aço, para além de fenómenos de desgaste nestas zonas [10]. Estas peças, dada a sua
natureza, vêm perfuradas privilegiando as ligações aparafusadas na montagem, para deste modo
eliminarem os cortes feitos em obra e as soldas.
Os diferentes perfis utilizados e as suas propriedades, Anexo A.4.1, para as madres estão
representados na tabela 4.1.
Tabela 4.121 - Perfis e respetivas propriedades usados nas madres da estrutura

Perfil

σced
(MPa)

E
(GPA)

A
(cm2)

Peso
(N/m)

Iyy
(cm4)

Wyy
(cm3)

Izz
(cm4)

Wzz
(cm3)

Fachada

C 220x2,5

280

210

8,84

69,4

598,3

54,39

32,8

8,03

Cobertura

Z 220x2,5

280

210

9,16

71,9

654,9

59,54

58,0

10,55

Pala

Z 120x2,5

280

210

6,66

52,3

160,3

26,72

58,0

10,55

Tal como o projetista, considerou-se que a ligação das madres é feita de 5 em 5 metros, ou seja,
simplesmente apoiada de pórtico em pórtico, considerando um modelo estrutural conservador
para prevenir uma deficiente montagem das madres por incorreta interpretação do projeto.
Portanto, todas as ligações nos pórticos são consideradas sem continuidade, ou seja, o momento
fletor nesses pontos é nulo.
O cálculo dos momentos, das flechas e das reações foi efetuado com o auxílio do software
FTOOL e consultando a tabela 4.2 [6].
Tabela 4.2 - Representação da flecha e momento fletor máximo

Sistema estático

Flecha

Diagrama de
momentos
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A força de atrito causada pelo vento será desprezada, uma vez que os valores de tensão
provocados são residuais, substituindo em (2.10),
𝐹𝑎,𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝛾 ∙ 0,04 ∙ 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝐴𝑓𝑟
2

O seu valor máximo é atingido na cobertura isolada, para uma distância entre madres de 1,2 𝑚
e entre apoios de 5 𝑚,
𝐹𝑎,𝑚á𝑥 =

1,5 ∙ 0,04 ∙ 1090 ∙ 1,2 ∙ 5
= 197 𝑁
2

𝜎𝑎,𝑚á𝑥 =

197
= 0,21 𝑀𝑃𝑎
916

Para a resistência das madres se verificar a tensão não pode exceder a tensão de cedência e esta
calcula-se com a seguinte expressão,
𝜎=

𝑀𝑦 𝑀𝑧
𝑁
+
+
𝐴 ∙ 𝜑 𝑤𝑦 𝑤𝑧

(4.1)

4.1 - Fachadas laterais
Nas paredes laterais do edifício foram previstos, pelo projetista, tirantes a meio vão dos pórticos
(como representados na figura 4.1) de maneira a que os esforços no eixo de menor inércia da
madre fossem menores. Sendo assim, a distância entre vãos para as forças permanentes,
verticais, é de 2,5 m, enquanto que na direção horizontal, do vento, é de 5 m.

Figura 4.1 - Corte longitudinal do pavilhão
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As ações presentes nas madres da fachada são o vento, o peso próprio dos painéis e das madres
e as variações de temperatura. Utilizando coeficiente de pressão maior da fachada, que se
encontra na zona A para vento longitudinal a 270 º, para a combinação crítica 13.

Figura 4.2 - Esquema das ações atuantes nas
madres da fachada
4.1.1 - Estado Limite Último

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝛾 ∙ 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑚 = 1,5 ∙ 1090 ∙ 1,83 ∙ 1,2 = 3590 𝑁/𝑚

Figura 4.3 - Ações, reações e diagrama de momentos fletores das madres da fachada devido ao vento

𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 = 𝛾 ∙ (𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 +𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 ) = 1,35 ∙ (110 ∙ 1,2 + 69,4) = 272 𝑁/𝑚

Figura 4.4 - Ações, reações e diagrama de momentos fletores das madres da fachada devido ao peso próprio
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De modo a calcular o efeito das variações de temperatura nas madres é preciso verificar se estas
se movem livremente nos apoios das vigas. Para isso calcula-se a deformação causada em cada
elemento estrutural pelas diferenças de temperatura com a equação (2.3),
𝜀𝑚á𝑥 = 10−5 ∙ 5 ∙ 18,5 = 0,93 𝑚𝑚

Como a folga mínima em parafusos correntes (neste tipo de ligações não se utilizam préesforçados) é de 1 𝑚𝑚, assume-se que as madres não têm o seu movimento restringido, então,
a força de atrito pode ser determinada com a equação (2.7). As forças de atrito só são relevantes
nos esforços das extremidades, porque nos pórticos interiores, como a dilatação das madres
adjacentes ocorre em direções opostas, as forças de atrito anulam-se. Então, utilizando as
reações obtidas nas figuras 4.3 e 4.4 calcula-se,
𝑅 = √89702 +2502 = 8973 𝑁
𝐹𝑎,∆𝑇 = ψ0 ∙ 𝜇 ∙ 𝑅 = 0,6 ∙ 0,7 ∙ 8973 = 3769 𝑁

O momento fletor nas madres das paredes em cada direção é,
𝑀𝑦 =

3590 ∙ 52
= 11218 𝑁 ∙ 𝑚
8

𝑀𝑧 =

272 ∙ 2,52
= 212 𝑁 ∙ 𝑚
8

Para as madres C 220, com as suas propriedades, Anexo A.2, substituindo em (C.4) e (C.3)
calcula-se o seu coeficiente de esbelteza máximo, sendo o comprimento de encurvadura de
2,5 𝑚, devido à existência de tirantes, figura 4.12,
𝐼𝑦
32,8
𝑖𝑦 = √ = √
= 1,93 𝑐𝑚
𝐴
8,84
𝜆𝑦 =

250
= 130
1,93

Consultando a tabela C.10, obtém-se o coeficiente de encurvadura e calcula-se o valor da tensão
(4.1),
𝜑=

4103
= 0,24
1302
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𝜎=

3769
11218 212
+
+
= 250 ≤ 280 𝑀𝑃𝑎
884 ∙ 0,24 54,39 8,03

A resistência das madres das paredes está assegurada.

4.1.2 - Estado Limite de Utilização

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑚 = 1089,75 ∙ 1,83 ∙ 1,2 = 2393 𝑁/𝑚
𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 +𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 = 110 ∙ 1,2 + 69,4 = 201 𝑁/𝑚

A flecha máxima admissível é [11],
𝛿𝑚á𝑥 =
𝛿𝑚á𝑥,𝑦 =

𝐿
200

2500
= 12,5 𝑚𝑚
200

𝛿𝑚á𝑥,𝑧 =

5000
= 25 𝑚𝑚
200

Calculam-se as flechas máximas nas madres com a expressão da tabela 4.2,
5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4
5 ∙ 201 ∙ 2,54
𝛿𝑦 =
=
= 1,5 ≤ 12,5 𝑚𝑚
384 ∙ 𝐸𝐼 384 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 32,8 ∙ 10−8

5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4
5 ∙ 2393 ∙ 54
𝛿𝑧 =
=
= 15,5 ≤ 25 𝑚𝑚
384 ∙ 𝐸𝐼 384 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 598,3 ∙ 10−8
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4.2 - Cobertura
As ações presentes nas madres da cobertura são o vento, o peso próprio dos painéis e das madres
e as variações de temperatura. As madres na cobertura são de 5 𝑚 e o coeficiente de pressão
maior é para ventos longitudinais de 270º, 𝑐𝑝 = −2,21, em que a combinação crítica é a 13,
com vento de sucção como ação variável de base.

Figura 4.5 - Esquema das ações atuantes nas madres da cobertura
4.2.1 - Estado Limite Último

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝛾 ∙ 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑚 = 1,5 ∙ 1090 ∙ 2,21 ∙ 1,2 = 4335 𝑁/𝑚
𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 +𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 = 150 ∙ 1,2 + 71,9 = 252 𝑁/𝑚

𝑞𝑦 = 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ cos 5,7 = 4084 𝑁/𝑚

Figura 4.6 - Ações, reações e diagrama de momentos fletores das madres da cobertura devido às ações em Y

𝑞𝑧 = 𝛾 ∙ 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ sin 5,7 = 1,35 ∙ 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ sin 5,7 = 34 𝑁/𝑚

Figura 4.7 - Ações, reações e diagrama de momentos fletores das madres da cobertura devido às ações em Z
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Segundo o mesmo raciocínio do capítulo 4.1.1, a força de atrito causada pelas diferenças de
temperatura (2.7) é,
𝑅 = √102002 +842 = 10200 𝑁
𝐹𝑎,∆𝑇 = 𝛾 ∙ ψ0 ∙ 𝜇 ∙ 𝑅 = 0,6 ∙ 0,7 ∙ 10200 = 4284 𝑁

O momento fletor nas madres da cobertura em cada direção é,
4084 ∙ 52
𝑀𝑦 =
= 12764 𝑁 ∙ 𝑚
8
𝑀𝑧 =

34 ∙ 52
= 106 𝑁 ∙ 𝑚
8

Para as madres Z 220, com as suas propriedades, Anexo A.2, substituindo em (C.4) e (C.3)
calcula-se o seu coeficiente de esbelteza máximo, sendo o comprimento de encurvadura de 5
m, distância entre pórticos,
𝐼𝑦
58
𝑖𝑦 = √ = √
= 2,51 𝑐𝑚
𝐴
9,16
𝜆𝑦 =

500
= 199
2,51

Consultando a tabela C.10, obtém-se o coeficiente de encurvadura e calcula-se o valor da tensão
(4.1),
𝜑=

𝜎=

4103
= 0,10
1992

4284
12764
106
+
+
= 271 ≤ 280 𝑀𝑃𝑎
916 ∙ 0,10 59,54 10,55

A resistência das madres está assegurada, as que fazem parte dos montantes dos
contraventamentos serão verificadas no capítulo 8.3.2.
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4.2.2 - Estado Limite de Utilização

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑚 = 1090 ∙ 2,21 ∙ 1,2 = 2890 𝑁/𝑚
𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 +𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 = 150 ∙ 1,2 + 71,9 = 252 𝑁/𝑚
𝑞𝑦 = 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ cos 5,7 = 2639 𝑁/𝑚
𝑞𝑧 = 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ sin 5,7 = 25 𝑁/𝑚

Calculam-se as flechas máximas nas madres com a expressão da tabela 4.2,
5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4
5 ∙ 25 ∙ 54
𝛿𝑦 =
=
= 1,7 ≤ 25 𝑚𝑚
384 ∙ 𝐸𝐼 384 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 58 ∙ 10−8

𝛿𝑧 =

5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4
5 ∙ 2890 ∙ 54
=
= 17,1 ≤ 25 𝑚𝑚
384 ∙ 𝐸𝐼 384 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 654,9 ∙ 10−8

4.3 - Pala
As ações presentes nas madres da pala são o vento, o peso próprio dos painéis e das madres e
as variações de temperatura. O vão na pala é de 5 𝑚, o coeficiente de pressão maior é para
ventos transversais, 𝑐𝑝 = −2,47, e a combinação crítica é a 13, para vento de sucção como ação
base. É de relembrar que na pala a distância entre madres é de 0,75 𝑚 e o seu comprimento é
de 15 𝑚 pelo que as ações devidas à variação de temperatura são desprezáveis.

Figura 4.8 - Esquema das ações atuantes
nas madres da pala
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4.3.1 - Estado Limite Último

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝛾 ∙ 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑚 = 1,5 ∙ 914 ∙ 2,47 ∙ 0,75 = 2541 𝑁/𝑚
𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 +𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 = 150 ∙ 0,75 + 52,3 = 165 𝑁/𝑚

𝑞𝑦 = 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ cos 4,5 = 2376 𝑁/𝑚

Figura 4.9 - Ações, reações e diagrama de momentos fletores das madres da pala devido às ações em Y

𝑞𝑧 = 𝛾 ∙ 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ sin 4,5 = 1,35 ∙ 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ sin 4,5 = 17 𝑁/𝑚

Figura 4.10 - Ações, reações e diagrama de momentos fletores das madres da pala devido às ações em Z

A tensão presente nas madres da cobertura é,
𝑀𝑦 =

2376 ∙ 52
= 7426 𝑁 ∙ 𝑚
8

𝑀𝑧 =

𝜎=

17 ∙ 52
= 55 𝑁 ∙ 𝑚
8

𝑀𝑦 𝑀𝑧 7426
55
+
=
+
= 283 ≥ 280 𝑀𝑃𝑎
𝑤𝑦 𝑤𝑧 26,72 10,55
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A tensão ultrapassa a tensão de cedência do material, no entanto o projetista quis manter este
perfil Z 120 por uma questão estética, visto que a pala se encontra numa zona muito visível.
Uma forma de diminuir os esforços consiste em adotar um modelo estrutural de viga contínuo
com 3 tramos. Para isso temos de ter em atenção o transporte das madres, pois estas têm 15
metros de comprimento, não é possível soldá-las e é difícil garantir ligações aparafusadas.
Assim temos os novos diagramas de esforços, na direção y,

Figura 4.11 - Ações, reações e diagrama de momentos fletores das madres (contínuas) da pala devido às ações em Y

Na direção z,

Figura 4.12 - Ações, reações e diagrama de momentos fletores das madres (contínuas) da pala devido às ações em Z

A tensão presente nas madres da cobertura considerando continuidade é (4.1),

𝜎=

𝑀𝑦 𝑀𝑧 5941
44
+
=
+
= 226 ≤ 280 𝑀𝑃𝑎
𝑤𝑦 𝑤𝑧 26,72 10,55

4.3.2 - Estado Limite de Utilização

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑚 = 914 ∙ 2,47 ∙ 0,75 = 1694 𝑁/𝑚
𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 +𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 = 150 ∙ 0,75 + 52,3 = 165 𝑁/𝑚
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𝑞𝑦 = 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ cos 4,5 = 1529 𝑁/𝑚
𝑞𝑧 = 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 ∙ sin 4,5 = 13 𝑁/𝑚
𝛿𝑦 =

𝛿𝑧 =

5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4
5 ∙ 13 ∙ 54
=
= 0,9 ≤ 25 𝑚𝑚
384 ∙ 𝐸𝐼 384 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 58 ∙ 10−8

5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4
5 ∙ 1529 ∙ 54
=
= 37 ≥ 25 𝑚𝑚
384 ∙ 𝐸𝐼 384 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 160,3 ∙ 10−8

Estes cálculos foram feitos para uma viga com ligações rígidas, com a ajuda do FTOOL
verifica-se a flecha em z para uma viga contínua.

Figura 4.13 - Diagrama da flecha em Z das madres (contínuas) da pala

O estado limite de utilização está então verificado para as madres da pala, visto que, 19,6 ≤
25 𝑚𝑚.
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5 - Verificação do dimensionamento do pórtico B
O pórtico B do pavilhão é o segundo da zona 1, como representado na figura 5.1. Este pórtico
foi escolhido para a verificação porque é normalmente no segundo e no penúltimo pórticos de
pavilhões de estruturas metálicas, onde se encontram as zonas críticas dos esforços dos
elementos estruturais.

Zona 1

Zona 2

Figura 5.1 - Planta estrutural da cobertura

Conhecendo-se as soluções usadas pelo projetista, figura 5.2, só é então necessário verificar a
sua resistência aos esforços presentes segundo o Eurocódigo 3 [11].

Figura 5.2 - Corte parcial do pórtico
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O cálculo das cargas transmitidas ao pórtico e seus esforços foi feito com a ajuda do programa
FTOOL. O modelo estrutural considerado no programa está representado na figura 5.3. É de
notar que na base os dois pilares são encastrados e que, as referências para as distâncias
consideradas foram os eixos dos perfis.

Figura 5.3 - Modelo estrutural do pórtico em verificação

Para se determinarem as cargas sobre o pórtico, com algumas exceções, foram calculadas as
reações nos apoios das madres, que são transmitidas como forças concentradas para as vigas e
pilares do pórtico. Em função da localização de cada madre, as pressões aplicadas têm uma
certa distância de influência.

Figura 5.4 - Esquema das distâncias de influência das madres

Como visto anteriormente, as madres não apresentam continuidade nos apoios, com exceção
das da pala onde foram consideradas vigas contínuas de 3 tramos. As reações máximas dos
apoios nestes dois casos podem ser calculadas com as fórmulas da tabela 5.1, em que, q é o
valor da carga uniformemente distribuída e l o comprimento da viga, normalmente igual à
distância entre os pórticos [6].
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Tabela 5.1 - Expressão de cálculo de 𝑅𝑚á𝑥 nos apoios

𝑅𝑚á𝑥
Viga contínua
de 3 tramos

1,1 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙

Viga sem
continuidade

𝑞∙𝑙

5.1 - Ações que atuam no pórtico B
As forças transmitidas ao pórtico são causadas pelas diversas ações presentes na estrutura (peso
próprio, sobrecarga, ponte rolante, vento e temperatura).
5.1.1 - Peso próprio

Os componentes estruturais, cujos pesos próprios foram considerados significativos, são os
seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

as madres;
os painéis de revestimento;
os pilares do pórtico (IPE 500);
as vigas do pórtico (IPE 400);
a viga da pala (IPE 300);
a viga de remate da pala (UNP 300);
o cachorro de apoio da ponte rolante (IPE 500);
a viga carril da ponte rolante (HEB300).

Ações distribuídas
O peso próprio dos elementos estruturais complanares ao pórtico é considerado como uma ação
uniformemente distribuída vertical, com sentido para baixo. Na figura 5.5, estão representadas
este tipo de cargas que atuam no pórtico.
Tabela 5.2 - Peso próprio dos perfis

Perfil

Peso Próprio
(𝑁/𝑚) [6]

IPE 300

422

IPE 400

663

IPE 500

807
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Figura 5.5 - Ações uniformemente distribuídas do peso próprio

Ações concentradas
As madres e os painéis de revestimento como se encontram na direção normal ao plano do
pórtico resultam em cargas concentradas nos pontos onde as madres se apoiam no pórtico.
Tratam-se de vigas sem continuidade no caso das paredes laterais e da cobertura e com
continuidade na pala, obtêm-se então as reações máximas nos apoios, que serão as ações do
peso próprio sobre o pórtico B.
Relembra-se que nem todos os apoios têm a mesma distância de influência (𝑑𝑖𝑛𝑓 ) porque a
distância das madres varia como se pode ver nas figuras 5.3 e 5.4.

Ações nas fachadas laterais
𝑞 = 𝑝𝑝𝐶220 + 𝑝𝑝𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 69,4 + 111 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.3 - Ações concentradas transmitidas ao pórtico devido ao peso próprio nas fachadas laterais

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

0,55

0,6

1,1

1,15

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

625

652

680

958

985

1013

Ações na cobertura
𝑞 = 𝑝𝑝𝑍220 + 𝑝𝑝𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑓 = 71,9 + 150 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5
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Tabela 5.4 - Ações concentradas transmitidas ao pórtico devido ao peso próprio nas fachadas laterais

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

1,1

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

735

1185

1260

Ações na pala
𝑞 = 𝑝𝑝𝑍120 + 𝑝𝑝𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎 ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑓 = 52,3 + 150 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 1,1 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙 , 𝑐𝑜𝑚 𝑙 = 5𝑚

Tabela 5.5 - Ações concentradas transmitidas ao pórtico devido ao peso próprio na pala

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,375

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

597

906

Ações da viga de remate da pala
Esta viga também é contínua e apresenta 3 tramos como as madres da pala. A reação máxima
é,
𝑞 = 𝑝𝑝𝑈𝑁𝑃300 = 462 𝑁/𝑚
𝑅𝑚á𝑥 = 1,1 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙 = 1,1 ∙ 462 ∙ 5 = 2541 𝑁

Ações da viga carril da Ponte Rolante
Neste caso foi necessário o auxílio do FTOOL para o cálculo da reação máxima, porque se trata
de uma viga contínua de 6 tramos.
𝑞 = 𝑝𝑝𝐻𝐸𝐵300 = 1170 𝑁/𝑚

Figura 5.6 - Ações e reações do peso próprio da viga carril da ponte rolante

𝑅𝑚á𝑥 = 6637 𝑁
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A força na direção da viga carril de 93 𝑘𝑁, tabela 2.1, foi prevista pelo projetista ser suportada
pela estrutura de betão armado do módulo administrativo.
As cargas concentradas transmitidas ao pórtico, causadas pelo peso próprio dos elementos
estruturais, estão representados na figura 5.7.

Figura 5.7 - Ações concentradas do peso próprio

5.1.2 - Sobrecarga

Sobrecarga na cobertura e na pala
As madres na cobertura não apresentam continuidade, então as forças transmitidas nos apoios
das madres no pórtico B são,
𝑞 = 𝑞𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 400 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 , 𝑐𝑜𝑚 𝑙 = 5𝑚

Tabela 5.6 - Ações transmitidas ao pórtico devido à sobrecarga na cobertura

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

1,1

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

1000

2200

2400

Na pala as madres apresentam continuidade, por isso calcula-se,
𝑞 = 𝑞𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑓 = 400 ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 1,1 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙 = 1,1 ∙ 𝑞 ∙ 5
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Tabela 5.7 - Ações transmitidas ao pórtico devido à sobrecarga na pala

𝑑𝑟𝑒𝑓 (𝑚)

0,375

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

825

1650

Representam-se as ações da sobrecarga na pala e na cobertura na figura 5.8.

Figura 5.8 - Ações concentradas da sobrecarga

Sobrecarga da ponte rolante
Os valores das forças transmitidas pela ponte rolante são os mesmos que os apresentados no
capítulo 2.2.1, tabela 2.1, mas como estas forças são aplicadas no apoio desta com a viga carril
HEB 300 e este ponto não se encontra representado no esquema do FTOOL, ao deslocar as
forças para o eixo da consola curto, a força de horizontal dá origem a um momento que é
determinado do seguinte modo,

Figura 5.9 - Corte parcial do pórtico no apoio da viga carril

𝑀 = 𝐹𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 ∙ 0,57
𝑀𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑃𝑅 = 19,78 ∙ 0,57 = 11,3 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
𝑀𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 8,6 ∙ 0,57 = 4,9 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
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As forças transmitidas ao pórtico pela ponte rolante nas duas extremidades estão representadas
na figura 5.10.
a)

b)

Figura 5.10 - Ações concentradas da ponte rolante quando se encontra a) do lado direito b) do lado esquerdo

5.1.3 - Ações térmicas

As ações térmicas foram diretamente introduzidas no programa de cálculo (FTOOL) como
variações uniformes de temperatura. Sendo que no inverno, esta é ∆𝑇 𝑢 = −6 ºC e no verão,
∆𝑇 𝑢 = 18,5 ºC, como foram calculadas no capítulo 2.2.3.

5.1.4 – Vento

Existem várias forças aplicadas pelo vento ao pórtico variando em intensidade e sentido como
se viu no capítulo 2.2.4, nas paredes e coberturas.
5.1.4.1 - Vento 0º

Neste caso, o vento embate na parede oposta à da pala, logo, não são consideradas forças na
pala com origem do mesmo. Relembram-se então os diferentes coeficientes de pressão
resultantes e respetivas zonas de ação, calculados anteriormente na tabela 2.13.
Tabela 5.8 - Coeficientes de pressão resultante para vento transversal

Zona
cp

Situação

-

D

E

F

G

H

I

J

1

+1,46

+0,39

-0,9

-0,43

+0,16

+0,15

+0,86

2

+1,46

+0,39

+0,75

+0,75

+0,75

+0,18

+0,18
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Fachada
No embasamento das paredes laterais, onde o pilar metálico está embebido numa parede de
betão armado, não existindo madres para a transmissão de forças concentradas nos apoios, a
força do vento foi considerada como uma carga distribuída horizontal. A parede a barlavento
está toda localizada na zona D e a sotavento na Zona E.
A ação horizontal uniformemente distribuída sobre o pórtico, sabendo que a distância de
influência (𝑑𝑖𝑛𝑓 ) é a distância representada figura 5.11, é calculada:

Figura 5.11 - Localização do pórtico B em planta e corte longitudinal parcial

𝑞ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓

Tabela 5.9 - Ações distribuídas do vento 0º nas zonas D e E

𝑍𝑜𝑛𝑎

D

E

𝑞ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑁/𝑚)

7957

2126

As forças concentradas transmitidas nos apoios das madres são,
Na zona D,
𝑞 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 1090 ∙ 0,39 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.10 - Ações concentradas do vento 0º na zona D

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

0,55

0,6

1,1

1,15

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

1063

1169

1275

2338

2444

2551
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Na zona E,
𝑞 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑓 = 1090 ∙ 1,46 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.11 - Ações concentradas do vento 0º na zona E

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

0,55

0,6

1,1

1,15

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

3979

4376

4774

8753

9151

9548

As forças transmitidas pelo vento 0º às paredes são então representadas no esquema estrutural,
figura 5.12.

Figura 5.12 - Ações do vento 0º nas fachadas

Cobertura
O caso da cobertura é um pouco mais complexo, pois é preciso considerar duas situações
diferentes, uma vez que existem zonas em que a pressão varia entre valores positivos e
negativos como se observa na tabela 5.8. Para além disso também existem 5 zonas diferentes
como se verifica na figura 5.13.

Figura 5.13 - Zonas para vento transversal em
coberturas de 2 vertentes
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Situação 1
Em modo de simplificação, considera-se que as zonas F, G e J com 2,1 𝑚 de largura abrangem
3 madres (2,2 𝑚) e o coeficiente de pressão na zona I é + 0,16 tal como na zona H, tudo pelo
lado da segurança.
Os primeiros 2,1 𝑚, zona F/G, são uma exceção, visto que a pressão não é constante ao longo
da madre, com o auxílio do FTOOL,
𝑞𝐹,𝐺 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑞𝐹

𝑞𝐺
𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

Figura 5.14 - Esquema no FTOOL da ação do vento 0º na cobertura (situação 1) onde as
madres abrangem as zonas F e G

Tabela 5.12 - Ações concentradas do vento 0º na cobertura (situação 1) nas zonas F e G

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

0,6

1,1

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

1887

2264

4151

Na zona H e I a reação máxima é,
𝑞 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.13 - Ações concentradas do vento 0º na cobertura (situação 1) nas zonas H e I

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

1,1

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

436

959

1046

Na zona J,
𝑞 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 1090 ∙ 0,86 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.14 - Ações concentradas do vento 0º na cobertura (situação 1) na zona J

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

5624
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Nos apoios entre zonas F/H e J/I,
𝑅𝐹/𝐻 = 2264 −
𝑅𝐽/𝐼 =

1046
= 1741 𝑁
2

5624 + 1046
= 3335 𝑁
2

A figura 5.15 mostra as forças transmitidas pela primeira situação do vento transversal ao
pórtico. Como o software não permite a colocação de forças normais às barras as forças foram
decompostas, sendo que o ângulo da cobertura é de 5,7º.

Figura 5.15 - Ações do vento 0º na cobertura (situação 1)

Situação 2
Nesta situação os coeficientes de pressão são iguais em cada vertente da cobertura. As forças
transmitidas são,
A barlavento,
𝑞 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 1090 ∙ 0,75 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.15 - Ações concentradas do vento 0º na cobertura (situação 2) nas zonas a barlavento

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

1,1

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

2044

4496

4905

A sotavento,
𝑞 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 1090 ∙ 0,18 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.16 - Ações concentradas do vento 0º na cobertura (situação 2) nas zonas a barlavento

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

1,1

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

491

1079

1177
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O nó central da cobertura tem aplicada uma força que é a média das forças dos dois nós
adjacentes.
A figura 5.16 mostra as forças transmitidas pela segunda situação do vento transversal 0º ao
pórtico. Como o software não permite a colocação de forças normais às barras as forças foram
decompostas, sendo que o ângulo da cobertura é de 5,7º.

Figura 5.16 - Ações do vento 0º na cobertura (situação 2)

5.1.4.2 - Vento 180º

Para o vento transversal de 180º acontece o mesmo que no vento de 0º, por isso as forças são
simétricas na cobertura e nas paredes. Em alguns pontos da parede as suas intensidades variam,
devido às diferentes distâncias de influência. As forças transmitidas pelo vento 180º
representam-se nas figuras 5.17, 5.18 e 5.19.

Fachadas laterais

Figura 5.17 - Ações do vento 180º nas fachadas
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Cobertura
Situação 1

Figura 5.18 - Ações do vento 180º na cobertura (situação 1)

Situação 2:

Figura 5.19 - Ações do vento 180º na cobertura (situação 2)

Pala
O vento, neste caso, embate na parede onde se encontra a pala por isso vão ser transmitidas
forças nos apoios das madres na viga em consola da pala. É necessário calculá-las para uma
situação de pressão e uma situação de sucção na pala.
Como se pode observar na figura 5.20 existem duas situações diferentes. Uma primeira, em que
as madres são abrangidas pela zona B e C e a segunda em que são abrangidas pela zona A e B.
Nos cálculos a largura da zona C (0,5 𝑚) é considerada 0,75 𝑚. Assim, pelo lado da segurança,
simplificam-se os cálculos, porque a distância considerada será igual à distância entre as
madres.
Na tabela 5.17 recordam-se os valores dos coeficientes de pressão exterior para o vento
transversal na pala.

Figura 5.20 - Zonas em coberturas isoladas
de uma vertente
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Tabela 5.17 - Coeficientes de pressão exterior na pala para vento 180º

Zona
𝑐𝑝𝑒

A

B

C

+0,77

+2,07

+1,28

-1,59

-2,16

-2,47

Pressão

𝑞𝑎,𝑏,𝑐 = 𝑞𝑝,𝑝𝑎𝑙𝑎 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑞𝐵
𝑞𝐺

𝑞𝐵
𝑞𝐺

𝑞𝐴,𝐶
𝑞𝐺
𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

Figura 5.21 - Esquema no FTOOL da ação do vento 180º na pala (pressão) onde as
madres abrangem as zonas B e A ou B e C

Com a ajuda do FTOOL calculam-se as reações nos apoios das madres no pórtico B.
Na primeira e na última madre atuam pressões da zona B e C,
Tabela 5.18 - Ações de pressão concentradas do vento 180º sobre a viga em consola nas zonas B e C

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,375

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

2487

4974

Nas madres das zonas B e A,
Tabela 5.19 - Ações de pressão concentradas do vento 180º sobre a viga em consola nas zonas B e A

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

3143

Nas segunda e na penúltima madre, como são abrangidas por metade da área de influência de
cada situação,
𝑅𝑚á𝑥 =

4974 + 3143
= 4059 𝑁
2
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Finalmente, decompõe-se as forças de pressão perpendiculares à viga em consola para um
ângulo de 4,5º, figura 5.22.

Figura 5.22 - Ações de pressão do vento 180º sobre a viga em consola

Sucção
Seguindo o mesmo raciocínio que no caso das ações de pressão, calcularam-se as reações
máximas no apoio das madres,
Nas zonas B e A,
Tabela 5.20 - Ações de sucção concentradas do vento 180º sobre a viga em consola nas zonas B e A

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

6098

Na primeira e última madre toda a área de influência pertence à zona C, ao contrário do que
acontece na situação de pressão, logo,
𝑅𝑚á𝑥 = 1,1 ∙ 𝑞𝑝,𝑝𝑎𝑙𝑎 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝑙 = 1,1 ∙ 914 ∙ 2,47 ∙ 5 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 12417 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓

Tabela 5.21 - Ações de sucção concentradas do vento 180º sobre a viga em consola na zona C

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,375

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

4656

9313

Na segunda e penúltima madre,
𝑅𝑚á𝑥 =

9313 + 6098
= 7706 𝑁
2
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Finalmente, decompõe-se as forças de pressão perpendiculares à viga em consola para um
ângulo de 4,5º, figura 5.23.

Figura 5.23 - Ações de sucção do vento 180º sobre a viga em consola

5.1.4.3 - Vento 90º

O caso do vento a 90º, quando este embate na parede oposta à cobertura isolada, Zona 1, é
bastante semelhante ao vento de 180º, mas com a exceção de que as pressões nas paredes
laterais não são constantes. Relembram-se os coeficientes de pressão para esta situação
calculados anteriormente na tabela 2.14.
Tabela 5.22 - Coeficientes de pressão resultante para vento longitudinal 90º

Zona

A

B

C

D

E

F

G

H

I

cp

-0,93

-0,53

-0,23

+0,97

-0,03

-1,31

-1,03

-0,42

-0,32

Fachadas
Como se pode ver na figura 5.24, o pórtico B, que se encontra a 5 metros da parede onde embate
o vento, está sujeito a pressões da zona A e B. Para simplificar os cálculos e pelo lado da
segurança a largura da zona A vai ser considerada de 5 metros.
B

A

Pórtico B

Vento 90 º

C

Figura 5.24 - Localização do pórtico B, relativamente ao vento 90º

À semelhança do que acontece nas situações de vento transversal, vão surgir cargas
concentradas nos apoios das madres e cargas distribuídas por causa das paredes de
embasamento.
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A carga horizontalmente distribuída como se verifica na figura 5.25, deriva de uma pressão com
uma distância de influência de 10 metros. Aproximadamente, metade desta distância está
presente na zona A e outra metade na zona B, então,
𝑞ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 2,5 ∙ 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ (𝑐𝑝𝑒,𝐴 + 𝑐𝑝𝑒,𝐵 ) = 2,5 ∙ 1090 ∙ (0,93 + 0,53) = 3979 𝑁/𝑚

Com a ajuda do FTOOL as reações máximas nos apoios das madres são,
𝑞𝐴
𝑞𝐺

𝑞𝐵
𝑞𝐺
𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

Figura 5.25 - Esquema no FTOOL da ação do vento 90º nas fachadas onde as
madres abrangem as zonas A e B

𝑞𝐴,𝐵 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
Tabela 5.23 - Ações concentradas do vento 90º nas fachadas Zona A e B

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

0,55

0,6

1,1

1,15

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

1990

2189

2388

4378

4577

4776

Representam-se na figura 5.26 as ações na fachada.

Figura 5.26 - Ações do vento 90º nas fachadas
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Cobertura
Na cobertura, para simplificar o problema, a largura da zona F é considerada 5,8 m em vez de
5,3, figura 5.27. Assim, pelo lado da segurança, ela abrange exatamente 6 madres.

Figura 5.27 - Zonas para o vento longitudinal em
coberturas de 2 vertentes

Com a ajuda do FTOOL as reações máximas nos apoios das madres são,
𝑞𝐹,𝐺,𝐻 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑞𝐹,𝐺
𝑞𝐺

𝑞𝐻
𝑞𝐺
𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

Figura 5.28 - Esquema no FTOOL da ação do vento 90º na cobertura onde
as madres abrangem as zonas F e H ou G e H

Quando as madres estão na zona F e H,
Tabela 5.24 - Ações concentradas do vento 90º na cobertura nas zonas F e H

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

1,1

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

1359

2990

3262

Quando as madres estão na zona G e H,
Tabela 5.25 - Ações concentradas do vento 90º na cobertura nas zonas G e H

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

3100
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No apoio da madre entre a zona F e G,
𝑅𝑚á𝑥 =

3262 + 3100
= 3181 𝑁
2

Sendo que no apoio do centro da cobertura a força é a média da força dos nós adjacentes,
decompondo as forças, representam-se as forças na figura 5.29.

Figura 5.29 - Ações do vento 90 º na cobertura

5.1.4.4 - Vento 270º

O caso do vento a 270º, quando este embate na parede do lado da cobertura isolada, zona 2, é
bastante semelhante ao vento de 90º, mas com a exceção de que as pressões nas paredes laterais
são constantes. Relembram-se os coeficientes de pressão para esta situação calculados
anteriormente na tabela 2.15.
Tabela 5.26 - Coeficientes de pressão resultante para vento longitudinal 270º

Zona

A

B

C

D

E

F

G

H

I

cp

-1,83

-1,43

-1,13

+0,07

-0,93

-2,21

-1,93

-1,32

-1,22

Fachadas
Como se pode ver na figura 5.30, o pórtico B, que se encontra a 5 metros da parede onde embate
o vento, está sujeito a pressões só na zona C.
C

B

A

Pórtico B

Vento 270º

Figura 5.30 - Localização do pórtico B relativamente ao vento 270º
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A carga distribuída nas paredes de embasamento é,
𝑞ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 5 ∙ 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ (𝑐𝑝𝑒,𝐶 ) = 5 ∙ 1090 ∙ 1,13 = 6159 𝑁/𝑚

E as forças concentradas,
𝑞𝐶 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒,𝐶 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.27 - Ações concentradas do vento 270º nas fachadas

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

0,55

0,6

1,1

1,15

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

3079

3387

3695

6774

7082

7390

Figura 5.31 - Ações do vento 270º nas fachadas

Cobertura
Neste caso o pórtico encontra-se todo influenciado por pressões da zona I, por isso as reações
são,
𝑞 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 1090 ∙ 1,22 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑙 = 𝑞 ∙ 5
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Tabela 5.28 - Ações concentradas do vento 270º na cobertura

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,5

1,1

1,2

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

3325

7314

7979

Sendo que no apoio do centro da cobertura a força é a média da força dos nós adjacentes,
decompondo as forças, representam-se as forças na figura 5.32.

Figura 5.32 - Ações do vento 270º na cobertura

Pala com vento longitudinal
Quando o vento sopra numa direção longitudinal, 90º ou 270º, as forças transmitidas por este à
pala vão ser iguais, uma vez que as zonas de pressão desta são simétricas como se verifica na
figura 5.33.
Relembrando os coeficientes de pressão presentes na pala para o vento transversal calculados
no capítulo 2.2.4 e seguindo um raciocínio semelhante ao do vento transversal calculam-se as
forças transmitidas.
Tabela 5.29 - Coeficientes de pressão exterior na pala para vento longitudinal

Zona
𝑐𝑝𝑒

A

B

C

+0,5

+1,8

+1,1

-0,6

-1,3

-1,4

Figura 5.33 - Zonas em coberturas isoladas
de uma vertente
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Pressão
Na primeira e na última madre que se encontram na zona B,
𝑞𝐵 = 𝑞𝑝 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓 = 914 ∙ 1,8 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑅𝑚á𝑥 = 1,1 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙 = 1,1 ∙ 𝑞 ∙ 5

Tabela 5.30 - Ações de pressão concentradas do vento longitudinal sobre a viga em consola na zona B

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,375

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

3393

6786

Nas restantes madres,
𝑞𝐴,𝐶 = 𝑞𝑝,𝑝𝑎𝑙𝑎 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑞𝐶
𝑞𝐺

𝑞𝐶
𝑞𝐺

𝑞𝐴
𝑞𝐺
𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

Figura 5.34 - Esquema no FTOOL da ação do vento longitudinal na pala (pressão) onde
as madres abrangem as zonas A e C

Tabela 5.31 - Ações de pressão concentradas do vento longitudinal sobre a viga em consola nas zonas A e C

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

1995

Na segunda e na penúltima madre,
𝑅𝑚á𝑥 =

6786 + 1995
= 4391 𝑁
2

Finalmente, após decomposição das forças de pressão perpendiculares à viga em consola
causadas pelo vento longitudinal para um ângulo de 4,5º representam-se as forças na figura
5.35.
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Figura 5.35 - Ações de pressão do vento longitudinal sobre a viga em consola

Sucção
Seguindo o mesmo raciocínio que no caso da pressão, com a exceção da primeira e última
madre porque o coeficiente de pressão na zona C é maior do que em B, calcularam-se as reações
máximas no apoio das madres,
𝑞𝐴,𝐵,𝐶 = 𝑞𝑝,𝑝𝑎𝑙𝑎 (𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑞𝐶
𝑞𝐺

𝑞𝐶
𝑞𝐺

𝑞𝐴,𝐵
𝑞𝐺
𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

𝑅𝑚á𝑥
𝑞𝐺

Figura 5.36 - Esquema no FTOOL da ação do vento longitudinal na pala (pressão) onde
as madres abrangem as zonas C e A ou C e B

Na primeira e na última madre última madre, zona C e B,
Tabela 5.32 - Ações de sucção concentradas do vento longitudinal sobre a viga em consola nas zonas C e B

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,375

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

2460

4919

Nas restantes madres, zona C e A,
Tabela 5.33 - Ações de sucção concentradas do vento longitudinal sobre a viga em consola nas zonas C e A

𝑑𝑖𝑛𝑓 (𝑚)

0,75

𝑅𝑚á𝑥 (𝑁)

2408
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Na segunda e penúltima madre,
𝑅𝑚á𝑥 =

4919 + 2408
= 3664 𝑁
2

Finalmente, após decomposição das ações de sucção perpendiculares à viga em consola
causadas pelo vento longitudinal para um ângulo de 4,5º as forças transmitidas estão
representadas na figura 5.37.

Figura 5.37 - Ações de sucção do vento longitudinal sobre a viga em consola
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5.2 - Envolventes dos diagramas de esforços combinados do pórtico
Para obter esforços exatos é necessário obter os momentos de inércia não tabelados do perfil
composto da cumeeira e da travessa na ligação com o pilar.
Cálculo das propriedades do perfil composto
Travessa na ligação com o pilar.
a)

Área

b)

𝐴𝐼𝑃𝐸 400 = 8450 𝑚𝑚2
𝐴1 = 8,6 ∙ 380 = 3268 𝑚𝑚2
𝐴2 = 180 ∙ 13,5 = 2430 𝑚𝑚2

z
y
Figura 5.38 - Perfil composto na a)
ligação pilar-travessa b) cumeeira

Centro de gravidade
As coordenadas do centro de massa em y mantêm se constantes porque o perfil é simétrico z,
mas o mesmo não acontece no eixo Z, então calcula-se,
𝑍̅ =

̅ 400 + 𝐴1 ∙ 𝑍1̅ + 𝐴2 ∙ 𝑍2̅
𝐴𝐼𝑃𝐸 400 ∙ 𝑍𝐼𝑃𝐸
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

380
13,5
8450 ∙ (13,5 + 380 + 200) + 3268 ∙ (13,5 + 2 ) + 2430 ∙ 2
=
8450 + 3268 + 2430
= 402,6 𝑚𝑚

Momentos de Inércia
No eixo Z̅,
𝐼𝑧,
𝐼𝑧,
𝐼𝑧 = 𝐼𝑧,

𝐼𝑃𝐸 400

2

1

=

8,63 ∙ 380
=
= 2,0 𝑐𝑚4
12
1803 ∙ 13,5
= 656,1 𝑐𝑚4
12

+ 𝐼𝑧, 1 +𝐼𝑧,

2

= 1318 + 2,0 + 656,1 = 1976 𝑐𝑚4

No eixo Y,
𝐼𝑦,

1

=

8,6 ∙ 3803
= 3932 𝑐𝑚4
12
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𝐼𝑦,

2

=

180 ∙ 13,53
= 3,7 𝑐𝑚4
12

Utilizando o teorema de steiner,

𝐼𝑦 = (𝐼𝑦,

𝐼𝑃𝐸 400

+ 𝐴𝐼𝑃𝐸 400 ∙ 𝑑 2 ) + (𝐼𝑦,

1

+ 𝐴1 ∙ 𝑑1 2 ) + (𝐼𝑦,

2

+ 𝐴2 ∙ 𝑑2 2 )

𝑑 = 13,5 + 380 + 200 − 402,6 = 190,9 𝑚𝑚
𝑑1 = 402,6 − (13,5 +
𝑑2 = 402,6 − (

380
) = 199,1 𝑚𝑚
2

13,5
) = 395,9𝑚𝑚
2

𝐼𝑦 = (23130 + 84,5 ∙ 19,12 ) + (3932 + 32,7 ∙ 19,92 ) + (3,7 + 24,3 ∙ 39,62 )
= 108948 𝑐𝑚4

Em que d é a distância do centro de gravidade de cada corpo até ao centro de gravidade do
conjunto.

Módulos de resistência à flexão (elástico)

𝑊𝑧 =
𝑊𝑦 =

𝐼𝑧
𝑦𝑚á𝑥
𝐼𝑦

𝑧𝑚á𝑥

=

=

1976
= 220 𝑐𝑚3
9

108948
= 2703 𝑐𝑚3
40,3

𝑧𝑚á𝑥 = 402,6 𝑚𝑚

Seguindo o mesmo processo calculam-se as propriedades do perfil composto da cumeeira, em
que a única dimensão geométrica que varia é altura da alma da cartela, que em vez de 380 mm
é de 373 mm, figura 5.38.
Tabela 5.34 - Propriedades geométricas dos perfis compostos

𝑨 (𝒄𝒎𝟐 )

𝑰𝒚 (𝒄𝒎𝟒 )

𝑰𝒛 (𝒄𝒎𝟒 )

𝑾𝒚 (𝒄𝒎𝟑 )

𝑾𝒛 (𝒄𝒎𝟑 )

Ligação ao pilar

14148

108948

1976

2703

220

Cumeeira

14088

106771

1976

2676

220
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Diagramas envolventes dos esforços do pórtico
Os diagramas envolventes representam os valores máximos dos esforços da estrutura, em cada secção, de todas as combinações indicadas na tabela 2.20.
Momentos Fletores

-170,6

-364,6

-379,7

-129,7

-141

-364,6
391,1
143,9

-379,7

379,4

168,4
163,8

379,4
391,1

-148,7

153,2

Zona da travessa do pórtico sem cartela

-245,5

455,2

413,4

Figura 5.39 - Envolvente de Momentos Fletores

-252
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Esforço Normal

105,4

103,9

104,2
102,7
94,2

102,4
-104,5
-99,9

-106,5

-102,9

-102,9

93,3
-103,9

-107,2

-2,3
-0,8

Zona da travessa do pórtico sem cartela

65,5

-402,1

80,9

-450

Figura 5.40 - Envolvente de esforços normais
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Esforço Transverso

26,4
66,5

64,6

90,9

86,8

-24,2
-101,2

94,1

-68

-66,2

-94,1

95,7
-94,3

-86,5

-49,2

-54

Zona da travessa do pórtico sem cartela

61,3

306,1

81,6

-87,9

-61,5

Figura 5.41 - Envolvente de esforços transversos
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5.3 - Determinação da classe dos perfis
Antes de começar a análise de resistência da estrutura é necessário classificar as secções
transversais dos elementos estruturais, que traduz a forma como a resistência e a capacidade de
rotação de uma secção são influenciadas por fenómenos de encurvadura local [12]. A
classificação é efetuada com base na relação entre o comprimento e a espessura (c/t), dos
elementos total ou parcialmente comprimido (alma e banzos), e os esforços atuantes.
Tabela 5.35 - Dados necessários ao cálculo da classe dos perfis

𝒇𝒚 (𝑴𝑷𝒂)

Área (𝒄𝒎𝟐 )

I (𝒄𝒎)𝟒

IPE 300

275

53,8

8356

2,3

153,2

IPE 400

275

84,5

23130

107,2

391,1

IPE 500

275

116

48200

451,2

455,2

𝑵𝒎á𝒙 (𝒌𝑵) 𝑴𝒇,𝒎á𝒙 (𝒌𝑵 ∙ 𝒎)

Os valores dos esforços usados para esta classificação são os valores máximos dos dois esforços
que não correspondem necessariamente à mesma combinação, estando assim do lado da
segurança. Ainda pelo lado da segurança não se consideraram os perfis compostos de reforço
na cumeeira e extremidades de viga do pórtico.
Como se verifica seguidamente os perfis utilizados são todos de classe 1.
5.3.1 - Alma

Segundo o Eurocódigo 3 parte 1.1 [11], Anexo C.1, determina-se a classe da alma dos perfis.
Tabela 5.36 - Características geométricas dos perfis

c (mm)

t (mm)

IPE 300

248,6

7,1

IPE 400

331

8,6

IPE 500

426

10,2

𝜎=

z

Figura 5.42 - Representação do fator 𝛼

𝑁 𝑀∙𝑧
𝑁 𝑀∙𝑧
𝑁∙𝐼
+
⇔0= +
⇔𝑧 = −
𝐴
𝐼
𝐴
𝐼
𝑀∙𝐴
𝑐
+𝑧
𝑐
2
𝛼∙𝑐 = +𝑧⇔𝛼 =
2
𝑐

Em que z é o desvio do eixo neutro de tensões instaladas no perfil, figura 42.
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Consola - IPE 300
Para o momento fletor, figura 5.39, e esforço normal máximos, figura 5.40, calcula-se,
𝑧=

𝑁∙𝐼
2,3 ∙ 103 ∙ 8356 ∙ 10−8
=
= 0,23 𝑚𝑚
𝑀 ∙ 𝐴 153,2 ∙ 103 ∙ 53,8 ∙ 10−4
248,6
+ 0,23
𝛼= 2
= 0,5
248,6

Como 𝛼 ≤ 0,5 segundo a tabela C.1,
𝑐 36 ∙ 𝜀
248,6 36 ∙ 0,92
≤
⇔
≤
⇔ 35 ≤ 66
𝑡
𝛼
7,1
0,5
A condição anterior verifica-se, por isso a alma do perfil IPE 300 pertence à classe 1.

Travessas - IPE 400
Para o momento fletor, figura 5.39, e esforço normal máximos, figura 5.40, calcula-se,
𝑁∙𝐼
107,2 ∙ 103 ∙ 23130 ∙ 10−8
𝑧=
=−
= 7,5 𝑚𝑚
𝑀∙𝐴
391,1 ∙ 103 ∙ 84,5 ∙ 10−4
331
+ 7,5
𝛼= 2
= 0,52
331
Como 𝛼 ≤ 0,5 segundo a tabela C.1,
𝑐
396 ∙ 𝜀
331
396 ∙ 0,92
≤
⇔
≤
⇔ 39 ≤ 63
𝑡 13 ∙ 𝛼 − 1
8,6 13 ∙ 0,52 − 1
A condição anterior verifica-se, por isso a alma do perfil IPE 400 pertence à classe 1.

Pilares - IPE 500
Para o momento fletor, figura 5.39, e esforço normal máximos, figura 5.40, calcula-se,
𝑁∙𝐼
451,2 ∙ 103 ∙ 48200 ∙ 10−8
𝑧=
=
= 41,2 𝑚𝑚
𝑀∙𝐴
455,2 ∙ 103 ∙ 116 ∙ 10−4
426
+ 41,2
𝛼= 2
= 0,60
426
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Como 𝛼 ≤ 0,5 segundo a tabela C.1,
𝑐
396 ∙ 𝜀
426
396 ∙ 0,92
≤
⇔
≤
⇔ 42 ≤ 54
𝑡 13 ∙ 𝛼 − 1 10,2 13 ∙ 0,60 − 1
A condição anterior verifica-se, por isso a alma do perfil IPE 500 pertence à classe 1.
5.3.2 - Banzos

Os banzos dos perfis encontram-se todos ou comprimidos ou tracionados, Anexo C.1, não
havendo na mesma secção os dois tipos de esforços.
Tabela 5.37 - Características geométricas dos perfis

c (mm)

t (mm)

IPE 300

56,5

10,7

IPE 400

64,7

13,5

IPE 500

73,9

16

Figura 5.43 - Distribuição das tensões no
banzo

Consola IPE 300
𝑐
56,5
≤ 9∙ε⇔
≤ 9 ∙ 0,92 ⇔ 5,3 ≤ 8,3
𝑡
10,7
Como a condição anterior se verifica o banzo do perfil IPE 300 pertence à classe 1, tabela C.2.

Travessas IPE 400
𝑐
64,7
≤ 9∙ε⇔
≤ 9 ∙ 0,92 ⇔ 4,8 ≤ 8,3
𝑡
13,5
Como a condição anterior se verifica o banzo do perfil IPE 400 pertence à classe 1, tabela C.2.

Pilares IPE 500
𝑐
73,9
≤ 9∙ε⇔
≤ 9 ∙ 0,92 ⇔ 4,6 ≤ 8,3
𝑡
16
Como a condição anterior se verifica o banzo do perfil IPE 500 pertence à classe 1, tabela C.2.
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5.4 - Estado Limite Último
5.4.1 - Resistência à tração

De maneira a que a resistência à tração seja garantida, o valor de cálculo do esforço de tração
atuante em cada perfil, 𝑁𝐸𝑑 , deve satisfazer a seguinte condição,
𝑁𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑁𝑡,𝑅𝑑

(5.1)

Não tendo em conta os furos de ligação [11], o valor de cálculo do esforço normal resistente de
tração, 𝑁𝑡,𝑅𝑑 , deverá ser considerado igual ao valor de cálculo do esforço normal resistente
plástico da secção bruta,
𝑁𝑡,𝑅𝑑 =

𝐴 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀𝑜

(5. 2)

Em que,
𝐴 - área da secção
𝑓𝑦 - tensão de cedência do material
𝛾𝑀𝑜 = 1 - coeficiente parcial de segurança relativo do material

Na consola não é necessária esta verificação pois não tem esforços de tração, figura 5.40.

Travessa - IPE 400
Utilizando as equações (5.2) e (5.1) para um esforço de tração máximo, figura 5.40,
𝑁𝑡,𝑅𝑑 =

84,5 ∙ 102 ∙ 275
= 2324 𝑘𝑁
1
105
= 0,05 ≤ 1,0
2324

O perfil da travessa verifica.

Pilar - IPE 500
Utilizando as equações (5.2) e (5.1) para um esforço de tração máximo, figura 5.40,
𝑁𝑡,𝑅𝑑

116 ∙ 102 ∙ 275
=
= 3190 𝑘𝑁
1
94
= 0,03 ≤ 1,0
3190

O perfil do pilar verifica.
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5.4.2 - Resistência à compressão

O valor de cálculo do esforço de compressão atuante, 𝑁𝐸𝑑 , deve satisfazer a seguinte condição,
𝑁𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑁𝑐,𝑅𝑑

(5. 3)

Em que o valor de cálculo do esforço normal resistente à compressão uniforme 𝑁𝑐,𝑅𝑑 , sendo
todas as secções transversais de classe 1, deverá ser determinado do seguinte modo,
𝑁𝑐,𝑅𝑑 =

𝐴 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀𝑜

(5. 4)

Consola - IPE 300
Utilizando as equações (5.2) e (5.1) para um esforço de compressão máximo, figura 5.40,
53,8 ∙ 102 ∙ 275
= 1480 𝑘𝑁
1

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =

2,3
= 0,002 ≤ 1,0
1480
O perfil da consola verifica.

Travessa - IPE 400
Utilizando as equações (5.2) e (5.1) para um esforço de compressão máximo, figura 5.40,
𝑁𝑐,𝑅𝑑

84,5 ∙ 102 ∙ 275
=
= 2324 𝑘𝑁
1
107
= 0,05 ≤ 1,0
2324

O perfil da travessa verifica.

Pilares - IPE 500
Utilizando as equações (5.2) e (5.1) para um esforço de compressão máximo, figura 5.40,
𝑁𝑐,𝑅𝑑 =

116 ∙ 102 ∙ 275
= 3190 𝑘𝑁
1
450
= 0,14 ≤ 1,0
3190

O perfil do pilar verifica.
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5.4.3 - Resistência à flexão

O valor de cálculo do momento fletor atuante, 𝑀𝐸𝑑 , deve satisfazer a seguinte condição,
𝑀𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑀𝑐,𝑅𝑑

(5. 5)

Não tendo em conta os furos de ligação e sendo os perfis de classe 1, o cálculo do momento
fletor resistente de uma secção transversal em relação a um dos seus eixos principais, 𝑀𝑐,𝑅𝑑 , é
determinado do seguinte modo,
𝑀𝑐,𝑅𝑑 =

𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀𝑜

(5. 6)

𝑊𝑝𝑙 - módulo de flexão plástico

Consola - IPE 300
Utilizando as equações (5.2) e (5.1) para um momento fletor máximo, figura 5.39,
𝑀𝑐,𝑅𝑑 =

628,4 ∙ 275
= 173 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
1
153
= 0,88 ≤ 1,0
173

O perfil da consola verifica.

Travessa - IPE 400
Utilizando as equações (5.2) e (5.1) para um momento fletor máximo, figura 5.39,
Na zona sem cartela,
𝑀𝑐,𝑅𝑑 =

1307 ∙ 275
= 359 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
1

163,8
= 0,46 ≤ 1,0
359
Com cartela,
𝑀𝑐,𝑅𝑑 =

2786 ∙ 275
= 772 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
1

391,1
= 0,51 ≤ 1,0
772
Os perfis simples e compostos da travessa verificam.
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Pilar - IPE 500
Utilizando as equações (5.2) e (5.1) para um momento fletor máximo, figura 5.39,
𝑀𝑐,𝑅𝑑 =

2194 ∙ 275
= 603,4 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
1
455,2
≤ 1,0
603,4

O perfil do pilar verifica.

5.4.4 - Resistência ao esforço transverso

O valor de cálculo do esforço transverso atuante, 𝑉𝐸𝑑 , deve satisfazer a seguinte condição,
𝑉𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑉𝑐,𝑅𝑑

(5. 7)

Como se trata de perfis de classe 1 e não existe torção,
𝐴𝑉 ∙
𝑉𝑐,𝑅𝑑 =

𝑓𝑦
√3

(5. 8)

𝛾𝑀0

Em que, para secções laminadas I,
𝐴𝑉 = 𝐴 − 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡𝑓 + (𝑡𝑤 + 2 ∙ 𝑟) ∙ 𝑡𝑓

(5. 9)

Se a razão calculada com a equação (5.7) for inferior a 0,5, não é necessário fazer um cálculo
conjunto com a flexão.
A encurvadura nas almas causadas pelo esforço transverso pode ser desprezada se a seguinte
expressão for verificada,
ℎ𝑤
0,92
≤ 72 ∙
𝑡𝑤
𝜂

(5. 10)

Consola - IPE 300
Com as equações (5.8) e (5.9) calcula se o esforço transverso resistente 𝑉𝑐,𝑅𝑑 ,
𝐴𝑉 = 5380 − 2 ∙ 150 ∙ 10,7 + (7,1 + 2 ∙ 15) ∙ 10,7 = 2567 𝑚𝑚2
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2567 ∙
𝑉𝑐,𝑅𝑑 =

275
√3 = 408 𝑘𝑁

𝛾𝑀0

Para o esforço transverso máximo, figura 5.41, verifica-se,
54
= 0,13 ≤ 1,0
408
248,6
0,92
≤ 72 ∙
⇔ 35 ≤ 66
7,1
1

O perfil verifica a resistência à tração e à encurvadura nas almas e como (5.7) é menor que 0,5
não é necessária uma análise conjunta com a flexão.

Travessa - IPE 400
Com as equações (5.8) e (5.9) calcula se o esforço transverso resistente 𝑉𝑐,𝑅𝑑 ,
𝐴𝑉 = 8450 − 2 ∙ 180 ∙ 13,5 + (8,6 + 2 ∙ 21) ∙ 13,5 = 4273 𝑚𝑚2
4273 ∙
𝑉𝑐,𝑅𝑑 =

275
√3 = 678 𝑘𝑁

𝛾𝑀0

Para o esforço transverso máximo, figura 5.41 verifica-se,
94
= 0,14 ≤ 1,0
678
331
0,92
≤ 72 ∙
⇔ 38 ≤ 66
8,6
1

O perfil verifica a resistência à tração e à encurvadura nas almas e como (5.7) é menor que 0,5
não é necessária uma análise conjunta com a flexão.

Pilar - IPE 500
Com as equações (5.7) e (5.8) calcula se o esforço transverso resistente 𝑉𝑐,𝑅𝑑 ,
𝐴𝑉 = 11600 − 2 ∙ 200 ∙ 16 + (10,2 + 2 ∙ 21) ∙ 16 = 6035 𝑚𝑚2
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4273 ∙
𝑉𝑐,𝑅𝑑 =

275
√3 = 958 𝑘𝑁

𝛾𝑀0

Para o esforço transverso máximo, figura 5.41, verifica-se,
101
= 0,11 ≤ 1,0
958
426
0,92
≤ 72 ∙
⇔ 42 ≤ 66
10,2
1

O perfil verifica a resistência à tração e à encurvadura nas almas e como (5.7) é menor que 0,5
não é necessária uma análise conjunta com a flexão.

5.4.5 - Resistência à flexão composta

De maneira a garantir a resistência à flexão composta dos perfis, é necessário verificar a
seguinte condição.
𝜎𝑐𝑒𝑑 ≤ 𝜎 =

𝑀𝑦
𝑁
+
𝐴 𝑊𝑦,𝑝𝑙

(5. 11)

Consola - IPE 300
Com (5.11), para um esforço normal e momento fletor máximo, figuras 5.40 e 5.39, calcula-se,
𝜎=

2,3 ∙ 103 153,2
+
= 248 ≤ 275 𝑀𝑃𝑎
5381
0,62

O perfil da consola verifica.

Travessa - IPE 400
Com (5.11), para um esforço normal e momento fletor máximo, figuras 5.40 e 5.39, calcula-se,
𝜎𝑠/𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎 =

103,9 ∙ 103 163,8
+
= 137 ≤ 275 𝑀𝑃𝑎
8446
1,31
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𝜎𝑐/𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎

107,2 ∙ 103 391,1
=
+
= 152 ≤ 275 𝑀𝑃𝑎
14140
2,7

Os perfis simples e composto da travessa verificam.

Pilar - IPE 500
Com (5.11), para um esforço normal e momento fletor máximo, figuras 5.40 e 5.39, calcula-se,
𝜎=

402,1 ∙ 103 455,2
+
= 243 ≤ 275 𝑀𝑃𝑎
11600
2,19

Os perfis simples e composto da travessa verificam.
Se não se tratasse de uma verificação, mas sim de um dimensionamento, estes perfis estariam
muito sobredimensionados, uma vez que os valores dos esforços utilizados foram retirados dos
diagramas envolventes e não de uma combinação em específico.

5.4.6 - Resistência à encurvadura

Para os perfis resistirem à encurvadura as seguintes condições têm de ser verificadas [11],
𝑘𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+
≤1
𝑁𝑅𝑑
𝑀𝑦,𝑅𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝛾
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝛾
𝑀1
𝑀1
𝑘𝑧𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+
≤1
𝑁𝑅𝑑
𝑀𝑦,𝑅𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝛾
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝛾
𝑀1
𝑀1

(5. 12)

(5. 13)

Em que,
𝑁𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝜎𝑐𝑒𝑑 – esforço normal resistente;
𝑀𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝜎𝑐𝑒𝑑 – momentos fletor resistente;
𝜒𝑦 e 𝜒𝑧 – coeficientes de redução devidos à encurvadura por flexão;
𝜒𝐿𝑇 - coeficiente de redução devido à encurvadura lateral;
𝑘𝑦𝑦 𝑒 𝑘𝑧𝑦 – fatores de interação.
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Consola -IPE 300
Na viga da pala, a verificação à encurvadura não foi feita, porque o valor máximo de
compressão é de 2,3 𝑘𝑁, que é praticamente residual.

5.4.6.1 - Pilares

Encurvadura no plano do pórtico
Como se pode verificar na figura 5.44, as madres não restringem a encurvadura na direção X.

Encurvadura segundo
eixo forte y-y

Figura 5.44 - Pilar sem restrições de encurvadura

Ou seja, considerando esta situação um pórtico de um piso, com base encastrada e sem
impedimento de translação, calcula-se o comprimento de encurvadura nesta direção [13].

Figura 5.45 - Representação do fator β num pórtico de um piso sem impedimento de translação
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m=

𝑃1
≤1
𝑃

Pelo lado da segurança considera-se 𝑚 = 1, em que P é o esforço de compressão máximo.
c=

𝐼 ∙ 𝑏 48200 ∙ 24,3
=
= 5,7 ≤ 10
𝐼0 ∙ 𝑙
23130 ∙ 8,9

4∙𝐼
4 ∙ 48200 ∙ 10−8
𝑆= 2
=
= 0,00028
𝑏 ∙ 𝐴 24,32 ∙ 11600 ∙ 10−6
β = √0,51 ∙ (1 + 𝑚) ∙ √1 + 0,35 ∙ (𝑐 + 6 ∙ 𝑠) − 0,017 ∙ (𝑐 + 6 ∙ 𝑠)2
= √0,51 ∙ (1 + 1)
∙ √1 + 0,35 ∙ (5,7 + 6 ∙ 0,00028) − 0,017 ∙ (5,7 + 6 ∙ 0,00028)2 = 1,58

Finalmente,
𝑙𝑒,𝑦 = 𝛽 ∙ 𝑙 = 1,58 ∙ 8940 = 14125 𝑚𝑚
𝜆𝑦 =

𝜆1 = 𝜋 ∙ √

𝑙𝑒,𝑦 14125
=
= 69,14
𝑖𝑦
204,3

𝐸
210 ∙ 103
=𝜋∙√
= 86,81
𝜎𝑐𝑒𝑑
275

𝜆̅𝑦 =

𝜆𝑦 69,14
=
= 0,80
𝜆1 86,81

Consultando as equações do Anexo C.2, calcula-se o fator de redução no eixo y, χ𝑦 .
Como se trata de um perfil laminado I, a largura do banzo é menor que 40 mm e,
ℎ 500
=
= 2,5 > 1,2
𝑏 200

𝛼 = 0,21 - fator de imperfeição

2
𝜙𝑦 = 0,5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝜆̅𝑦 − 0,2) + 𝜆̅𝑦 ] = 0,5 ∙ [1 + 0,21 ∙ (0,8 − 0,2) + 0,82 ] = 0,88

χ𝑦 =

1

=
2

𝜙𝑦 + √𝜙𝑦 + 𝜆̅𝑦

2

1
0,88 + √0,88 + 0,802

= 0,48
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Encurvadura no plano perpendicular ao do pórtico
Nesta direção a distância máxima de encurvadura será a distância entre as madres e como
estas estão simplesmente apoiadas, 𝛽 = 1, como se verifica na figura 5.46.

1200
Figura 5.46 - Distância de encurvadura em XY

𝑙𝑒,𝑧 = 𝛽 ∙ 𝑙 = 1 ∙ 1200 = 1200 𝑚𝑚
𝜆𝑧 =

𝜆1 = 𝜋 ∙ √

𝑙𝑒,𝑦 1200
=
= 27,84
𝑖𝑧
43,1

𝐸
210 ∙ 103
=𝜋∙√
= 86,81
𝜎𝑐𝑒𝑑
275

𝜆̅𝑧 =

𝜆𝑧 27,84
=
= 0,32
𝜆1 86,81

Consultando as equações do Anexo C.2, calcula-se o fator de redução no eixo z, χ𝑧 .
Agora para encurvadura z-z, 𝛼 = 0,34, então,

2
𝜙𝑧 = 0,5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝜆̅𝑧 − 0,2) + 𝜆̅𝑧 ] = 0,5 ∙ [1 + 0,34 ∙ (0,32 − 0,2) + 0,322 ] = 0,57

χ𝑧 =

1

=
2

𝜙𝑧 + √𝜙𝑧 + 𝜆̅𝑧

2

1
0,57 + √0,572 + 0,322

= 0,82
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Encurvadura lateral
A resistência do pilar à encurvadura lateral, necessita de verificação para dois casos distintos.
O primeiro, em que o banzo superior, correspondente ao exterior do pavilhão, está comprimido
e o segundo em que que o banzo comprimido é o inferior. Para calcular a esbelteza e o
coeficiente de redução correspondentes à encurvadura lateral é preciso calcular primeiro o
momento crítico, 𝑀𝑐𝑟 , elástico da mesma.
0,5

𝑀𝑐𝑟

𝜋 2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑧 𝑘 2 𝐼𝑤 𝑙 2 ∙ 𝐺 ∙ 𝐼𝑡
= 𝐶1 ∙
[( ) ∙ + 2
]
(𝑘 ∙ 𝑙)2
𝑘𝑤
𝐼𝑧 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑧
𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝜎𝑐𝑒𝑑
𝜆̅𝐿𝑇 = √
𝑀𝑐𝑟

(5.14)

(5.15)

Para a encurvadura lateral o fator de redução calcula-se com a mesma equação,
2
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝜆̅𝐿𝑇 − 0,2) + 𝜆̅𝐿𝑇 ]

(5.16)

1

χ𝐿𝑇 =

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇 2 + 𝜆̅𝐿𝑇

2

(5.17)

Em que,
𝐶1 - coeficiente que depende da forma do diagrama de momentos fletores e condições de apoio
𝛼 = 0,34 - Porque é um perfil laminado I com H/b maior que 2
𝑘 - coeficiente de comprimento de encurvadura para flexão fora do plano xz
𝑘𝑤 - coeficiente de comprimento de encurvadura para o bambeamento
Estes fatores k variam entre 0,5 (deformações impedidas) e 1 (deformações livres), sendo iguais
a 0,7 no caso de deformações livres numa extremidade e impedidas na outra. Vão ser
considerados 1 por uma questão de segurança;
𝐼𝑤 - momento de inércia de bambeamento do perfil
𝐼𝑡 - momento de inércia de torção do perfil

𝐸
210 ∙ 109
𝐺=
=
= 80,8 𝐺𝑃𝑎
2 ∙ (1 + 𝜈) 2 ∙ (1 + 0,3)
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Compressão no banzo exterior
A situação crítica ocorre quando o pilar que na sua base tem um esforço de momento fletor
máximo positivo está sujeito a esforços de compressão elevados, figura 5.47. Isto acontece no
pilar da esquerda, na combinação 9, quando o vento sopra a 180º na segunda situação, a variação
da temperatura é positiva, a ponte rolante está do lado direito e a pala está sujeita a um efeito
de sucção. O comprimento de encurvadura lateral está assinalado a vermelho.
-335,1

-68,4

-23,1

78,4

-222,3

455,2

Figura 5.47 - Diagrama de momentos fletores e esforços axiais críticos no pilar, para a situação em análise

Nesta situação, o comprimento de encurvadura lateral é de 1,2 m. Isto porque, o muro e as
madres restringem o perfil lateralmente. Consultando a tabela C.9, por interpolação obtém-se,
Tabela 5.38 - Fatores de momento uniforme equivalente

Diagrama de momentos fletores

Ψ=

−23,1
78,4

𝒌

𝑪𝟏

1

2,28

1

2,70

= −0,29 → 𝐶1 = 2,35

Para o perfil IPE 500, Anexo A.4.1,
𝐼𝑧 = 2142 𝑐𝑚4
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𝐼𝑤 = 1,25 ∙ 10−6 𝑚6
𝐼𝑡 = 8,93 ∙ 10−7 𝑚4

Substituindo em (5.14), (5.15), (5.16) e (5.17), calcula-se,
𝑀𝑐𝑟

𝜋 2 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 2142 ∙ 10−8 1 2 1,25 ∙ 10−6
= 2,35 ∙
[( ) ∙
(1 ∙ 1,2)2
1
2142 ∙ 10−8
0,5

1,22 ∙ 80,8 ∙ 109 ∙ 8,93 ∙ 10−7
+ 2
]
𝜋 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 2142 ∙ 10−8
𝜆̅𝐿𝑇 = √

= 17850 𝑘𝑁 ∙ 𝑚

2194 ∙ 275
= 0,18
17850 ∙ 103

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ [1 + 0,34 ∙ (0,18 − 0,2) + 0,182 ] = 0,51
χ𝐿𝑇 =

1

=

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇 2 + 𝜆̅𝐿𝑇

2

1
0,51 + √0,512 + 0,182

= 0,95

Os elementos constituídos por secções abertas, como secções I e H, que são restringidas
lateralmente, não são considerados, de um modo geral, suscetíveis de sofrer deformações de
torção, então segundo a tabela C.8,
Tabela 5.39 - Coeficientes de momento uniforme equivalente

Diagrama de
momentos

Domínio de aplicação

Cmy e Cmz e CmLT
Carga
Carga
uniforme
Concentrada

-1≤ Ψ ≤ 1

0,6 + 0,4 ∙ Ψ ≥ 0,4

Então os fatores de interação, tabela C.7,
Ψ=

𝑘𝑦𝑦 = 𝐶𝑚𝑦 ∙ (1 + (𝜆̅𝑦 − 0,2) ∙

−335,1
455,2

= −0,74 → 𝐶𝑚𝑦 = 0,4

𝑁𝐸𝑑
222,3
) = 0,4 ∙ (1 + (0,8 − 0,2) ∙
) = 0,43
𝑁
3190
χ𝑦 ∙ 𝛾 𝑅𝑘
0,48 ∙ 1
𝑀1

𝑘𝑧𝑦 = 0,6 ∙ 𝑘𝑦𝑦 = 0,6 ∙ 0,43 = 0,26
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Substituindo em (5.12) e (5.13),
𝑘𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
222,3
0,43 ∙ 455,2
+
=
+
= 0,49 ≤ 1
𝑁𝑅𝑘
𝑀𝑦,𝑅𝑘
3190
603,4
𝜒𝑦 ∙ 𝛾
0,48 ∙ 1
0,95 ∙ 1
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝛾
𝑀1
𝑀1
𝑘𝑧𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
222,3
0,26 ∙ 455,2
+
=
+
= 0,29 ≤ 1
𝑁𝑅𝑘
𝑀𝑦,𝑅𝑘
3190
603,4
𝜒𝑧 ∙ 𝛾
0,82 ∙ 1
0,95 ∙ 1
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝛾
𝑀1
𝑀1

O perfil do pilar verifica a encurvadura no banzo exterior.

Compressão no banzo interior
A situação crítica neste caso ocorre quando o pilar tem um esforço de momento fletor máximo
negativo, figura 5.48. Isto acontece no pilar da esquerda, na combinação 3, quando a sobrecarga
é a ação principal, o vento sopra a 180º na segunda situação, a ponte rolante está do lado direito
e a pala está sujeita a um efeito de sucção. O comprimento de encurvadura lateral está assinalado
a vermelho.
-364,6
-88,2

-160,8

385,3

-229,3

Figura 5.48 - Diagrama de momentos fletores e esforços axiais críticos no pilar, para a situação em análise

Nesta situação o comprimento de encurvadura lateral, na zona do momento máximo negativo,
é a distância entre o topo do pilar e a consola curta da ponte rolante (2,34 m). Isto porque, a
coluna está restringida lateralmente pelo muro, pelos rigidificadores da ligação entre o pilar e a
consola, figura 5.49.
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Figura 5.49 - Pormenor de ligação entre a consola curta e o pilar

Consultando a tabela C.9, por interpolação obtém-se,
Tabela 5.40 - Coeficientes de momento uniforme equivalente

Diagrama de momentos fletores

𝒌

𝑪𝟏

1

1,32

1

1,56

−160,8

Ψ = −364,6 = 0,44 → 𝐶1 = 1,38

Substituindo em (5.14), (5.15), (5.16) e (5.17), calcula-se,
𝑀𝑐𝑟

𝜋 2 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 2142 ∙ 10−8 1 2 1,25 ∙ 10−6
= 1,38 ∙
[( ) ∙
(1 ∙ 2,43)2
1
2142 ∙ 10−8
0,5

2,432 ∙ 80,8 ∙ 109 ∙ 8,93 ∙ 10−7
+ 2
]
𝜋 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 2142 ∙ 10−8

= 2705 𝑘𝑁 ∙ 𝑚

2194 ∙ 275
𝜆̅𝐿𝑇 = √
= 0,47
2705 ∙ 103
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ [1 + 0,34 ∙ (0,47 − 0,2) + 0,472 ] = 0,66
χ𝐿𝑇 =

1

=
2

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇 + 𝜆̅𝐿𝑇

2

1
0,66 + √0,662 + 0,472

= 0,68
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Os elementos constituídos por secções abertas, como secções I e H, que são restringidos
lateralmente, são considerados, de um modo geral, suscetíveis de sofrer deformações de torção,
portanto, segundo a tabela C.7e C.8,
Ψ=

𝑘𝑦𝑦 = 𝐶𝑚𝑦 ∙ (1 + (𝜆̅𝑦 − 0,2) ∙

−364,6
385,3

= −0,95 → 𝐶𝑚𝑦 = 0,4

𝑁𝐸𝑑
88,2
) = 0,4 ∙ (1 + (0,8 − 0,2) ∙
) = 0,41
𝑁𝑅𝑘
3190
χ𝑦 ∙ 𝛾
0,48 ∙ 1
𝑀1

𝑘𝑧𝑦 = 0,6 ∙ 𝑘𝑦𝑦 = 0,6 ∙ 0,41 = 0,25

Substituindo em (5.12) e (5.13),
𝑘𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
88,2
0,41 ∙ 364,6
+
=
+
= 0,42 ≤ 1
𝑁
𝑀
3190
603,4
𝜒𝑦 ∙ 𝛾 𝑅𝑘 𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑦,𝑅𝑘 0,48 ∙ 1
0,68 ∙ 1
𝛾𝑀1
𝑀1
𝑘𝑧𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
88,2
0,25 ∙ 364,6
+
=
+
= 0,26 ≤ 1
𝑁𝑅𝑘
𝑀𝑦,𝑅𝑘
3190
603,4
𝜒𝑧 ∙ 𝛾
0,82
∙
0,68
∙
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝛾
1
1
𝑀1
𝑀1

O perfil no pilar verifica a encurvadura no banzo interior.

5.4.6.2 - Travessas

Encurvadura no plano do pórtico
O comprimento de encurvadura nesta direção é o vão completo do pavilhão, uma vez que não
há qualquer tipo de restrição nessa direção.
𝑙𝑒,𝑦 = 𝛽 ∙ 𝑙 = 1 ∙ 24,3 = 24300 𝑚𝑚
𝜆𝑦 =

𝜆1 = 𝜋 ∙ √

𝑙𝑒,𝑦 24300
=
= 146,74
𝑖𝑦
165,6

𝐸
210 ∙ 103
√
=𝜋∙
= 86,81
𝜎𝑐𝑒𝑑
275

𝜆̅𝑦 =

𝜆𝑦 146,74
=
= 1,69
𝜆1
86,81

Consultando as equações do Anexo C.2, calcula-se o fator de redução no eixo y, χ𝑦 .
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Como se trata de um perfil laminado I, a largura do banzo é menor que 40 mm e,
ℎ 400
=
= 2,2 > 1,2
𝑏 180
𝛼 = 0,21 - fator de imperfeição
2

𝜙𝑦 = 0,5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝜆̅𝑦 − 0,2) + 𝜆̅𝑦 ] = 0,5 ∙ [1 + 0,21 ∙ (0,8 − 0,2) + 0,82 ] = 2,08
χ𝑦 =

1

=
2

𝜙𝑦 + √𝜙𝑦 + 𝜆̅𝑦

2

1
2,08 + √2,08 + 1,692

= 0,21

Encurvadura no plano perpendicular ao pórtico
Nesta direção a distância máxima de encurvadura será a distância entre as madres e como
estas estão simplesmente apoiadas 𝛽 = 1.
𝑙𝑒,𝑧 = 𝛽 ∙ 𝑙 = 1 ∙ 1200 = 1200 𝑚𝑚
𝜆𝑧 =

𝑙𝑒,𝑦 1200
=
= 30,38
𝑖𝑧
39,5

𝐸
210 ∙ 103
√
𝜆1 = 𝜋 ∙ √
=𝜋∙
= 86,81
𝜎𝑐𝑒𝑑
275
𝜆̅𝑧 =

𝜆𝑧 30,38
=
= 0,35
𝜆1 86,81

Consultando as equações do Anexo C.2, calcula-se o fator de redução no eixo z, χ𝑧 .
Agora para encurvadura z-z, 𝛼 = 0,34, então,

2

𝜙𝑧 = 0,5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝜆̅𝑧 − 0,2) + 𝜆̅𝑧 ] = 0,5 ∙ [1 + 0,34 ∙ (0,35 − 0,2) + 0,352 ] = 0,59
χ𝑧 =

1

=
2

𝜙𝑧 + √𝜙𝑧 + 𝜆̅𝑧

2

1
0,59 + √0,592 + 0,352

= 0,78

Encurvadura lateral
Tal como nos pilares, nas vigas da cobertura também é necessário fazer a verificação quando
cada um dos banzos está sujeito a esforços de compressão. A solicitação crítica será considerada
numa zona da viga sem cartela, pois é onde esta tem menor resistência.
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Compressão no banzo exterior
Quando o banzo exterior da viga é comprimido, o seu comprimento de encurvadura lateral é de
1,2 𝑚, porque esta é restringida lateralmente pelas ligações das madres da cobertura à travessa.
A solicitação crítica nesta situação, acontece na combinação 9, quando o vento sopra a 180º, na
situação 2, a ponte rolante se encontra do lado direito, a temperatura é de inverno e a pala está
sujeita a sucção, figura 5.50. O comprimento de encurvadura lateral está assinalado a vermelho.
-333,7
-121,8

163,8

148,3

-98,1
-99,4

-104

Figura 5.50 - Diagrama de momentos fletores e esforços axiais críticos na travessa, para a situação em análise

Consultando a tabela C.9 e para um perfil IPE 400, Anexo A.4.1,
Tabela 5.41 - Coeficientes de momento uniforme equivalente

𝒌

𝑪𝟏

1

1,13

0,5

0,97

Diagrama de momentos fletores

𝐶1 = 1,13
𝐼𝑧 = 1318 𝑐𝑚4
𝐼𝑤 = 4,9 ∙ 10−7 𝑚6
𝐼𝑡 = 5,11 ∙ 10−7 𝑚4

Substituindo em (5.14), (5.15), (5.16), (5.17), calcula-se,
𝑀𝑐𝑟

𝜋 2 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 1318 ∙ 10−8 1 2 0,49 ∙ 10−6
= 1,13 ∙
[( ) ∙
(1 ∙ 1,2)2
1
1318 ∙ 10−8
0,5

1,22 ∙ 80,8 ∙ 109 ∙ 5,11 ∙ 10−7
+ 2
]
𝜋 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 1318 ∙ 10−8

= 4253 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
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1318 ∙ 275
𝜆̅𝐿𝑇 = √
= 0,29
4253 ∙ 103
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ [1 + 0,34 ∙ (0,29 − 0,2) + 0,292 ] = 0,56
1

χ𝐿𝑇 =

=

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇 2 + 𝜆̅𝐿𝑇

2

1
0,56 + √0,562 + 0,292

= 0,84

Os elementos constituídos por secções abertas, como secções I e H, que são restringidas
lateralmente, não são considerados, de um modo geral, suscetíveis de sofrer deformações de
torção, então de acordo com a tabela C.8,
𝛼𝑠 =

𝑀𝑠
163,8
=
= −0,49
𝑀ℎ −333,7

Ψ=

−333,7
= 0,58
−121,8

𝐶𝑚𝑦 = 0,1 − 0,8 ∙ 𝛼𝑠 ≥ 0,4 ⇔ 0,1 − 0,8 ∙ (−0,49) = 0,49 ≥ 0,4
𝐶𝑚𝑦 = 0,49

Logo, os fatores de interação, tabela C.7,

𝑘𝑦𝑦 = 𝐶𝑚𝑦 ∙ (1 + 0,8 ∙

𝑁𝐸𝑑
98,1
) = 0,49 ∙ (1 + 0,8 ∙
) = 0,57
𝑁𝑅𝑘
2324
χ𝑦 ∙ 𝛾
0,21 ∙ 1
𝑀1

𝑘𝑧𝑦 = 0,6 ∙ 𝑘𝑦𝑦 = 0,6 ∙ 0,57 = 0,34

Substituindo em (5.12) e (5.13),
𝑘𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
98,1
0,57 ∙ 163,8
+
=
+
= 0,51
𝑁
𝑀
2324
359,4
𝜒𝑦 ∙ 𝛾 𝑅𝑘 𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑦,𝑅𝑘 0,21 ∙ 1
0,84 ∙ 1
𝛾𝑀1
𝑀1
𝑘𝑧𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
98,1
0,34 ∙ 163,8
+
=
+
= 0,24
𝑁𝑅𝑘
𝑀𝑦,𝑅𝑘
2324
359,4
𝜒𝑧 ∙ 𝛾
0,78
∙
0,84
∙
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝛾
1
1
𝑀1
𝑀1

O perfil da travessa verifica a encurvadura no banzo exterior.
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Banzo Interior
O projetista, no cálculo automático, considerou o banzo inferior travado de 5 em 5 metros que
seria materializado com escoras para restringir lateralmente os perfis e assim atenuar os efeitos
da encurvadura lateral, como se pode ver na figura 5.51. A distância máxima entre estas é de
5 𝑚, que corresponderá também ao valor do comprimento de encurvadura lateral.
madre

escora

viga

Figura 5.51 - Travamento do banzo inferior comprimido

Na zona sem cartela
Neste caso, a situação crítica ocorre quando o pilar tem um esforço de momento fletor máximo
negativo. Tal acontece na viga da esquerda, quando a estrutura está sujeita à combinação de
esforços 9, vento a soprar a 180º na segunda situação, a ponte rolante se encontra do lado direito,
as temperaturas são de verão e há sucção na pala, figura 5.52. O comprimento de encurvadura
lateral está assinalado a vermelho.
-335,1
-141
-123,2

164,7

-105,1

-104,3

-100,5

Figura 5.52 - Diagrama de momentos fletores e esforços axiais críticos na travessa, para a situação em análise

Consultando a tabela C.9 e para um perfil IPE 400, Anexo A.4.1,
Tabela 5.42 - Coeficientes de momento uniforme equivalente

Diagrama de momentos fletores

𝒌

𝑪𝟏

1

1,285

0,5

0,712

𝐶1 = 1,285
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Substituindo em (5.14), (5.15), (5.16), (5.17), calcula-se,
𝑀𝑐𝑟 = 1,285 ∙

𝜋 2 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 1318 ∙ 10−8 1 2 0,49 ∙ 10−6
[( ) ∙
(1 ∙ 5)2
1
1318 ∙ 10−8
0,5

52 ∙ 80,8 ∙ 109 ∙ 5,11 ∙ 10−7
+ 2
]
𝜋 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 1318 ∙ 10−8

= 384 𝑘𝑁 ∙ 𝑚

1318 ∙ 275
𝜆̅𝐿𝑇 = √
= 0,97
384 ∙ 103
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ [1 + 0,34 ∙ (0,9 − 0,2) + 0,972 ] = 1,10
1

χ𝐿𝑇 =

=
2

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇 + 𝜆̅𝐿𝑇

2

1
1,10 + √1,102 + 0,972

= 0,39

Os elementos constituídos por secções abertas, como secções I e H, que não são restringidas
lateralmente, são considerados, de um modo geral, suscetíveis de sofrer deformações de
torção, então de acordo com a tabela C.7,
𝛼𝑠 =

𝑀𝑠 −164,7
=
= −0,49
𝑀ℎ −335,1

Ψ=

−123,2
= 0,37
−335,1

𝐶𝑚𝑦 = 0,1 − 0,8 ∙ 𝛼𝑠 ≥ 0,4 ⇔ 0,1 − 0,8 ∙ (−0,49) = 0,49 ≥ 0,4
𝐶𝑚𝑦 = 0,49

Logo, os fatores de interação, Anexo C.3,

𝑘𝑦𝑦 = 𝐶𝑚𝑦 ∙ (1 + 0,8 ∙

𝑁𝐸𝑑
104,3
) = 0,49 ∙ (1 + 0,8 ∙
) = 0,57
𝑁
2324
χ𝑦 ∙ 𝛾 𝑅𝑘
0,21 ∙ 1
𝑀1

𝑘𝑧𝑦 = 0,6 ∙ 𝑘𝑦𝑦 = 0,6 ∙ 0,57 = 0,34

Substituindo em (5.12) e (5.13),
𝑘𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
104,3
0,57 ∙ 141
+
=
+
= 0,79 ≤ 1
𝑁
𝑀
2324
359,7
𝜒𝑦 ∙ 𝛾 𝑅𝑘 𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑦,𝑅𝑘 0,21 ∙ 1
0,39 ∙ 1
𝛾𝑀1
𝑀1
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𝑘𝑧𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
104,3
0,34 ∙ 141
+
=
+
= 0,40 ≤ 1
𝑁
𝑀
2324
359,7
𝜒𝑧 ∙ 𝛾 𝑅𝑘 𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑦,𝑅𝑘 0,78 ∙ 1
0,39 ∙ 1
𝛾𝑀1
𝑀1

O perfil da travessa verifica a encurvadura no banzo interior.

Na zona com cartela
Por uma questão de segurança, foi feita uma verificação adicional para a zona da cartela quando
a compressão é no banzo inferior. Isto porque, os esforços são muito maiores do que nas zonas
sem cartela e o comprimento de encurvadura, de 5m, é maior do que na zona exterior, onde é
limitado pelas madres.
A situação crítica neste caso ocorre quando o pilar tem um esforço de momento fletor máximo
negativo. Esta situação verifica-se na extremidade da viga da direita, quando a estrutura está
sujeita à combinação de esforços 3, com ação variável de sobrecarga, ponte rolante do lado
esquerdo vento a soprar de 0º na situação 2, figura 5.53. O comprimento de encurvadura lateral
está assinalado a vermelho.
-379,7
-215

193,3

-87,3

-90,3

Figura 5.53 - Diagrama de momentos fletores e esforços axiais críticos na travessa, para a situação em análise

Consultando a tabela C.9 e para um perfil IPE 400, Anexo A.4.1,
Tabela 5.43 - Coeficientes de momento uniforme equivalente

Diagrama de momentos fletores

𝒌

𝑪𝟏

1

1,285

0,5

0,712

𝐶1 = 1,285
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Substituindo em (5.14), (5.15), (5.16), (5.17), calcula-se,
𝑀𝑐𝑟 = 1,285 ∙

𝜋 2 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 1318 ∙ 10−8 1 2 0,49 ∙ 10−6
[( ) ∙
(1 ∙ 5)2
1
1318 ∙ 10−8
0,5

52 ∙ 80,8 ∙ 109 ∙ 5,11 ∙ 10−7
+ 2
]
𝜋 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 1318 ∙ 10−8

= 384 𝑘𝑁 ∙ 𝑚

1318 ∙ 275
𝜆̅𝐿𝑇 = √
= 0,97
384 ∙ 103
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ [1 + 0,34 ∙ (0,9 − 0,2) + 0,972 ] = 1,10
1

χ𝐿𝑇 =

=
2

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇 + 𝜆̅𝐿𝑇

2

1
1,10 + √1,102 + 0,972

= 0,39

Os elementos constituídos por secções abertas, como secções I e H, que não são restringidas
lateralmente, são considerados, de um modo geral, suscetíveis de sofrer deformações de torção,
então de acordo com a tabela C.8,
𝛼𝑠 =

𝑀𝑠
193,3
=
= −0,51
𝑀ℎ −379,7

Ψ=

−215
= 0,57
−379,7

𝐶𝑚𝑦 = 0,1 − 0,8 ∙ 𝛼𝑠 ≥ 0,4 ⇔ 0,1 − 0,8 ∙ (−0,51) = 0,51 ≥ 0,4
𝐶𝑚𝑦 = 0,51

Logo, os fatores de interação, tabela C.7,

𝑘𝑦𝑦 = 𝐶𝑚𝑦 ∙ (1 + 0,8 ∙

𝑁𝐸𝑑
90,3
) = 0,51 ∙ (1 + 0,8 ∙
) = 0,55
𝑁
4058
χ𝑦 ∙ 𝛾 𝑅𝑘
0,21 ∙ 1
𝑀1

𝑘𝑧𝑦 = 0,6 ∙ 𝑘𝑦𝑦 = 0,6 ∙ 0,55 = 0,33

Substituindo em (5.12) e (5.13),
𝑘𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
90,3
0,55 ∙ 379,7
+
=
+
= 0,83 ≤ 1
𝑁
𝑀
743
4058
𝜒𝑦 ∙ 𝛾 𝑅𝑘 𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑦,𝑅𝑘 0,21 ∙
0,39 ∙ 1
1
𝛾𝑀1
𝑀1
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𝑘𝑧𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
90,3
0,33 ∙ 379,7
+
=
+
= 0,46 ≤ 1
𝑁
𝑀
743
4058
𝜒𝑧 ∙ 𝛾 𝑅𝑘 𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑦,𝑅𝑘 0,78 ∙
0,39 ∙ 1
1
𝛾𝑀1
𝑀1

O perfil composto na travessa também verifica a encurvadura, mesmo utilizando propriedades
do perfil simples, pelo lado da segurança.
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5.5 - Estado Limite de Utilização
Os valores dos limites dos parâmetros para verificação dos estados limites de utilização devem
ser objeto de acordo entre o dono de obra e o projetista, podendo ainda ser especificados os
estabelecidos nos Anexos Nacionais.
Como não foram estabelecidos os valores acordados com o dono da obra, os valores utilizados
são os do anexo nacional segundo o EC3-1-1 [11].
Tabela 5.44 - Valores recomendados para os limites dos deslocamentos

Condições

𝜹𝒎á𝒙

Pilar com aparelhos
de elevação

𝐿⁄
300

Cobertura

𝐿⁄
200

Cobertura em consola

2 ∙ 𝐿⁄
200

5.5.1 - Pilares

O deslocamento máximo nos pilares verifica-se no pilar da esquerda, quando o pórtico é
solicitado com ações da combinação 9 com vento a 180º na segunda situação, a ponte rolante
se encontra à direita, a temperatura é de verão e a pala sofre sucção.

50,25

Figura 5.54 - Deformada horizontal máxima nos pilares para a combinação considerada

𝛿𝑚á𝑥 =

8940
= 29,8 𝑚𝑚
300
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O deslocamento máximo no pilar é de 𝛿 = 50,3 𝑚𝑚, figura 5.54, que é maior que o valor
máximo admissível não cumprindo a verificação do estado limite de utilização. No programa
de cálculo usado pelo projetista o deslocamento máximo é 𝛿 = 36,7 𝑚𝑚, que também
ultrapassa o valor limite.
O software de cálculo entre os dois tipos de flecha que verifica, secante ou tangente, não escolhe
a mais adequada para o elemento estrutural em causa dando, no entanto, oportunidade ao
operador de fazer essa escolha. Houve então, por parte de projetista um erro de introdução de
dados sem que por parte do programa houvesse qualquer tipo de mensagem de erro.
Existem três soluções possíveis para este problema:
•
•
•

aumentar a secção do perfil laminado;
implementar um perfil composto ou armado;
utilizar contraventamentos longitudinais.

Se o perfil IPE 500 fosse trocado por um perfil IPE 600, que é o de maior secção desta série, o
deslocamento horizontal desceria para 32,5 mm, o que continuava a ser insuficiente. Portanto,
para resolver o problema teria que se optar por perfis de secção H, que como se pode observar
no Anexo A.4.2, apresentam opções consideravelmente mais resistentes. Por exemplo, usando
o perfil HE 500 B, o deslocamento desceria para 29,4 mm e assim sendo, o critério estaria
garantido.
Outra solução passível de ser adotada seria a utilização de perfis compostos ou armados, que
permitam um aumento da inércia na direção desejada e consequentemente diminuição no
deslocamento horizontal. Os exemplos da figura 5.55, já apresentam esta solução preparada
para a instalação de uma ponte rolante.

Figura 5.55 - Exemplos de pilares usados para pontes rolantes
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Por último, também seria possível resolver o problema, optando por contraventamentos
longitudinais, que limitariam o deslocamento horizontal no topo de cada pilar, Figura 5.56, bem
como diminuiriam significativamente os esforços de flexão nos pilares. Esta hipótese obriga a
que a solução arquitetónica seja favorável à instalação de contraventamentos verticais para dar
apoio às extremidades da viga do contraventamento longitudinal, os quais serão necessários
para encaminhar as forças até às fundações. Sendo que o desenvolvimento da referida viga tem
limitações por razões óbvias.

Viga de contraventamento
longitudinal

Figura 5.56 - Modelo de pilares apoiando na viga de contraventamento
longitudinal

5.5.2 - Travessas

O deslocamento máximo na cobertura verifica-se na travessa da esquerda, quando o pórtico é
solicitado com ações da combinação 4 com sobrecarga, a ponte rolante do lado esquerdo, vento
a 0º na segunda situação e temperatura de inverno.

53,04

Figura 5.57 - Deformada máxima na travessa para a combinação considerada

𝛿𝑚á𝑥 =

24300
= 122 𝑚𝑚
200

O deslocamento máximo na travessa é de 𝛿 = 53 𝑚𝑚, figura 5.57, que é menor que o valor
máximo admissível.
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5.5.3 - Consola

O deslocamento máximo na consola verifica-se quando o pórtico é solicitado com ações da
combinação 3 com sobrecarga, ponte rolante do lado direito, vento a 180º na segunda situação
e pala sujeita a pressão.

43,45

Figura 5.58 - Deformada máxima na consola para a combinação considerada

𝛿𝑚á𝑥 =

2 ∙ 5000
= 50 𝑚𝑚
200

O deslocamento máximo na consola é de 𝛿 = 43,5 𝑚𝑚, figura 5.58, que é menor que o valor
máximo admissível.
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6 - Verificação do dimensionamento das ligações aparafusadas
As ligações aparafusadas obedecem a dois esquemas de funcionamento, segundo o
Regulamento de Estruturas em Aço para Edifícios, que correspondem a ligações correntes e
ligações pré-esforçadas [14].
Neste projeto, as ações, principalmente devido à existência de uma ponte rolante, têm efeitos
dinâmicos relevantes, por isso é importante ter em atenção o deslizamento ou escorregamento
entre as partes[15].
Deste modo, os projetistas optaram por utilizar parafusos pré-esforçados, porque a sua força de
aperto provoca um aumento da força de atrito, que proporciona a resistência ao escorregamento
entre as partes ligadas. Como a resistência ao escorregamento é garantida, os parafusos
permanecem centrados nos furos e os esforços são transmitidos por atrito entre as peças, não
estando assim sujeitos a tensões de corte, figura 6.1 [16],

Figura 6.1 - Transmissão de esforços: a) ligações correntes b) ligações pré-esforçadas

Todas as ligações foram dimensionadas com parafusos pré-esforçados da Classe 10.9 e as suas
características encontram-se na tabela 6.1.
Tabela 6.1 - Propriedades dos parafusos utilizados

Parafuso

𝑑𝑚 (𝑚𝑚)

𝑑0 (𝑚𝑚)

𝐴𝑠 (𝑚𝑚)

𝑓𝑦𝑏 (𝑀𝑃𝑎)

𝑓𝑢𝑏 (𝑀𝑃𝑎)

M16

16

18

157

900

1000

M20

20

22

245

900

1000

M22

22

24

303

900

1000

Em primeiro lugar é preciso verificar a disposição dos furos dos parafusos. Segundo o
Eurocódigo [17] as distâncias máxima e mínima aos bordos e entre os eixos dos parafusos têm
de obedecer a uma norma, tabela 6.2.
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Tabela 6.2 - Disposições construtivas para furações em chapas de ligação

Disposições construtivas
Ao bordo da peça
Distâncias
Mínimas

Entre furos

𝑒1

𝑒2

𝑝1

𝑝2

1,2 ∙ 𝑑0

1,2 ∙ 𝑑0

2,2 ∙ 𝑑0

2,4 ∙ 𝑑0

Máximas (1)

4 ∙ 𝑡 + 40 𝑚𝑚

14 ∙ 𝑡; 200 𝑚𝑚

Em que,
𝑑0 – diâmetro do furo
𝑑𝑚 -diâmetro nominal
𝑡 – menor espessura das peças que se unem
(1)

- considera-se o menor valor

Depois de verificado o posicionamento é necessário verificar as peças de ligação quanto à sua
resistência. Para isso, é preciso cumprir os critérios da tabela 6.3.
Tabela 6.3 - Critérios de resistência para parafusos pré-esforçados

Esforços
Tração

Critério de resistência
Tração
Punçoamento
Esmagamento

Corte
Resistência do material (chapa e perfil)
Tração + Corte

Escorregamento

Resistência à tração
Neste tipo de ligações, o momento fletor, figura 6.2, origina compressão na zona inferior entre
a placa e o banzo da coluna e um afastamento da zona superior da placa e consequente tração
nos parafusos acima do eixo neutro de ligação. Para além desta força normal, N é necessário
também considerar o valor do esforço de tração que depende do número de parafusos, n,
𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑁𝑖,𝑚á𝑥 +

𝐹𝑡
𝑛

(6.1)
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Ao contrário do que acontece nas ligações correntes, em se calcula a posição do eixo neutro de
tensões, ver figura 6.2 a), nas ligações pré-esforçadas admite-se também uma variação linear
das deformações ao longo da altura da ligação, mas o eixo neutro encontra-se no centro de
massa do conjunto de parafusos como se representa na figura 6.2 b) [16].
a)

b)

Figura 6.2 - União a parafusada resistindo à flexão e transversos combinados e diagrama de tensões para
a) ligações correntes b) ligações pré-esforçadas

A força normal de cada parafuso, 𝑁𝑖,𝐸𝑑 ,gerada pelo momento fletor, pode então calcular-se pela
seguinte equação [13],
𝑁𝑖,𝑆𝑑 =

𝑀𝐸𝑑 ∙ 𝑦𝑖 ∙ 𝐴𝑖
∑𝑛𝑗=1 𝑦𝑗2 ∙ 𝐴𝑗

(6.2)

Em que,
𝑀𝐸𝑑 - momento fletor atuante;
𝑦𝑖 - distância do parafuso ao centro de gravidade do conjunto de parafusos;
𝑦𝑗 - distância de cada parafuso ao centro de gravidade do conjunto de parafusos;
𝐴𝑖,𝑗 - área do parafuso.

De maneira a garantir a resistência à tração do parafuso é necessário que a força de tração
máxima no parafuso mais solicitado não ultrapasse a força do pré-esforço, 𝐹𝑝,𝐶 ,
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 𝐹𝑝,𝐶 = 0,7 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠

(6.3)
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𝐹𝑡,𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
Sendo,
𝐴𝑠 - área de secção do parafuso resistente;
𝐹𝑡,𝑅𝑑 - esforço resistente à tração.

Resistência ao punçoamento
O punçoamento acontece quando a transmissão dos esforços atuantes de um elemento para
outro, se realiza numa pequena área. Nas ligações metálicas este fenómeno ocorre na zona da
cabeça do parafuso e da porca. Para que este não ocorra o esforço de tração por parafuso tem
de ser inferior ao valor de cálculo da resistência ao punçoamento, 𝐵𝑝,𝑅𝐷 .
𝐵𝑝,𝑅𝐷 =

0,6 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑚 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑡𝑝
𝛾𝑀2

(6.4)

𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝑅𝐷
Em que,
𝑑𝑚 - diâmetro do parafuso;
𝑓𝑢 - tensão de cedência da chapa;
𝑡𝑝 - espessura da chapa;
𝛾𝑀2 - coeficiente parcial de segurança igual a 1,25.

Resistência ao esmagamento
A resistência da placa e do perfil depende das distâncias dos furos aos bordos, da distância entre
furos, medida na direção da força, assim como a direção dos esforços atuantes. De modo a que
seja assegurada, é preciso que a seguinte equação se verifique,
𝐹𝑏,𝑅𝑑 =

𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡
𝛾𝑀2

(6.5)

𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑
Em que,
𝐹𝑣,𝐸𝑑 - esforço de corte atuante;
𝐹𝑏,𝑅𝑑 - esforço de esmagamento resistente;
𝑓𝑢 - menor tensão de rotura das peças a unir;
𝑑 - diâmetro nominal do parafuso;
𝑡 - o menor valor da espessura dos elementos de união.
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O fator 𝛼𝑏 é o menor dos valores entre 𝛼𝑑 ;

𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢

e 1.

Na direção de transmissão dos esforços:
•

para parafusos de extremidade

𝛼𝑑 =
•

𝑒1
3 ∙ 𝑑0

para parafusos interiores

𝛼𝑑 =

𝑒1
1
−
3 ∙ 𝑑0 4

Na direção perpendicular à direção dos esforços, 𝑘1 é o menor dos valores:
•

para parafusos da extremidade

2,8 ∙
•

𝑒2
𝑝2
− 1,7; 1,4 ∙ − 1,7 𝑒 2,5
𝑑0
𝑑0

para parafusos interiores

1,4 ∙

𝑝2
− 1,7 𝑒 2,5
𝑑0

Resistência do material (perfis e chapa)
No caso de uma ligação tracionada, deve-se comprovar que o esforço transverso não excede o
valor de cálculo da resistência plástica da secção útil que interceta os furos dos parafusos, 𝑁𝑢,𝑅𝑑 .
Para a resistência do material estar garantida é preciso comprovar a seguinte igualdade,
𝑁𝑢,𝑅𝑑 =

𝛽3 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑓𝑢
𝛾𝑀2

(6.6)

∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑢,𝑅𝑑
Tabela 6.4 - Valor do fator 𝛽3

𝒑𝟏

≤ 𝟐, 𝟓 ∙ 𝒅𝟎

≥ 𝟓 ∙ 𝒅𝟎

𝜷𝟑

0,5

0,7

Sendo,
𝛽3 - coeficiente de redução, em função da distância p1, como se pode ver na tabela 6.4
𝐴𝑛𝑒𝑡 - área da secção útil da chapa ou do perfil
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Resistência ao escorregamento
A força de tração atuante, 𝐹𝑡,𝐸𝑑 , provoca uma diminuição da força de atrito e esta não pode
ultrapassar o esforço de corte atuante, 𝐹𝑣,𝐸𝑑 , caso contrário, a resistência ao escorregamento não
está garantida. Então, através da seguinte equação, com uma combinação do esforço de tração
e o transverso, faz-se o cálculo da resistência ao escorregamento [17],
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤

𝑘𝑠 ∙ 𝑛 ∙ 𝜇 ∙ (𝐹𝑝,𝐶 − 0,8 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑 )
𝛾𝑀3

(6.7)

Sendo,
𝑘𝑠 - parâmetro igual a 1 para parafusos em furos normalizados;
𝑛 - número de planos de atrito;
𝜇 - coeficiente de atrito pode variar entre 0,2 e 0,5, será considerado 0,5 porque as superfícies
são limpas e tratadas;
𝛾𝑀3 - coeficiente parcial de segurança igual a 1,25.

Rigidez da chapa
No caso de ligações pré-esforçadas para que estas condições de resistência sejam válidas, é
preciso garantir que as ligações são rígidas [18], ou seja, que não haja forças de alavanca figura
6.3 a).

Figura 6.3 - Modos de rotura de peças em T solicitadas à tração

Para que isso aconteça, a seguinte condição tem de se verificar [17],
𝐹𝑇,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑇,𝑅𝑑 = 2 ∙

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
𝑚

0,25 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑡 2 ∙ 𝑓𝑦
=
𝛾𝑀0
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2 ∙ 1,1 ∙ 𝑚 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝑡≥√
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦

(6.8)

Em que,
𝑙𝑒𝑓𝑓 - comprimento efetivo, tabela D.1;
𝑡 2 - espessura da chapa;
𝑓𝑦 - tensão de cedência do material da chapa;
𝛾𝑀0 - coeficiente de segurança igual a 1,1.
Consultando o Anexo D, obtém-se o valor dos comprimentos efetivos, que permite calcular o
valor mínimo da espessura da chapa,

116

Verificação do Dimensionamento da Estrutura Metálica de um Pavilhão Industrial

6.1 - Pilar-travessa
Esta ligação de continuidade de esforços, entre uma viga com cartela inferior ao banzo do pilar
mediante chapa frontal, foi projetada com 12 parafusos M16 pré-esforçados, cuja disposição se
pode observar na figura 6.4.

Figura 6.4 - Desenho da ligação exportado do programa de cálculo

Verifica-se então a disposição geométrica dos parafusos, figura 6.4, para furos de 18 mm,
𝑑0 , e uma espessura de chapa de 15 mm, t.
Tabela 6.5 - Verificação da disposição regulamentar dos parafusos

Distâncias (mm)

𝒆𝟏

𝒆𝟐

𝒑𝟏

𝒑𝟐

Mínima

21,6

21,6

39,6

43,2

Projetada

63

65

79/155/158

74

Máxima

100

100

200

200

A combinação crítica para nesta ligação é a combinação 13 com vento longitudinal de 270º,
com a ponte rolante do lado esquerdo, pala sujeita a pressão e temperaturas de inverno. Os
esforços atuantes na secção da ligação estão indicados na tabela 6.6.
Tabela 6.6 - Esforços da verificação na secção da ligação

Combinação 13

Mf (kN∙m)

N (kN)

T (kN)

366,9

81,1

88,2
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Resistência à tração
De maneira a simplificar, porque o centro de massa do conjunto dos parafusos é praticamente
coincidente com o da chapa, considerou-se igual,
12

∑ 𝑦𝑗2 = 2 ∙ 2 ∙ 0,0432 + 2 ∙ 2 ∙ 0,1982 + 2 ∙ 2 ∙ 0,3532 = 0,66 𝑚2
𝑗=1

Como os parafusos são todos iguais, as áreas da equação (6.2) anulam-se e a fórmula de cálculo
da tração máxima causada pelo momento fletor, no parafuso mais afastado do centro de
gravidade do conjunto, fica,
𝑁𝑆𝑑 =

366,9 ∙ 0,353
= 196 𝑘𝑁
0,66

Calcula-se então o esforço máximo de tração para o parafuso mais afastado substituindo em
(6.1),
𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 196 +

81,1
= 203 𝑘𝑁
12

O pré-esforço para parafusos M16 segundo (6.3) é,
𝐹𝑝,𝐶 = 0,7 ∙ 1000 ∙ 157 = 110 𝑘𝑁

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≥ 𝐹𝑝,𝐶 , a resistência à tração não está garantida. Mantendo-se a disposição dos
parafusos, seria necessário utilizar pelo menos parafusos M22 de modo a garantir a segurança.
𝐹𝑝,𝐶 = 0,7 ∙ 1000 ∙ 303 = 212 𝑘𝑁

Resistência ao punçoamento
Verifica-se se o valor de cálculo de resistência ao punçoamento, equação (6.4), é menor do
que o esforço de tração atuante no parafuso mais solicitado,
𝐵𝑝,𝑅𝑑 =

0,6 ∙ 𝜋 ∙ 16 ∙ 430 ∙ 15
= 156 𝑘𝑁
1,25

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≥ 𝐵𝑝,𝐶 , a resistência ao punçoamento não está garantida. Calcula-se então para
parafusos M22, solução apresentada anteriormente.
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𝐵𝑝,𝑅𝑑 =

0,6 ∙ 𝜋 ∙ 22 ∙ 430 ∙ 15
= 214𝑘𝑁
1,25

Para a resistência ao punçoamento também seria necessário utilizar parafusos M22, para a
ligação aparafusada resistir aos esforços atuantes calculados na verificação.

Resistência ao esmagamento
Tendo em conta que quanto maior for o diâmetro do furo, menor é a resistência ao esmagamento
o cálculo é feito para parafusos M22.
Primeiro calcula-se o valor do fator 𝛼𝑏 ,
𝑓𝑢𝑏 1000
=
= 2,3
𝑓𝑢
430
𝛼𝑑 =

63
− 0,25 = 0,63
24 ∙ 3

E o fator 𝑘1 ,
2,8 ∙

65
− 1,7 = 5,9
24

1,4 ∙

74
− 1,7 = 2,6
24

𝑘1 = 2,5

Substituindo em (6.5), obtém-se a força de resistência ao esmagamento,
𝐹𝑏,𝑅𝑑 =

2,5 ∙ 0,63 ∙ 430 ∙ 22 ∙ 15
= 179 𝑘𝑁
1,25

A força de corte atuante em cada parafuso é o esforço de corte a dividir pelo número de
parafusos,
𝐹𝑣,𝐸𝑑 =

88,2
= 7.4 𝑘𝑁
12

Como 𝐹𝑏,𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 a resistência ao esmagamento está garantida para os parafusos M16 e M22.
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Resistência do material (perfis e chapa)
Como uma menor área de secção útil leva a uma menor força de resistência, esta verificação é
feita para os parafusos M22, porque se assim estiver garantida a segurança, também estará para
parafusos M16. A verificação é feita na chapa pois esta é do mesmo material que o perfil e tem
espessura menor que o banzo, logo,
𝐴𝑛𝑒𝑡 = 15 ∙ (200 − 2 ∙ 24) = 2280 𝑚𝑚2

Como 𝑝1 ≤ 5 ∙ 𝑑0 , substituindo em (6.6),
𝑁𝑢,𝑅𝑑 =

0,5 ∙ 2280 ∙ 430
= 392 𝑘𝑁
1,25

∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 88,2 𝑘𝑁

A resistência está então verificada, tanto para parafusos M16 como M22, pois 𝑁𝑢,𝑅𝑑 ≥ ∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 .

Resistência ao escorregamento
Sabendo o esforço de corte por cada parafuso e que só existe um plano de atrito é então possível
verificar a resistência ao escorregamento com a equação (6.7),
𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 7,4 𝑘𝑁
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤

1 ∙ 1 ∙ 0,5 ∙ (212 − 0,8 ∙ 203)
= 19,9 𝑘𝑁
1,25

Os parafusos M16 necessitariam de ser substituídos por parafusos M22 de modo a que a
segurança da ligação esteja garantida.

Rigidez da chapa
Consultando o Anexo D, obtém-se os seguintes valores,
𝑚 = 𝑚2 = 27
𝜆1 = 𝜆2 =

27
= 0,3
27 + 63

Consultando a figura D.2 tem-se,
𝛼 = 7,9

Figura 6.5 - Dimensão 𝑚 e 𝑚2 da ligação
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O comprimento efetivo é o menor dos valores,
𝑙𝑒𝑓𝑓 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑚 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 27 = 188,5 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓 = 4 ∙ 𝑚 + 1,25 ∙ 𝑒 = 4 ∙ 27 + 1,25 ∙ 63 = 187 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝛼 ∙ 𝑚 = 7,9 ∙ 27 = 213 𝑚𝑚

Substituindo em (6.8), calcula-se o valor da espessura mínima da chapa,

𝑡≥√

2 ∙ 1,1 ∙ 𝑚 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
2 ∙ 1,1 ∙ 0,027 ∙ 203 ∙ 103
≥√
≥ 15,3 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦
0,187 ∙ 275 ∙ 106

A chapa não é rígida pois tem apenas 15 mm de espessura.

Verificação da ligação pilar-travessa com esforços do projeto
Como referido anteriormente, os valores dos esforços no programa de cálculo são bastante
inferiores aos valores da verificação, maioritariamente devido à diferença nos valores dos
fatores de combinação da ponte rolante e dos coeficientes de pressão interior.
De maneira a verificar, que o programa de cálculo faz bem o dimensionamento dos parafusos,
são repetidos os cálculos, desta vez com os esforços do programa, tabela 6.7.
Tabela 6.7 - Esforços da verificação na secção da ligação

Mf (N∙m)

N (N)

T (N)

222,8

49,6

62,4

Resistência à tração
Como a posição dos parafusos não se altera, com as equações (6.2) e (6.1) calcula-se o esforço
normal no parafuso mais solicitado,
𝑁𝑆𝑑 =

222,8 ∙ 0,353
= 119 𝑘𝑁
0,66

𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 119 +

49,6
= 123 ≥ 110 𝑘𝑁
12

Para parafusos M16,
𝐹𝑝,𝐶 = 110 𝑘𝑁
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A resistência à tração, usando os esforços calculados pelo programa de cálculo automático,
também não verifica, porque 𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≥ 𝐹𝑝,𝐶 , ou seja, o programa está a calcular com erro a
resistência à tração de parafusos pré-esforçados. Estes teriam de ser substituídos por parafusos
M 20, cuja força de pré-esforço é,
𝐹𝑝,𝐶 = 0,7 ∙ 1000 ∙ 245 = 172 𝑘𝑁

Resistência ao punçoamento
Verifica-se se o valor de cálculo de resistência ao punçoamento, equação (6.4), é menor do
que o esforço de tração atuante no parafuso mais solicitado,
𝐵𝑝,𝑅𝑑 =

0,6 ∙ 𝜋 ∙ 16 ∙ 430 ∙ 15
= 156 𝑘𝑁
1,25

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝐶 , a resistência ao punçoamento estaria garantida.

Resistência ao escorregamento
Substituindo em (6.7) obtém-se a resistência ao escorregamento,
𝐹𝑣,𝐸𝑑 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤

62,4
= 5,2 𝑘𝑁
12

1 ∙ 1 ∙ 0,5 ∙ (110 − 0,8 ∙ 123)
= 4,6 𝑘𝑁
1,25

Os parafusos M16 necessitariam de ser substituídos por parafusos M20, de modo a que a
segurança da ligação estivesse garantida. O programa não executa adequadamente a resistência
ao escorregamento.
Os erros apontados podem ser relativos ao cálculo do esforço de tração atuante no parafuso,
mas como o programa não apresenta de forma detalhada o seu procedimento, não é possível
detetar onde se encontra a discrepância.

Rigidez da chapa
Para um novo valor da força de tração atuante, com (6.8) calcula-se a espessura mínima da
chapa, para a qual não ocorre o efeito de alavanca,

𝑡≥√

2 ∙ 1,1 ∙ 𝑚 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
2 ∙ 1,1 ∙ 0,027 ∙ 123 ∙ 103
≥√
≥ 12 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦
0,187 ∙ 275 ∙ 106

Como a espessura da chapa é de 15 mm a rigidez da chapa está garantida.
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6.2 - Pilar-consola curta da ponte rolante
Esta ligação ortogonal de chapa frontal foi projetada com 12 parafusos pré-esforçados M16. Os
esforços críticos para esta ligação, tabela 6.8, ocorrem em todas as combinações em que a ponte
rolante tem o maior coeficiente parcial, 𝛾.

Figura 6.6 - Desenho da ligação exportado do programa de cálculo

Tabela 6.8 - Esforços da verificação na secção da ligação

Mf (N∙m)

N (N)

T (N)

78,2

29,7

305,8

Analisando o desenho da ligação, figura 6.6, verifica-se então a disposição dos parafusos para
furos de 18 mm, 𝑑0 , e uma espessura de chapa de 16 mm, t.

Tabela 6.9 - Verificação da disposição regulamentar dos parafusos

Distâncias (mm)

𝒆𝟏

𝒆𝟐

𝒑𝟏

𝒑𝟐

Mínima

21,6

21,6

39,6

43,2

Projetada

28

63

80/134/135

74

Máxima

104

104

200

200
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Resistência à tração
Nesta ligação, o centro de gravidade do conjunto de parafusos localiza-se no mesmo sítio que
o da placa, logo,
12

∑ 𝑦𝑗2 = 2 ∙ 2 ∙ 0,0672 + 2 ∙ 2 ∙ 0,2022 + 2 ∙ 2 ∙ 0,2822 = 0,5 𝑚2
𝑗=1

Substituindo em (6.2) e (6.1), calcula-se então o esforço máximo de tração para o parafuso mais
afastado,
𝑁𝑆𝑑 =

78,2 ∙ 0,282
= 44 𝑘𝑁
0,5

𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 44 +

29,7
= 47 𝑘𝑁
12

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 não ultrapassa o pré-esforço de parafusos M16, a resistência à tração está garantida.

Resistência ao punçoamento
Verifica-se se o valor de cálculo de resistência ao punçoamento, equação (6.4) é menor do que
o esforço de tração atuante no parafuso mais solicitado,
𝐵𝑝,𝑅𝑑 =

0,6 ∙ 𝜋 ∙ 16 ∙ 430 ∙ 15
= 156 𝑘𝑁
1,25

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝐶 , a resistência ao punçoamento também está garantida.

Resistência ao esmagamento
Primeiro calcula-se o valor do fator 𝛼𝑏 ,
𝑓𝑢𝑏 1000
=
= 2,3
𝑓𝑢
430
𝛼𝑑 =

28
− 0,25 = 0,27
18 ∙ 3

E o fator 𝑘1 ,
2,8 ∙

63
− 1,7 = 5,9
18
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1,4 ∙

74
− 1,7 = 4,1
18

𝑘1 = 2,5

Substituindo em (6.5), obtém-se a força de resistência ao esmagamento,
𝐹𝑏,𝑅𝑑 =

2,5 ∙ 0,27 ∙ 430 ∙ 16 ∙ 16
= 59 𝑘𝑁
1,25

A força de corte atuante é o esforço transverso a dividir pelo número de parafusos,
𝐹𝑣,𝐸𝑑 =

305,8
= 26 𝑘𝑁
12

A segurança ao esmagamento está garantida pois 𝐹𝑏,𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 .

Resistência do material (perfis e chapa)
A verificação é feita à chapa e ao banzo do IPE 500 porque são do mesmo material e têm a
mesma espessura, logo,
𝐴𝑛𝑒𝑡 = 16 ∙ (200 − 2 ∙ 18) = 2624 𝑚𝑚2

Como 𝑝1 ≤ 5 ∙ 𝑑0 , substituindo em (6.6) calcula-se o esforço resistente,
𝑁𝑢,𝑅𝑑 =

0,5 ∙ 2624 ∙ 430
= 564 𝑘𝑁
1,25

∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 305,8 𝑘𝑁

A resistência está então verificada para parafusos M16 pois 𝑁𝑢,𝑅𝑑 ≥ ∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 .

Resistência ao escorregamento
Sabendo o esforço de corte por cada parafuso e que só existe um plano de atrito é então possível
verificar a resistência ao escorregamento com a equação (6.7),
𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 25,5 𝑘𝑁
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𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤

1 ∙ 1 ∙ 0,5 ∙ (110 − 0,8 ∙ 47)
= 28,9 𝑘𝑁
1,25

Como a condição se verifica a resistência ao escorregamento está garantida.

Rigidez da chapa
Consultando o Anexo D, obtém-se os seguintes valores,

𝑚 = 𝑚2 = 𝑚𝑥 = 26

𝜆1 = 𝜆2 =

26
= 0,29
26 + 63

Figura 6.7 - Dimensão 𝑚, 𝑚2 e 𝑚𝑥 da ligação

Com o comprimento efetivo mínimo, tabela D.1, substituindo em (6.8), calcula-se o valor da
espessura mínima da chapa,
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 0,5 ∙ 𝑏𝑝 = 0,5 ∙ 200 = 100 𝑚𝑚
2 ∙ 1,1 ∙ 𝑚 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
2 ∙ 1,1 ∙ 0,026 ∙ 47 ∙ 103
𝑡≥√
≥√
≥ 9,9 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦
0,100 ∙ 275 ∙ 106

A rigidez da chapa está garantida porque tem 16 mm de espessura.
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6.3 - Pilar-pala
Esta ligação de 2 vigas com dupla chapa frontal foi projetada com 10 parafusos pré-esforçados
M20.

Figura 6.8 - Desenho da ligação exportado do programa de cálculo

Analisando o desenho da ligação, figura 6.8, verifica-se a disposição dos parafusos para furos
de 22 mm, 𝑑0 , e uma espessura de chapa de 18 mm, t.
Tabela 6.10 - Verificação da disposição regulamentar dos parafusos

Distâncias (mm)

𝒆𝟏

𝒆𝟐

𝒑𝟏

𝒑𝟐

Mínima

26,4

26,4

48,4

52,8

Projetada

37

55

96/97

90

Máxima

112

112

200

200

Os esforços máximos ocorrem quando o vento 180º é ação de a variável base e as pressões na
pala são de sucção, tabela 6.11.
Tabela 6.11 - Esforços da verificação na secção da ligação

Mf (N∙m)

N (N)

T (N)

136,6

-2,3

49,2
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Resistência à tração
Neste caso, o centro de gravidade do conjunto de parafusos localiza-se no mesmo sítio que o
da placa.
10

∑ 𝑦𝑗2 = 2 ∙ 2 ∙ 0,0972 + 2 ∙ 2 ∙ 0,1932 = 0,19 𝑚2
𝑗=1

O esforço máximo de tração é causado apenas pelo momento fletor porque a pala só está sujeita
a esforços de compressão, que não são desfavoráveis à ligação, então substituindo em (6.2) e
(6.1),
𝑁𝑆𝑑 =

136,6 ∙ 0,193
= 139𝑘𝑁
0,19

𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑁𝑆𝑑 = 139 𝑘𝑁

O pré-esforço para parafusos M20 segundo (6.3) é,
𝐹𝑝,𝐶 = 0,7 ∙ 1000 ∙ 245 = 172 𝑘𝑁

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑝,𝐶 , a resistência à tração está garantida.

Resistência ao punçoamento
Verifica-se se o valor de cálculo de resistência ao punçoamento, equação (6.4) é menor do que
o esforço de tração atuante no parafuso mais solicitado,
𝐵𝑝,𝑅𝑑 =

0,6 ∙ 𝜋 ∙ 20 ∙ 430 ∙ 18
= 233 𝑘𝑁
1,25

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝐶 , a resistência ao punçoamento também está garantida.

Resistência ao esmagamento
Primeiro calcula-se o valor do fator 𝛼𝑏 ,
𝑓𝑢𝑏 1000
=
= 2,3
𝑓𝑢
430
𝛼𝑑 =

37
− 0,25 = 0,31
22 ∙ 3
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E o fator 𝑘1 ,
2,8 ∙

55
− 1,7 = 5,3
22

1,4 ∙

90
− 1,7 = 4
22

𝑘1 = 2,5

Substituindo em (6.5), obtém-se a força de resistência ao esmagamento,
𝐹𝑏,𝑅𝑑 =

2,5 ∙ 0,31 ∙ 430 ∙ 20 ∙ 18
= 96 𝑘𝑁
1,25

A força de corte atuante em cada parafuso é o esforço transverso a dividir pelo número de
parafusos,
𝐹𝑣,𝐸𝑑 =

49,2
= 4,9 𝑘𝑁
10

A segurança ao esmagamento está garantida pois 𝐹𝑏,𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 .

Resistência do material (chapa)
Sabendo o material da chapa e que os parafusos utilizados são M20 calcula-se a resistência da
chapa,
𝐴𝑛𝑒𝑡 = 16 ∙ (200 − 2 ∙ 22) = 2496 𝑚𝑚2

Pelo lado da segurança considera-se 𝛽 = 0,5, substituindo em (6.6)
𝑁𝑢,𝑅𝑑 =

0,5 ∙ 2496 ∙ 430
= 429 𝑘𝑁
1,25

∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 49,2 𝑘𝑁

A resistência está então verificada pois 𝑁𝑢,𝑅𝑑 ≥ ∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 .
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Resistência ao escorregamento
Sabendo o esforço de corte por cada parafuso é então possível verificar a resistência ao
escorregamento com a equação (6.7),
𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 4,9 𝑘𝑁
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤

1 ∙ 1 ∙ 0,5 ∙ (172 − 0,8 ∙ 139)
= 24,3 𝑘𝑁
1,25

Como a condição se verifica a resistência ao escorregamento está garantida.

Rigidez da chapa
Consultando o Anexo D, obtém-se os seguintes valores,

𝑚 = 𝑚2 = 𝑚𝑥 = 37
𝜆1 = 𝜆2 =

37
= 0,42
37 + 55

Figura 6.9 - Dimensão 𝑚, 𝑚2 e 𝑚𝑥 da ligação

E com o comprimento efetivo mínimo, tabela D.1, substituindo em (6.8), calcula-se o valor da
espessura mínima da chapa,
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 0,5 ∙ 𝑏𝑝 = 0,5 ∙ 200 = 100 𝑚𝑚

𝑡≥√

2 ∙ 1,1 ∙ 𝑚 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
2 ∙ 1,1 ∙ 0,037 ∙ 139 ∙ 103
≥√
≥ 20,3 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦
0,100 ∙ 275 ∙ 106

A rigidez da chapa não se verifica, pois esta tem apenas 18 mm de espessura.
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Verificação da ligação pilar-pala com esforços do projeto
Os esforços na pala no programa de cálculo são inferiores aos calculados em verificação. Isto
acontece, porque no programa as madres da pala não foram consideradas contínuas, o que faz
com que as forças transmitidas à viga sejam inferiores e assim como os esforços. Para além
disso, também existem diferenças por causa de algumas aproximações feitas pelo lado da
segurança.
Tabela 6.12 - Esforços do programa de cálculo verificação na secção da ligação

Mf (N∙m)

N (N)

T (N)

105,5

-0,8

46,1

Como os esforços do programa de cálculo são todos inferiores, é necessário apenas efetuar os
cálculos para a verificação falhada, a da rigidez da chapa.
A posição dos parafusos não varia logo, substituindo na equação (6.2) obtém-se o valor do
esforço de tração do parafuso mais solicitado,
𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑁𝑆𝑑 =

105,5 ∙ 0,193
= 107 𝑘𝑁
0,19

Substituindo em (6.8), calcula-se o valor da espessura mínima da chapa,

𝑡≥√

2 ∙ 1,1 ∙ 𝑚 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
2 ∙ 1,1 ∙ 0,037 ∙ 107 ∙ 103
≥√
≥ 17,7 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦
0,100 ∙ 275 ∙ 106

A espessura da chapa é de 18 mm, portanto a sua rigidez está garantida.
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6.4 - Travessa na cumeeira
Esta ligação de duas vigas com dupla chapa frontal, foi projetada com 12 parafusos préesforçados M16.

Figura 6.10 - Desenho da ligação exportado do programa de cálculo

Analisando o desenho da ligação, figura 6.10, verifica-se então a disposição dos parafusos para
furos de 18 mm, 𝑑0 , e uma espessura de chapa de 14 mm, t.
Tabela 6.13 - Verificação da disposição regulamentar dos parafusos

Distâncias (mm)

𝒆𝟏

𝒆𝟐

𝒑𝟏

𝒑𝟐

Mínima

21,6

21,6

39,6

43,2

Projetada

66

69

80/154/155

72

Máxima

96

96

196

196

Os esforços máximos ocorrem na combinação 6 com vento a soprar a 270º, ponte rolante
localizada à esquerda, temperatura de verão e pala com pressões de sucção, tabela 6.14.
Tabela 6.14 - Esforços da verificação na secção da ligação

Mf (N∙m)

N (N)

T (N)

170,6

70,3

5,8
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Resistência à tração
De maneira a simplificar, porque o centro de massa do conjunto dos parafusos é praticamente
coincidente com o da chapa, considerou-se igual,
12

∑ 𝑦𝑗2 = 2 ∙ 2 ∙ 0,0402 + 2 ∙ 2 ∙ 0,1952 + 2 ∙ 0,3492 + 2 ∙ 0,3502 = 0,65 𝑚2
𝑗=1

Calcula-se então o esforço máximo de tração para o parafuso mais afastado substituindo em
(6.2) e (6.1),
170,6 ∙ 0,35
𝑁𝑆𝑑 =
= 92 𝑘𝑁
0,65
𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 91,9 +

70,3
= 98 𝑘𝑁
12

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 não ultrapassa o pré-esforço de parafusos M16, a resistência à tração está garantida.

Resistência ao punçoamento
Verifica-se se o valor de cálculo de resistência ao punçoamento, equação (6.4), é menor do
que o esforço de tração atuante no parafuso mais solicitado,
𝐵𝑝,𝑅𝑑 =

0,6 ∙ 𝜋 ∙ 16 ∙ 430 ∙ 14
= 145 𝑘𝑁
1,25

Como 𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝐶 , a resistência ao punçoamento também está garantida.

Resistência ao esmagamento
Primeiro calcula-se o valor do fator 𝛼𝑏 ,
𝑓𝑢𝑏 1000
=
= 2,3
𝑓𝑢
430
𝛼𝑑 =

66
− 0,25 = 0,97
18 ∙ 3

E o fator 𝑘1 ,
2,8 ∙

69
− 1,7 = 9
18
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1,4 ∙

72
− 1,7 = 3,9
18

𝑘1 = 2,5

Substituindo em (6.5), obtém-se a força de resistência ao esmagamento,
𝐹𝑏,𝑅𝑑 =

2,5 ∙ 0,97 ∙ 430 ∙ 16 ∙ 14
= 187 𝑘𝑁
1,25

A força de corte por parafuso é o esforço cortante a dividir pelo número dos parafusos,
𝐹𝑣,𝐸𝑑 =

5,8
= 0,5 𝑘𝑁
12

A segurança ao esmagamento está garantida pois 𝐹𝑏,𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 .

Resistência do material (chapa)
Conhecendo o material e a espessura da chapa calcula-se a sua resistência,
𝐴𝑛𝑒𝑡 = 14 ∙ (210 − 2 ∙ 18) = 2436 𝑚𝑚2

Como 𝑝1 ≤ 5 ∙ 𝑑0 , substituindo em (6.6) calcula-se o esforço resistente,
𝑁𝑢,𝑅𝑑 =

0,5 ∙ 2436 ∙ 430
= 419 𝑘𝑁
1,25
∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 5,8 𝑘𝑁

A resistência está então verificada, pois 𝑁𝑢,𝑅𝑑 ≥ ∑ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 .

Resistência ao escorregamento
Sabendo o esforço de corte por cada parafuso é então possível verificar a resistência ao
escorregamento com a equação (6.7),
𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 0,5 𝑘𝑁
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤

1 ∙ 1 ∙ 0,4 ∙ (110 − 0,8 ∙ 98)
= 10,1 𝑘𝑁
1,25
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Como a condição se verifica, a resistência ao escorregamento está garantida.
Rigidez da chapa
Consultando o Anexo D, obtém-se os seguintes valores,

𝑚 = 𝑚2 = 26
𝜆1 = 𝜆2 =

26
= 0,27
26 + 69

Figura 6.11 - Dimensão 𝑚, 𝑚2 e 𝑚𝑥 da ligação

Consultando a figura D.2 tem-se,
𝛼 = 8,5

E o comprimento efetivo é o menor dos valores, tabela D.1,
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑚 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 26 = 163 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 4 ∙ 𝑚 + 1,25 ∙ 𝑒 = 4 ∙ 26 + 1,25 ∙ 69 = 190 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 𝛼 ∙ 𝑚 = 8,5 ∙ 26 = 221 𝑚𝑚

Substituindo em (6.8), calcula-se o valor da espessura mínima da chapa,

2 ∙ 1,1 ∙ 𝑚 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
2 ∙ 1,1 ∙ 0,026 ∙ 98 ∙ 103
√
𝑡≥√
≥
≥ 11,2 𝑚𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑦
0,163 ∙ 275 ∙ 106

A rigidez da chapa está garantida porque esta tem 14 mm de espessura.
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7 - Verificação do dimensionamento das ligações soldadas
A soldadura é um processo de união de matérias muito importante na área das estruturas
metálicas. Neste projeto as soldas são feitas todas com soldas de ângulo, que ligam peças
colocadas com sobreposição ou que se intersetam, figura 7.1.

Figura 7.1 - Espessura dos cordões de soldadura (garganta)

Para além do critério de resistência os cordões de soldadura devem satisfazer os seguintes
condicionamentos [3]:
•
•
•

a espessura dos cordões não deve ser inferior a 3 mm;
a espessura dos cordões não deve ser superior a 0,7 da menor espessura dos elementos
a ligar;
o comprimento dos cordões não deve ser inferior a 40 mm.

O cruzamento de cordões também deve ser evitado, salvo casos especiais como o cruzamento
do cordão que liga a cartela ao banzo da viga e do que liga o banzo da viga à chapa. Como se
pode observar na figura 7.2, estas situações devem ser resolvidas truncando a peça secundária.

Figura 7.2 - Cruzamento de cordões de soldadura nas ligações a) Pilar-travessa b) Cumeeira

Os esforços críticos em cada ligação, são os mesmos tanto para as ligações soldadas como para
as ligações aparafusadas porque ambas são desfavoráveis aos esforços de tração.
Para a verificação das ligações soldadas que se encontram nas mesmas zonas verificadas no
capítulo 6 é preciso calcular o módulo resistente na seção da garganta, W, e posteriormente
verificar a sua resistência [13]. A tensão atuante não pode ultrapassar a resistente.
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Figura 7.3 - Cordões de soldadura

2
𝐿3
𝑎1 ∙ 𝐿1 ∙ (ℎ + 𝑎1 )2 + 2 ∙ 𝑎2 ∙ 𝐿2 ∙ (ℎ − 2 ∙ 𝑡𝑓 − 𝑎2 ) + 33 ∙ 𝑎3
𝑊=
ℎ + 2 ∙ 𝑎1

(7. 1)

A tensão nos cordões do banzo,
𝜎=

𝑀𝑓
𝑁
+
𝑊 ∑𝑙 ∙ 𝑎

𝜎𝑅𝑑 = 0,56 ∙

(7. 2)

𝑓𝑢
= 283 𝑀𝑃𝑎
𝛽𝑤

Na alma a tensão máxima será na extremidade superior ou inferior,
2
𝑀𝑓
𝐿3
𝑁 2
𝑇
𝜎 = √2 ∙ ( ∙
+
) + 0,75 ∙ (
)
𝑊 ℎ + 2 ∙ 𝑎1 ∑ 𝑙 ∙ 𝑎
𝑎3 ∙ 𝐿3

𝜎𝑅𝑑 = 0,80 ∙

(7. 3)

𝑓𝑢
= 405 𝑀𝑃𝑎
𝛽𝑤

Em que,
𝑀𝑓 - momento fletor atuante;
𝑁 - esforço de tração atuante;
𝑇 - esforço transverso atuante;
𝑓𝑢 - tensão de rotura do aço, neste caso 430 MPa;
𝛽𝑤 - coeficiente de correlação, para o aço S 275 é 0,85;
𝜎𝑅𝑑 - tensão resistente.
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7.1 - Pilar-travessa
De modo a simplificar a verificação, esta é feita considerando um perfil simples com dimensões
semelhantes à do perfil composto, figura 7.4, ignorando-se os cordões do banzo do meio, pelo
lado da segurança.
Dimensões (mm)
𝒂𝟏

6

𝑳𝟏

180

𝒂𝟐

6

𝑳𝟐

70

𝒂𝟑

4

𝑳𝟑

701

h

800

𝒕𝒇

13,5

Figura 7.4 - Desenho da ligação soldada exportada do programa de cálculo e respetivas dimensões

Recorrendo às equações (7.1), (7.2) e (7.3), calculam-se as tensões instaladas nos cordões para
os esforços da tabela 6.6,
dos banzos,

𝑊=

6 ∙ 180 ∙ (800 + 6)2 + 2 ∙ 6 ∙ 70 ∙ (800 − 2 ∙ 13,5 − 6)2 +
500 + 2 ∙ 8

7013
3 ∙ 4 = 2,04 ∙ 106 𝑚𝑚3

∑ 𝑙 ∙ 𝑎 = 2 ∙ 6 ∙ 180 + 4 ∙ 70 ∙ 6 + 701 ∙ 4 ∙ 2 = 9448 𝑚𝑚2

𝜎=

366,9 ∙ 103 81,1 ∙ 103
+
= 188 ≤ 283 𝑀𝑃𝑎
2,04 ∙ 10−3 9,4 ∙ 10−3

das almas,
2

2

366,9 ∙ 103
701
81,1 ∙ 103
88,2 ∙ 103
𝜎 = √2 ∙ (
∙
+
)
+
0,75
∙
(
) = 232
2,04 ∙ 10−3 800 + 2 ∙ 6 9,4 ∙ 10−3
4 ∙ 701
≤ 405 𝑀𝑃𝑎

A ligação verifica os limites de resistência.
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7.2 - Pilar-consola curta da ponte rolante

Dimensões (mm)
𝒂𝟏

8

𝑳𝟏

200

𝒂𝟐

8

𝑳𝟐

80

𝒂𝟑

5

𝑳𝟑

436

h

500

𝒕𝒇

16

Figura 7.5 - Desenho da ligação soldada exportada do programa de cálculo e respetivas dimensões

Recorrendo às equações (7.1), (7.2) e (7.3), para as dimensões apresentadas na figura 7.5 e os
esforços críticos da ligação, tabela 6.8; calculam-se as tensões instaladas nos cordões de
soldadura,
dos banzos,

𝑊=

8 ∙ 200 ∙ (500 + 8)2 + 2 ∙ 8 ∙ 80 ∙ (500 − 2 ∙ 16 − 8)2 +
500 + 2 ∙ 8

4363
3 ∙ 5 = 1,59 ∙ 106 𝑚𝑚3

∑ 𝑙 ∙ 𝑎 = 2 ∙ 8 ∙ 200 + 4 ∙ 80 ∙ 8 + 436 ∙ 5 ∙ 2 = 10120 𝑚𝑚2
78,2 ∙ 103
29,7 ∙ 103
𝜎=
+
= 52 ≤ 283 𝑀𝑃𝑎
1,59 ∙ 10−3 10,1 ∙ 10−3
da alma,
2

2

78,2 ∙ 103
436
29,7 ∙ 103
305,8 ∙ 103
√
𝜎 = 2∙(
∙
+
) + 0,75 ∙ (
) = 63
1,59 ∙ 10−3 500 + 2 ∙ 8 10,1 ∙ 10−3
5 ∙ 436
≤ 405 𝑀𝑃𝑎

A ligação verifica os limites de resistência.
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7.3 - Pilar-pala

Dimensões (mm)
𝒂𝟏

5

𝑳𝟏

150

𝒂𝟐

5

𝑳𝟐

60

𝒂𝟑

3

𝑳𝟑

258

h

300

𝒕𝒇

10,7

Figura 7.6 - Desenho da ligação soldada exportada do programa de cálculo e respetivas dimensões

Nesta zona nenhuma combinação apresenta esforços de tração, figura 5.40, assim sendo, como
os esforços de compressão não são desfavoráveis à ligação considera-se 𝑁 = 0.
Recorrendo às equações (7.1), (7.2) e (7.3), para as dimensões apresentadas na figura 7.6 e os
esforços críticos da ligação, tabela 6.11; calculam-se as tensões instaladas nos cordões de
soldadura,
dos banzos,

𝑊=

5 ∙ 150 ∙ (300 + 5)2 + 2 ∙ 5 ∙ 60 ∙ (300 − 2 ∙ 10,7 − 5)2 +
300 + 2 ∙ 5
𝜎=

2583
3 ∙ 3 = 4,25 ∙ 105 𝑚𝑚3

136,6 ∙ 103
= 355 > 283 𝑀𝑃𝑎
4,25 ∙ 10−4

da alma,
2

2

136,6 ∙ 103
258
49,2 ∙ 103
𝜎 = √2 ∙ (
∙
)
+
0,75
∙
(
) = 418 > 405 𝑀𝑃𝑎
4,25 ∙ 10−4 300 + 2 ∙ 5
5 ∙ 436

A ligação não verifica os limites de resistência para os esforços obtidos na verificação.
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Recalculando as tensões com os valores dos esforços do programa de cálculo, tabela 6.12,
dos banzos,
𝜎=

105,5 ∙ 103
= 248 ≤ 283 𝑀𝑃𝑎
4,25 ∙ 10−4

da alma,
2

2

105,5 ∙ 103
258
46,1 ∙ 103
𝜎 = √2 ∙ (
∙
)
+
0,75
∙
(
) = 292 ≤ 405 𝑀𝑃𝑎
4,25 ∙ 10−4 300 + 2 ∙ 5
5 ∙ 436

Para os esforços críticos do programa de cálculo, a ligação verifica os limites de resistência, ou
seja, o programa de cálculo realizou bem o dimensionamento dos cordões de solda.

7.4 - Travessa na cumeeira
De modo a simplificar a verificação, esta é feita considerando um perfil simples com dimensões
semelhantes à do perfil composto, figura 7.7, ignorando-se os cordões do banzo do meio, pelo
lado da segurança.

Dimensões (mm)
𝒂𝟏

6

𝑳𝟏

180

𝒂𝟐

6

𝑳𝟐

70

𝒂𝟑

4

𝑳𝟑

693

h

790

𝒕𝒇

13,5

Figura 7.7 - Desenho da ligação soldada exportada do programa de cálculo e respetivas dimensões
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Recorrendo às equações (7.1), (7.2) e (7.3), calculam-se as tensões instaladas nos cordões para
os esforços da tabela 6.14,
dos banzos,

𝑊=

6 ∙ 180 ∙ (790 + 6)2 + 2 ∙ 6 ∙ 70 ∙ (790 − 2 ∙ 13,5 − 6)2 +
790 + 2 ∙ 6

6933
3 ∙ 4 = 2,01 ∙ 106 𝑚𝑚3

∑ 𝑙 ∙ 𝑎 = 2 ∙ 6 ∙ 180 + 4 ∙ 70 ∙ 6 + 693 ∙ 4 ∙ 2 = 9384 𝑚𝑚2
170,6 ∙ 103 70,3 ∙ 103
+
= 93 ≤ 283 𝑀𝑃𝑎
2,01 ∙ 10−3 9,4 ∙ 10−3
das almas,
2

2

170,6 ∙ 103
693
70,3 ∙ 103
5,8 ∙ 103
√2 ∙ (
∙
+
)
+
0,75
∙
(
) = 115 ≤ 405 𝑀𝑃𝑎
2,01 ∙ 10−3 790 + 2 ∙ 6 9,4 ∙ 10−3
4 ∙ 693

A ligação verifica os limites de resistência para os esforços obtidos na verificação.
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8 - Contraventamentos
Na direção perpendicular ao plano do pórtico, através das madres, são transmitidas muitas ações
que solicitam os pórticos na direção de menor inércia. De modo a minimizar estes esforços
muito condicionantes, na maioria dos pavilhões de estruturas metálicas, utilizam-se
contraventamentos no plano da cobertura e no plano das paredes laterais que os encaminham
às fundações.
As principais ações que atuam nesta direção são:
•
•
•
•

Vento na fachada de empena;
Força de atrito do vento;
Forças da variação de temperatura;
Forças dos travamentos da encurvadura lateral dos banzos.

Travamentos
Quando o sistema de contraventamento é necessário para estabilizar o banzo comprimido de
uma viga de altura, h, como é o caso, a força 𝑁𝑆𝑑 da figura 8.1 pode ser obtida através da
fórmula [11],
𝑁𝑆𝑑 = 𝑁𝐸𝑑 =

𝑀𝐸𝑑
ℎ

(8.1)

Em que,
𝑀𝐸𝑑 - momento fletor máximo na viga;
ℎ - altura da viga.

Figura 8.1 - Força estabilizadora equivalente

Se for conveniente, os efeitos das deformadas dos elementos a travar por um sistema de
contraventamento poderão ser substituídos pela força estabilizante equivalente,
𝑞 = ∑ 𝑁𝐸𝑑 ∙ 8 ∙

𝑒0 ∙ 𝛿𝑞
𝐿2

(8.2)
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Em que,
𝐿 - comprimento do sistema de contraventamento no plano da cobertura;
𝛿𝑞 - deslocamento do sistema de contraventamento, no seu próprio plano, devido a q e eventuais
cargas exteriores, que pode ser considerado igual a 0 para uma análise simplificada;
𝑒0 - deformada da imperfeição de um elemento;
𝑒0 = √0,5 ∙ (1 +

1 𝐿
) ∙ ⁄500
𝑚

(8.3)

𝑚 - número de pórticos a travar.
∑ 𝑁𝐸𝑑 = 𝑚 ∙ 𝑁𝐸𝑑

A verificação do dimensionamento das vigas de contraventamento hiperestéticas em cruz de
St.º André, será feita para os dois contraventamentos da zona 1, figura 5.1, que têm os dois as
mesmas dimensões, representadas nas figuras 8.2 e 8.3.

Figura 8.2 - Esquema da viga de contraventamento no plano da cobertura

Figura 8.3 - Esquema do contraventamento na fachada lateral
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8.1 - Contraventamento na zona pórtico B
Neste contraventamento as forças exercidas pelo vento na fachada de empena podem ser
ignoradas, porque está protegida por um módulo de escritórios construído em estrutura de betão
armado e paredes de alvenaria, o mesmo edifício que está previsto receber a força da ponte
rolante na direção da viga carril.
Assim sendo, apresenta-se apenas a verificação do dimensionamento da situação mais
desfavorável para o contraventamento, que ocorre no entre o pórtico H e I, figura 5.1, pois terá
de absorver, para além de outras, as forças do vento na fachada de empena que são as mais
condicionantes.

8.2 - Contraventamento nos pórticos H e I
Neste contraventamento é necessário ter em conta as ações sobre a fachada de empena e o atrito
do vento na cobertura, caso este sopre a 270º, tabela 2.16. A situação crítica neste caso, seria
quando o vento sopra a 270º e os portões estão fechados, figura 2.19, não sendo assim
considerada a existência de uma face predominante.
8.2.1 - Cobertura
8.2.1.1 - Ações atuantes

Vento na fachada de empena
A combinação crítica para este contraventamento, é para a combinação 13, quando o vento
sopra a 270º, a temperatura de verão e a pala sofre sucção. Para este caso, porque é prejudicial
para o contraventamento, as portas da fachada da empena foram consideradas fechadas.
Segundo o Eurocódigo, quando não é considerada a existência de uma face predominante, o
valor mais gravoso para o coeficiente de pressão interior é de −0,3, então, para um vento de
270º considerando esta situação e consultando a tabela 2.5, o coeficiente de pressão resultante
na fachada de empena, zona D, é de 𝑐𝑝 = 1.

Figura 8.4 - Imagem virtual da fachada de empena
145

Verificação do Dimensionamento da Estrutura Metálica de um Pavilhão Industrial

De maneira aproximada, considera-se a existência de pilares metálicos das fundações até as
madres do contraventamento, para calcular a força transmitida pelo vento na fachada ao
contraventamento.

𝑅𝐵𝑥 =

3
∙𝑞∙ℎ
8

Em que,
𝑞 = 𝑐𝑝 ∙ 𝑞𝑝 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓
𝑞 = 1 ∙ 1090 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓

Figura 8.5 - Esquema do pilar da fachada de empena

Contando os pilares da esquerda para a direita, obtém-se as cargas transmitidas,
Pilar

𝒅𝒊𝒏𝒇 (𝒎)

Altura (𝒎)

Reação B (𝒌𝑵)

1e7

2,3

8,9

8,4

2e6

4,1

9,4

15,8

3e5

3,6

9,7

14,3

4

3,6

10,1

14,9

Tabela 228.1 - Cargas transmitidas pelo vento ao contraventamento da cobertura

Figura 8.6 - Ações do vento da fachada da empena sobre o contraventamento da cobertura
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Atrito do vento
Para o vento de 270º, as forças de atrito do vento na cobertura não são desprezáveis, tabela 2.16,
então substituindo na equação (2.10), assumindo que cada contraventamento trava metade das
forças de atrito da zona 1 (20 𝑚) e tendo em conta a distância de influência de cada madre
obtêm-se as ações do atrito do vento,
𝐹𝑎,∆𝑇 = 1,5 ∙ 0,04 ∙ 1090 ∙ 20 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑓

Figura 8.7 - Ações da força de atrito do vento sobre o contraventamento

Ação das variações de Temperatura
Como forma de simplificação e pelo lado da segurança, o valor da força de atrito entre as madres
e os pórticos causada pelas variações de temperatura, será o mesmo que foi calculado no
capítulo 4.2.1 (para a mesma combinação),
𝐹𝑎,∆𝑇 = 4284 𝑁

Figura 8.8 - Ações do atrito das variações de temperatura sobre o contraventamento
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Ação do travamento da encurvadura lateral dos banzos
Recalculados os esforços do pórtico no FTOOL, para esta situação crítica o momento máximo
negativo está representado na figura 8.9.
-34,5

Figura 8.9 - Diagrama dos momentos fletores para a combinação em análise FTOOL

Substituindo em (8.1) para o perfil IPE 400,
𝑁𝐸𝑑 =

34,5
= 86,25 𝑘𝑁
0,4

O número de pórticos da zona 1 a travar é 9, então com (8.3) e (8.2) calcula-se a carga uniforme
estabilizante,
1
𝑒0 = √0,5 ∙ (1 + ) ∙ 24,3⁄500 = 0,062 𝑚
9
𝑞 = 4 ∙ 86,25 ∙ 9 ∙

0,062
= 0,33 𝑘𝑁/𝑚
24,32

As ações do travamento lateral, tendo em conta a distância de influência, em cada madre do
contraventamento são representadas na figura 8.10.

Figura 8.10 - Ações do travamento da encurvadura lateral sobre o contraventamento
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8.2.1.2 - Esforços

Somando todas as ações atuantes obtêm-se os esforços da estrutura de contraventamento, figura
8.11.

Figura 8.11 - Ações, reações e esforços normais das barras do contraventamento da cobertura

8.2.2 - Fachada
8.2.2.1 - Esforços

Os esforços do contraventamento da fachada são provocados apenas pela reação da viga do
contraventamento da cobertura.

Figura 8.12 – Ações, reações e esforços normais do contraventamento lateral

É de notar que o esforço da barra superior, que na realidade corresponde à madre da viga do
contraventamento no plano da cobertura, não é 0, mas sim 75,9 𝑘𝑁, que corresponde ao valor
da reação transmitida. As reações da estrutura são transmitidas até às fundações através de
paredes de betão armado.
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8.3 - Verificação
8.3.1 - Diagonais

Os tirantes das diagonais estão apenas sujeitos a esforços de tração e para a verificação ser
cumprida a condição (5.1).
Tabela 8.2 - Propriedades dos tirantes do contraventamento

𝒇𝒚 (MPa)

Diâmetro
(mm)

Área (𝐦𝐦𝟐 )

280

16

201

Substituindo em (5.2) calcula-se o esforço de tração de resistente,
𝑁𝑡,𝑅𝑑 =

201 ∙ 275
= 55 𝑘𝑁
1

Já com o esforço majorado, considerando o esforço máximo de tração dos dois
contraventamentos nas diagonais, figura 8.12 calcula-se a condição (5.1),
𝑁𝑡,𝐸𝑑 102
=
>1
𝑁𝑡,𝑅𝑑
55

Os tirantes teriam de ser substituídos por tirantes maiores, de diâmetro 22 mm, de modo a
resistirem ao esforço de tração atuante,
𝑁𝑡,𝑅𝑑 =

22 ∙ 22 ∙ 𝜋 ∙ 275
= 105 𝑘𝑁
4

8.3.2 - Montantes

No contraventamento do plano da cobertura os montantes são as madres da estrutura. Para
verificar a sua resistência será refeito o cálculo do capítulo 4.2.1, mas desta vez contabilizando
a encurvadura de uma forma simplificada [14].
A tensão presenta nas madres calcula-se através da expressão (4.1),
𝜎=

𝑀𝑦 𝑀𝑧
𝑁
+
+
𝐴 ∙ 𝜑 𝑤𝑦 𝑤𝑧
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Para os esforços máximos de compressão, figura 8.11, calcula-se a resistência das madres da
viga de contraventamento, com os momentos atuantes e o coeficiente de encurvadura do
capítulo 4.2.1,
𝜎=

80300
11218 212
+
+
= 1141 > 280 𝑀𝑃𝑎
884 ∙ 0,1 54,39 8,03

A tensão nas madres que acumula com a função de montante da viga de contraventamento,
ultrapassa a tensão de cedência, portanto a resistência destas não está verificada. Este problema
poderia ser resolvido de várias maneiras diferentes:
•
•

•
•

utilizar madres com seções mais resistentes, o que traria muitas desvantagens;
utilizar uma estrutura de contraventamento em que os montantes, independentes das
madres, não teriam de resistir aos esforços das madres e só teriam esforços de
compressão;
fazer um contraventamento de duas em duas madres, com 10 cruzes em vez de 6,
dividindo assim os esforços pelas madres;
ou duplicar a secção dos perfis utilizando 2 perfis iguais, solução muito comum
representada na figura 8.13.

Corte Y-Y

Perfis Z
Chapa de travamento entre perfis

Tirante do contraventamento
Perfil do pórtico

Figura 8.13 - Nó de viga de contraventamento
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9 - Conclusão
Desde a revolução industrial, com a mecânica estrutural de Galileu e seus seguidores
acompanhada do desenvolvimento de novos materiais, que o objetivo do dimensionamento é
otimizar os recursos, garantindo as condições de segurança e de utilização das estruturas em
geral.
Nestes critérios de segurança e economia está sempre latente a minimização do erro. Existe na
atual legislação de contratação pública a obrigação, em determinadas situações, da execução de
revisão de projetos, previamente ao concurso para a empreitada, o que no caso das estruturas
pode chegar à necessidade da verificação de projeto por outros métodos de cálculo e por
entidades distintas sem vínculo com o autor do projeto.
Uma vez que foi este o objetivo desta dissertação, será útil concluir sobre as vantagens e
desvantagens em utilizar um programa de cálculo sofisticado na minimização dos erros e
registar as dificuldades sentidas ao longo da evolução do trabalho de revisão, nomeadamente
na consulta/interpretação do Eurocódigo e das principais dúvidas que restam da verificação do
projeto.

9.1 - Programa de cálculo 3D
O programa de cálculo apesar de realizar exaustivamente muitos procedimentos de
dimensionamento e verificação regulamentares de forma automática, interage com o utilizador
com muita frequência na definição das características técnicas dos elementos estruturais a
dimensionar. Portanto, para além da necessidade de um conhecimento aprofundado do
programa o utilizador também necessita de um vasto conhecimento dos principais fenómenos
e comportamentos estruturais, bem como das disposições construtivas adequadas a cada
edifício.
Caso o utilizador não esteja qualificado, ou por engano não utilize estas interações de forma
assertiva, um pequeno erro de introdução poderá ter um grande impacto na solução estrutural,
como foi visto no capítulo 5.5.1, devido a uma simples escolha do tipo de flecha a utilizar como
limite na verificação.
Para além dos erros latentes do utilizador, também foram detetadas pequenas divergências no
programa relativamente à quantificação dos coeficientes de pressão interior, capítulo 2.2.4.3, e
das ligações aparafusadas, capítulo 6.1, não tendo sido possível conhecer rigorosamente a sua
razão, dado que a memória descritiva de cálculo do programa é inconclusiva.

9.2 - Cálculo analítico 2D
A verificação do projeto base através de uma metodologia mais simples, permite ao mestrando
consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em várias unidades curriculares e
aplicá-los numa situação real, muito mais complexa e exigente ao nível de disposições
construtivas, dando-lhe também experiência e competência para um futuro uso do programa
3D.
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Trata-se de um trabalho sequencial, através de análise complanar de ações e esforços, que
muitas vezes acabam por simplificar fenómenos com origem simultânea noutras direções, como
é o caso dos esforços nos pilares e travessas dos pórticos, com origem nas ações recebidas pelos
contraventamentos, aquando do dimensionamento do pórtico, não havendo uma análise global
do efeito nas 3 direções.
Seria então necessário um cálculo iterativo muito demorado para conseguir dimensionar de
forma rigorosa todos os elementos estruturais. Por isso, com o uso de programas de cálculo 3D,
esta complexidade é reduzida significativamente e também o erro a ela adjacente.
É, no entanto, um bom método de verificação e de eventual pré-dimensionamento, permitindo
a seleção de soluções construtivas preliminares para posterior cálculo mais avançado e rigoroso
através de um programa 3D.

9.3 - Conclusão global
Dos dois métodos utilizados pode-se concluir que é necessário ter o máximo cuidado na
verificação dos estados limites de utilização, uma vez que, na maioria dos casos são mais
limitativos que os estados limites últimos.
Por último, é fundamental conhecer bem o fenómeno estrutural em causa e não perder o
controlo da situação, apenas porque possuímos um método sofisticado de cálculo, que poderá
ser perigoso, caso seja mal utilizado. Por isso, é essencial obter, preliminarmente, resultados
aproximados que não só sejam muito próximos dos reais, mas que sejam uma referência
qualitativa de qualquer resultado obtido com métodos mais refinados.

9.4 - Trabalhos futuros
Como trabalhos futuros, o mestrando salienta as seguintes sugestões de verificação:
•
•
•
•

dimensionamento da cobertura exterior do pavilhão;
dimensionamento das ligações dos pilares às fundações;
dimensionamento da viga carril da ponte rolante;
da ação sísmica e sua relevância em estruturas metálicas leves de baixa altura.
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ANEXO A: Dados catalogados
A.1 - Painéis
A.1.1 - Cobertura
Tabela A.1 - Dados dos painéis de cobertura da MUNDIPERFIL

A.1.2 - Fachada
Tabela A.2 - Dados dos painéis de fachada da MUNDIPERFIL
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A.2 - Madres
Tabela A.3 - Dados das madres da FTB

A.3 - Chapas perfiladas
Tabela A.4 - Dados das chapas perfilada da COLABORANTE
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A.4 - Perfis Laminados
A.4.1 - Perfis IPE
Tabela A.5 - Características dos perfis IPE
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A.4.2 - Perfis HEB
Tabela A.6 - Características dos perfis HEB
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B - Coeficientes de pressão exterior
B.1 - Paredes Verticais

Figura B.1 - Zonas em paredes verticais

Tabela B.1 - Valores recomendados dos coeficientes de pressão exterior para paredes verticais de
edifícios de planta retangular
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B.2 - Coberturas de duas vertentes

Figura B.2 - Zonas em coberturas de duas vertentes
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Tabela B.2 - Coeficientes de pressão exterior para coberturas de duas vertes para vento 90º

Tabela B.3 - Coeficientes de pressão exterior para coberturas de duas vertes para vento 0º
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B.3 - Cobertura isolada
B.3.1 - Uma vertente

Tabela B.4 - Valores de 𝑐𝑝,𝑛𝑒𝑡 e de 𝑐𝑓 para coberturas isoladas de uma vertente
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B.3.2 - Duas vertentes

Tabela B.5 - Valores de 𝑐𝑝,𝑛𝑒𝑡 e de 𝑐𝑓 para coberturas isoladas de duas vertentes
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B.4 - Platibandas

Tabela B.6 - Coeficientes de pressão exterior recomendados para platibandas

Sendo ℎ a altura da platibanda.
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C - Cálculo de Resistência
C.1 - Classe dos perfis
C.1.2 - Almas

Caso não cumpra os critérios da classe 3 os banzos são considerados de classe 4.

Tabela C.1 - Limites máximos das relações largura-espessura para componentes comprimidos
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C.1.2 - Banzos

Caso não cumpra os critérios da classe 3 os banzos são considerados de classe 4.

Tabela C.2 - Limites máximos das relações largura-espessura para componentes comprimidos
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C.2 - Curvas de Encurvadura
C.2.1 - Encurvadura

1

χ=

,χ ≤ 1
2

𝜙𝑦 + √𝜙𝑦 + 𝜆̅𝑦

2

(C.1)

Em que:
𝜙 = 0,5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝜆̅ − 0,2) + 𝜆2̅ ]

(C.2)

Tabela C.3 - Valores recomendados dos fatores de imperfeição

Tabela C.4 - Escolha da curva de encurvadura em função da secção transversal
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C.2.2 - Encurvadura lateral

Tabela C.5 - Valores recomendados dos fatores de imperfeição para as curvas de encurvadura lateral

Tabela C.6 - Curvas de encurvadura lateral recomendadas para secções transversais
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C.3 - Fatores de interação
Tabela C.7 - Fatores de interação 𝑘𝑖𝑗 para elementos não suscetíveis à deformação por torção
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C.4 - Coeficientes de momento uniforme equivalente
Tabela C.8 - Coeficientes de momento uniforme equivalente da tabela C.7
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C.5 - Fatores de momento uniforme equivalente

Tabela C.9 - Fatores de momento uniforme da equação (5.14) [13]
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C.6 - Coeficiente de esbelteza
Para obter o coeficiente de encurvadura, 𝜑, é preciso primeiro calcular o coeficiente de
esbelteza, 𝜆, que para barras é,
𝜆=

𝑙
𝑖

(C.3)

𝐼
𝑖=√
𝐴

(C.4)

Em que,
𝑙 - comprimento de encurvadura
𝑖 - raio de giração da barra
𝐼 – momento de inércia
𝐴 - área

Tipo de Aço

Fe 360

Coeficiente de esbelteza 𝝀

Coeficiente de encurvadura 𝝋

𝜆 ≤ 20

𝜑=1

20 < 𝜆 ≤ 105

𝜑 = 1,1328 − 0,00664 ∙ 𝜆

𝜆 > 105

Fe 430

4802
𝜆2

𝜆 ≤ 20

𝜑=1

20 < 𝜆 ≤ 96

𝜑 = 1,460 − 0,00730 ∙ 𝜆

𝜆 > 96

Fe 510

𝜑=

𝜑=

4103
𝜆2

𝜆 ≤ 20

𝜑=1

20 < 𝜆 ≤ 85

𝜑 = 1,1723 − 0,00862 ∙ 𝜆

𝜆 > 85

𝜑=

3179
𝜆2

Tabela C.10 - Valores do coeficiente de encurvadura, 𝜑
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D - Resistência de peças em T

Figura D.1 - Modelação de uma chapa de extremidade saliente sob a forma de peças em T

Tabela D.1 - Comprimentos efetivos de uma chapa de extremidade
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Figura D.2 - Valores de 𝛼 para banzos reforçados de colunas e para chapas de extremidade
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